
  

    
 
 
 
 
 
 
 

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen, 
 

Constaterende dat: 

• de uitstoot van te grote hoeveelheden ammoniak en stikstofoxiden een 
bedreiging vormen voor de gezondheid van de natuur en de mens;    

• de veehoudende boerenbedrijven gezamenlijk, ook in Noord-Holland, de 
grootste bron van ammoniakuitstoot zijn; 

• Olam Cocoa BV, gevestigd in Noord-Holland, in 2019 een jaarvracht van 83.089 
kg ammoniak uitstootte; 

• Cargill Cocoa & Chocolate, gevestigd in Noord-Holland, in 2019 een jaarvracht 
van 59.418 kg ammoniak uitstootte;  

• Tata Steel, gevestigd in Noord-Holland, in 2019 een jaarvracht van 6.034.425 kg 
stikstofoxiden uitstootte; 

• Schiphol, gevestigd in Noord-Holland, in 2019 een jaarvracht van 3.634.505 kg 
stikstofoxiden uitstootte; 

• na 2019 een aantal pogingen zijn ondernomen om de stikstofuitstoot van de 
veehoudende boerenbedrijven, de industrie en de luchtvaart terug te dringen;  

• een aantal van deze pogingen gekwalificeerd kan worden als matig succesvol;  

• het echter voor de meeste bedrijven mogelijk is om via vergunningen nog meer 
stikstof uit te stoten dan in 2019 het geval was. 

 

Overwegende dat: 

• de stikstofcrisis niet alleen aan de veehoudende agrarische bedrijven te wijten 
is; 

• de indruk wordt gewekt dat de agrarische bedrijven op onevenredige wijze 
worden aangepakt om nog meer verspreiding van ammoniak op de natuur te 
voorkomen; 

• er in de afgelopen drie jaar in Provinciale Staten van Noord-Holland regelmatig 
op de rol van Olam, Cargill, Tata en Schiphol in de stikstofcrisis is gewezen;  

• deze bedrijven niet vrijuit kunnen gaan, zowel voor wat betreft het 
terugbrengen van de stikstofuitstoot als in de publieke opinie; 

• het onhandig is om in deze stikstofcrisis allereerst de agrarische bedrijven en 
dan pas de industrie aan te pakken. 

 

motie 
vergadering Provinciale Staten – 4 juli 2022 
agendapunt 10  – Kaderbrief 2023 (VD-40) 
  

“Niet alleen de boeren” 



Besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven: 

• met spoed over te gaan tot het verder en vooruitstrevend aanpakken van de 
vier grootste stikstofuitstotende (industriële) bedrijven in Noord-Holland; 

• samen met gemeenten, het Rijk en de waterschappen elke mogelijkheid aan te 
grijpen om hun te ruime vergunningenpakket tot proporties te reduceren die 
gezond zijn voor mens en natuur. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

SP, 

Anna de Groot  


