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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-714330965 DOS-2019-
0005750

Onderwerp

GS brief aan PS over kabinetsmaatregelen aanpak stikstof

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan PS waarin PS wordt geïnformeerd over een eerste duiding van de

effecten voor de woningbouw in  Zuid-Holland van de aangekondigde kabinetsmaatregelen 
t.a.v. stikstof in de brief van de minister van LNV aan de Tweede Kamer van 13 november
2019.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS waarin PS wordt geïnformeerd
over een eerste duiding van de effecten voor de woningbouw in  Zuid-Holland van de
aangekondigde kabinetsmaatregelen  t.a.v. stikstof in de brief van de minister van LNV aan
de Tweede Kamer van 13 november 2019.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- bij de brief aan PS na te gaan of alle bijlagen er bij moeten en of deze openbaar zijn en gedeeld
kunnen worden;
- in afstemming met mevr. Koning en dhr. Potjer in de brief aan PS op te nemen dat de provincie
natuurgebieden niet eigenstandig gaat afbouwen (conform hetgeen mevr. Baljeu hierover eerder
in het debat met PS genoemd heeft);
- in de brief aan PS op p.4 ‘Gedeputeerde Baljeu’ te wijzigen in ‘Het college’;
- in de brief aan PS onderaan p.4 bij bijlage 7 de bron toe te voegen..

Bijlagen
GS-brief aan PS ‘Reactie op kabinetsmaatregelen stikstof’
Bijlage 1 . RIVM presentatie stikstof 12 nov 2019
Bijlage 2. RIVM cijfers presentatie stikstof 30 okt 2019 tbv kamerbrief 13112019
Bijlage 3. RIVM Toelichting berekening benodigde ruimte woningbouw
Bijlage 4. RIVM Toelichting berekening voermaatregel
Bijlage 5. RIVM Toelichting berekeningen wegverkeer
Bijlage 6. RIVM Toelichting bij sanering varkenshouderij
Bijlage 7. Gebiedsgerichte aanpak stikstof PZH

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 november 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

Zie de brief aan PS 

 

Financieel en fiscaal kader

 

Totaalbedrag, excl. BTW 0,00

Programma n.v.t. 

Financiële risico’s Er zijn geen financiële risico’s verbonden aan dit

besluit. Met dit besluit wordt geen financiële

verplichting vastgelegd. 

Juridisch kader

Provincies zijn verantwoordelijk voor vergunningverlening op basis van artikel 2.7 van de Wet

Natuurbescherming (voorheen artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998). 

 

Daarnaast zijn de provincies verantwoordelijk voor het beheer van Natura 2000 gebieden en het

realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. Dit vindt plaats via het opstellen van

beheerplannen, het vaststellen en uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen en het treffen van

passende maatregelen (artikel 2.2 t/m 2.4 van de Wet natuurbescherming).

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

 
Op 16 juli is PS geïnformeerd middels een GS-brief (kenmerk: PZH-2019-678042895) over de
door GS bekrachtigde afspraken uit het bestuurlijke overleg en een informatieve brief aan
gemeenten.
 
Op 8 oktober 2019 is de beleidsregel intern en extern salderen door GS vastgesteld.
 
Op 23 oktober 2019 heeft GS een nadere toelichting op de beleidsregel aan PS toegezonden.
 
Op 6 november jl. heeft er in PS een debat plaatsgevonden over het stikstofdossier en de
vastgestelde beleidsregel. Hierbij was een grote groep agrariërs aanwezig op het binnenplein en
waren er diverse insprekers.

 

3 Proces

 

Afspraken tussen provincies en minister t.a.v. het eventueel aanpassen van de beleidsregel, het

treffen van bronmaatregelen en het voorbereiden en uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak,

worden gemaakt via het IPO (BAC-VP en IPO-bestuur) in het Bestuurlijk Overleg Stikstof met de

minister van LNV. 
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4 Participatie

 

In de brief wordt ingegaan op het betrekken van de verschillende sectoren voorafgaand aan

instemming door GS op de met de minister gemaakte afspraken. Hiertoe wordt op 25 november

a.s. een brede sectortafel georganiseerd o.l.v. gedeputeerde Baljeu (coördinerend

portefeuillehouder stikstofdossier) in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning in zijn rol

als Rijksheer. Hiervoor zijn uitgenodigd:

- Een delegatie namens de agrarische sector

- Een delegatie namens de branches van VNO-NCW

- Een delegatie namens de natuurbeheerorganisaties

- Een vertegenwoordiger van de Zuid-Hollandse waterschappen

- Een vertegenwoordiger van de Zuid-Hollandse gemeenten

 

5 Communicatiestrategie

 

Voor externe communicatie is ook op de website van de provincie inmiddels een Stikstofpagina

beschikbaar  waarin zo veel mogelijk relevante actuele informatie aan externen wordt verstrekt.

Tussen de provincies is afgesproken dat er extern over dit dossier gezamenlijk wordt

gecommuniceerd via het IPO. Op onze website wordt daarom ook doorverwezen naar de website

van BIJ12.

 

Er wordt geen persbericht opgesteld.

 

 

 


