
SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde 

Gericht aan 
 

Gedeputeerde Staten K. Fokkinga 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

De provincie Fryslân maakt vanaf 19 december 2020 de verkoop 
of verhuur van stikstofrechten van veehouderijbedrijven mogelijk.  
 
In september 2020 is er in Provinciale Staten een motie vreemd 
aangenomen om: Alles in het werk te stellen om te voorkomen 
dat er ongewenste handel met stikstofruimte ontstaat, die niet 
past bij gedragen afspraken binnen de gebiedsprocessen in 
Fryslân.  
 
De ChristenUnie en het CDA willen weten hoe dit in het nieuwe 
beleid is uitgewerkt. In de brief van het college van 15 december 
jl. met kenmerk: 01801492 lezen wij meer over de waarborgen, 
hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

Vragen 
 
 

1. Hoe zit het met de meldingsverplichting van de 
transacties?  

2. Indien het geen verplichting is, hoe kun je dat dan 
waarborgen? 

3. Hoe en op welke wijze worden wij als PS op de hoogte 
gehouden van de maandelijkse monitoring? 

4. Hoe snel kan er gestuurd worden op het Hand-aan-de-
kraan principe? 

5. Hoe ziet het Regionaal Stikstof Registratie Systeem 
(RSRS) eruit? 

6. Waarom is er gekozen voor een regionaal systeem voor 
Fryslân en niet voor het landelijk 
Stikstofregistratiesysteem (SSRS)? 

7. Hoe voorkomt het college dat er transacties dubbel 
geregistreerd worden? 

8. Wat heeft het voor zin om de stikstofrechten te verleasen 
als de landelijke wetgeving de bouwfase vrijstelt van 
vergunningsplicht?  

9. Wordt er bij verleasen ook afgeroomd? 
10. Hoe vindt de communicatie plaats met de Friese 

veehouders, bouw, industrie etc.?  
11. Wie bepaalt of er extern gesaldeerd mag worden en zit 

daar een kader bij? Bijv. grote industrieën buiten de 
provincie mogen max. x stikstofruimte uit de provincie 
Fryslân gebruiken. 

12. Waarom is er niet gekozen voor gefaseerd invoeren van 
extern salderen en verleasen? 
 

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