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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Motie Oplossen PAS-meldingen

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op L1- november 2020,

Constaterende dat:
r Nederland sinds 29 mei 2019 in een stikstof crisis verkeert en deze crisis veel sectoren treft,
r ln Drenthe ruim 160 ondernemers (zowel uit landbouw als andere bedrijfstakken) ten tijde

van de PAS niet vergunningsplichtig waren, maar door de uitspraak van 29 mei 2019 nu in
grote onzekerheid verkeren, waarbij vaststaat dat deze ondernemers te goeder trouw
hebben gehandeld.

o het legaliseren van PAS-meldingen door de minister van LNV in 2019 al nadrukkelijk is

toegezegd;

Overwegende dat:
r Het (langdurig) uitblijven van de legalisatie grote onzekerheid voor een grote groep

ondernemers veroorzaakt
r Deze onzekerheid ervoor zorgt dat deze ondernemers niet verder kunnen bouwen aan hun

bedrijl vooral in die situaties dat er bancaire financiering noodzakelijk is.

o Hiermee een ongewenste rem wordt gezet op innovatie van bedrijven en er niet
geïnvesteerd kan worden in de toekomst (bijdrage verlaging stikstofdepositie).

o De onzekerheid toeneemt doordat ondernemers niet worden meegenomen in de

communicatie omtrent het proces van legaliseren.

Verzoeken het college:

Te bevorderen, dat aan de hiervoor bedoelde ondernemers op korte termijn duidelijkheid wordt
verschaft door het ministerie van LNV, door hen schriftelijk op de hoogte te stellen, dat zij er op

kunnen rekenen dat de benodigde vergunning zal worden verstrekt, zodat het perspectief voor deze

groep helder is.

En gaan over tot de orde van de dag
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Toelichting motie:

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke
uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor
toestem m i ng voor activite iten die extra sti kstofuitstoot ve roo rza ken.

Deze uitspraak heeft zoals we allen weten grote invloed op Drenthe. Met deze motie vragen wij
aandacht voor de agrarische ondernemers en andere bedrijven die voor de uitspraak van de RvS niet
vergunningplichtig waren. Deze groep ondernemers verkeren op dit moment in grote onzekerheid
van het voortbestaan van hun bedrijf omdat de minister van LNV ondanks toezeggingen om te
legaliseren anderhalf jaar geleden nog niet met een oplossing is gekomen.

Deze groep waaronder veel jonge ondernemers kan op dit moment geen nieuwe leningen afsluiten
of is door de banken onder bijzonder beheer geplaatst. Hierdoor gaan verkopen niet door en kunnen
overnames op dit moment niet plaatsvinden. Onlangs heeft de minister haar wetsvoorstel
Stikstofreductie en natuurverbetering aangeboden; hierin staat dat nog gewerkt wordt aan een
oplossing. Het wetsvoorstel zal naar verwachting nog dit jaar door de kamer behandeld worden.

We beseffen ons terdege dat deze ondernemers niet per direct een vergunning kan worden verleend
en dat het tijd gaat kosten, tijd die deze ondernemers niet hebben. Het college van Drenthe zet zich

hier ook ten volle voor in en met het indienen van deze motie willen wij als indieners het college hier
in steunen.
Het is van groot belang dat de bedoelde ondernemers door het ministerie van LNV op korte termijn
duidelijkheid wordt verschaft door hen schriftelijk op de hoogte te stellen dat de benodigde
vergunning zal worden verstrekt.


