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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 15 maart 2021 
Datum GS-besluit : 13 april 2021

Vragen nr. 25

Vragen van mevrouw T.K. van Wijnen (GroenLinks) over extern salderen stikstof. 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 15 maart 2021 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw 
T.K. van Wijnen (GroenLinks), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Vandaag, 14 maart 2021, staan er in diverse dagbladen berichten over een uitspraak van de 
rechter over het extern salderen van stikstofdepositie.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN

Vraag 1:
Is het college van GS op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland in 
zaaknummers: LEE 21/184 en 21/185, die mogelijk effect heeft op extern salderen van 
stikstofdepositie?

Antwoord 1:

Ja. In deze uitspraak wordt de wetenschappelijke onderbouwing ter discussie gesteld van de in 
de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) vastgestelde emissiefactoren voor staltypen. 
Staltypen zijn bijvoorbeeld een loopstal met sleufvloer en mestschuif of een mechanisch 
geventileerde stal met een luchtwassysteem. Daarmee komt ter discussie hoe daadwerkelijk 
geleverde emissiereductie kan worden bepaald bij intern salderen van en extern salderen met 
veehouderijen.

Vraag 2:
Kan het college van GS aangeven welke effecten deze uitspraak heeft op de te nemen 
maatregelen in de agrarische sector van Noord-Holland om de stikstofdepositie te verlagen? 
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Antwoord 2:

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft tegen de uitspraak hoger beroep 
aangetekend. Pas als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over de zaak, 
en in het bijzonder de wetenschappelijke onderbouwing van de emissiefactoren van de Rav, 
heeft uitgesproken, kan, in nauw overleg met de minister, worden bepaald welke consequenties 
daaraan moeten worden verbonden. 

Vraag 3:
Kan het college van GS aangeven welke alternatieven het n.a.v. deze uitspraak in kan en wil 
zetten om de stikstofdepositie uit de agrarische sector in Noord-Holland te verminderen?

Antwoord 3:
Zie antwoord op vraag 2. 
 
Vraag 4:
Kan het college van GS aangeven voor hoeveel situaties of vergunningen deze rechterlijke 
uitspraak van belang is of een indicatie geven over hoe groot de consequenties voor Noord-
Holland zijn nu extern salderen door deze uitspraak niet meer mogelijk is. 

Antwoord 4:

Het klopt niet dat door deze uitspraak extern salderen niet meer mogelijk is. Deze uitspraak 
van rechtbank Noord-Nederland ziet op beoordelen van salderingsberekeningen voor 
veehouderijen. Het instrument van extern salderen met veehouderijen is in de provincie Noord-
Holland nog niet opengesteld. Wanneer dit wel het geval is en een salderingsaanvraag voorligt, 
zal worden bepaald of met de door aanvrager opgegeven emissiegegevens kan worden 
gesaldeerd. 


