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Bijlage(n)

Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie CU over de PAS

Geachte mevrouw Haga,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnen
gekomen op 10 maartjl, beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van de berichtgeving dat provincies niet kunnen werken met het
nieuwe stikstofbeleid?

Antwoord vraag 1:
Wij hebben kennis genomen van het artikel in “De Boerderij” van 7 maart jl.

Vraag 2:
Woensdag 5 maartfl. is er een informerende bijeenkomst geweest voor Statenleden in
Fryslân over het stikstofbeleid. Hoe kan het dat er op 7 maart sprake is van een
‘alarmbel’, maar dat dit tijdens de bijeenkomst op 5 maart niet aan de orde is geweest?
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Antwoord vraag 2:
Wij begrijpen uit genoemd artikel dat mevrouw Lodders van de Tweede Kamerfractie
van de VVD verontrustende informatie heeft ontvangen over de Programmatische
Aanpak Stikstof.

_____

Haar bron(nen) van deze informatie zijn ons niet bekend. De kop boven het artikel
spreekt van een ‘alarmbel’. Inhoud van en kop boven dit artikel zijn voor rekening van J)
mevrouw Lodders en ‘De Boerderij’.
Op 5 maart hebben wij bij de informerende bijeenkomst de stand van zaken weergege
ven voor zover die ons op dat moment bekend was. Daarbij hebben wij tevens aange- •

geven dat een aantal aspecten van de PAS w.o. ontwikkelingsruimte, nadere uitwer
king behoeven. Verder hebben wij benadrukt dat onze inzet gericht is op het verkrijgen
van een acceptabele hoeveelheid ontwikkelingsruimte voor onze landbouwsector.

Vraag 3:
Een van de problemen blijkt te zijn dat de beschikbare stikstofruimte in een aantal pro
vincies geheel opgesoupeerd wordt door andere bedrijfstakken. Hoe zit dat in Fryslân?

Antwoord vraag 3:
Op dit moment hebben wij daar nog onvoldoende zicht op. Zoals wij op 5 maart heb
ben aangegeven, kenmerkt de afgelopen periode zich door wisselende uitkomsten van
de berekeningen van ontwikkelingsruimte. Het gebruikte rekenmodel is voldoende sta
biel, maar dit geldt nog niet voor de input van gegevens. De modeluitkomsten variëren
nog teveel om harde conclusies te kunnen trekken over de omvang van de ontwikke
lingsruimte en de verdeling daarvan over de diverse segmenten. Landelijk wordt hard
gewerkt aan de oplossing van dit probleem.
De conclusie van mevrouw Lodders in genoemd artikel zijn o.i. daarom voorbarig te
noemen.

Vraag 4:
Wat betekent dit voor de boeren in Fryslân die soms al lange tijd op slot zitten qua uit
breiding?

Antwoord vraag 4:
Onze instemming met de PAS is afhankelijk van het verkrijgen van een acceptabele
hoeveelheid ontwikkelingsruimte voor onze landbouwsector. Met andere woorden ons
doel is dat de PAS de agrarische sector een oplossing biedt uit de huidige impasse dat
elke verhoging van de neerslag van stikstof economische ontwikkeling tegen houdt.
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Vraag 5:
Op welke wijze gaat u uw in vloed aanwenden om te zorgen dat Fryslân geen onnodige
negatieve gevolgen ondervindt van de gekozen systematiek?

Antwoord vraag 5:
Zie antwoord op vraag 4.

. 1——-.

Hoogachtend,

.
Gedepu eerd Staten van Fryslân,

II.

J..J rits ,oort

/

drs A.J n den Berg, secretaris
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