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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 14 november 2019
: 10 december 2019

Vragen nr. 90
Vragen van de heer M.T. Cardol en mevrouw A. Er (GroenLinks) over het aangekondigde
maatregelenpakket van het kabinet voor de stikstofproblematiek

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 14 november 2019 door de leden van Provinciale Staten, de

heer M.T. Cardol en mevrouw A. Er (GroenLinks), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten
zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
Vandaag heeft het kabinet een maatregelenpakket aangekondigd voor de stikstofproblematieki.
In deze brief wordt ook aangegeven dat wordt bekeken of de beschermde status van sommige

natuurgebieden moet worden aangepast. Het kabinet stelt dat aanwijzingsbesluiten van Natura
2000-gebieden kritisch worden bezien. De fractie van GroenLinks vindt dit zorgelijk. We

moeten onze natuur beschermen in plaats van de regels aanpassen. Daarom de volgende
vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

VRAGEN
Vraag 1:

Is er overleg geweest met de provincie Noord-Holland over dit voornemen van het kabinet?
Antwoord 1:
Nee.

Vraag 2:

Hoe kijkt het college van Gedeputeerde Staten aan tegen dit kabinetsplan, mede gezien de

uitspraak in haar brief ‘vaststelling beleidsregel intern en extern (1245063/1288550)’ waarin
GS onder meer schrijft ‘onverminderd door te gaan met het herstel van de Natura2000

gebieden’ alsmede in haar beantwoording op vragen van de PVV (2019/78) waarin GS stelt dat
‘Stikstofproblematiek een reëel probleem is voor de Nederlandse en Noord-Hollandse natuur.

2019 90
Om die reden dient deze problematiek teruggedrongen te worden door de stikstofuitstoot te
verminderen en natuurherstelmaatregelen te nemen in natuurgebieden’?
Antwoord 2:

Het maatregelenpakket dat het Kabinet op 13 november heeft gepresenteerd beschouwen wij
als een eerste stap in een reeks van bron- en herstelmaatregelen om te komen tot een daling
van de emissie en depositie van stikstof. Daarnaast bereiden wij een gebiedsgericht aanpak

voor waarin we met alle betrokken partijen concrete maatregelen afspreken die moeten leiden
tot een substantiële vermindering van de emissie en depositie van stikstof. Overigens hebben

we nu al een programma met herstelmaatregelen waarbinnen we veel maatregelen in de Natura
2000-gebieden nemen. Ook zijn er in de beheerplannen al maatregelen genoemd die in de

jaren na de eerste periode (tot juli 2021) genomen kunnen worden. We gaan onderzoeken of we
de maatregelen in de huidige periode sneller kunnen uitvoeren en mogelijk maatregelen uit de
volgende beheerplanperiodes naar voren kunnen halen. Het Rijk heeft gemeld daarvoor extra
middelen beschikbaar te willen stellen.
Vraag 3:

Kan GS aan de minister van LNV alsmede aan het IPO het standpunt van Noord-Holland kenbaar
maken dat de provincie geen statusverandering wil van de beschermde Natura 2000-gebieden
in Noord-Holland?

Antwoord 3: Het Rijk heeft deze taken aan de provincie overgedragen. De provincie heeft de

afgelopen jaren geïnvesteerd in de natuur en zal dat blijven doen. Het wegnemen van de status
doet hier afbreuk aan en wij zijn dan ook van mening dat de status van de Natura 2000-

gebieden in Noord-Holland, wat ons betreft, niet ter discussie staat en zullen dit inbrengen in
het IPO.
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