
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2021 
 

 

 
Programma: 3  Omgeving  
Onderwerp :  I 4 Aanvullende middelen in relatie tot stikstofproblematiek 
 

 

Toelichting: 
Met deze begrotingswijziging worden aanvullende middelen gevraagd vanaf 2022 in relatie 
tot de stikstofproblematiek. Het richt zich op vier onderdelen: programmateam Stikstof, 
vergunningverlening, legaliseren PAS-melders en de opkoop- en beëindigingsregeling. Deze 
middelen borgen vanaf 2022 de IPO-ondersteuning van het stikstofprogramma, consultatie 
met de stakeholders in de vorm van dialoogsessies, de extra personele inzet bij de 
vergunningverlening, de provinciale inzet voor de landelijke opkoopregeling veehouderij en 
de beëindigingsregeling. Het gaat om incidentele middelen voor de jaren 2022 t/m 2025, 
enige uitzondering is 0,8 fte voor de functie beleidsmedewerker stikstofvergunningen als 
structurele last. 
 
Voor het legaliseren van de PAS-melders (293 stuks in Fryslân) zijn in IPO-verband 
afspraken overeengekomen met de minister van LNV. Het legaliseren van PAS-melders is 
een Rijksverantwoordelijkheid. De uiteindelijke verificatie en vergunningverlening zal door de 
Provincie uitgevoerd gaan worden en daar is capaciteit voor nodig. Met de minister is een 
afspraak gemaakt over het verdelen van de capaciteitskosten. Onder voorbehoud van de 
instemming van Provinciale Staten worden de kosten verdeeld over het rijk (1/3), de PAS-
melder (1/3) via leges en de provincie (1/3). Daarbij heeft de provincie de vrijheid om de 
kosten die bij deze verdeling voor de PAS melder zijn, voor eigen rekening te nemen. Indien 
de landelijke lijn wordt gehanteerd ontvangt de provincie 1/3 van de kosten via leges. In 
onderstaand kostenoverzicht wordt van dit scenario uitgegaan. Wanneer wordt besloten 
geen leges te rekenen voor de PAS-melder, vallen de kosten voor de provincie 1/3 hoger uit. 
De aangepaste legesverordening wordt nog ter vaststelling aan Provinciale Staten 
voorgelegd.  
 
De kosten zijn onvermijdelijk nu de stikstofwet is ingevoerd en de provincie gebonden is aan 
een bijdrage voor inzet aan de uitvoering hiervan. Ze zijn onuitstelbaar nu in de 2e berap 
2021 de laatste mogelijkheid om voor 2022 deze dekking te realiseren. Hoewel dit niet een 
wenselijke procedure is, is er gelet op de huidige situatie geen alternatief. Deze kosten zijn 
onvoorzien nu bekend is welke kosten vanuit de specifieke Rijksuitkering van programma 
Natuur worden gedekt. Niet alle onderdelen van het programma stikstof kunnen echter 
worden ondergebracht binnen deze specifieke uitkering. Nu dat bekend is, blijft de bijdrage 
voor het programmateam, de vergunningverlening en de opkoop- en beëindigingsregeling 
voor rekening van de provincie. 
 
In onderstaand overzicht zijn de kosten per onderdeel uitgesplitst. 
 



 
 

 

Voorstel: 
Voorgesteld wordt om de uitgaven voor het goederen en dienstenbudget en het 
capaciteitsbudget tijdelijk te dekken vanuit het begrotingssaldo. Daarnaast wordt de 
compensatie vanuit het Rijk en de legesinkomsten v.w.b. legaliseren PAS-melders 
opgenomen in de begroting. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

3 Omgeving   475.600   353.100  298.100   136.600 

6 Bedrijfsvoering   1.527.700   1.550.600    1.439.500   430.200  

 Begrotingssaldo   -1.768.900   -1.669.300   -1.503.200   -332.400  

 Totaal lasten 0 234.400 234.400 234.400 234.400 

Baten 

3 Omgeving (compensatie 
Rijk) 

 117.200 117.200 117.200 117.200 

3 Omgeving 
(legesinkomsten) 

  117.200 117.200 117.200 117.200 

 Totaal baten 0 234.400 234.400 234.400 234.400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goederen en dienstenbudget 2022 2023 2024 2025

Programmateam Stikstof 222.500€          100.000€          45.000€            -€                  

Vergunningverlening -€                  -€                  -€                  -€                  

Legaliseren PAS-melders 136.625€          136.625€          136.625€          136.625€          

Opkoop- en beëindigingsregeling 116.521€          116.521€          116.521€          -€                  

Totaal 475.646€          353.146€          298.146€          136.625€          

Capaciteitsbudget 2022 2023 2024 2025

Programmateam Stikstof 424.800€          334.467€          223.400€          -€                  

Vergunningverlening 525.220€          638.420€          638.420€          78.560€            

Legaliseren PAS-melders 351.600€          351.600€          351.600€          351.600€          

Opkoop- en beëindigingsregeling 226.063€          226.063€          226.063€          -€                  

Totaal 1.527.683€       1.550.549€       1.439.483€       430.160€          

Inkomsten legalisering PAS-melders 2022 2023 2024 2025

Rijk (1/3) 117.200€          117.200€          117.200€          117.200€          

Legesinkomsten 117.200€          117.200€          117.200€          117.200€          

Totaal 234.400€          234.400€          234.400€          234.400€          


