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Geachte leden,

De minister voor Natuur en Stikstof heeft op 1 0 juni ji., mede namens
de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, de startnotitie Nationaal Pro
gramma Landelijk Gebied (NPLG) aan de Tweede Kamer gezonden.
In deze startnotitie en de begeleidende brief wordt aandacht besteed
aan de noodzaak tot terugdringing van de stikstofuitstoot en de verbe
tering van de natuurkwaliteit in Nederland. De brief en de startnotitie
treft u aan als bijlagen bij deze brief.

Daarnaast heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
in een brief aan de Tweede Kamer geschreven hoe hij richting en steun
wil geven aan het toekomstperspectief voor agrarische ondernemers.
Dit is van belang, omdat de sector voor een grote veranderopgave staat.
Ook deze brief treft u aan als bijlage. Net als het Rijk wil de provincie
de land- en tuinbouw gericht ondersteunen om de noodzakelijke veran
dering door te maken en daar sterker uit te komen. Noord-Holland is al
bezigl Zo zetten wij al vol in op kringlooplandbouw. Ook richten wij
ons, bijvoorbeeld bij de uitvoering van onze voedselvisie op de hele ke
ten en niet op een enkele schakel. Wij zouden dit perspectief echter
graag meer uitgewerkt willen zien.

Omdat beide brieven en de startnotitie van groot belang zijn voor onze
provincie en onze werkzaamheden in het landelijk gebied, informeren
wij uw Staten. Dit doen wij in navolging van een eerste toelichting die
onze portefeuillehouder natuur en landschap op 1 3juni jl. reeds heeft
gegeven in uw commissie Natuur, Landschap en Grond.

Met de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied laat het Rijk
zien welke kant zij op wil in het complexe vraagstuk van de stikstofpro
blematiek. Daarmee is deze brief een belangrijk markeringspunt in de
stikstofaanpak van Nederland. Ons college onderschrijft de noodzaak
om de stikstofuitstoot te reduceren. De staat van de natuur gaat ons
aan ons hart. Natuurherstel en - als resultante hiervan — weer ruimte
voor onder andere woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen te
krijgen, is van essentieel belang. Dit hebben zowel ons college als uw
Staten eerder uitgesproken in de Strategie Noord-Hollandse aanpak
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stikstofproblematiek 202 1-2022. Dat de aanpak van de stikstofproble
matiek een grote transitie betekent, zowel voor de agrarische sector als
voor de industrie en mobiliteit, is overduidelijk. Niet alles kan meer
overal; er zullen soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden.

Het feit dat het Kabinet met haar brieven duidelijk maakt dat zij zowel
de stikstofproblematiek als een perspectief voor de agrarische sector
urgent vindt, vinden wij positief. Het richtinggevend karakter van de
stikstofdoelen is door de minister geduid als het begin van een proces.
Tegelijkertijd is het van belang ons te realiseren dat wij in onze provin
cie al geruime tijd bezig zijn met een transitie in het landelijk gebied.
Zo hebben uw Staten vorig jaar Noord-Hollandse doelen voor het terug
brengen van stikstofuitstoot vastgesteld. Verder werken wij al geruime
tijd, met een sterk uitgebreide ambtelijke capaciteit, aan een gebiedsge
richte aanpak voor het Natuurnetwerk Nederland, bodemdaling, water
kwaliteit en recreatie. Wij gaan hier met volle inzet mee door; de opgave
in het landelijk gebied is te omvangrijk om tijd te verliezen. Stilstand
willen we voorkomen.

Uiteraard zijn er naar aanleiding van de brief diverse vragen te stellen
en is op sommige punten verduidelijking gewenst. De vragen die wij
hebben, heeft u ongetwijfeld ook. Wij bekijken de komende tijd hoe de
doelen van het Rijk overeenkomen met die van Noord-Holland en hoe
die zich vertalen. Die ruimte geeft het Rijk ons ook.

