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van Gedeputeerde Staten
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Nummer
3577
Onderwerp
toezicht en handhaving stikstof en ammoniak

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Op 11 december 2019 publiceerde de Groene Amsterdammer het artikel “Onderzoek:
de stikstofcrisis. De cijfers zijn wat diffuus”. Uit dit artikel volgt dat de stikstofuitstoot in
Nederland veel groter is dan gedacht omdat de vergunningverlenende instanties niet
goed toezicht houden en handhaven. Uit onderzoek blijkt dat in sommige gevallen
zelfs 5 x zoveel stikstof wordt uitgestoten dan volgens de normen is toegestaan. En
dat hier niet tegen wordt opgetreden.
1.

Is uw college op de hoogte van de inhoud van het artikel “Onderzoek: de stikstofcrisis.
De cijfers zijn wat diffuus”?
Antwoord
Ja

2.

Wat doet de provincie Zuid-Holland (en/of de omgevingsdiensten namens de provincie
Zuid-Holland) aan toezicht en handhaving van de vergunningen van boeren en
bedrijven voor wat betreft hun uitstoot van stikstof en ammoniak?
Antwoord
De provincie Zuid-Holland houdt op verschillende manieren toezicht op agrarische (en
industriële) bedrijven. Er worden reguliere controles uitgevoerd op verleende
vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Hierbij wordt
samengewerkt met gemeenten (vanuit hun rol bij milieuvergunningen) en de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast worden bedrijven
gecontroleerd die (nog) niet over een Wnb-vergunning beschikken.

3.

Hoe vaak controleert de provincie (en/of de omgevingsdiensten namens de provincie
Zuid-Holland) of men aan de normen (die volgen uit vergunning en/of wetgeving)
voldoet? En op welke wijze wordt deze controle dan uitgevoerd?
Antwoord
Per jaar wordt een werkplan opgesteld door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
die namens Zuid-Holland verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving op de Wnb.
Op basis van een risicoanalyse wordt dan bepaald welke bedrijven worden

FZ/GS/Alg

gecontroleerd. Hierbij worden omvang van het bedrijf en afstand tot Natura 2000gebieden meegewogen, maar bijvoorbeeld ook of er emissiearme stalsystemen zijn
aangevraagd (luchtwassers of emissiearme vloer). Bij de controle wordt ter plaatse
gekeken of het desbetreffende bedrijf, inclusief alle in de vergunning genoemde
aantallen en voorzieningen aanwezig zijn en deze voldoen aan de normen.
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4.

Met welk doel controleert de provincie (en/of ander bevoegd gezag in de provincie
Zuid-Holland) of men aan de normen voldoet?
Antwoord
De provincie controleert vanuit de Wnb of bedrijven over de benodigde vergunning
beschikken en of zij voldoen aan de voorwaarden die in verleende vergunningen zijn
gesteld. Voor bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is voor
milieuvergunningen controleert de provincie ook vanuit milieunormen (bijv.
luchtkwaliteit, geluid, etc.). Overigens hebben ook gemeenten hier een rol in: zij
controleren bedrijven vanuit verleende omgevingsvergunningen, zowel vanuit milieu
als vanuit de Wnb wanneer natuur onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning.

5.

Controleert en onderzoekt de provincie (en/of ander bevoegd gezag in de provincie
Zuid-Holland) of de eisen die in de vergunningen worden vastgelegd, ook bewezen
verondersteld kunnen worden te leiden tot stikstofreductie?
Antwoord
Dergelijke zaken worden gecontroleerd bij de aanvraag van een vergunning. Bij
controlebezoeken wordt gecontroleerd of bedrijven conform vergunning in werking
zijn.

6.

Wat zijn de uitgangspunten voor deze controles? Wordt er feitelijke uitstoot gemeten,
wordt er gemeten dat vergunninghouders aan bepaalde eisen voldoen die gericht zijn
op stikstofreductie (zoals in geval van boeren, beweiden, gebruik van een
luchtwasser) en zo ja om welke eisen gaat het dan?
Antwoord
Er worden geen metingen gedaan. Een dergelijke momentopname zal ook geen
representatief beeld geven van de uitstoot door het jaar heen. Wel worden
bijvoorbeeld gegevens gevraagd waaruit blijkt dat luchtwassers en andere emissiebeperkende installaties daadwerkelijk in werking zijn geweest. Bij industriële
installaties registreert de installatie veelal zelf de bedrijfsuren. Zie verder ook het
antwoord op vraag 3.

7.

In hoeverre en hoe wordt gecontroleerd of het hebben voldaan aan de genoemde
eisen ook in de praktijk de op grond van de wet Natuurbescherming vereiste reductie
van stikstof en ammoniak oplevert?
Antwoord
Dit moet blijken uit landelijke monitoring van stikstofemissie en – depositie en wordt
niet in het kader van toezicht en handhaving van vergunningen opgepakt.
Uit het artikel volgt dat Nederlandse onderzoekers op basis van satellietbeelden voor
de Duitse regering stikstof/ammoniakkaarten maken die als uitgangspunt voor het
beleid worden gebruikt.
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8.

Is uw college voornemens om een dergelijke onderzoeksaanpak ook in te zetten bij de
gebiedsgerichte aanpak?
Antwoord
Deze methode is bij ons bekend. Mogelijk kan deze techniek bruikbaar zijn bij het
ontwikkelen van landelijk of gebiedsgericht beleid. Dit moeten wij nog nader bekijken.
Den Haag, 21 januari 2020
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

