
 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde) 
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datum : 9 april 2022 
van : Daisy Vliegenthart (CDA) 
onderwerp : Hoofdlijnenbrief kabinet over stikstof  

 
 
Inleiding 
Op 1 april verscheen de hoofdlijnenbrief over stikstof van Minister van der Wal1. Over deze brief zien 
we om ons heen veel beroering. Het CDA ziet in de plannen grote effecten voor de Gelderse 
Maatregelen Stikstof. Zeker op het gebied van de PAS-melders, de sturing op Kritische Depositie 
Waarden (KDW) en de rol van Provinciale Staten in dit proces vinden wij de brief niet duidelijk. 
Daarom heeft het CDA daarom de volgende vragen:  
 
Vragen 

1. Op welke onderdelen ziet u verschillen in de aanpak van het Rijk in relatie tot onze eigen 
GMS? 
 

2. De PAS-melders zitten al lang in onzekerheid. Wij vinden dat voor deze groep zicht op 
legalisering moet komen. Er wordt aangegeven dat in de gebiedsplannen de PAS-melders 
worden meegenomen.  
a. Kan aangegeven worden wanneer duidelijk wordt verwacht, en wat de provincie kan doen 
om duidelijkheid te versnellen? 
b. Het lijkt erop dat na jaren wachten de verantwoordelijk nu van rijk naar provincie gaat. Kunt 
vertellen hoe hierover de afstemming met de provincies is? 
c. Klopt het dat de oplossing voor PAS-melders nog steeds achteraan in de rij staan. En dus 
achter bouw en infrastructuur? 
 

3. We zien in de brief dat er eenzijdige focus op de Kritische Depositie Waarden (KDW), een 
rekenkundige exercitie, blijft. Als de focus op de KDW door wordt gezet maken wij ons grote 
zorgen over de economische ontwikkeling in Gelderland. Welke effect ziet u op de GMS en 
uiteindelijk op de boeren en andere ondernemers in Gelderland als deze focus zo blijft? 

 
4. Het Rijk gaat met provincies in april/mei richtinggevende doelen voor ruimtelijke verdeling van 

stikstofreductie afspreken. De rol van de volksvertegenwoordiging wordt hier niet genoemd. 
Wij vinden het passend dat hier met Provinciale Staten over wordt gesproken. Hoe wordt PS 
in haar kaderstellende rol gepositioneerd?   

 
Daarnaast hebben we ook een aantal vragen over de hoofdlijnenbrief die meer technisch van aard 
zijn, maar waarvan wij denken dat deze van grote invloed op Gelderland kunnen zijn. 

 
5. Er wordt in de brief gesproken over de ecologische autoriteit. Deze autoriteit gaat voor alle 

N2000 gebieden controleren wat er gebeurt en welk effect dit heeft goede staat van 
instandhouding. Kunt u ons hier meer over vertellen? Welke taken krijgt deze autoriteit en 
heeft zij ook bevoegdheden op provinciaal niveau? Hoe verhoudt dit zich tot de monitoring die 
vanuit de wet Natuurbeheer al verplicht is, is dit nu dubbelop? 
 

6. We kunnen lezen dat het Langetermijndoelbereik voor de Vogel- en Habitatrichtlijn vereist dat 
er ook voldoende ruimte komt voor leefgebied buiten Natura 2000 gebied. Wat betekent dat 
voor het Gelders beleid? Wordt daar nu al rekening mee gehouden? 
 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/01/hoofdlijnen-van-de-
gecombineerde-aanpak-van-natuur-water-en-klimaat-in-het-landelijk-gebied-en-van-het-bredere-
stikstofbeleid 



7. In de brief van de minister wordt uitgegaan van een integrale aanpak tussen stikstof, 
natuurherstel, water, energietransitie en schone lucht akkoord. Hoe is dat in Gelderland op dit 
moment en waar kan dit verder versterkt worden? 
 

8. Er wordt een transitiefonds ingesteld voor het realiseren van de doelstellingen die worden 
genoemd in de brief. In dit transitiefonds zit 25 miljard euro. Klopt onze aanname dat een 
groot deel van deze gelden naar Gelderland zullen gaan gezien de grote opgave in onze 
provincie? Hoe werkt u samen met andere provincie om tot een goede verdeling van de 
middelen te komen? 
 

9. In de hoofdlijnenbrief is te lezen dat er wordt een regieorganisatie in het leven geroepen die 
‘Rijk, provincies en andere overheden in staat stellen om te komen tot een succesvolle en 
slagvaardige uitvoering van de transitie van het landelijk gebied’. Wat gaat deze 
regieorganisatie doen om dit voor elkaar te krijgen? Hoe wordt voorkomen dat dit ten koste 
gaat van de provinciale slagkracht en samenwerking met de partners zoals nu in het GMS 
vormgegeven? 
 

 
 
 
 
 
 


