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Onderwerp  

Behandelvoorstel motie 928 stikstof 

 

Geachte Statenleden, 

 

In uw vergadering van 3 juni 2020 hebt u de motie 928 omtrent stikstof aangenomen, waarin u

het college verzoekt:

1 . Om bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan te dringen op

het wegnemen van zorgen en onrust bij boeren die wachten op uitsluitsel over het

legaliseren van activiteiten die onder het (Programma Aanpak Stikstof) PAS legaal

waren, zoals de meldingen en bemesten; 

2. Duidelijk te maken aan de minister van LNV dat inzake stikstofreductie door de

agrarische sector verduurzaming en effectieve innovatie en extensivering rond

Natura2000-gebieden de voorkeur verdient boven opkoop- of beëindigingsregelingen; 

3. Ervoor te zorgen dat bij extern salderen met veehouderijen er een belangrijke regierol

voor de provincie gaat komen om onwenselijke situaties te voorkomen, zoals leegstand

en speculatief opkopen van stikstofruimte; 

4. Om een Zuid-Hollands aanbod te doen bij de minister van LNV voor het behoud en

herstel van natuur en hierbij gebruik te maken van de door de minister van LNV

aangekondigde financiële middelen.

 

Behandelvoorstel

Wij danken u voor deze motie die wij als extra steun beschouwen voor onze gesprekken met

andere provincies en het Rijk. Maandelijks spreken wij, samen met de elf andere provincies, met

de minister van LNV. In het overleg eind mei hebben de provincies de eerste drie punten met de

minister besproken. Ook in de brief die de provincies gezamenlijk aan de minister toegezonden

hebben en waar u een afschrift van heeft ontvangen hebben wij deze punten opgenomen. Voor

het tweede verzoek kunnen wij toevoegen dat gedeputeerde Baljeu in de commissie heeft

aangegeven dat beleid van de provincie gericht is op opkoop en innovatie. Dat dit breder leeft,

blijkt ook uit het feit dat de minister van LNV in een brief van 17 juni 2020 heeft aangegeven

binnen het opkoopbedrag ook een deel te schuiven naar innovatie. Voor het zomerreces zal er

nog eens een bestuurlijk overleg met de minister zijn waarin relevante zaken verder besproken
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worden. Over de uitkomsten van deze en andere onderwerpen in het stikstofdossier zullen wij u

informeren. 

 

Voor wat betreft uw vierde verzoek werken wij, samen met hulp en input van de natuur- en

landschapsorganisaties, aan een Programma Natuur. Dit Programma Natuur wordt ons aanbod

voor de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor natuurherstel en -instandhouding.

Verder worden de natuurdoelenanalyses op dit moment uitgevoerd om te onderzoeken welke

stikstofreductie er in onze Natura2000-gebieden in provincie Zuid-Holland benodigd is. Deze

analyse wordt meegenomen in de Zuid-Hollandse gebiedsprocessen. Over de voortgang van

zowel Programma Natuur als de natuurdoelanalyses zullen wij u informeren. 

 

Wij stellen voor om deze motie als afgedaan te beschouwen.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

  


