
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: Politieke Unie 

Naam: Wiemer Haagsma 

Onderwerp: Faciliteren PAS melders door provincie 

Datum indiening vragen: 08-12-2022 

 

Vragen: 
Afgelopen voorjaar meldde de CDK dat de provincie in samenspraak met het COA een agrarisch 
bedrijf aan de Oosterringweg ging kopen. De fysieke ruimte wilde het COA graag gebruiken voor een 
extra aanmeldcentrum en de ‘stikstofrechten’ van dit bedrijf werden door de provincie aangekocht. 
Doel van de aankoop van die rechten was het faciliteren van PAS melders in onze gemeente. 
 
Inmiddels is er meer duidelijkheid over het beoogde aanmeldcentrum (het komt niet op die plek) maar 
over de toekomst van de fysieke ruimte en het gebruik van de stikstofrechten is nog geen helderheid. 
 
1. Is het college via de ‘stikstoftafel’ op de hoogte van de stand van zaken t.a.v. faciliteren van de 

PAS melders in Noordoostpolder? 
 
Antwoord: 
De voortgang in de legalisatie van de PAS melders staat geregeld op de agenda van de 
Regietafel Stikstof/Landelijk Gebied waaraan alle wethouders en de gedeputeerde 
Natuur/Stikstof deelnemen. Het belang van legalisatie is aan deze tafel ook door de huidige en 
vorige wethouder van de gemeente Noordoostpolder herhaaldelijk onderstreept. Hierbij een 
korte update over de stand van zaken m.b.t. legalisatie PAS melders: 

- het proces (‘verificatie’) om de gegevens van alle bedrijven (ruim 130) die zich als PAS 
melder hebben gemeld, te onderzoeken op juistheid en compleetheid is bijna afgerond. 
Dit proces moe(s)t eerst doorlopen zijn alvorens de provincie met de legalisatie kan 
beginnen; 

- binnen de Flevolandse Aanpak Stikstof (FAS) heeft (naast natuurherstel) het legaliseren 
van de PAS-melders hoge prioriteit. In juni jl. hebben GS daarom een aparte 
doelenbank opgericht voor de PAS-melders, in deze bank komt de stikstofruimte 
terecht van bedrijven die de provincie benaderen om die ruimte te verkopen. Op dit 
moment lopen er gesprekken over deze ruimte door de hele provincie; 

- op voorspraak van (o.a.) de provincie Flevoland heeft het kabinet net voor de zomer 
extra budget vrijgemaakt om provincies te ondersteunen in het versnellen van de 
legalisatie van de PAS melders. In totaal komt er via een specifieke uitkering (SPUK) 
begin volgend jaar 200 mln. voor de provincies beschikbaar waarmee zij aankopen 
t.b.v. de PAS-melders kunnen financieren. Ook Flevoland krijgt hiervan een deel; 

- tegelijkertijd is het alle provincies duidelijk dat de uitvoering van de legalisatie een 
ingewikkelde opgave is vanwege Europese regelgeving (staatssteun, 
gelijkberechtiging) waarmee bij aankoop en uitgifte rekening moet worden gehouden. 
De provincies (IPO) blijven dan ook benadrukken dat zij zeker willen helpen waar dat 
kan maar dat het rijk verantwoordelijk is en blijft voor de totale legalisatie (zoals dat 
ook in de wet staat); 

 
2. Indien dat niet het geval is wilt u dan bij de gedeputeerde (dhr.Hofstra) aandringen op actie op dit 

terrein?  
 

Antwoord: 
Het college is op de hoogte. De wethouder heeft gesproken met de gedeputeerde over een 
oplossing voor de PAS-melders in Noordoostpolder, in het kader van het gebiedsproces en 
ook in relatie tot de (eventuele) aankoop van de stikstofruimte door de provincie van COA. Er 
wordt regelmatig geïnformeerd naar de status hiervan, ook aan de Regietafel stikstof.    



 
3. Heeft het college ook duidelijkheid over het eigendomsrecht van het erf, de opstallen en het 

agrarisch gebied? 
 

Antwoord; 
Het college heeft geen actueel inzicht in de eigendomssituatie, stikstofrechten en afwikkeling 
van de juridische en fiscale zaken. Dit is een zaak van het COA, de provincie en de betrokken 
eigenaar. 
 
4. De raad heeft aangedrongen op sanering en verkoop van deze bezittingen door het COA. Is u 

bekend of daar al aan gewerkt wordt en indien dat niet het geval is, wilt u zich dan inzetten bij het 
COA om die verkoop te bewerkstelligen? 

 
Antwoord: 
Het verzoek van de raad over verkoop van de bezittingen is aan het COA overgebracht. Aan het 
COA is gevraagd om hier invulling aan te geven.    
 
 
 
 
 
 

Datum beantwoording vragen: 21 december 2022 

Contactpersoon: Esther Steenbergen-Haak 

 


