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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 31 maart 2020
:

Vragen nr. 35
Vragen van mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) over Opkoop stikstofruimte door provincie
Brabant en wijziging in stikstofbronnen
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 31 maart 2020 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw W.
Koning-Hoeve (CDA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
De provincie Brabant heeft met zes veehouderijen overeenkomsten gesloten om stikstofruimte
te kopen voor de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk. Daarvan liggen slechts twee
veehouderijbedrijven in Brabant. De andere vier liggen in andere provincies, waaronder in
Noord-Holland. Dat blijkt uit een voorstel van Gedeputeerde Staten van Brabant.
Dit hebben wij vernomen vanuit het beleidsvoorstel van GS van provincie Brabant en vanuit een
artikel in het blad Pigbusiness. Zie: https://www.pigbusiness.nl/artikel/242920-opkoop-boerenvoor-industrie-begonnen/
Het CDA Noord-Holland maakt zich zorgen over deze opkoop, omdat de gebiedsprocessen in
onze provincie nog moeten opstarten en omdat er nog veel onduidelijkheid heerst over de
randvoorwaarden en regels rond verkoop en aankoop van stikstofruimte. De ammoniakuitstoot
vanuit de landbouw is een andere soort stikstof dan die vrijkomt bij de industrie. Hebben de
provincies aanwijzingen dat deze twee toch uitwisselbaar zijn? Ook lopen er gesprekken tussen
het Rijk en de provincies om dit soort opkoop van veehouderijen door industrieën van ver weg
te voorkomen. Het CDA vindt het vreemd dat deze opkoop nu toch al in gang gezet wordt.
GS heeft aangegeven dat er voor Natura 2000-gebieden maatwerk geleverd moet worden en dat
er stikstofruimte gezocht wordt om ontwikkelingen in Noord-Holland doorgang te laten vinden.
Daarom vinden wij deze aankoop vanuit Brabant niet goed passen binnen de door het college
van GS voorspelde beleidsstrategie.
Wij begrijpen dat over dit Brabantse voorstel om op deze wijze stikstofruimte te realiseren voor
Logistiek Park Moerdijk nog gesproken moet worden in PS in Brabant. Omdat de
overeenkomsten met de landbouwbedrijven al gesloten lijken zijn, willen wij nu toch helderheid
van GS in Noord-Holland.
Op 11 maart heeft GS een brief gestuurd aan PS met een plan van aanpak voor het
stikstofdossier. Dat was nog voordat de ernst van de coronacrisis duidelijk werd en voordat de
vele coronamaatregelen genomen werden. Daarom willen wij weten of GS in het stikstofdossier
rekening gaat houden met de actuele situatie rond stikstof in lucht.
Wij willen het College daarom het volgende vragen:
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VRAGEN
Vraag 1:
Is GS op de hoogte van het feit dat Brabant stikstofruimte opkoopt van veehouderijbedrijven in
andere provincies?
Vraag 2:
Klopt het dat de provincie Brabant ook stikstof opkoopt in Noord-Holland? Zo ja, vindt GS dit
een wenselijke ontwikkeling?
Vraag 3:
Wat zijn de voor- en nadelen van deze ontwikkeling voor de provincie Noord-Holland volgens
GS?
Vraag 4:
Wat zijn de voor- en nadelen van deze ontwikkeling voor de agrarische sector in Noord-Holland
volgens GS?
Vraag 5:
Hoe verhoudt zich opkoop over provinciegrenzen heen (en los van N2000 gebieden) tot het
beloofde maatwerk en de gebiedsprocessen om activiteiten in Noord-Holland weer vergund te
krijgen?
Vraag 6:
Hoe voorkomen we dat de veehouderijsector in Noord-Holland wordt ''leeggekocht''? Wat
betekent dit voor het toekomstperspectief van de Noord-Hollandse veehouderijsector?
Vraag 7:
Wanneer verwacht GS dat er meer helderheid komt over landelijke en provinciale
randvoorwaarden en regels rond opkoop van stikstofruimte?
Vraag 8:
Wordt er in het stikstofdossier rekening gehouden met de nieuwe werkelijkheid rond stikstof
die ontstaan is door coronamaatregelen? (zie: https://nos.nl/artikel/2328537-lucht-flinkschoner-door-coronamaatregelen.html)
Vraag 9:
Klopt het dat de verhouding tussen de verschillende stikstofbronnen anders lijkt te zijn dan
eerder werd aangenomen?
Vraag 10:
Wat zijn de nieuwe landelijke en provinciale cijfers omtrent stikstofbronnen?
Vraag 11:
Hoe gaat GS rekening houden met veranderende inzichten bij het uitwerken van de
gebiedsprocessen rond stikstof?
Vraag 12:
Wordt het tijdspad in het plan van aanpak (zie brief GS aan PS voortgang stikstofdossier van 11
maart 2020) aangepast i.v.m. coronamaatregelen?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
dagen na binnenkomst, beantwoorden.

