
 
Vragen Stikstofdepositie Flevoland 

Datum : 23 oktober 2019  

Geachte voorzitter van Provinciale Staten, 

Overeenkomst artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de VVD 
de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de 
stikstofproblematiek in Lelystad. De vragen zijn mede gericht ter voorbereiding van de 
integrale commissie van 30 oktober 2019.  

1. Het projectenoverzicht (17/09/2019) noemt u limitatief, verschilt in detailniveau 
per gemeente en is slecht een indicatie van het geheel. Er zitten grote verschillen 
in aantallen per gemeente.  

a. Zijn de inventarisaties van de gevolgen stikstofbesluit voor natuur, landbouw/ 
veeteelt, bouw, evenementen etc. door gemeenten en provincie compleet? Zo 
ja, wat is het beeld hiervan (op kaart))? Zo nee, wanneer mag PS deze 
verwachten. Spoed gevraagd! 

b. Hoeveel bouwprojecten of evenementen kunnen nu niet gegrond worden 
maar wel nadat er saldering heeft plaatsgevonden? 
Kan hierbij inzicht worden gegeven in het aantal projecten voor 
maatschappelijke bouw (denk aan scholen, sportaccommodaties, 
verzorgingshuizen, buurthuizen) en huizenbouw (dit is exclusief alle 
verbouwing en van bestaande huizen).  

2. Agrarische bedrijven in Flevoland: 

a. Hoeveel veeteelt bedrijven telt Flevoland. Waar zijn deze gesitueerd – kunnen 
deze naast aantallen op kaart worden weergegeven – in relatie tot de Natura-
2000 gebieden van de omliggende provincies.  

b. Is de provincie Flevoland bekend met verloop (landelijk 10%) binnen deze 
bedrijven t.a.v. stoppen, overdracht binnen de familie, verplaatsingen naar 
andere gebieden etc. 

c. Voor hoeveel agrarische bedrijven in Flevoland kan saldering gaan gelden? 
Graag in absolute aantallen en in verhouding tot alle agrarische bedrijven in 
de polder onderscheiden naar landbouw en veeteelt. 

d. Voor hoeveel agrariërs in onze provincie geldt dat bij hen saldering kan plaats 
vinden omdat zij vergunde ruimte niet gebruiken? En is er bekend of 
zij  concrete uitbreidingsplannen hebben? 

e. Is de provincie Flevoland, samen met o.a. vakorganisaties zoals LTO, in staat 
om een investeringsplaatje voor Flevoland te schetsen gericht op: 

 Innovatie van machinerie, wasinstallaties en/of mestvloeren; 



 
 Verplaatsen van bedrijven uit de randen van Natura-2000 gebieden, 

bijvoorbeeld verkaveling met bodemdaling gebieden; 

 Uitkoop bij vrijwillige beëindiging (stoppen) van het bedrijf. 
 
Wat zou een totale investering in Flevoland aan benodigde 
investeringsruimte vragen.  

f. Is de gedeputeerde op de hoogte van de beschikbare middelen die minister 
Schouten voor de maatregelen gaat inzetten? Is dit voldoende voor de 
Flevolandse maatregelen? 

3. Wat kunnen andere, korte termijn maatregelen, zoals vee vaker naar buiten, 
minder eiwit in het voer en mest extra verdund met water uitrijden – voor 
Flevoland betekenen in minder uitstoot? 

4. Is de provincie afdoende toegerust in aantal en deskundigen medewerkers t.a.v. 
de voorliggende vraagstukken en voor het wegwerken van achterstanden in 
vergunningverlening. Wat zijn doorlooptijden en zijn ondernemers, inwoners en 
organisaties hierover geïnformeerd? 

5. Kan er inzicht worden gegeven in de uitvoering, voortgang van de nieuwe 
natuurprojecten in Flevoland.  

a. In hoeverre liggen deze natuurherstel/uitbreiding projecten op koers en/of 
kunnen deze versneld worden uitgevoegd (levert extra bijdrage voor de korte 
termijn). 

b. Staan er aanvullende nieuwe natuur projecten opstapel die een positieve 
(versnelde) bijdrage kunnen leveren aan het stikstofvraagstuk. Wat zijn de 
termijnen ervan en welke investeringen gaan hiermee gemoeid. 

6. Ondervindt de provincie Flevoland (ook) hinder van grote hoeveelheid ganzen die 
het gebied aandoen en hier uitwerpselen (ammoniak dragend) achterlaten. Zijn 
hier aantallen, schade aan het gewas en hoeveelheid uitstoot bekend.  

7. Kan de gedeputeerde bevestigen dat dit stikstofdepositie vraagstuk zich toespitst 
op het reduceren van stikstofdepositie i.p.v. het reduceren (halveren) van de 
veestapel? 

8. Kan de gedeputeerde bevestigen dat er bij extern salderen in Flevoland geen 
afroming plaats gaat vinden van verworven rechten? 

9. Op welke manier heeft de Provincie Flevoland haar inkoopbeleid 
(aanbestedingen) op de laatste afspraken, regels actueel aangepast? 

10. Wat gaat GS inbrengen bij de minister – wat is de Flevolandse inzet? 

 


