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Onderuverp
Zienswljze ontwerp Programma Aanpak Sfiksfof

De gemeente Beomster heefl op 28 januari 2015 tijdens de inforrnatiebiJeenkomst in het
provinciehuis van de provincie Noord-Holland kennisgenomen van het ontwerp Programma
Aanpak Stikstof (hiema te noemen: programma). Op basis van de verkregen informatie en
na overleg met diverse belanghebbenden heeft de gemeente Beemster zich een mening
gevormd over het programma.

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het programma een
positieve biJdrage levert aan natuurbehoud, herstel van natuurwaarden en economische
groei. Voor Beemster geldt echter ook een ander belang. De polder De Beemster is Unesco
Werelderfgoed. De kernwaarden van dit werelderfgoed worden met name beheerd door de
agraríërs. Het moet daarom voor agrarische bedrijven mogelijk blijven zich te kunnen
ontwikkelen om deze belangrijke beheertaak duurzaam uit le kunnen oefenen.
Overigens is het college van burgemeester en wethouders van meníng dat het programma
bijdraagt aan het vereenvoudigen van de vergunnfngverlening en het verlagen van de
administratieve lasten voor bedrijven.

Het college plaatst hierbíj de volgende kanttekeningen:
r De gezamenlijke inspanningen voor hot programma mogen níet leiden tot

onaanvaardbare hoge bedr'rjfskosten voor de agrarische sector.
r De door de staatssecretaris van Economische Zaken met Gedeputeerde Staten van de

provincies gemaakte afspraken, zoals veryvoord in artikel 4, lid a. van de overeenkomst
"generieke maatregelen in verband met het programma aanpak stikstof'r, dienen te
worden geborgd in het programma.

1 Artikel 4, lld a. De staatssecfgtarls: rnaakt ln het kader van het PAS afsprakon met Gedeputeorde Staton van provlnclos om
te borgen dat voor de veohouderiJsector deposltlerulmte beschlkbaar ls, van gemiddèld ten mlnstê 56 procent van de
vermiñdering van stikstofdepositie op Nahrra 20O0-gebleden dle het gevolg is van €€n netto r€duotie in ammonlakemissie van
ten minste 10 klloton len opzlchte van het laar 2013,
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¡ lndien do gezamenlijke inspanningan voor het programma leiden tot een extra
deposltiedaling, de vrijkomende extra depositieruimte als ontwikkelingsruimte voor
nleuwe activiteiten wordt aangewend.r De gemeente wenst over de uitkomsten van de tussentijdse evaluaties van de PAS tiidig
en rechtstreeks te worden gelhformeerd.

. Bolanghebbenden worden tijdlg geìhformeerd als de gezarnenlíjk€ inspanningen niet
leiden tot de gewenste daling van de stikstofdepositie voor de Natura-2000 gebieden en
dit leidt tot aanpassíng van het programma.

Wij gaan ervan uit dat met bovenstaande kanttekeningen rekening wordt gehouden.

Brinkman Vrolijks
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