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Aan:

mevrouw E. Slagt-Tichelman en
de heer E. van Liempd
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 30 maart 2021
Ons kenme rk'1315.912021 000493

Behandeld door team Landelijk Gebied (0592) 36 5555

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over Statenvragen Groen Links

Geachte mevrouw Slagt en heer Van Liempd,

ln uw brief van 13 maart 2021 stelde u een aantalvragen over recente stikstof
berichtgeving. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag

1.

1

Monitor het beste
systeem is welke nu voorhanden is voor het doel waarvoor het dient?
ls het College van mening dat Aerius Calculator en

Antwoord 1
Ja. Zie ook het advies van het adviescollege Meten Berekenen Stikstof en
eerste appreciatie, zoals verwoord bij kamerbrief van de minister van
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (15 mei 2020, kenmerk
DGS I 20162470):
https:llvvvvw.aanpakstikstof.nlldocumentenlkamerstukkenl2020106ll5laan
bieding-eindadvies-adviescollege-meten-berekenen-stikstof-en-eersteappreciatie.

Vraag 2
2.

ls het College het met Groenlinks eens dat het over en weer in twijfel
trekken van berekeningen niet bijdraagt aan het oplossen van de
sti kstofcrisis?

Antwoord 2
Ja. Tegetijkertijd heeft het wel meerwaarde om de mogetijkheden en
beperkingen van het model met partijen over en weer te bespreken, ook
om te zien hoe we het model verder kan worden verbeterd.

Vraag

3.

3

ls het College er ook mee bekend dat er nu al maatregelen genomen

kunnen worden om de stikstofdepositie door mestaanwending te laten
dalen? Zo, nee kan het College dit toelichten en zo ja waarom zijn er nog
geen maatregelen aangekondigd?

Antwoord 3
Ja.

Het nemen van bronmaatregelen is vanuit de Wet stikstofreductie en
natuurherstel een opgave voor het Rijk. Wij nemen de mogelijkheid tot
het nemen van bronmaatregelen mee in onze Gebiedsgerichte aanpak
(zie ook het recent aan uw Staten toegezonden Koersdocument). ln
overleg met de partners worden in de Gebiedsgerichte aanpak eventuele
bronmaatregelen meegenomen in het proces dat wij met onze partners
doorlopen en dat moet leiden tot gebiedsplannen voor onze twaalf
sti kstofgevoel i g e N atu ra 2000-9 ebi eden.

Vraag 4

4.

ls het College op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank Noord

Nederland gedaan op 11 maart, in zaaknummers: LEE211184 en 2

'11185?

Antwoord 4
Ja.

Vraag

5.

5

Kan het College aangeven of deze uitspraak effect heeft op de te nemen
maatregelen en alternatieven in de agrarische sector om de
stikstofdepositie in Drenthe te verlagen ten gunste van natuur?

Antwoord 5
De uitspraak is zeer recentelijk gedaan. Provincies brengen op dit
moment samen met het Rijk in kaart wat de gevolgen zijn van de
uitspraak en hoe hier mee om te gaan.
Wijzullen u over de uitkomsten informeren op een volgend
bijpraatmoment met uw Staten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

secretaris

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Betreft Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO betreffende recente stikstof berichtgeving.
Assen, 13 maart 2021
Geachte mevrouw Klijnsma,
Naar aanleiding van recente berichtgeving op het stikstofdossier heeft de fractie van
GroenLinks de volgende vragen. De recente berichtgeving betreft ten eerste het RTV
Drenthe artikel van 12 maart 2021; “Hangt er een nieuw stikstofdrama in de lucht?”, ten
tweede de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland op 11 maart 2021,
(zaaknummers: LEE 21/1 84 en 2 1/185 uitspraak van de voorzieningenrechter) en tot
slot de schriftelijke beantwoording vragen door het College betreft de bijpraatsessie
stikstof (OGB) op 10-02-2021 (18-02-2021 ontvangen per mail door de OGB-commissie).
Aerius is een internationaal gevalideerd programma. Aerius Calculator is het beste
systeem welke nu voorhanden is voor het doel waarvoor het dient. Dit systeem wordt
voortdurend verder ontwikkeld. In Aerius Monitor is goed inzichtelijk van welke
(deel)sector de depositie op hexagoon niveau komt. Bovendien is uit Aerius Monitor goed
af te leiden welke maatregelen effect zullen hebben op de depositie op stikstofgevoelige
hexagonen. Ook de provincie Drenthe gebruikt Aerius Calculator en Aerius Monitor.
Recentelijk zijn in de persberichten verschenen waarin Aerius in twijfel wordt getrokken,
o.a. het bericht van RTV Drenthe op 12 maart 2021; “Hangt er een nieuw stikstofdrama
in de lucht?”
1. Is het College van mening dat Aerius Calculator en Monitor het beste systeem is
welke nu voorhanden is voor het doel waarvoor het dient?
2. Is het College het met GroenLinks eens dat het over en weer in twijfel trekken
van berekeningen niet bijdraagt aan het oplossen van de stikstofcrisis?
Na de bijpraatsessie stikstof (OGB) op 10 februari heeft uw College schriftelijke vragen
beantwoord. Deze vragen zijn op 18 februari ontvangen door de OGB-commissie. In de
schriftelijke beantwoording van vragen over stikstofdepositie door mestaanwending door
GroenLinks gesteld schrijft het College het volgende: “Dit komt omdat mestaanwending
op agrarische percelen in Drenthe een relevant percentage is van de totaal emissie en
daarmee depositie. In de factsheets van AERIUS wordt technisch weergegeven welke
modellen ze gebruiken om dit door te rekenen (Factsheetnr. 467-4431). Voor een
antwoord hoe daling van deze specifieke bron kan worden gerealiseerd zal de
gebiedsgerichte aanpak afgewacht moeten worden.”
3. Is het College er ook mee bekend dat er nu al maatregelen genomen kunnen
worden om de stikstofdepositie door mestaanwending te laten dalen? Zo, nee kan
het College dit toelichten en zo ja waarom zijn er nog geen maatregelen
aangekondigd?
4. Is het College op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland
gedaan op 11 maart, in zaaknummers: LEE 21/1 84 en 2 1/185?

5. Kan het College aangeven of deze uitspraak effect heeft op de te nemen
maatregelen en alternatieven in de agrarische sector om de stikstofdepositie in
Drenthe te verlagen ten gunste van natuur?
Wij zien met belangstelling de schriftelijke beantwoording van deze vragen tegemoet.
Namens de fractie van GroenLinks,
Elke Slagt-Tichelman en Erwin van Liempd
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/168306/Hangt-er-een-nieuw-stikstofdrama-in-de-lucht
https://w-ja.nl/cms/wp-content/uploads/20210311-uitspraak-Rb-NNL.pdf

