
SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde 

 

Gericht aan GS / lid GS Gedeputeerde Fokkinga 
 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

Volgens een artikel in de Leeuwarder 
Courant1 van 26 januari 2022 heeft 
gedeputeerde Fokkinga de ministers van 
LNV en Natuur en Stikstof aangeboden om 
op Ameland of rond het Drents Friese Wold 
een plan te ontwikkelen voor een 
duurzamere landbouw. Ameland zou het 
meest geschikt zijn omdat daar het 
overschot aan stikstofdepositie het grootst is 
van alle Waddeneilanden. “Op het eiland is 
daar wel draagvlak voor, aldus Fokkinga” zo 
schrijft de LC. Op Ameland rijzen vragen 
over deze berichtgeving, omdat zowel de 
gemeente als de inwoners niet op de hoogte 
zouden zijn van het voornemen waarover in 
het artikel wordt gerept. 

Vraag / vragen 
 
 

1. Klopt het dat de gedeputeerde genoemd 
voorstel heeft gedaan aan de ministers 
van Landbouw en voor Natuur en 
Stikstof? Zo ja waarom heeft de 
gedeputeerde dit voorstel gedaan en op 
basis van welk beleid? 

 2. Is er vooraf overleg geweest met het 
gebied en de belanghebbenden over het 
voorstel van de gedeputeerde? Zo ja, 
hoe luidt het oordeel van de meest 
belanghebbenden over het opstellen van 
genoemd plan? Zo nee, waarom heeft 
dit overleg niet plaatsgevonden? 

 3. In stukken van Bij122 valt te lezen dat op 
Ameland de stikstofbijdrage van de 
landbouw “slechts “ 25% is. Waarop 
baseert de gedeputeerde zijn oordeel 
dat het stikstofprobleem opgelost kan 
worden met duurzamere landbouw? 

 4. Wat houden de plannen in? 

 5. Welke afspraken zijn er gemaakt met het 
ministerie van landbouw natuur en 
voedselkwaliteit? 

 6. Wanneer bent u van plan om Provinciale 
Staten in te lichten over de 
voorgenomen plannen om van Ameland 
een startgebied te maken voor het 
verduurzamen van de landbouw? 

Indiener(s) Anne Schelhaas, CDA 
Wiebo de Vries, ChristenUnie 

Datum 27-01-2022 

 

 
1 https://lc.nl/friesland/Fokkinga-biedt-Ameland-aan-als-startgebied-bij-minister-27417221.html  
2 https://www.bij12.nl/assets/Ameland-beheerplan.pdf  
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