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Vragen over het Convenant Stikstof en de Programmatische Aanpak Stikstof
Datum

27 juni 2017
Ons kenmerk

Geachte heren Braspenning en Kuijken,

C2209492/4203550
Uw kenmerk

Bij brief van 2 juni 2017, ingekomen op 2 juni 2017, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

T.P.W. (Theo) van de Ven
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(06) 52 78 35 82
Email

1. Onder punt 2 van het Convenant Stikstof lezen we over het saneren van ca.
40 tot 50 bedrijven rondom Natura 2000-gebieden om zgn. ‘piekbelasting’ op
te heffen.
a) Wat is de stand van zaken van deze sanering?
b) Hoeveel bedrijven zijn er tot dusver gesaneerd gedurende de looptijd
van het Convenant Stikstof?
c) Wat is het effect van deze sanering voor de stikstofdepositie (stikstofneerslag)
op kwetsbare natuur?
Antwoord: a) Het aantal piekbelasters is gedaald van 40 á 50 bedrijven naar
13 bedrijven. Deze daling is grotendeels het gevolg van ons eerdere beleid. Het
grootste deel van deze bedrijven ligt in het Gebied Beperkingen Veehouderij en
worden daardoor in hun ontwikkelingen geremd. Een deel van deze bedrijven
heeft mede daarom besloten om hun bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk te
beëindigen. Daarnaast zijn enkele bedrijven aangekocht omdat zij veel grond
hadden die nodig was om de EHS te realiseren. Een deel van de bedrijven heeft
maatregelen genomen om aan het besluit huisvesting te voldoen, waardoor hun
ammoniakemissie en depositie sterk is afgenomen. Tenslotte had een deel van
de veehouders hun vergunning slechts feitelijk in gebruik. Bij deze bedrijven is de
vergunning gedeeltelijk ingetrokken.
b) 8 bedrijven bouwen de veehouderij af of gaan maatregelen nemen in het
kader van het Besluit emissiearme huisvesting waardoor de piekbelasting wordt
opgeheven. Met 5 bedrijven zijn en worden onderhandelingen gevoerd over

tvdven@brabant.nl
Bijlage(n)

-

verplaatsing of technische maatregelen om de emissie te verminderen. Van deze
5 bedrijven zijn 3 bedrijven inmiddels aangekocht en verplaatst.
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c) Een piekbelaster levert een depositie van 200 mol of meer stikstof op een
(deel van) kwetsbaar natuurgebied. Het beëindigen van de piekbelasting heeft
als positief effect dat de belasting afneemt tot minder dan 200 mol. Door deze
afname is dan geen sprake meer van een piekbelasting.

C2209492/4203550

2. a) Hoeveel bedrijven die een proportionele stikstofdepositie veroorzaken zijn
gelegen rondom kwetsbare natuur?
b) Hoe groot is daar de depositie op de natuur?
Antwoord: a) Zie antwoord vraag 1, ervan uitgaande dat met deze vraag de
piekbelasters worden bedoeld.
b) Er zijn geen specifieke berekeningen gemaakt voor de cumulatieve effecten
van deze specifieke categorie bedrijven (piekbelasters) en de effecten in
depositiedaling van deze categorie. De individuele depositie van een bedrijf
wordt met Aerius bepaald op basis van de emissie en de afstand tot een
kwetsbaar gebied. De totale stikstofdepositie op een kwetsbaar natuurgebied
wordt per hectare bepaald en varieert over het betreffende kwetsbare gebied.

3. Twee van uw convenantpartners zijn de provincie Limburg en de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Nu u voornemens bent het Convenant Stikstof te
gaan wijzigen, nemen wij aan dat u met uw partners bestuurlijk overleg heeft
gehad.
a) Wat was de reactie van de provincie Limburg en de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond op uw voorgenomen wijzigingen van het Convenant Stikstof?
b) Welke maatregelen neemt de provincie Limburg?
Antwoord: Wij zijn niet voornemens het Convenant stikstof en Natura2000 te
wijzigen. De voorgenomen wijziging van de Verordening natuurbescherming is
in lijn met de doelen die in het convenant zijn vastgelegd. Om die reden is geen
afzonderlijk overleg gevoerd met de Limburgse convenant partners over de
voorgenomen wijziging van de Verordening natuurbescherming. De provincie
Limburg is het afgelopen jaar echter wel steeds op de hoogte gehouden van het
gelopen proces.

4. Ongeveer een jaar geleden heeft Provinciale Staten Noord-Brabant het
addendum bij de zgn. ‘grondnota’ gewijzigd, zodat de provincie gronden zou
kunnen gaan verwerven.
a) Wat zijn de ervaringen hiermee tot nu toe?
b) Hoe verloopt de grondaankoop?
c) Op welk moment in het proces van grondaankoop besluit Gedeputeerde
Staten over het inzetten van onteigening om gronden te kunnen verwerven?
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Antwoord: a) De ervaringen verschillen per gebied en per individuele
grondeigenaar. De gesprekken met grondeigenaren verlopen over het algemeen
goed en in een goede sfeer. Ondanks dat er in sommige gesprekken weerstand
is tegen de uitgangspunten van de PAS, beseffen grondeigenaren goed dat aan
de PAS zelf niets verandert. Over het algemeen kan gezegd worden dat in
gebieden waar al langer een gebiedsproces loopt met betrekking tot
natuurontwikkeling, grondeigenaren positief staan ten opzichte van de
grondverwerving.
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b). Er is met ongeveer 80% van de eigenaren die het betreft gesproken.
Daarnaast zijn de eerste aankopen gedaan. Voor de complexe gebieden met
een grote opgave voor de PAS is door de provincie een informatiefolder
opgesteld. Deze folder wordt door uitvoerende partijen (zoals waterschappen)
gebruikt om het gesprek met grondeigenaren aan te gaan. De folder is hier te
vinden.
c) Provinciale Staten besluiten over de inzet van het onteigeningsinstrument. De
PAS-herstelmaatregelen moeten 1 juli 2021 uitgevoerd zijn. Er is minimaal één
jaar nodig om de maatregelen uit te voeren. Dat betekent dat de benodigde
gronden uiterlijk 1 juli 2020 beschikbaar moeten zijn. Een
onteigeningsprocedure neemt circa 2 jaar in beslag. Om tijdig de
herstelmaatregelen te kunnen uitvoeren zullen PS dus voor 1 juli 2018 moeten
besluiten of zij wel of niet over willen gaan tot de inzet van het
onteigeningsinstrument.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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