Vragen Commissie SO, 23 september 2022

Antwoorden

Technische vragen D66 (Wouter Versluijs) over brief GS van 25 juli
2022 over aanbieden Startdocument Gebiedsproces Natuur en
Stikstof - 184275
Agendapunt 6.1
Vragen:
1. Op pagina 6 staat 'tegelijkertijd wijzen berekeningen uit dat alle inzet op
aanvullende instrumenten en regelingen niet (veel) helpt met structureel reduceren
van de stikstofdepositie in de Zeeuwse Natura 2000 gebieden.' Wat wordt bedoeld
met aanvullende inzet? Welke instrumenten en regelingen worden hiermee
bedoeld? Kunnen we deze berekeningen inzien?

Op pagina 14, figuur 11 en 12 ziet u twee kaarten, die laten zien dat, na
reductie volgens de richtinggevende doelen, in onze overbelaste
duingebieden nog steeds een overschrijding is van de KDW. Het
instrumentarium waarop gedoeld wordt, zijn de generieke maatregelen
van het Rijk en het maatwerkscenario, als bedoeld in paragraaf 5.2.1.

2. In het document staan een aantal cirkeldiagrammen van Natura2000 gebieden met
daarin de opbouw van stikstofdepositie, hoe weten jullie wat de herkomst is van die
stikstofdepositie percentages?

Aerius Monitor laat per Natura2000 gebied zien uit welke sector de
depositie van stikstof komt. U kunt dit zelf inzien op
https://monitor.aerius.nl/gebieden.html.

3. Op pagina 9 staat een kaart (figuur 7). Op die kaart staan cirkeldiagrammen, weten
jullie bij die bedrijven om welke hoeveelheden stikstof uitstoot het gaat? Zo ja, dan
ontvangen we graag deze informatie. Ook ben ik benieuwd waarom voor deze kaart
is gekozen, wat betekenen die indelingen/grenzen die zijn ingetekend? Waarom
zijn bijvoorbeeld het Veerse Meer en zuidwest Noord-Beveland samengevoegd?

Figuur 7 is ingedeeld per postcodegebied (woonplaats is te klein,
gemeente te groot om het goed te kunnen zien). Vanwege
privacyoverwegingen mogen geen gegevens gebruikt worden die herleid
kunnen worden naar bedrijfsniveau. Figuur 7 wordt gebruikt om richting
het Rijk aan te geven dat Zeeland met name een akkerbouwprovincie is
en maar weinig (intensieve) veeteelt heeft. Figuur 7 zegt niets over
emissies en depositie van stikstof.

4. Wanneer krijgen commissieleden de ambtelijke verkenning naar de mogelijke
bronmaatregelen die de provincie Zeeland kan nemen m.b.t. stikstofreductie?

Inmiddels hebben wij u deze lijst toegestuurd.

5. Op pagina 13 staat: 'Ook ligt er een reductiering van 70% rondom het Veerse Meer,
welke (momenteel) niet stikstofgevoelig is.' We vroegen ons af waarom dat
'momenteel' hier staat? Het Veerse Meer is op papier niet overbelast, maar in de
praktijk wel. Welke overwegingen zijn er om geen gelijkaardig gebiedsproces op te
starten zoals rond de Manteling en Kop van Schouwen?

De provincie is verplicht voor de stikstofoverbelaste gebieden een
gebiedsgerichte aanpak op te stellen (gebiedsagenda). Het Veerse Meer
valt onder de Vogelrichtlijn. In de Vogelrichtlijn zijn instandhoudingsdoelen
voor vogels opgenomen en niet voor (stikstofgevoelige) habitattypen.
Mocht het Veerse Meer onder de Habitatrichtlijn komen te vallen, dan kan
dit veranderen.

6. Wat is de frequentie van contact binnen het Organogram Werkgroep Buitenland?
Heeft GS/hebben ambtenaren ook direct contact met Vlaanderen over hun PAS?

Ons standpunt is dat het Rijk eerste verantwoordelijke is m.b.t. het maken
van afspraken met het buitenland over stikstofreductie. Vanwege het
belang voor Zeeland – een groot deel van de depositie in Zeeland is
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immers afkomstig uit het buitenland – wordt wel deelgenomen aan een
aantal ambtelijke werkgroepen. De ambtelijke werkgroep
grensoverschrijdende samenwerking NL-VL is ingesteld ter voorbereiding
van het Bestuurlijk Overleg (BO) dat periodiek tussen Nederland en
Vlaanderen plaatsvindt.
Thema’s (o.a. toestemmingskaders en -verlening) die worden besproken
zijn gericht op kennisdeling, afstemming en (oplossingsgerichte)
samenwerking. Afhankelijk van de thematiek wordt de samenstelling van
de werkgroep uitgebreid met experts. Deze werkgroepen komen met een
frequentie van ca. 1x/6-8 weken bij elkaar. Hieraan nemen o.a. ook de
provincies Noord-Brabant, Limburg en ook ambtenaren van de Vlaamse
provincies deel. Het Rijk is initiatiefnemer van deze werkgroepen.
In een aparte ambtelijke werkgroep zullen de betrokkenen van de
grensoverschrijdende pilots op periodieke basis samenkomen. De pilot
van Zeeland is erop gericht om gezamenlijk met Vlaanderen de bijdrage in
de stikstofuitstoot in de Westerschelde te onderzoeken.
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