De afgelopen drie jaar hebben wij vele stappen gezet om uit de stikstof-
impasse te komen. Deze stappen zijn door uw Staten vastgesteld in de
Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek 2021-2022. Een
belangrijk uitgangspunt van deze strategie is dat alle sectoren evenre
dig hun stikstofuitstoot moeten verminderen. Dit blijven wij van belang
vinden, omdat op deze manier iedereen zijn bijdrage levert. Hoewel de
agrarische sector een flink aandeel heeft in de stikstofuitstoot, is zij
niet de enige uitstoter. De oplossing om uit de Noord-Hollandse stik
stofimpasse te komen ligt niet alleen bij hen. Bovendien zijn de boeren
belangrijk voor het beheer van de Noord-Hollandse natuurgebieden, ze
ker in gebieden waar weidevogelbeheer centraal staat. Daarom onder
schrijven wij de inhoud van de Kamerbrief over het perspectief voor
agrarische ondernemers. Kortom: alle sectoren zullen hun aandeel moe
ten leveren, volgens het principe van de evenredige verdeling.

Onze portefeuillehouder natuur en landschap heeft inmiddels een aan
tal industriële piekbelasters bezocht om met hen te bespreken op welke
wijze zij hun uitstoot kunnen verminderen. Ideeën en kansen die uit
deze ontmoetingen ontstaan worden vervolgens uitgewerkt. Het levert
‘huiswerk’ op voor alle betrokkenen; ook het Rijk moet hier een belang
rijke rol in spelen. Wij roepen het Rijk op om in maatwerkafspraken met
de industrie, de industrie ook mee te nemen. Meer bezoeken volgen.

Wij hebben intensief contact met vertegenwoordigers van onze boeren,
industriële bedrijven en natuurorganisaties. De verschillende sectoren
horen in de Provinciale Regietafel Stikstof van elkaar wat zij nodig heb
ben om de uitstoot te laten afnemen. Deze gesprekken ervaren wij als
constructief; de urgentie is alle partijen duidelijk en de bereidheid el
kaar te helpen is groot. Uiteraard spreken wij de verschillende stakehol
ders ook los van elkaar tijdens vele overleggen op zowel bestuurlijk als
ambtelijk niveau.
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Ammoniak uit zee
Een grote stikstofbron waar Noord-Holland meer duidelijkheid over wil
krijgen is ‘ammoniak uit zee. Noord-Holland heeft een lange kustlijn,
waardoor deze stikstofbron - met name in de duinen, maar niet alleen
daar — veel effect heeft op onze gebiedsprocessen. In een aantal gebie
den gaat het over bijna 24% van de totale stikstofneerslag. Er is echter
onduidelijkheid over de oorsprong van deze stikstofbron. Daarom be
vordert Noord-Holland, samen met de provincies Zuid-Holland en
Zeeland, een onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van deze stik
stofbron en de wijze van meten.

Tenslotte

De stikstofproblematiek houdt ons de komende jaren nog bezig. Ons
college blijft werken langs de lijn van ‘twee doelen, twee sporen’ die is
beschreven in de 5trategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblema
tiek 202 1-2022. Daarnaast zullen wij in nauw overleg blijven met zowel
de ministers van LNV en Natuur & Stikstof, als met alle betrokken par
tijen. Waar wij verduidelijking of ondersteuning van de ministers nodig
hebben zullen wij deze vragen; tegelijkertijd verwachten wij ook dat de
Rijksoverheid alles doet wat in haar vermogen ligt om de stikstofproble
matiek aan te pakken. Wij zetten onze gebiedsgerichte aanpak voort,
omdat wij — net zoals de minister — denken dat de provincie een centrale
rol speelt om de verschillende belanghebbenden op gebiedsniveau sa
men te brengen. Meer inzicht in de uitvoeringscondities voor de ge
biedsprocessen en zicht op een bijdrage in de uitvoeringskosten voor
de provincies vanuit het Rijk zijn daarbij onmisbaar.

Wij houden uw Staten uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikke
lingen op dit onderwerp. Wij bieden u graag aan om na het zomerreces
de stand van zaken met u te bespreken in een technische briefing.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

3 bijlagen:

Brieven ministers Van der Wal en Staghouwer
Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied


