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Technische vragen PvdA (Inez Flameling) over brief GS 25 juli
Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof – 184275
Agendapunt 6.1
Vragen:
-

Grevelingen en Krammer-Volkerak worden door Zuid-Holland behandeld. Wanneer
krijgen we als PS Zeeland hierin inzage en zeggenschap? Graag korte toelichting
op het proces. Zeker voor de Grevelingen is dat belangrijk; i.v.m. dode bodems en
het belang van duiktoerisme voor Zeeland

De provincie Zuid-Holland is niet de ‘behandelaar’, zij zijn trekker als het
gaat om de Gebiedsagenda’s van deze grensoverschrijdende gebieden.
De Gebiedsagenda’s worden opgenomen in het Gebiedsprogramma. Als
provincie Zeeland zullen wij hierbij (ook) aan tafel zitten (en ook andere
partijen als RWS, Waterschap, Staatsbosbeheer e.d.). Hoe dit precies
vorm gaat krijgen, kunnen wij u nog niet melden. Binnenkort zullen wij
hierover overleg voeren met de provincie Zuid-Holland.

-

Is in dit plan al rekening gehouden met de extra stikstofgevoeligheid van
Saeftinghe? (zie https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/ook-saeftinghe-heeft-last-vanstikstof~ac6bda80/ ) zoniet wordt dat alsnog gedaan?

Nee hier is nog geen rekening mee gehouden. Provincies gebruiken
Aerius Monitor, hierin zijn depositiegegevens beschikbaar voor de meest
recente situatie (en een prognose voor de toekomst). Vooralsnog is
Natura2000-gebied ‘Westerschelde & Saefthinge’ niet overbelast.

-

Op welke wijze leidt verhoging van de beheervergoedingen tot stikstofreductie?

Het verhogen van de beheervergoedingen staat in hoofdstuk 7
‘maatregelen natuurherstel en natuurverbetering’. Het verhogen van de
vergoeding betreft een generieke maatregel, er werd hiermee gehoor
gegeven aan de oproep van FPG (Federatie Particulier Grondbezig) en
TBO’s. De verhoogde vergoeding zorgt ervoor dat terreineigenaren
voldoende in staat worden gesteld om het beheer optimaal vorm te geven,
zodat de natuurkwaliteit verbeterd wordt.

-

Het versneld realiseren van het Natuurnetwerk Nederland wordt als een van de
maatregelen genoemd. Wat zijn hiervoor de concrete plannen in Zeeland?

De versnellingsstrategie voor de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland
staat beschreven in het Uitvoeringsprogramma Landelijk gebied, en vindt
plaats op verschillende vlakken.
1. Door als Provincie gebieden te verwerven, in te richten en
vervreemden, via dit traject loopt momenteel een areaal van meer dan
100ha.
2. De instrumenten ‘grondbank’ en ‘Kavelruilbureau’ blijven we onverkort
extra inzetten voor deze verwerving
3. Bij het verwerven van nieuwe natuur spelen we flexibel in op de
mogelijkheden. Dat betekent dat gronden, met behoud van de gewenste
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natuurkwaliteit, kunnen wisselen. Jaarlijks wordt dit geïnventariseerd en
aangepast in het natuurbeheerplan
4. Vanuit het Programma Natuur zijn extra middelen beschikbaar gesteld
om de verwerving op basis van deze uitgangspunten in te vullen. Er wordt
gewerkt aan nieuwe regelingen en instrumentaria op het gebied van
grondverwerving en pacht. Om op deze manier het realiseren van natuur
door de provincie, bestaande en toekomstige natuurbeheerders
laagdrempeliger te maken.
-

Waterbuffering op het land is onderdeel van de KASZ. Dit kan onder andere in
moerassen. Moerassen kunnen ook een rol spelen in de denitrificatie (omzetten
van ammonium via nitraat in elementair stikstofgas). Hier liggen wellicht ook
meekoppelkansen. Kan GS hier eens naar laten kijken?

In het kader van het op te stellen Gebiedsprogramma zetten we alle
mogelijke maatregelen die bijdragen aan de te realiseren doelen op een
rij. Waterbuffering en de manieren waarop dat zou kunnen hoort daar ook
bij en zal in de verdere afwegingen worden betrokken.

-

Het document stelt dat Zeeland geen of minimale invloed kan uitoefenen op
stikstofuitstoot door o.a. de industrie. Dat lijkt een wat erg makkelijke redenering.
Yara en Dow zijn grote uitstoters van ammoniak resp. NOx. Zeeland is op allerlei
manieren bij deze bedrijven betrokken, via beleid, subsidies, vergunningen etc.
Welke maatregelen zouden er mogelijk zijn door de provincie om de stikstofuitstoot
van de Zeeuwse industrie terug te dringen en wat zijn de overwegingen om deze al
dan niet uit te voeren?

In het kader van het Gebiedsprogramma worden de mogelijkheden
verkend om ook in de sector industrie stikstofreductie te realiseren.
Daarbij kan o.a. gedacht worden aan technische maatregelen.
Het Rijk heeft t.a.v. de industriesector aangegeven voor wat betreft de
stikstofreductie de koppeling te leggen met de klimaatafspraken en dus
mee te liften met de maatregelen die worden getroffen om de CO2-uitstoot
te realiseren.
Dit krijgt concreet vorm in de totstandkoming van de Cluster Energie
Strategie (CES), waarvan binnenkort de 2.0-versie gepresenteerd wordt.
Het realiseren van CO2-reducerende projecten, levert automatisch ook
stikstofreductie op. Door fossiele verbrandingsprocessen uit te faseren,
komt ook minder NOx vrij. Provincie Zeeland is een belangrijke partner in
de totstandkoming en realisatie van de projecten in de CES.
Daarnaast is in het regeerakkoord is opgenomen dat er met de grootste
uitstoters maatwerkafspraken gemaakt worden. Bij deze afspraken is ook
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aandacht voor stikstofreductie. De Provincie wordt hier ook bij betrokken.
Daarnaast is er m.b.t. de industrie ook een relatie met het Schone
Luchtakkoord (SLA). In dat kader is een programma opgesteld wat
maatregelen bevat. Uitgangspunten bij de te nemen maatregelen zijn dat
ze technisch uitvoerbaar zijn, kosteneffectief zijn en ook juridisch
houdbaar.
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