Statenmededeling

Onderwerp

Aanspraak op knelpuntenbuffer voor aanpak stikstof

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Datum

Kennisnemen van

Het beroep van € 3,3 mln op de knelpuntenbuffer om enerzijds een werkbudget
vrij te maken voor 2020 en anderzijds de capaciteitskosten van 2020 te dekken
voor de aanpak stikstof.
Aanleiding

Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) van tafel. De PAS was tot mei 2019 de geldende
systematiek waarmee aan de ene kant geïnvesteerd werd in emissiebeperkende
maatregelen om de stikstofdepositie te verminderen en het uitvoeren van
herstelmaatregelen in stikstofgevoelige Natura2000-gebieden, om aan de
andere kant toch beperkt economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Direct
gevolg van deze uitspraak van de Raad van State was dat de
vergunningverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming tijdelijk stil
viel, aangezien nu weer op individuele basis een aanvraag passend beoordeeld
moest worden. De stilliggende vergunningverlening, inmiddels weer deels
opgestart, heeft rechtstreekse consequenties voor bedrijvigheid in uiteenlopende
sectoren en dus ook voor de Brabantse burger. Er spelen vele (financiële)
belangen met zowel effecten op de korte als (middel)lange termijn. De
ontwikkelingen sinds mei vorig jaar verlangen een nieuwe Aanpak Stikstof die
ervoor zorgt dat we landelijk en dus ook in Brabant weer voldoen aan alle
wetgevende eisen en dat de vastgestelde doelen worden behaald.
Sinds najaar 2019 is gebouwd aan een tijdelijke programma-organisatie van
circa 1,5 - 2 jaar om de opgave met betrekking tot de aanpak stikstof vorm te
geven. Er is echter nog geen programmageld en capaciteit beschikbaar gesteld
voor dit tijdelijke programma Aanpak Stikstof.
Op 23 maart jl. hebt u via een statenmededeling en videopresentatie een
update gehad van de Aanpak Stikstof.
Bevoegdheid
Uw staten hebben in het kader van de begroting zowel een kaderstellende, een
budgetterende als een controlerende bevoegdheid.
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1. Voor de Aanpak Stikstof is binnen de provinciale organisatie een tijdelijk
programma ingericht dat voor 2020 een budget vergt van € 3,3 mln.
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Op basis van de vastgestelde ambities van het huidige College – in het
bijzonder de recente besluiten die GS hierover hebben genomen ten aanzien
van de gebiedsgericht aanpak – is de capaciteit en het benodigde budget voor
het tijdelijke programma Stikstof voor 2020 in beeld gebracht. De
gebiedsgerichte aanpak biedt een uitgelezen kans om maximale synergie te
bereiken met de gebiedsgerichte onderdelen uit de programma’s Water en
Bodem (verdroging, klimaatadaptatie) en Natuur, met name de versnelling van
het Natuur Netwerk Brabant, die momenteel worden ontwikkeld. Een goede
afstemming (zowel op inhoud als het proces met stakeholders) van deze
programma’s legt een stevig fundament onder de uitvoering.
Het programma Aanpak Stikstof heeft een tijdelijk karakter van 1,5- 2 jaar; er
wordt van uitgegaan wordt dat de activiteiten in de vier werksporen in de loop
van 2021 kunnen worden ondergebracht in de bestaande reguliere
programma’s. De vier werksporen betreffen:
De vier werksporen betreffen:
1. Gebiedsgerichte aanpak (creëren van een concreet
handelingsperspectief ten aanzien van het stikstofprobleem in relatie
tot de handelingsruimte per gebied).
2. Feiten, data en systemen (zicht en inzicht in het stikstofvraagstuk op
basis van betrouwbare data)
3. Stakeholdermanagement en communicatie (het politieke, bestuurlijke
en maatschappelijke samenspel tussen stakeholders op basis van
begrijpelijke, snelle en juiste informatie)
4. Operationalisering en ontwikkeling van nieuw instrumentarium
(hervatten vergunningverlening waar dat kan, organiseren
stikstofregistratie en ontwikkelen juridisch houdbaar instrumentarium,
samen met Rijk en provincies)
Er wordt nu alleen budget voor 2020 gevraagd. Na de bestuurswissel zal de
aanpak worden herijkt op het nieuwe coalitieakkoord en wordt vooruitgeblikt
naar de aanpak, capaciteit en budget voor 2021.
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Het bedrag is als volgt opgebouwd:
Capaciteit
Benodigde nieuwe fte
Aanpak Stikstof 2020

Capaciteit

12,8 fte

Hiervoor benodigde
middelen

€

1.433.600
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Programmagelden
Programma onderdeel

2020

Programma algemeen (incl. 0,5 mln IPO-claim Interprovinciaal
Programma Stikstof* en 0,2 mln reeds gemaakte kosten 2020)

€

859.000

Gebiedsgerichte Aanpak (incl. inrichten kennisloket en regionale
ondersteuningsloketten, bijeenkomsten, kadaster- en notariskosten,
opstellen verkenningen, visies, communicatiemiddelen, et cetera)

€

600.000

Feiten, Data & Systemen (incl. aanschaf API, doorontwikkeling
stikstofviewer, inkoop geocapaciteit, digitalisering en uitvoerende
werkzaamheden met betrekking tot data)

€

255.000

Stakeholders – Communicatie (bijeenkomsten en diverse
communicatiemiddelen)

€

38.500

Operationalisering & Ontwikkeling nieuw instrumentarium (oa
passende beoordeling en juridische adviezen)

€

130.000

Totaal

€ 1.882.500

*zie statenmededeling ‘Actualiteiten stikstof’ d.d. 17 maart 2020 (documentnr.
4672559)

Consequenties

1. Met dit voorstel worden €3,3 mln uit de knelpuntenbuffer vrijgemaakt.
Met deze statenmededeling handelen wij conform de lijn uit de Perspectiefnota
2020 dat als er een beroep wordt gedaan op de ‘knelpuntenbuffer’ voor de
financiële consequenties van de stikstofproblematiek, dat uw staten daarover
terstond geïnformeerd wordt en de (financiële) consequenties vervolgens bij het
eerstvolgende Sturings- en Verantwoordingsmoment in de begroting worden
verwerkt.
Het beroep van € 3,3 mln op de knelpunten buffer dient enerzijds om een
werkbudget van € 1,9 mln vrij te maken voor 2020. En anderzijds € 1,4 mln
aan capaciteitskosten van 2020 te dekken.
Kosten met betrekking tot het doen van provinciale verwervingen van gronden
en stikstofrechten en de kosten met betrekking tot 2021 worden in een later
stadium aan u voorgelegd.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
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Communicatie
Niet van toepassing.
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Vervolg
Na de bestuurswissel zal de aanpak worden herijkt op het nieuwe coalitieakkoord en wordt de aanpak, capaciteit en budget voor 2021 in beeld
gebracht.
Uw staten ontvangen frequent (circa elke twee maanden) een update van de
aanpak stikstof.
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