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Hierbij wend ik mij tot u namens Stichting Stikstof Claim. statutair gevestigd te Dronten 

en kantoorhoudende aan de Fazantendreef 17 te (8251 JR) Dronten. met een verzoek 

om informatie. 

In het kader van de bescherming van Natura 2000-gebieden volgen de ontwikkelingen 

elkaar in een hoog tempo op. Dat geldt in het bijzonder voor zover het gaat om de 

stikstofdepositie die op Natura 2000-gebieden zou worden veroorzaakt. Het tempo 

waarin de ontwikkelingen en overleggen elkaar opvolgen. is sinds de welbekende PAS

uitspraak van 29 mei 2019 steeds verder toegenomen. Dat maakt dat dit belangrijke 

dossier lastig te volgen is voor belanghebbende stakeholders. waaronder de duizenden 

veehouders die zijn aangesloten bij Stichting Stikstof Claim. 

Onderdeel van de ontwikkelingen is de 'Wet van lO maart 2021 tot wijziging van de Wet 

natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)'. Deze 

wetswijziging is op l juli 2021 in werking getreden en bevat onder meer de verplichting 

voor de minister om een programma stikstofreductie en natuurverbetering vast te 

stellen. Gedeputeerde staten moeten uiterlijk l juli 2023 aan de minister een 

gebiedsplan voorleggen ter gebiedsgerichte uitwerking van de landelijke 

omgevingswaarden (zoals bedoeld in artikel 1.12a van de Wet natuurbescherming) en 

het programma stikstofreductie en natuurverbetering. Hiertoe verplicht artikel l.12fa van 

de Wet natuurbescherming. Dit artikel bepaalt ook wat in elk geval in het gebiedsplan 

moet worden beschreven. Gedeputeerde staten zijn dus verplicht om een gebiedsplan 

vast te stellen. 

Voor wat betreft de aanpak van stikstof is er (dus) sprake van een landelijke en 

gebiedsgerichte aanpak. Daarbij wordt gestreefd naar een integrale aanpak. die bestaat 
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uit landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. In dat kader kan bijvoorbeeld ook 

worden gewezen op het Nationaal Programma Landelijk Gebied. de Kamerbrief van l 

april 2022 (Kamerstukken Il 2021/2022. 33 576 en 35 334. nr. 265) en alle daarin vermelde 

(potentiële c.q. voorgestelde) maatregelen. ontwikkelingen en.'vormen c.q. sporen c.q. 

instrumenten van aanpak' (zoals ruimtelijke inrichting. natuurherstel en -verbetering. 

stikstofreductie. klimaat- en wateropgave. landgebruik. extra (overgangsgebieden) 

natuurareaal. aankoop en afwaardering van grond, beëindigingsregelingen. 

onteigening. ruil- en herverkaveling. toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten. 

et cetera). Dit alles kan een enorme impact hebben op (agrarische) bedrijven. 

Om hieraan uitvoering te geven. zal u als provinciale staten en gedeputeerde staten 

verschillende besluiten moeten nemen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de 

gebiedsplannen. een structuur-/omgevingsvisie. een ruimtelijke-/ 

omgevingsverordening, provinciale inpassingsplannen/projectbesluiten. programma's. 

et cetera. 

Namens Stichting Stikstof Claim verzoek ik u om hierover informatie te verstrekken. 

Welke besluiten bent u in het kader van de hiervoor genoemde onderwerpen 

voornemens om te nemen? Wat is het procesverloop van deze verschillende besluiten? 

Wanneer verwacht u de betreffende (ontwerp)besluiten te nemen en ter inzage te 

leggen? Op welke manier c.q. waar worden deze (ontwerp)besluiten bekendgemaakt/ 

gepubliceerd? Wanneer kan tegen welke (ontwerp)besluiten een inspraakreactie. 

zienswijze. bezwaar en/of beroep worden ingediend? Stichting Stikstof Claim wenst 

hiervan graag een zo volledig mogelijk overzicht met informatie van u te ontvangen. 

Indien en voor zover bepaalde informatie op dit moment nog niet (concreet) 

beschikbaar is. verzoekt Stichting Stikstof Claim u hiervan thans alvast een indicatie te 

geven en haar tijdig nader in kennis te stellen op het moment dat er (meer) concrete 

informatie beschikbaar is. 

Uw reactie zie ik graag binnen uiterlijk vier weken na heden tegemoet. 
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