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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-744280814 DOS-2019-
0005750

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 928 stikstof

 
Advies

1 . Vast te stellen het behandelvoorstel over motie 928 omtrent stikstof en daarmee aan

Provinciale Staten voor te stellen deze motie als afgedaan te beschouwen.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van over het behandelvoorstel over motie 928

omtrent stikstof.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder:
- Om in de brief aan PS met betrekking tot het tweede verzoek in de motie  een passage toe te
voegen over innovatie en opkoop in lijn met de toezegging die hierover eerder in de
Statencommissie is gedaan door de portefeuillehouder;
- Voor het maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang.
 

Bijlagen

- Behandelvoorstel Motie 928 omtrent stikstof

- Motie 928 omtrent stikstof

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 23 juni 2020 30 juni 2020
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1 Toelichting voor het College

 

 

In de Statenvergadering van 3 juni 2020 is motie 928 omtrent stikstof aangenomen. De

besluitnota betreft in te stemmen met het behandelvoorstel voor deze motie. In de motie wordt

verzocht om op vier punten bij de minister van LNV aan te dringen. De eerste drie punten zijn in

een Bestuurlijk Overleg met de minister eind mei aan bod gekomen, dus zijn daarmee behandeld.

Het vierde punt, een Zuid-Hollands aanbod voor onze natuurgebieden en daar bij gebruik maken

van financiële middelen van het Rijk, wordt in programma natuur opgepakt, zodoende is daar

naar verwezen en over uitgeweid.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Juridisch kader

Behandelvoorstel van de motie heeft geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Voorafgaande berichtgeving naar de Staten betrof een reactie op de kamerbrief van 24 april,

‘Structurele aanpak’ en een stand van zaken aangaande het stikstofdossier. Hierna was de

Statencommissie KNM op 27 mei het laatste contact met de Statenleden.

 

3 Proces

 

Eind mei is er in een Bestuurlijk Overleg gesproken tussen provincies en minister. De eerste drie

punten waar de motie op aan stuurt zijn daar besproken en opgenomen in een IPO brief. Voor

zomerreces zal er nog een Bestuurlijk Overleg zijn waar relevante zaken besproken worden.

Deze hebben echter geen invloed op de beantwoording van deze motie. De Staten worden los

van de motie geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken.

 

4 Participatie

 Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 

Er vindt omtrent dit behandelvoorstel geen actieve communicatie plaats. De publiekssamenvatting

geeft een korte toelichting.

 


