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Geachte Minister Van der Wal,
Dinsdag 19 juli jl. hebben wij in onze vergadering het Startdocument Gebiedsproces Natuur & Stikstof
(hierna: Startdocument) vastgesteld. Wij zien dit Startdocument als een tussenproduct om uiteindelijk
te komen tot een definitief Gebiedsplan 1.0 (juli 2023). Het Startdocument is een feitelijk document, het
bevat geen nieuw beleid en geen nieuwe maatregelen. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om enige
rechten aan te ontlenen of te laten ‘doorrekenen’. Het Startdocument omvat wél feitelijke gegevens
over onze stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. De mate van overbelasting en de oorsprong van
deze belasting.
Ook in Zeeland zien wij de urgentie om de natuur te verbeteren, de biodiversiteit staat onder druk. Dat
er iets moet gebeuren aan de drukfactoren, waarbij stikstof een belangrijke is, staat voor ons niet ter
discussie. Maar, zoals voor u bekend, is landbouw in Zeeland niet de grootste bron van stikstof die
voor depositie in de Zeeuws Natura 2000 gebieden zorgt. Wij hebben altijd aangegeven dat álle
bronnen bij moeten dragen en dat het Rijk verantwoordelijk is voor de aanpak van de bronnen waar wij
geen invloed op kunnen uitoefenen (zoals scheepvaart, buitenland, industrie en de nog altijd
onbekende meetcorrectie).
Een tweede grote zorg van ons is, dat de Zeeuwse natuur, met name die in de duingebieden, ook na
het realiseren van een reductie van NH3 uit de landbouw, niet zal verbeteren. Voor de Zeeuwse natuur,
voor een volhoudbare Zeeuwse landbouw én om de voor ons gestelde reductiedoelen (631 ton) te
behalen, zijn andere investeringen nodig dan in de huidige benadering van de Startnotitie NPLG.
Wij onderschrijven, om bovenstaande redenen, daarom de integrale aanpak van het NPLG, vanaf het
begin van de stikstofcrisis hebben wij gepleit voor een integrale aanpak. Het NPLG biedt kansen om
ook in Zeeland de belangrijke opgaven in het landelijk gebied in samenhang aan te pakken. Wij
denken hierbij aan koppelingen tussen het Zeeuws Deltaplan zoetwater, Kustverdediging, de
Mobiliteitsstrategie, de RES, de toeristische sector etc. In ons Startdocument hebben wij deze
koppelkansen kort omschreven.
Eerder hebben wij niet ingestemd met het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (Psn),
er werd onder andere niet voldaan aan de door ons gestelde voorwaarden met betrekking tot de
financiering van uitvoeringscapaciteit.

Wij blijven benadrukken dat de uitwerking en uitvoering van het NPLG een forse aanslag doet en zal
blijven doen op onze organisatie (en die van onze gebiedspartners). Zowel het opstellen van het,
steeds uitgebreidere, Gebiedsplan/-programma als de uitvoering van concrete maatregelen gaat niet
lukken zonder aanvullende middelen en capaciteit. Zonder deze capaciteit is het voor ons niet mogelijk
om de voorstellen uit de Startnotitie NPLG uit te werken.
Mocht u vragen hebben over ons Startdocument, onze Zeeuwse integrale aanpak en de capaciteit en
middelen die wij u daarbij vragen, wij zijn altijd bereid met u in gesprek te gaan. Daarvoor nodigen wij u
dan ook graag uit.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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