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Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 10 juli 2020

Constateren dat:
• In Natura 2000 gebieden voor economische activiteiten een vergunning ingevolge de Wet
natuurbescherming vereist is.
• Sinds de uitspraak van de Raad van State van mei 2019 daarbij de eventuele uitstoot van
stikstof moet worden beoordeeld
• Visserij een activiteit is die ook plaatsvindt in Natura 2000 gebieden evenals zeescheepvaart.
• In de praktijk blijkt dat zelfs binnen bestaand gebruik het heel moeilijk is c.q. veel kunst – en
vliegwerk nodig is om de stikstofberekening op 0 te laten uitkomen.
• Het daarom gewenst is dat de minister van LNV een drempelwaarde voor de visserij vaststelt
dan wel een deel van de stikstofrechten die voor 5 miljard door het Rijk worden ingekocht
ten goede laat komen aan de visserij.
• Zeescheepvaart in een niet geringe mate eveneens stikstof uitstoot, maar zonder
beperkingen door Natura 2000 gebieden kan varen.
Zijn van oordeel dat:
• Het niet uit te leggen is dat een typisch Zeeuwse sector, zoals de visserij, verdergaande
beperkingen opgelegd krijgt qua stikstofuitstoot, uitsluitend omdat zij om andere redenen
dan stikstof vergunningplichtig zijn, terwijl in hetzelfde Natura 2000 gebied zeeschepen
varen die vele malen meer stikstof uitstoten, maar die geen beperkingen opgelegd krijgen,
omdat het varen alleen niet vergunning plichtig is.
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
• Dit probleem te agenderen bij het Bestuurlijk Platform Visserij en samen met de visserijprovincies en gemeenten bij de minister aan te dringen op een landelijke regeling in de vorm
van een drempelwaarde voor de visserij dan wel via een besluit om een deel van de op te
kopen stikstofruimte ten goede te laten komen aan de visserij.
• Daar waar de Provincie het bevoegd gezag is bij het verlenen van een vergunning ingevolge
de Wet natuurbescherming voor visserijactiviteiten, niet krampachtig om te gaan met de
depositie van stikstof omdat het gaat om (voortgezet) bestaand gebruik.
En gaan over tot de orde van de dag.
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