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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

Datum ingekomen vragen : 13 juni 2022  
Datum GS-besluit   : 19 juli 2022 

 

Vragen nr. 66-2022 

Vragen van mw. A.J.C.E. Strens MSc (D66) over duidelijkheid voor Noord-Holland in stikstofopgave. 

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 13 juni 2022 door het lid van Provinciale Staten, mw. A.J.C.E. 
Strens MSc (D66), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 
 

INLEIDING VRAGEN 

Vrijdag 10 juni jl. heeft de Minister voor Natuur en Stikstof de richtinggevende landelijke doelen 
voor stikstofreductie in Nederland gepresenteerd. De plannen in de startnotitie van het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied omvatten ambitieuze en ingrijpende - maar noodzakelijke doelen. De 
Provincies zijn aan zet om uitvoering aan de plannen te geven door middel van de gebiedsgerichte 
aanpak.  

De veelbesproken kaart opgenomen op pagina 5 van de brief van de Minister (zie tevens bijlage 1) 
zijn grofweg de emissiereductiedoelstellingen per gebied weergegeven. Omtrent de huidige stand 
van zaken omtrent stikstofdepositie wenst D66 de volgende schriftelijke vragen in te dienen. 

 

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN 

Vraag 1: 

Hoe verhouden de doelen in het NPLG zich tot de doelen die Provinciale Staten hebben vastgesteld 
(op 17 mei 2021) in Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek? 

Antwoord 1: 

Kort na het ontvangen van deze schriftelijke vragen hebben wij Provinciale Staten hierover per 
brief geïnformeerd (17 juni 2022, kenmerk 1855866/1856448). De stikstofdoelen in het NPLG zijn 
richtinggevend. De minister duidt deze als het begin van een proces. Tegelijkertijd is onze provincie 
al geruime tijd bezig met een transitie in het landelijk gebied. Uw Staten hebben reeds op 17 mei 
2021 doelen voor het terugbrengen van stikstofuitstoot vastgesteld. Deze zijn een vertaling van de 
doelen uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Verder werken wij al geruime tijd, met 
een sterk uitgebreide ambtelijke capaciteit, aan een gebiedsgerichte aanpak voor het 
Natuurnetwerk Nederland, bodemdaling, waterkwaliteit, stikstofreductie en recreatie. Wij gaan 
hier met volle inzet mee door; de opgave in het landelijk gebied is te omvangrijk om tijd te 
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verliezen. Wij bekijken de komende tijd hoe de doelen in het NPLG zich verhouden tot de 
bestaande doelen van Noord-Holland. Die ruimte geeft het Rijk ons ook. 

 

Vraag 2: 

Zijn de eerder aangenomen doelen van Noord-Holland toereikend om de nationale reductiedoelen 
geformuleerd in het NPLG te behalen? 

Antwoord 2: 

Zie ons antwoord op vraag 1.  

 

Vraag 3: 

Zo niet, kan de gedeputeerde aangeven hoe zij een proces tot aangescherpte doelen voor zich ziet 
en hoe PS hierin betrokken wordt? 

Antwoord 3: 

Zoals wij in ons antwoord op vraag 1 aangeven bekijken wij de komende tijd hoe de doelen van het 
Rijk zich verhouden tot de bestaande doelen van Noord-Holland. Die ruimte geeft het Rijk ons ook. 
Zoals verwoord in onze brief van 17 juni 2022 bieden wij u graag aan om na het zomerreces de 
stand van zaken te bespreken in een technische briefing. 

 

Vraag 4: 

Het Rijk geeft aan dat de gekozen gebiedsindeling kan worden gewijzigd, provincies bepalen samen 
met gebiedspartijen de bestuurlijke indeling voor de gebiedsgerichte aanpak, naar gebieden die zij 
het meest passend vinden om tot gebiedsprogramma’s met maatregelen voor doelrealisatie te 
komen. Kan de gedeputeerde aangeven ofwel Noord-Holland deze gebiedsindeling reeds heeft 
vastgesteld?  

Antwoord 4: 

De gebiedsindeling die wij hanteren is met u gedeeld in het Programma Natuurnetwerk. Dit 
programma is door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld op 15 november 2021. Wij 
zien op dit moment geen aanleiding om deze gebiedsindeling aan te passen. 

 

Vraag 5: 

En in het geval dat Noord-Holland hier nog geen definitief besluit over heeft genomen, wanneer 
verwacht de gedeputeerde hier dan uitsluitsel over te kunnen geven?  

Antwoord 5: 

Zie antwoord op vraag 4. 
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Vraag 6: 

In relatie tot vraag 4 en 5: Kan hier een kaart worden bijgevoegd waarin deze gebiedsindeling 
duidelijk wordt? 

Antwoord 6: 

Ja, de meest recente gebiedsindeling treft u hier op onze website https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Aanpak_per_gebied.  

 

Vraag 7: 

Zijn voor de gebieden in de gebiedsgerichte aanpak alle stikstofbronnen en piekbelasters per 
gebied geïdentificeerd? Is deze informatie openbaar beschikbaar?  

