‘s-Hertogenbosch, 2 juni 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: Convenant Stikstof en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Geacht college,
Op 7 april jl. verzorgde de organisatie Connecting Agri & Food voor leden van Provinciale Staten een
presentatie over de effecten van het voorgenomen stikstofbeleid van de provincie.
De fractie van het CDA heeft toen enkele vragen gesteld over het Convenant Stikstof, waarop wij de
antwoorden tot op heden nog niet hebben ontvangen.
Graag leggen wij deze vragen, samen met een aantal extra vragen over de (herstel)maatregelen i.h.k.v. de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), daarom opnieuw aan u voor.
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?

2.
a)
b)

Hoeveel bedrijven die een proportionele stikstofdepositie veroorzaken zijn gelegen rondom
kwetsbare natuur?
Hoe groot is daar de depositie op de natuur?

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?

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?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Ton Braspenning
René Kuijken

