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Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over het besluit dat het College van Gedeputeerde Staten heb-
ben genomen over het intrekken van de beleidsregels stikstof.

Aanleiding
Tot voor kort zat de vergunningverlening in Nederland als gevolg van de uitspraak van
de Raad van State volledig op slot. De twaalf provincies en het Rijk vinden dit een on-
gewenstè siiuatie. Daarom zijn op dinsdag 8 oktober 20'19 in alle provincies nieuwe
beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet
natuurbescherm ing.

Terug naar de tekentafel
Dit college heeft achteraf geconstateerd dat er licht zit tussen de vastgestelde beleids-
regels en Rijksbeleid zoals verwoord in de Kamerbrief van de minister. Dit doet geen

recht aan ons uitgangspunt dat wij als één overheid willen werken. Daarnaast hebben
wij in ons collegeprogramma, voor wat betreft de landbouw, nadrukkelijk aangegeven
dat wij geen extra regels bovenop de landelijke regels leggen. Dat lijkt nu wel het
geval.

Wij hebben vastgesteld dat ons voornemen om het besluit op te schorten tot er een
beter plan ligt materieel hetzelfde is als intrekken van het besluit. Daarom hebben wij
besloten om de beleidsr-egels in te trekken om een goed klimaat te creëren voor het
verdere overleg zodat wij kunnen uitzoeken hoe wij kunnen komen tot eenduidige be-
leidsregels.
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Eenduidige regels
Wij weten dat wij voor een grote uitdaging staan met elkaar in dit land om het stikstof-
probleem op te lossen. De huidige situatie is geen goed begin van het gezamenlijk op-
lossen van het stikstofprobleem. Het college gaat zich de komende tijd inzetten om te
komen tot eenduidige en werkbare beleidsregels. Wij zullen de komende tijd in over-
leg treden met de betrokken partijen en vervolgens vanuit onze eigen rol en bevoegd-
heid een besluit nemen. Uitgangspunt moet zijn dat de belangen van boeren, bedrijfs-
leven en natuur in balans gediend worden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Afschrift aan:

- alle Drentse gemeenten

- Staatsbosbeheer Drenthe, Leonard Springerlaan 23,9727 KB Groningen
- Natuurmonumenten, Postbus 9955, I 243 ZS's-Graveland
- het Drentse Landschap, Postbus 83, 9400 AB Assen
- Natuur en Milieufederatie Drenthe, Hertenkamp 6, 9401 HL Assen
- LTO Noord, Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle
- Landschapsbeheer Drenthe, Kloosterstraat I 1, 9401 KD Assen
- Agrarisch Natuur Drenthe, Gieterstraat 45,9451 TE Rolde
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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over het besluit dat het college van Gedeputeerde Staten heeft
genomen over het opschorten van de beleidsregels stikstof.

Aanleiding
Tot voor kort zat de vergunningverlening in Nederland als gevolg van de uitspraak van
de Raad van State volledig op slot. De twaalf provincies en het Rijk vinden dit een on-
gewenste situatie. Daarom zijn op dinsdag 8 oktober 2019 in alle provincies nieuwe
beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet
natuurbescherming.

Opschorten beleidsregels
Dit College heeft achteraf geconstateerd dat er licht zit tussen de vastgestelde be-
leidsregels en Rijksbeleid zoals verwoord in de Kamerbrief van de minister. Dit doet
geen recht aan ons uitgangspunt dat wij als één overheid willen werken. Daarnaast
hebben wij in ons collegeprogramma, voor wat betreft de landbouw, nadrukkelijk aan-
gegeven dat wijgeen extra regels bovenop de landelijke regels leggen. Dat lijkt nu wel
het geval. Wij hebben daarom besloten om de beleidsregels tot nader order op te
schorten, zodat wij kunnen uitzoeken hoe wij als één overheid kunnen komen tot een-
duidige beleidsregels.
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Eenduidige regels
Wij weten dat wij in dit land voor een grote uitdaging staan met elkaar om het stikstof-
probleem op te lossen. De huidige situatie is geen goed begin van het gezamenlijk op-
lossen van het stikstofprobleem. Het college gaat zich de komende tijd inzetten om te
komen tot eenduidige en werkbare beleidsregels. Wijzullen de komende tijd in over-
leg treden met de betrokken partijen en vervolgens vanuit onze eigen rol en be-
voegdheid een besluit nemen. Uitgangspunt moet zijn dat de belangen van

boeren, bedrijfsleven en natuur in balans gediend worden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

wa.coll




