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Inhoudelijk
Aanleiding

Behoefte aan een duidelijk kader en richting voor een Zeeuwse aanpak,
doordat in Zeeland sprake is van een situatie waarbij er relatief weinig grote
problemen zijn met vergunningverlening maar tegelijkertijd alle inzet op
aanvullende instrumenten en regelingen ook niet veel helpt met het
oplossen van de stikstofdepositie in Zeeuwse N2000 gebieden.

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat stellen GS voor?

Strategische aanpak stikstof vast stellen

Opgave en wensen en
bedenkingen

De strategische opgave bevindt zicht in de richtinggevende en
kaderstellende fase. In de commissie kunt u uw wensen en bedenkingen
formuleren ten aanzien van de volgende punten.
1. Doel van de strategische aanpak.
2. Aanpak stikstof in Zeeland (Drie pijlers en actielijnen).
3. Rolverdeling

Toelichting

Doelstelling
- Korte termijn (2020-2022) stikstofruimte genereren en systeem
ontwikkelen waarmee vergunningen kunnen
worden verleend voor nationale en regionale projecten, passend bij
Zeeland.
- Lange termijn (2020-2050): realiseren van een goede ecologische
toestand van onze natuur, door het
toewerken naar een goede staat van instandhouding van de N2000
gebieden in 2050.
Middellange termijn(2020-2030) en tussendoelen
- Het bereiken van een significante daling van de stikstofdepositie,
om de kwaliteit van stikstofgevoelige N2000-gebieden te versterken
- Het verlagen van de stikstofdepositie om ontwikkelruimte te creëren
- Verbinden aan integrale gebiedsontwikkeling / versterken of
bevorderen transities is
Drie pijlers

Inhoudelijk
1. Monitoring, informatie en communicatie;
2. Stikstofreductie;
3. Naar een meer robuuste natuur.
Kosten en dekking

Overige informatie

Voorjaarsnota 2020
- PS heeft ingestemd met de voorjaarsnota 2020
- Hierin is voorgesteld om de volgende bedragen uit de
investeringsagenda beschikbaar te stellen voor de procescapaciteit
van de opgave: 2020: €380.000; 2021 en 2022 €645.000; 2023
€491.000 en 2024 €167.000.
- Voor de procesmiddelen 2020-2023 €212.000 beschikbaar te
stellen.
- Voor het opzetten van monitoringssysteem en data-analyses
incidenteel €200.000 in 2020 beschikbaar te stellen uit de
investeringsagenda.
-

Resultaat na
commissiebehandeling

Binnen de drie pijlers zijn er een aantal acties geformuleerd, op
deze acties wordt de voortgang halfjaarlijks gerapporteerd.
Stikstof is in de voorjaarsnota benoemd als nieuwe strategische
opgave.

Het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten.
Een brief met wensen en bedenkingen van PS aan GS wordt bij dit
statenvoorstel geagendeerd.