Antwoord 7: 

Voor de gebiedsgerichte aanpak werken wij momenteel aan het identificeren van individuele 
stikstofbronnen en piekbelasters. Via AERIUS Monitor weten wij per sector hoeveel stikstof 
neerslaat per Natura 2000-gebied. In de sector industrie hebben wij een beperkt aantal bedrijven 
dat gezamenlijk het overgrote deel van de stikstofuitstootbijdrage van die sector bepaald (zie onze 
beantwoording van schriftelijke vragen nr. 36-2022). Alhoewel stikstofuitstoot niet hetzelfde is als 
stikstofneerslag, geeft ons dit een adequaat beeld van de belangrijkste bijdragers aan 
stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden vanuit deze sector. Dat kan omdat een beperkt aantal 
bedrijven qua uitstoot er met kop en schouders bovenuit steken in deze sector. Dit is anders in de 
sector landbouw. Data over dieraantallen en stallocaties waarmee wij op grote schaal per 
individueel bedrijf de stikstofbijdrage kunnen inschatten zijn aanwezig bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, maar mogen als gevolg van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming niet door ons voor dit doeleind gebruikt worden. Wij zijn in gesprek met het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid over mogelijkheden om individuele bronnen 
te identificeren. Een alternatief dat het RIVM in ieder geval voor de gebiedsprocessen beschikbaar 
zal stellen is een kaart die per kilometervak én per sector toont wat de stikstofdepositiebijdrage 
van dat kilometervak is op een Natura 2000-gebied. Dit in combinatie met onze gebiedskennis, bijv. 
verkregen door gesprekken met partijen in een gebied, helpt stikstofbronnen te identificeren. 

Vraag 8: 

Zijn er in de gebiedsgerichte aanpak al maatregelen geïnitieerd die concreet moeten gaan leiden 
tot stikstofreductie in de gebieden? 

Antwoord 8: 

In onze brief van 10 februari 2022 (kenmerk 1773148/1773143) hebben wij u geïnformeerd over de 
verschillende fasen van onze gebiedsprocessen, namelijk verkenningsfase, planvormingsfase en 
uitvoergingsfase. Wij zijn nu in de verkenningsfase die resulteert in een plan van aanpak waarin de 
opgaven en contouren van het verdere gebiedsproces staan beschreven. Hierin is ook aangegeven 
hoe partijen betrokken worden bij het proces, waarbij er nadrukkelijk ook ruimte wordt geboden 
om vanuit het gebied met voorstellen en plannen te komen. In de lopende gebiedsprocessen voor 
het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) hebben wij met aankopen voor het NNN 
ook stikstofruimte uit de vergunningen van aangekochte bedrijven meegenomen. Wij bekijken of 
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wij dat inzetten voor stikstofreductie of een deel daarvan voor maatschappelijk urgente 
ontwikkelingen beschikbaar kunnen stellen.  

 

Vraag 9: 

Kan de gedeputeerde aangeven welke specifieke partijen worden betrokken bij  de gesprekken die 
in de gebiedsgerichte aanpak al zijn gevoerd en nog zullen worden gevoerd? 

Antwoord 9: 

Dit betreffen o.a. grondeigenaren/agrariërs, gemeenten, waterschap en terreinbeheerders. In onze 
brief aan uw Staten van 10 februari 2022 hebben wij de werkwijze beschreven voor 
gebiedsprocessen (kenmerk 1773148/1773143). 

 

Vraag 10: 

Kan de gedeputeerde per gebied een tijdlijn aangeven in relatie tot de harde deadline 1 juli 2023 
voor de gebiedsplannen om de emissiereductiedoelen te realiseren? 

Antwoord 10: 

De provincie stelt een gebiedsprogramma op gebaseerd op de gebiedsprocessen (opstellen van 
gebiedsplannen onder het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering wordt onder het 
NPLG verbreed naar brede, integrale gebiedsprogramma’s). Daarvoor hebben wij te maken met de 
planning zoals de minister voor Natuur en Stikstof heeft uitgewerkt in haar brief van 10 juni aan de 
Tweede Kamer (kenmerk DGS / 22229344). Zo geeft zij aan dat uiterlijk oktober 2022 nadere 
structurerende keuzes en de (nadere) regionalisering van de doelstellingen voor water, klimaat en 
natuur volgen, waarna deze dienen te worden toegevoegd in het gebiedsprogramma. In januari 
2023 heeft de minister een ijkmoment ingepland voor de voortgang van provinciale 
gebiedsprogramma’s. In het voorjaar staan onder andere de uitkomsten van de natuurdoelanalyses 
gepland. Dit zijn door een onafhankelijke autoriteit getoetste analyses die per Natura 2000-gebied 
breed weergeven wat er nodig is voor een goede staat van instandhouding. Naar aanleiding 
daarvan kunnen doelen in het gebiedsprogramma nog worden aangepast.  

 

Vraag 11: 

Kan de gedeputeerde aangeven hoe Provinciale Staten zal worden geïnformeerd over de algemene 
provinciale tijdlijn in aanloop naar 1 Juli 2023?  

Antwoord 11: 

Zoals verwoord in onze brief van 17 juni 2022 bieden wij u graag aan om na het zomerreces de 
stand van zaken te bespreken in een technische briefing. 

 




