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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Instellingsbesluit doelenbank Depositiebank stedelijke

ontwikkeling Zuid-Holland

Geachte Statenleden

Hierbij informeren wij u over de uitbreiding van de stikstofbank met een doelenbank om

stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken.  

Op 24 november 2020 bent u geïnformeerd over de instelling van een regionaal

stikstofregistratiesysteem (RSRS). Daarna zijn de twaalf provincies en het Rijk

gezamenlijk dit registratiesysteem verder gaan uitwerken naar een stikstofbank. Alle

twaalf provincies hebben vervolgens het besluit genomen om gezamenlijk een

stikstofbank op te richten bestaande uit een landelijke microdepositiebank en indien

gewenst provinciale doelenbanken. Op 29 juni 2021 hebben wij besloten tot het

instellen van de stikstofbank en een doelenbank Depositiebank Haven Industrieel

Complex voor de Rotterdamse Haven, waarvoor specifieke beleidsregels zijn vastgesteld.

Op 28 juni 2022 hebben wij besloten aan de stikstofbank een doelenbank Depositiebank

stedelijke ontwikkeling Zuid-Holland toe te voegen. 

Waarom een Depositiebank stedelijke ontwikkeling Zuid-Holland? 

Met name als gevolg van de invoering van de vaste rekengrens van 25 km voor alle

stikstofbronnen, speelt het steeds vaker dat stikstofdepositieruimte beschikbaar dient te

zijn om stedelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het gaat daarbij niet alleen om

woningbouwprojecten, maar ook bij provinciale mobiliteitsprojecten en de ontwikkeling

van bedrijventerreinen komt de problematiek steeds nadrukkelijker naar voren. Intern 

salderen met de op de locatie beschikbare bronnen biedt in voorkomende gevallen niet

meer voldoende soelaas. Dit vraagt om een instrument waarin bronmaatregelen die

stikstofdepositieruimte opleveren, conform de vastgestelde regels voor intern en extern

salderen, op een transparante en navolgbare manier kunnen worden geadministreerd.

Met het instellen van de Depositiebank stedelijke ontwikkeling Zuid-Holland maken wij

dit instrument beschikbaar, vanuit de verwachting dat er op korte termijn daadwerkelijk

vraag zal zijn om stikstofdepositieruimte in een stikstofbank te kunnen onderbrengen. 

http://www.zuid-holland.nl/
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Het instellen van deze doelenbank dient om natuurvergunningen te kunnen verlenen

aan nieuwe activiteiten in het kader van stedelijke ontwikkeling binnen het grondgebied

van de provincie Zuid-Holland, met behulp van de in die bank opgenomen

depositieruimte, voor projecten die vallen onder stedelijke ontwikkeling. Wij voorzien 

daarbij op dit moment de volgende categorieën in Zuid-Holland:

a. woningbouw, inclusief daarvoor noodzakelijke en direct met het project

samenhangende nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige maatregelen,

infrastructuur en voorzieningen ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat;

b. infrastructuur, zijnde in ieder geval provinciale mobiliteitsprojecten, maar ook

overige infrastructurele projecten die samenhangen met stedelijke ontwikkelingen

waaronder in ieder geval ook de energie-infrastructuur;

c. overige ontwikkelingen die samenhangen met stedelijke ontwikkeling, waaronder in

ieder geval bedrijfslocaties niet zijnde onderdeel van categorie a.

De categorieën zullen bij de nader vast te stellen beleidsregels definitief worden

bepaald. 

De beleidsregels voor de doelenbank, met andere woorden de spelregels voor het

inbrengen en toekenning van stikstofdepositieruimte, zullen op een later moment

worden vastgesteld. Met het instellingsbesluit voor de doelenbank wordt ervoor

gezorgd dat stikstofdepositieruimte vanaf het instellingsmoment in de doelenbanken

kan worden geregistreerd. Het besluit over de toevoeging van deze doelenbank fungeert

naast de beleidsregels over intern en extern salderen. De beleidsregels omtrent het

intern en extern salderen worden met het instellingsbesluit van de doelenbank niet

aangepast. 

De toegevoegde doelenbank wordt gevuld met vrijgemaakte (stikstof)depositieruimte.

Deze depositieruimte ontstaat door maatregelen die specifiek zijn getroffen om de door

deze depositiebank voorziene ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze depositieruimte

kan worden vrijgemaakt onder andere  door het geheel of gedeeltelijk intrekken van

natuurvergunningen. Wanneer bijvoorbeeld een bedrijf wordt opgekocht en de

activiteiten van dat bedrijf eindigen of wanneer een bedrijf besluit een gedeelte van zijn

activiteiten te staken dan kan de daarmee vrijkomende depositieruimte worden

geregistreerd in de stikstofbank. De Beleidsregels intern en extern salderen zijn van

toepassing. Dit betekent onder andere dat ook bij vrijgemaakte depositieruimte geldt

dat 30% wordt afgeroomd ten behoeve van natuur.
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Voor de toegevoegde doelenbank geldt dat daarvan alleen gebruik kan worden gemaakt

als de daarin opgenomen depositieruimte toereikend is. Het is daarom belangrijk dat

Rijk, provincies en andere partijen zorgen voor reductie van stikstofemissies en -

deposities ten behoeve van natuurherstel en ter vulling van de stikstofbank.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 

Bijlagen:

- Wijziging instellingsbesluit Stikstofbank


