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Onderwerp  
Zienswijze ontwerp Programma Aanpak Stikstof  
 
De gemeente Beemster heeft op 28 januari 2015 tijdens de informatiebijeenkomst in het 
provinciehuis van de provincie Noord-Holland kennisgenomen van het ontwerp Programma 
Aanpak Stikstof (hierna 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. Tevens draagt het bij aan het vereenvoudigen van de vergunningverlening en het 
verlagen van de administratieve lasten.  
 
Het college plaatst hierbij de volgende kanttekeningen:  
• De gezamenlijke inspanningen voor het programma mogen niet leiden tot 

onaanvaardbare hoge bedrijfskosten voor de agrarische sector.  
• De door de staatssecretaris van Economische Zaken met Gedeputeerde Staten van de 

provincies gemaakte afspraken, zoals verwoord in artikel 4, lid a. van de overeenkomst 
“generieke maatregelen in verband met het programma aanpak stikstof” 1, dienen te 
worden geborgd in het programma.  

• De gemeente wenst over de uitkomsten van de tussentijdse evaluaties van de PAS tijdig 
en rechtstreeks te worden geïnformeerd. 

                                                
1 Artikel 4, lid a. De staatssecretaris: maakt in het kader van het PAS afspraken met Gedeputeerde Staten van provincies om 
te borgen dat voor de veehouderijsector depositieruimte beschikbaar is, van gemiddeld ten minste 56 procent van de 
vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die het gevolg is van een netto reductie in ammoniakemissie van 
ten minste 10 kiloton ten opzichte van het jaar 2013. 
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• Belanghebbenden worden tijdig geïnformeerd als de gezamenlijke inspanningen niet 
leiden tot de gewenste daling van de stikstofdepositie voor de Natura-2000 gebieden en 
dit leidt tot aanpassing van het programma.  

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

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beemster. 

  
 
 

H.N.G. Brinkman  
burgemeester  

E. Kroese-Vrolijks 
secretaris 

 
 
 
 
 


