
 

 

 

 

 

 
‘s-Hertogenbosch, 9 oktober 2019 

 
Aan het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
  
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: provinciale helpdesk stikstofproblematiek 
   
Geacht college,  
 
Op 4 oktober jl. stuurde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een brief 
naar de Tweede Kamer, waarin het kabinet uiteenzet hoe het, n.a.v. de uitspraak van de Raad 
van State en de aanbevelingen van het Adviescollege Stikstofproblematiek (de ‘commissie-
Remkes’), met provincies, waterschappen en gemeenten het zgn. ‘stikstofreductieplan’ wil 
vormgeven1.  
 
In dit stikstofreductieplan is een belangrijke rol weggelegd voor provincies. Bijvoorbeeld bij de 
uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak, de financiering van extra acties, de uitvoering van 
reeds geplande en nieuwe natuurherstelmaatregelen en het bewaken van het proces (door de 
Commissaris van de Koning, in zijn hoedanigheid als Rijksheer). Over hoe hieraan gevolg te 
geven, heeft de provincie Noord-Brabant op 8 oktober jl. een beleidsregel vastgesteld2.  
 
Bij veel inwoners, bedrijven en gemeenten bestaat grote onzekerheid over wat de maatregelen 
uit het stikstofreductieplan voor hen gaan betekenen. Het CDA vindt het belangrijk dat zij snel 
duidelijkheid, perspectief, advies en hulp kunnen krijgen, en van begin af aan bij de uitwerking 
van de maatregelen worden betrokken. Dat begint bij een goede informatievoorziening en 
gestroomlijnde communicatie vanuit de (provinciale) overheid. 
 
In dat kader heeft het CDA voor u de volgende vraag: 
 
1. Bent u bereid om op korte termijn een provinciale helpdesk stikstofproblematiek in te richten, 

bemenst door specialisten, waar inwoners, bedrijven, gemeenten en andere overheden 
terechtkunnen met vragen of verzoeken om advies en informatie, en hier de nodige 
ruchtbaarheid aan te geven?  

 
Wij zien het antwoord op deze vraag graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Namens de CDA-fractie, 
 
Ankie de Hoon  
Tanja van de Ven-Vogels 

                                                
1 Zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-
voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-aanpak-stikstofproblematiek.  
2 Zie https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/oktober/provincie-pakt-stilgevallen-vergunningverlening-snel-op.  
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