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Antwoord op Statenvragen PS2023-50 
 
 
 De leden van  
 Provinciale Staten 
 
Beantwoording schriftelijke Statenvragen Vliegenthart-Goedhart (CDA) e.a. over Gelderse 
stikstofruimte voor Lelystad Airport (PS2023-50) 
 
 
Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 
doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van Daisy Vliegenthart-Goedhart 
(CDA), René Westra (VVD), Fokko Spoelstra (PvdA), Charlotte de Roo (GroenLinks), Dirk 
Vreugdenhil (CU), Evert Mulder (SGP) toekomen. 
 
Inleiding van de vragensteller: 
 
Deze week kwam het bericht dat de Schiphol Group voldoende stikstof rechten heeft gekocht om de 
natuurvergunning aan te vragen voor Lelystad Airport. De regiopartners waarmee de Provincie 
Gelderland samenwerkt op het gebied van Luchtvaart lieten weten zeer ontstemd te zijn over deze 
signalen.  
Wij maken ons zorgen over deze opkoop. Net als bij de A27 worden stikstofrechten uit Gelderland 
opgekocht om een project buiten onze provincie mogelijk te maken. In dit geval een luchthaven 
waar binnen onze provincie weinig mensen nog op zitten te wachten. En aan de andere kant 
worden nog steeds de PAS melders niet geholpen.  
 
Vragen: 
1. Hoe kijkt u aan tegen de wijze waarop Schiphol Airport stikstofrechten heeft gekocht? 
 
Antwoord: 
Wij kijken met zorg naar deze ontwikkeling, vooral omdat dit leidt tot veel onrust in de 
samenleving, mede in relatie tot het feit dat we op korte termijn niet zelf in staat worden gesteld om 
op dezelfde wijze aankopen te verrichten ten behoeve van de natuur en het verlenen van 
vergunningen aan PAS-melders en andere ontwikkelingen in Gelderland. 
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2. Hoeveel boerderijen in Gelderland zijn opgekocht voor de stikstofruimte van Lelystad Airport en 
Schiphol Airport? 
 
Antwoord: 
In een bestuurlijk overleg met Lelystad Airport op 2 februari 2023 hebben zij medegedeeld dat zij 
van drie boerderijen in Gelderland gedeeltelijke stikstofruimte hebben verworven. 
 
3. Heeft u contact gehad, ambtelijk en of bestuurlijk, met vertegenwoordigers van of medewerkers 
van de Schiphol Group over de opkoop van boerderijen in Gelderland? 
 
Antwoord; 
Voor zover wij hebben kunnen nagaan heeft er voor 2 februari 2023 geen ambtelijk of bestuurlijk 
contact plaatsgevonden met vertegenwoordigers van of medewerkers van de Schiphol Group over 
de opkoop van boerderijen in Gelderland. Zie verder ook het antwoord op vraag 2. 
In dit overleg hebben wij nogmaals aangegeven dat wat Gelderland betreft laagvliegroutes niet aan 
de orde zijn.  
 
4. Kunt u aangeven voor welke projecten nog meer stikstofrechten binnen Gelderland worden 
opgekocht? 
 
Antwoord: 
Het is mogelijk dat partijen onderling overeenkomsten sluiten of hebben gesloten. Wij hebben daar 
alleen zicht op zodra iemand bij ons een Natuurbeschermingswetvergunning aanvraagt en daarbij 
het principe van extern salderen wordt toegepast. Tot op heden zijn er bij ons geen vergunningen 
aangevraagd voor andere ‘projecten’ dan de Rijkswegen, die daarbij gebruik willen maken van 
extern salderen. Wel wordt extern salderen in beperkte mate toegepast binnen Gelderland waar 
stikstofruimte van een bedrijfslocatie wordt ingezet op een andere bedrijfslocatie. 
 
5. Kunt u een inschatting maken van het aantal boerderijen dat op dit moment al is opgekocht? 
 
Antwoord: 
Nee, zie antwoord op vraag 2 en 4. 
 
6. Wij zien in de opkoop van de stikstofrechten van Gelderse boeren van Lelystad Airport 
parallellen met de opkoop voor de A27 en de motie die daarover door de Staten is ingediend. Gaat u 
meewerken aan het intrekken van deze vergunningen? 
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Antwoord: 
Wij hebben nog geen verzoeken tot intrekking van vergunningen ontvangen in relatie tot Lelystad 
Airport. In het overleg met Lelystad Airport hebben wij aangegeven dat wij op dit moment geen 
intrekkingen in behandeling nemen, omdat dit eerst overleg vraagt. Wij gaan hierover met het Rijk 
in gesprek.   
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
John Berends - Commissaris van de Koning 
Miriam Nienhuis-van Doremaele - Secretaris 
 
 


