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In uw brief geeft u aan grote zorgen te hebben over het beleid dat het Rijk wil inzetten 
en de consequenties die dat mogelijk heeft voor het grondgebied van Hardinxveld- 
Giessendam. U geeft terecht aan dat in de uitwerking van dit beleid een grote rol is 
weggelegd voor de provincie. Wij willen u graag meenemen in de manier waarop ons 
college om wil gaan met dit vraagstuk.

Wij zijn ons er zeer van bewust dat de voorliggende opgave enorm is. Duidelijk is dat er 
een grote inspanning van het gebied en met name de agrarisch ondernemers wordt 
verwacht. We begrijpen dat hier gezien de recente ontwikkelingen tijd en vertrouwen 
voor nodig is en tegelijkertijd dat het onontkoombaar is om afspraken te maken over de 
realisatie van de doelen en de uitwerking van de opgaven. Wij doen dat graag in 
samenwerking met u.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
T.a.v de gemeenteraad en het college van burgermeester en 
wethouders
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam

provincie
Zuid'Holland

In de Startnotitie voor het NPLG heeft het Rijk structurerende en richtinggevende keuzes 
vastgesteld voor nationale doelen (klimaat, natuur en water) en deze taakstellend aan 
de provincie meegegeven. Hiermee is duidelijk geworden welke richtinggevende doelen 
(stikstof, voor de reductie van de NH3-uitstoot) het Kabinet voor ogen heeft. Uiterlijk 
oktober wordt een tweede set aan richtinggevende doelen verwacht (met onder andere 
de indicatieve regionale doeluitwerking voor Water, Natuur en Klimaat). De provincie 
heeft tot juli 2023 de tijd om uitwerking te geven aan de doelen.

Op 21 juli 2022 ontvingen wij van uw college een schrijven, mede namens de 
gemeenteraad van uw gemeente, naar aanleiding van de door de minister voor Natuur 
en Stikstof en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede 
Kamer toegestuurde "Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied" (NPLG) en de 
daarbij meegestuurde toelichtende brieven.

Datum
Zie verzenddatum onderaan de
pagina

Uw kenmerk
Zorgen rondom startnotitie
Nationaal Programma Landelijk 
Gebied

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt.
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Een eerste start daarvoor is al gemaakt. Zoals u weet, werken in Zuid-Holland 
gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties al gebiedsgericht samen 
rond de verduurzamingsopgaven in de veenweidegebieden. In een aantal gebieden, 
waaronder in de Alblasserwaard, loopt al langere tijd een gebiedsproces met de 
gemeente Molenlanden als bestuurlijk trekker. Dit proces gaat ook over het 
grondgebied van uw gemeente dat in de Alblasserwaard ligt.

Zowel het Rijk als de provincie zijn zich ervan bewust dat het van belang is inzicht te 
geven in alle bronnen van stikstofemissie. Wij dringen er bij het Kabinet voortdurend op 
aan om de opgaven voor stikstof uit verkeer, scheepvaart, industrie, bouw en bewoning 
zo snel mogelijk bekend te maken.

Inmiddels heeft het Rijk ook aangegeven dat de Startnotitie een handvat is voor de 
provincie en de gebieden binnen de provincie om in gezamenlijkheid in gesprek en aan 
de slag te gaan met de doelen die in de startnotitie zijn genoemd.

In de Alblasserwaard is het gebiedsplan Veenweidenaanpak Alblasserwaard opgesteld. 
In het plan wordt richting gegeven aan de ontwikkelingen in het gebied voor de korte en 
langere termijn. Dit is inmiddels in een vergevorderd stadium en de verwachting is dat 
de uitvoering op korte termijn start. Hiermee geven wij en het gebied vorm aan de door 
u gevraagde bottom-up benadering. Daarbij is wel van belang dat dit binnen de kaders 
van het NPLG plaatsvindt.

provincie
Zuid-Holland

Wij zijn ons bewust welke onzekerheid het zijn van PAS-melder met zich meebrengt. 
Beleid rond de PAS-melders moet echter van het Rijk komen. Tegelijkertijd heeft 
recentelijk Provinciale Staten via een motie ons opgeroepen om ook zelf te onderzoeken 
welke oplossingen mogelijk zijn voor de PAS-melders. Wij gaan daar zo snel mogelijk, 
hopelijk met uw hulp, mee aan de slag.

Wij zijn ons er zeker van bewust dat de afgelopen jaren al veel gebeurd is in het gebied 
rond de opgaven uit het NPLG. Daarom willen we allereerst inventariseren wat sinds 
2018 al bereikt is en voor welke opgave we nu nog staan. Ons streven is de doelen 
zoveel mogelijk op bedrijfsniveau vast te leggen, zodat de opgave minder groot wordt 
voor ondernemers die al veel maatregelen genomen hebben. Dit geldt ook voor de 
NNN-gebieden (Natuurnetwerk Nederland). Wij hebben van de minister de ruimte 
gekregen om de reductiepercentages voor de verschillende gebieden vast te stellen. Wij 
zullen hierbij rekening houden met uw oproep om de NNN-gebieden te ontzien.
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Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris, voorzitter,

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij 
rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

De opgaves zijn groot. Wij waarderen het zeer dat u hiermee met ons aan de slag wilt 
gaan. Door te werken aan de goede instandhouding van de natuur en te werken aan een 
duurzame landbouw in Hardinxveld-Giessendam.

Afschrift aan:

- Provinciale Staten
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