
 

Provinciale Staten van Overijssel 

 
 
 
MOTIE (artikel 62 Reglement van Orde Provinciale Staten van Overijssel) 
Datum 
30 oktober 2019 Agendapunt nr. 19 
 
 
Motie Vreemd - Overijssels Expertpool Stikstof 

 
Provinciale Staten van Overijssel, in vergadering bijeen, gehoord de beraadslaging, 
 
Constateren: 
● De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS de vergunningverlening op slot heeft gezet. 
● Het sinds 11 oktober 2019 weer mogelijk is om een vergunning aan te vragen in het kader van de Wet 

Natuurbescherming. 
● Vele projecten in de bouw, infrastructuur, industrie en landbouw hierdoor stil hebben gelegen of nog 

liggen.  
● Omdat vergunningverlening sinds de uitspraak van de Raad van State heeft stil gelegen er een piek 

wordt verwacht in de werkzaamheden  
● De gemeente Zwolle budget beschikbaar stelt voor een speciaal stikstofteam, welke de stikstofgevolgen 

van de projecten van de gemeente zelf beoordeeld en welke, zodra landelijk nieuwe richtlijnen gesteld 
zijn, aanvragen snel controleert en beoordeeld.  

● De bestuursstijl van Overijssel zich kenmerkt door samenwerken, ruimte geven en faciliteren. 
 
Overwegen: 
● Er vanuit het rijk een maatschappelijke opgave is geformuleerd om de uitstoot van stikstof omlaag te 

brengen en er tegelijkertijd ruimte moet blijven voor economische ontwikkeling. 
● Er van alle gemeenten, de provincie en ondernemers de komende periode de nodige expertise en inzet 

gevraagd om projecten aan te vragen, te controleren en te beoordelen binnen nieuwe beleidskaders en 
richtlijnen 

● Een overkoepelend ‘Overijssels Expertpool Stikstof’ kennis kan opbouwen en uitwisselen tussen 
gemeenten en zo op aanvraag ondersteuning kan bieden, aan gemeenten en ondernemers met als doel 
projecten vlot te trekken 

 
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 
1. Te verkennen, met gemeenten en (MKB)-ondernemers, waar behoefte is met het oog op 

kennisopbouw en expertise rondom stikstof, bijvoorbeeld via een ‘Overijsselse Expertpool Stikstof’, 
met als doel zo zo snel mogelijk de vergunningverlening verder op gang te brengen en juridisch 
houdbare vergunningen af te kunnen geven.  

2. Te onderzoeken, met deze partners, hoe dit samen vorm kan krijgen  
3. Hierbij de eventuele financiële consequenties inzichtelijk te maken 

a. met een voorstel te komen indien deze er zijn.  
b. z.s.m. tot inrichting en uitvoering over te gaan indien deze er niet zijn. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Naam: Regien Courtz, VVD 
 
Mede ingediend door:   
Andreas Bakir, FvD  Fred Kerkhof, 50plus 


