Overzicht maatregelen
De provincie werkt samen met andere partijen hard aan maatregelen om de natuur te versterken
en tegelijkertijd ruimte voor nieuwe ontwikkelingen als woningbouw mogelijk te maken. In dit
overzicht staan maatregelen die de woningbouw helpen. Vragen? Stuur een e-mail naar
stikstof@noord-holland.nl.
-

Gebiedsgerichte aanpak. Voor elk van de 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden,
verkent de provincie met belanghebbenden mogelijkheden om de natuur minder met
stikstof te belasten. Tegelijkertijd kijkt de provincie of op die manier stikstofruimte voor
de woningbouw is te vinden. Minder belasten van de natuur, bijvoorbeeld door toepassing
van vernieuwende technieken of de bereidheid van bedrijven met veel stikstofuitstoot om
te verhuizen. Hierdoor wordt de natuur sterker én ontstaat mogelijk ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen. Als eerste start de aanpak in Laag Holland en Kennemerland-Zuid, omdat
de woningbouwknelpunten hier het grootst zijn.

-

Door de snelheidsverlaging van 130 naar 100 km op de rijkswegen is in sommige
gebieden in Noord-Holland een beetje stikstofruimte gekomen. Voor die ruimte hebben
woningbouwprojecten en diverse wegprojecten van het Rijk voorrang. Het is nog niet
bekend hoeveel woningbouwplannen in de provincie kunnen doorgaan. Zie het
nieuwsbericht over ruimte voor woningbouwprojecten door snelheidsverlaging.

-

Vergunningverlening. In opdracht van de provincie zorgt de Omgevingsdienst NoordHolland Noord voor een snelle en zorgvuldige afhandeling van aanvragen voor
vergunningen. Bij het aanvragen van een vergunning, moet de indiener verschillende
stappen doorlopen. Hiervoor heeft de provincie een infographic gemaakt.

-

Informatievoorziening en kennisdeling. De provincie draagt op verschillende manieren bij
aan informatievoorziening en kennisdeling. Zo was er op 2 maart een
informatiebijeenkomst over de vergunningverlening Wet natuurbescherming. Ook
organiseert de provincie cursussen voor de omgevingsdiensten en gemeenten. Daarnaast
heeft de provincie aan C-Creators opdracht gegeven om een ‘handreiking stikstofvrij
bouwen’ te maken. Na de zomer van 2020 organiseert de provincie weer een bijeenkomst
over stikstof en wonen, om ervaringen uit te wisselen en vragen te beantwoorden. Wilt u
op de hoogte blijven? Neem een abonnement op de nieuwsbrief Aanpak stikstof van de
provincie.

-

Gemeenten kunnen voor versnelling van woningbouw aanspraak maken op instrumenten
en subsidieregelingen uit het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en
Versnellen. Ook bij knelpunten door het stikstofprobleem kan men hierop een beroep
doen.

-

De Beleidsregel intern en extern salderen is ten gunste van de woningbouw aangepast.

