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Geacht college,
Stikstof is in de voorjaarsnota 2020 door Provinciale Staten benoemd tot één van de strategische
opgaven van de Provincie Zeeland. De strategische opgave bevindt zicht in de richtinggevende en
kaderstellende fase. In het voorliggende statenvoorstel Strategische aanpak Stikstof, wordt aan
Provinciale Staten gevraagd om de strategische aanpak stikstof vast te stellen
In de vergadering van de Commissie Strategische Opgaven van 26 juni 2020 zijn de volgende wensen en
bedenkingen ten aanzien van het statenvoorstel geuit:
M.b.t. doel van de strategische aanpak stikstof.
1. Een wens is om het onderdeel uit de hoofddoelstelling ‘’een goede staat van instandhouding van de
natuur’’ duidelijker terug te laten komen in de korte termijn/tussendoelstellingen.
M.b.t. aanpak stikstof in Zeeland (drie pijlers en actielijnen)
1. Een wens is om communicatie naar externen op te nemen in actielijn twee.
2. Een wens bij actielijn drie is om aandacht te hebben voor de elementen toezicht en handhaving bij het
onderdeel vergunningverlening.
3. Een wens is om meer duiding te krijgen over de bufferzones/overgangszones.
4. Een bedenking bij de bufferzones/overgangszones is dat dit binnen de gebiedsgerichte aanpak op
vrijwillige basis vorm moet krijgen, waarbij zoveel mogelijk maatschappelijke doelen worden gediend.
Aangrenzende bedrijven moeten hier zo min mogelijk schaduwwerking van ondervinden.
M.b.t. Rolverdeling.
1. Een wens is om met het oog op draagvlak voor de te nemen maatregelen nadrukkelijk aandacht te
hebben voor de problematiek van kust- en grensprovincies en dat Zeeland daardoor een netto stikstof
importerend provincie is. Een specifiek aandachtspunt hierin is een gezamenlijk aanpak van de
kustprovincies m.b.t. de (internationale) scheepvaart.
Wij gaan ervan uit dat u deze wensen en bedenkingen zult overnemen in de verdere uitvoering van de
strategische aanpak stikstof.
Mocht u geen opvolging kunnen geven ten aanzien van één van deze wensen en bedenkingen, dan
vernemen wij dat graag van uw college.
Hoogachtend,
Provinciale Staten van Zeeland
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier

