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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-754431569 DOS-2019-

0005750

Onderwerp

GS-besluit Voornemen regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS) en aanpassing beleidsregels

stikstof

Advies

1. Vast te stellen het besluit tot instelling van een regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS).

2. Vast te stellen de gewijzigde ‘Beleidsregels intern en extern salderen Zuid-Holland’, zoals

vastgesteld op 16 juni 2020 met kenmerk PZH-2020-741710769 (DOS-2019-0005750) in

verband met de instelling van een regionaal stikstofregistratiesysteem.

3. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten, waarmee het besluit tot instellen

van een regionaal stikstofregistratiesysteem en van wijziging van de ‘Beleidsregel intern en

extern salderen Zuid-Holland’ ter kennisname wordt aangeboden.

4. Te bepalen dat het besluit tot instellen van een stikstofregistratiesysteem en het besluit tot

vaststellen van de gewijzigde ‘Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland’ worden

gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel GS-besluit instelling RSRS en

aanpassing beleidsregels intern en extern salderen Zuid-Holland.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan Provinciale Staten

te verduidelijken dat er nu wordt besloten tot instelling van een regionaal

stikstofregistratiesysteem, maar dat voor wat betreft de verdere completering en (uit)werking van

het systeem nadere besluitvorming volgt in 2021.

Bijlagen

1. GS besluit instelling RSRS GS 24 nov 2020

2. GS besluit wijz Beleidsregels intern en extern salderen ivm RSRS GS 24 nov 2020

3. GS brief - GS-besluit Voornemen RSRS en aanpassing beleidsregels stikstof - DOS-2019-

0005750

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 november 2020 24 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Een regionale stikstofbank biedt meer mogelijkheden voor vergunningverlening door optimaal

gebruik van de beschikbare stikstofruimte. In het regionaal stikstofregistratiesysteem kunnen

gedeputeerde staten de depositieruimte reserveren die als gevolg van mitigerende maatregelen

op een later moment ingezet kan worden bij vergunningverlening.

In het instellingsbesluit is vastgelegd dat gedeputeerde staten het RSRS inrichten, onderhouden

en beheren of dit onder haar verantwoordelijkheid laten doen. De voorwaarden waaronder

gebruikt wordt gemaakt van een RSRS is nog onderwerp van nadere beleidsvorming met andere

provincies. Hierover zal later door GS worden besloten. 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële of fiscale consequenties aan dit besluit. Uitvoering vergunningverlening

gebeurt door het Rijk, de provincies en de Omgevingsdienst Haaglanden. Financiering vindt

plaats conform bestaande afspraken.

Totaalbedrag, excl. BTW 0,00

Programma De kosten voor het PAS worden gedekt uit

Programma 1: Groen, Waterrijk en Schoon > Doel: 1-

4: Natuur en Biodiversiteit. 

Het hele PAS-programma kent 3 perioden en loopt tot

2033. De lasten drukken daarom op meerdere jaren.

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

besluit. Met dit besluit wordt geen financiële

verplichting vastgelegd. Dit dossier vraagt veel inzet

en wellicht zijn extra mensen en middelen nodig.

Juridisch kader

Geen verdere juridische consequenties dan die beoogd met het instellingsbesluit en de wijziging

van de Beleidsregels intern en extern salderen Zuid-Holland.

Het GS-besluit Voornemen regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS) en aanpassing

beleidsregels stikstof wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

  Per 29 mei 2019 is als gevolg van de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State vergunningverlening op grond van het PAS niet meer mogelijk. 

  Om vergunningverlening weer op gang te brengen hebben GS op 8 oktober 2019 de

beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland vastgesteld.

  Op 10 december 2019 is de beleidsregel intern en extern salderen van 8 oktober 2019

ingetrokken en in gewijzigde vorm opnieuw vastgesteld door GS. 

  Op 16 juni 2020 is de beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland op onderdelen

gewijzigd en vastgesteld door GS. 
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3 Proces

 

Het instellingsbesluit RSRS en de wijziging Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland is

in IPO-verband tot stand gekomen en afgestemd met het Rijk. Alle provincies nemen het besluit

tot instelling van het RSRS en wijzigen de beleidsregels daartoe. 

Provinciale Staten worden over het instellingsbesluit en de beleidsregel geïnformeerd middels

een GS-brief.

24 november 2020  – GS stemt in met instellingsbesluit RSRS en wijziging beleidsregels intern en

extern salderen Zuid-Holland

30 november 2020  – De publiekssamenvatting wordt voor publicatie vrijgegeven. 

In november en december vinden nadere gesprekken plaats tussen de provincies en met het Rijk

over de verdere uitwerking om tot een werkend RSRS te komen. De huidige planning is gericht op

nadere besluitvorming over de spelregels van het RSRS in eerste en tweede kwartaal van 2021. 

 

4 Participatie

Participatie is niet van toepassing. Op onderdelen vindt afstemming plaats met het Rijk, de

Omgevingsdiensten, IPO en met partijen in de sectortafel Stikstof.

5 Communicatiestrategie

 

Er zal niet actief gecommuniceerd worden over dit besluit. 

Na vaststelling volgt publicatie op 30 november en inwerkingtreding op 1 december 2020. 

Een publiekssamenvatting wordt gepubliceerd na vaststelling door GS.


