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Inhoudelijk
Aanleiding

In vergaderingen van PS, Statencommissies en bijeenkomsten van de VZG is
veelvuldig gesproken over het stikstofdossier. De toezeggingen bestonden op
hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:
- Delen van kennis over vergunningverlening en het proberen zo goed
mogelijk schetsen van de kaders.
- Het delen van informatie over de ligging van N2000 gebieden.
- Het delen van informatie over de herkomst van stikstof in Zeeland.

Bevoegdheid

GS

Toelichting

Vergunningverlening
- Sinds maandag 16 september is het rekenmodel Aerius weer
beschikbaar, initiatiefnemers hebben daarmee de mogelijkheid om hun
plannen door te rekenen. Wanneer er geen effecten verwacht worden
op overbelaste habitattypen in N2000, kon toestemming gegeven
worden.
- Voor wat betreft GS heeft op 8 oktober de bijgevoegde (bijlage 4)
beleidsregels vastgesteld met betrekking voor intern- en extern
salderen. Hiermee is een kader waarbinnen vergunningen voor wat
betreft stikstof getoetst kunnen worden vastgesteld. Dit is niet de
oplossing voor alle initiatieven, het verkrijgen van toestemming is in
sterke mate afhankelijk van het initiatief.
-

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

-

De minister benadrukt in de kamerbrief dat de gebiedsgerichte aanpak
er niet toe leidt dat de verdeling van taken en verantwoordelijkheden
tussen Rijk en provincies wijzigt.
De minister vraagt ook van de provincies een extra inspanning met
betrekking tot uitvoering van maatregelen aangaande de
stikstofproblematiek.

Bijlage 1 bevat een overzicht van de ligging van de N2000 gebieden.
Bijlage 2 bevat een overzicht over de herkomst van stikstof in Zeeland.
Bijlage 3 bevat een afschrift van de Kamerbrief.
Bijlage 4 Besluit beleidsregels intern- en extern salderen.

