Provincie Flevoland
Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de PW over het provinciale stikstofbeleid,
ingediend op 14 oktober 2019, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde
Staten zoals vastgesteld op 12 november 2019 (2495730).

1.

Kan het college aangeven waarom zij niet de stikstof maatregelen heeft ingetrokken en
andere provincies wel?

De beleidsregels ten aanzien van intern en extern salderen zijn in nauwe afstemming tussen de
provincies (en het Rijk) opgesteld. Met deze beleidsregels maken wij vergunningverlening mogelijk.
Met de Minister is afgesproken om tot 1 december 2019 de tijd te nemen om de beleidsregels waar
nodig nog aan te passen.

2.

Is het college ervan op de hoogte dat de boeren nu dubbel gepakt worden door het niet
intrekken van de stikstof maatregelen? En zo niet, waarom ziet het college dit anders?

Nee, de beleidsregels voorzien enkel in voorwaarden aan het gebruik van intern en extern salderen
bij nieuwe vergunningaanvragen. Dit is op vrijwillige basis, wie geen gebruik wil maken van
saldering wordt hier niet toe gedwongen. Overigens is extern salderen voor de agrarische sector pas
mogelijk op het moment dat de Wet tot wijziging van de Meststoffenwet in werking treedt. Dit zal
begin volgend jaar zijn.
3.

Bent u het met de PW eens dat de boeren als zondebok worden gebruikt in de stikstof
discussie? En zo nee, waarom niet?

Nee, de beleidsregels zijn generiek van toepassing op alle sectoren. Het kabinet staat voor een
gebiedsgerichte aanpak, waarbij een weging gemaakt wordt tussen alle belangen. Ook de belangen
van de agrarische sector worden meegewogen in de gebiedsgerichte aanpak.

4.

Bent u het met de PW eens dat het slimmer is natura 2000 gebieden op te doeken in plaats
van stikstof maatregelen in te voeren? En zo nee, waarom niet?

De aanwijzing van Natura 2000-gebieden is een bevoegdheid van de minister van LNV. Het kabinet
heeft in de kamerbrief van 13 november aangegeven met de Europese Commissie af te stemmen
welke mogelijkheden er op dit gebied zijn.

5.

Bent u het met de PW eens dat de boeren in Flevoland slecht worden vertegenwoordigd
door dit college? En zo nee, waarom niet?

Nee, de portefeuillehouder is in gesprek met diverse agrarische belangenorganisaties over de
stikstofproblematiek. De geuite zorgen zijn door portefeuillehouder meegenomen in de overleggen
met de provincies en de minister van LNV.

