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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-766366292 DOS-2019-

0005750

Onderwerp

GS-brief Stikstof - Rapportage 2020 aan PS

Advies

1. Vast te stellen de brief aan PS, waarin PS wordt geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen
en de resultaten van 2020 in het stikstofdossier; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de informatieve brief van GS aan PS over de
actuele ontwikkelingen en de resultaten van 2020 in het stikstofdossier.

Besluit GS

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

-te benadrukken dat het om een terugblik gaat;
-te verduidelijken dat de berekeningen tot stand zijn gekomen op basis van de voorgaande versie

van AERIUS;
-ten aanzien van “Watt Anders” na te gaan of de mobiliteitsambitie niet ook is vastgelegd in het

Klimaatakkoord of Schone Energie en als dat het geval is de meest recente verwijzing op te

nemen;
-ten aanzien van de genoemde succesfactoren op pagina 9 duidelijker weer te geven dat door de

gebiedsgerichte aanpak niet alles gerealiseerd kan worden, waarmee ook een duidelijker
onderbouwd verhaal richting het Rijk kan worden gepresenteerd;

- de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State  inzake “Logtsebaan”

toe te voegen.

Bijlagen

GS-brief aan PS over Stand van zaken stikstofdossier n.a.v. actuele ontwikkelingen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 februari 2021 9 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Mede op verzoek van Provinciale Staten worden zij regelmatig geïnformeerd over de stand van

zaken van het stikstofdossier. In 2020 gebeurde dat door middel van GS-besluiten een brieven

van gedeputeerden. Gekozen is om nu een uitgebreider overzicht te geven aan Provinciale

Staten over de resultaten 2020 en de actuele ontwikkelingen. 

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

De rapportage aan Provinciale Staten kent geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In de rapportage aan provinciale staten wordt verwezen naar eerdere besluitvorming van GS en

eerdere brieven aan de Staten.

 

3 Proces

 Zie de brief aan PS

 

4 Participatie en rolneming

 

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

 

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

gecommuniceerd via het IPO. Bij vragen wordt verwezen naar de website van BIJ12. Daarnaast

is op de provinciale website informatie opgenomen. Komende periode wordt die verder uitgebreid.
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Er wordt geen persbericht opgesteld.

 


