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Aanvullend ProcesPlan stikstof

De Staten, in vergadering bijeen op 25 mei 2O22, gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat:---- -Ë" 
presentatie van het Uitvoeringsplan Stikstof veel onduideli.ikheid en daarmee

onrust heeft veroorzaakt;
.decommunicatiemetenveMachtingenbijexternestakeholdersrondhet

Uitvoeringsprogramma Stikstof een slechte start kent;

- herstel van vertrouwen en leggen van goede werkrelaties vraagt om duidelijkheid;

- samenwerking in Fryslan zich moet kenmerken door de de kracht van onderop;

- de aanpak van de stikstofopgave de komende jaren in Fryslan nog veel
gezamenlijke inspanning van betrokken organisaties en overheden vergt;

- in het Uitvoeringsplan Stikstof beperkt en weinig concreet aandacht is voor de

organisatiestructuur/ governance, planning van de aanpak (pag 52 en 59) en

communicatie en informatie volledig ontbreekt;
- Natura2ooo-gebieden provincieg rensoverstijgend zijn en dus interprovinciale

aístemming en verantwoordelijkheden duidelijk moeten zijn;
- er duidelijk discrepantie bestaat tussen de Friese en Drentse strategie op de

stikstof aanpak;
- de betrokkenheid en meerwaarde van de lokale overheden niet (zelfs niet in de

communicatiestragie) is benoemd en geborgd,
- in Zuidoost Friesland enkel generieke maatregelen niet tot het beoogd resultaat

gaan leiden en hier nadrukkelijk oog moet zijn voor de lokale betrokkenheid van
alle relevante actoren'

- de genoemde pilots in Zuidoost Friesland (Fochteloerveen en Drents Friese Wold)
afhankehjk zijn van een eenduidige provinciale koers met betrekking tot de stikstof-
aanpak.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten zo spoedig mogelijk (uiterlijk september
2022) te komen met een concreet aanvullend procesplan rondom de aanpak van het
Uitvoeringsprogramma Stikstof, waarin is opgenomen.
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met alle betrokken actoren, inclusief de borging van
le overheden en de sector,

o helderheid over de inhoudelijke koers en rollen van de betrokken
provinciale besturen voor de (natuur)gebieden die grensoverstijgend zijn,

o de werkwijze rondom informatie en communicatie en,
o een werk-/ activiteitenplanning voor het komend jaar (zij het op hoofdlijnen).

De Staten elk kwartaal (of indien er eerder noodzaak is) met een brief/ mededeling te
informeren over de voortgang van de aanpak van het Uitvoeringsplan Stikstof;

o de organisatiestructuur
samenwerking met loka

en gaan over tot de orde van de dag
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