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Korte titel motie 
 

Geen ongewenste handel met stikstofruimte 

De Staten, in vergadering bijeen op 16 september 2020 gehoord hebbende de 
beraadslaging; 
 
 
constaterende dat: 

 
- De provincies Noord Brabant en Zeeland het extern salderen met veehouderij mogelijk 
hebben gemaakt. 
 
- Dit betekent dat initiatiefnemers uit deze provincies stikstofdepositie ruimte kunnen kopen
uit andere provincies dus ook uit Fryslân 
 
- Deze mogelijkheid er voor initiatiefnemers uit provincies waar extern salderen niet 
mogelijk is, er niet is 
 
- Er een forse ambitie nodig is om de stikstofdepositie op de Friese natuur te verminderen: 
 
- Er op de korte termijn een dringende maatschappelijke behoefte is om 
vergunningverlening weer op gang te brengen 

 
- Er perspectief geboden moet worden aan (jonge) boeren die met respect voor de natuur 
het Friese landschep beheren; 

 
- Vakmanschap van agrariërs en ondernemers ingezet kan worden om stikstofemissies te 
verlagen en te komen tot duurzame economie en kringlooplandbouw; 

 
- De Friese gebiedsgerichte aanpak hieraan invulling moet geven door het betrekken van 
alle betrokken sectorpartijen   
 



 

 
overwegende dat: 
 
• onzorgvuldige handel met stikstofrechten moet worden voorkomen; 
• het ongewenst is dat stikstofruimte uit Fryslân verdwijnt bij extern salderen  

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
 
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 en gaan over tot de orde van de dag. 

 
 
 
 

en gaan over tot de orde van de dag 
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