
 
 

 

Motie Stikstof 

 

De Provinciale Staten in vergadering bijeen op 6 november 2019; 
 

 

Constaterende dat: 

- Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. het Programma Aanpak 

Stikstof niet langer kan worden benut voor vergunningverlening voor activiteiten waarbij 

stikstof vrijkomt; 

- Het adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van de heer Remkes heeft aangegeven 

dat drastische maatregelen nodig zijn, zoals het verlagen van de maximumsnelheid, minder 

vee, herstel van de natuur en duurzaam bouwen; 

- Dat de provincies in IPO-verband beleidsregels hebben afgestemd die in alle provincies zijn 

vastgesteld, gerelateerd aan de brief van het kabinet hierover op 4 oktober jl.; 

 

Overwegende dat: 

- In het Klimaatakkoord 100 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor aanpak veehouderij rond 

Natura 2000 gebieden en 100 miljoen euro voor veenweideaanpak, in de Miljoenennota 1 

miljard euro is vrijgemaakt voor woningbouw, dat onder meer kan worden gebruikt om 

potentiële gevolgen stikstof aan te pakken en er 75 miljoen beschikbaar is in het Jonge 

Boerenfonds; 

- Dat er een groot risico bestaat dat elke vergunning met stikstofuitstoot: voor woningbouw, 

bedrijven, windturbines, landbouw en verbetering van wegen, juridisch wordt aangevochten 

en onderuit gaat als de stikstofemissie niet omlaag gaat; 

- Dat er in verschillende gemeenten in Zuid-Holland nu moties worden aangenomen over het 

inzetten op verlaging van de maximumsnelheid op wegen; 

- De provincie de leiding heeft bij het ontwerpen en uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak 

van deze problematiek; 

 

Verzoekt het college van GS: 

- Proactief samen met andere partijen, waaronder boeren, bedrijven (waaronder industrie) en 

gemeenten, stappen te zetten tot een gebiedsgerichte aanpak met als doel tenminste het 

maximaal inzetten op kringlooplandbouw, het herstel van de natuur en doorgaan met 

woningen bouwen. 

- Samen met andere wegbeheerders te komen tot een gecoördineerde aanpak rond 

snelheden op de wegen in Zuid-Holland waar zowel rekening gehouden wordt met 

vermindering van de uitstoot van stikstof als met doorstroming en verkeersveiligheid; 

- Bijzondere aandacht te hebben voor de boeren door naast een dialoog hen (financieel) te 

ondersteunen bij de omvorming naar kringlooplandbouw en daar de voorhanden 

Rijksmiddelen voor te claimen. 

- Over het voorgaande de Staten te informeren en spoedig verder debat binnen PS te 

faciliteren over de toekomst van onze provincie en hoe we een betere balans kunnen vinden 

tussen bewoners, boeren, bedrijven en natuur. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Kirsten Wilkeshuis, D66 

 


