
Motie Op naar een gezond stikstofniveau 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 15 juli 2020, aan 
de orde hebbende het Statenvoorstel Leidraad gebiedsgerichte aanpak Stikstof. 

Constaterende dat: 

• de commissie-Remkes op 8 juni 2020 het eindadvies: ‘Niet alles kan overal’
heeft gepresenteerd waaruit blijkt dat volgens de commissie-Remkes het
waarborgen van het herstel van Natura 2000-gebieden vereist dat de
stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden voor 2040 onder de kritische
depositiewaarde moet worden gebracht;

• het Rijk op 24 april 2020 doelstellingen heeft geformuleerd om in de periode
tot 2030 natuurherstel te bevorderen en stikstofemissie te reduceren;

• de commissie-Remkes in het eindadvies meerdere handvatten geeft voor de
gebiedsgerichte aanpak in de provincies;

• de reductie zoals geadviseerd door de commissie-Remkes en de structurele
aanpak van het Rijk van ambitie verschillen.

Overwegende dat: 

• snelle, zorgvuldige en juridisch gewaarborgde stikstofreductie noodzakelijk is
voor zowel natuurherstel, economische ontwikkeling als de grote
woningbouwopgave;

• provincies medeverantwoordelijk zijn voor het behalen van de afgesproken
doelstellingen op basis van de gebiedsgerichte aanpak om zo de
instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden te behalen;

• de provincies dienen te bepalen welke maatregelen, prioriteiten en welk
tijdspad er binnen de eigen provincie nodig zijn om met de gebiedsgerichte
aanpak de doelstellingen te bereiken;

• een integrale benadering gewenst is waarin onder andere de opgaven vanuit
het Akkoord van Utrecht, het Klimaatakkoord, de doelen uit het Schone Lucht
Akkoord, het remmen van bodemdaling, het behalen van de KRW-
doelstellingen, de Samenwerkingsagenda landbouw en stikstofreductie
samenkomen om de instrumenten van de Provincie Utrecht zo effectief
mogelijk in te zetten;

• de provincie naast de eigen verantwoordelijkheid ook afhankelijk is van het
Rijk in het nemen van bronmaatregelen, zowel qua instrumenten als
financiering;

• in het eindrapport van de commissie Remkes doelen zijn omschreven met
betrekking tot natuurherstel en stikstofreductie en deze doelen gericht zijn op
het behalen van de kritische depositiewaarde in de Natura 2000-gebieden
voor 2040;

• in het eindrapport van de commissie Remkes een advies is gedaan over inzet
van ruimtelijke ordeningsinstrumenten om te komen tot groene (natuur-),
oranje (overgangs-) en rode (hoogproductieve landbouwgebieden) gebieden;

Verzoekt het college: 
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• De instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden centraal te stellen 

en bij natuurherstelmaatregelen vanuit de aanpak stikstof breder te kijken dan 
alleen stikstofreductie. 
 

• In de aanpak die in de leidraad wordt voorgesteld specifiek aandacht te 
besteden aan: 
• het opnemen van koppelkansen met de opgaven uit het Akkoord van 

Utrecht, het Klimaatakkoord, het Schone Luchtakkoord, tegengaan van 
bodemdaling, de KRW-doelstellingen en de Samenwerkingsagenda 
landbouw; 

• binnen de mogelijkheden van de provincie voor alle in het advies van de 
commissie-Remkes genoemde sectoren, voor wat betreft het eigen 
takenpakket en de beschikbare financiële middelen, reductie van 
stikstofdepositie te realiseren; 

• de doelen in de gebiedsgerichte aanpak per stikstofgevoelig Natura 2000-
gebied weer te geven, inclusief tijdspad en ervoor te zorgen dat de doelen 
realiseerbaar zijn; 

• het voorkomen van ‘cowboy gedrag’ vanuit de markt of andere overheden 
en ervoor te zorgen dat de stikstofruimte die ontstaat in voldoende mate 
beschikbaar komt voor grote maatschappelijke opgaven, zoals 
woningbouw, duurzame energieprojecten, natuurherstel en een  
verduurzaming van de landbouw; 

• bij het besteden van het beperkte budget voor de gebiedsgerichte aanpak 
te kiezen voor de meest effectieve inzet van deze middelen middels o.a. 
innovatieve maatregelen en niet zondermeer uit te gaan van vrijwillige 
uitkoop van boerenbedrijven;  

• indien (vrijwillige) uitkoop effectief en noodzakelijk is, ook daarbij 
prioriteiten te stellen met als doel te focussen op de (vrijwillige) uitkoop van 
die bedrijven waarmee de meeste reductie van stikstofdepositie wordt 
gerealiseerd in de meest kwetsbare Natura 2000-gebieden; 

• Te onderzoeken op welke wijze het creëren van groene, oranje en rode 
gebieden zoals opgenomen in het eindadvies van de commissie Remkes, 
een bijdrage kan leveren aan structuurverbetering in de landbouw en het 
behalen van de provinciale doelen;  

 
• Richting het Rijk te lobbyen voor toekomstbestendige bronmaatregelen voor 

stikstofreductie, die voor lange termijn duidelijkheid scheppen en juridisch 
bestendig zijn. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
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