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Hoe vindt de gedeputeerde dat wij om moeten gaan met de problemen die niet gerelateerd zijn aan
Natura 2000 gebieden:
 Hoe gaan wij de uitstoot van stikstofverbindingen terugdringen om klimaatverandering tegen
te gaan?
De discussie omtrent de invloed van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden betreft de (reactieve)
stikstof componenten ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Deze verzurende en vermestende
stoffen hebben geen directe (negatieve) invloed op klimaatverandering. Alleen indirect kan ammoniak
in de atmosfeer een rol spelen bij terugkaatsing van zonlicht, deze klimaatgerelateerde effecten zijn
zeer beperkt.
 Hoe gaan wij de uitstoot van stikstofverbindingen terugdringen omwille van de luchtkwaliteit

en onze volksgezondheid?
Die koppeling vindt plaats in het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het SLA draagt enerzijds bij aan
stikstofreductie uit stikstofoxiden en ammoniak en daarmee natuurdoelen. Anderzijds kan bronbeleid
voor stikstofreductie vanuit natuurdoelen bijdragen aan een verdergaande gezondheidswinst. Daartoe
worden de gezondheidsdoelen van het SLA betrokken bij het bronbeleid voor stikstofreductie.
Maatregelen en afspraken tussen overheden over enerzijds natuurdoelen en anderzijds
gezondheidsdoelen worden daarbij zo veel mogelijk afgestemd.
 Natuur is overal. Hoe gaan wij zorgen dat de stikstofuitstoot ook verminderd in alle overige

(niet Natura-2000) gebieden?
Als de stikstofuitstoot wordt verminderd om de depositie op Natura 2000-gebieden te verlagen, zal
daarmee gelijktijdig ook de depositie op alle overige, zowel natuur als stedelijke, gebieden afnemen.

Herstelmaatregelen zoals het afgraven (plaggen) van een bovenlaag van de grond hebben geen nut
als de uitstoot van stikstofverbindingen op hetzelfde niveau blijft, het is het dweilen met de kraan
open.
Kan de Gedeputeerde aangeven welke maatregelen zij voor ogen heeft die goed zijn voor klimaat,
volksgezondheid en alle natuur?
Dit zal altijd een mix van maatregelen moeten zijn. Naast bronmaatregelen, waar met name het Rijk
voor verantwoordelijk is, zal dit in de gebiedsgerichte aanpak invulling moeten krijgen. Dit zijn
gezamenlijke maatregelen met alle betrokkenen, belanghebbenden en in alle sectoren. Hierbij worden
tevens zoveel mogelijk doelen waaronder klimaat (adaptatie), volksgezondheid en natuur, uitgewerkt.
Deze aanpak is inmiddels behoorlijk op stoom aan het raken, waarbij alles nog open ligt. Wanneer hier
meer richting in komt orden PS daarover nader geïnformeerd.

Welke maatregelen gaat de provincie nemen die niet het probleem verplaatsen maar daadwerkelijk
oplossen? Zie vorige antwoord, door in samenwerking de problematiek aan te pakken. Zowel op
lokaal niveau als landelijk.

