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Aan:
de dames E. Slagt-Tichelman,
8. van den Berg-Slagter en
A.M. Kleine Deters en de heren
S.J. Vegter, J.J. Moes,
J.G.M. Schomaker, A. Vorenkamp,
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(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 17 april 2020
Ons kenmerk 16/5.10/2020000674
Behandeld door de heer J. de Vos (0592) 36 58 04
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde in
zake opkoop stikstofruimte door de provincie Noord-Brabant

Geachte dames en heren,
In uw brief van 31 maart 2020 stelde u een aantal vragen over opkoop van stikstof
ruimte door de provincie Noord-Brabant. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1
Is het College van GS op de hoogte van deze ontwikkelingen in de provincie Noord
Brabant;
Antwoord 1
Ja, wij hebben u hierover ook recent geïnformeerd in de Statenbrief 'Update
stikstofdossier.'

Vraag 2
Klopt het dat de provincie Noord-Brabant ook het voornemen heeft een boerderij in
Drenthe op te kopen en daarmee stikstofruimte;
Antwoord 2
Ja dat klopt, de provincie Noord-Brabant is voornemens om vier boerderijen
met stikstofruimte buiten de provincie Noord-Brabant op te kopen voor de ont
wikkeling van het logistiek park Moerdijk. In Drenthe betreft het één stoppende
pluimveehouderij die al enige tijd in de openbare verkoop stond.
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Vraag 6
Wat zijn de voor- en nadelen van deze ontwikkeling in het algemeen en in het bij
zonder voor de Drenthe en de Drentse agrarische sector:
Antwoord 6
Met de provincie Noord-Brabant zijn wij in gesprek over deze ene boerderij.
Ook is deze situatie een goede reden om binnen het /PO met de collega-pro
vincies werkbare afspraken te maken, omdat alle provincies de wens hebben
deze situatÎes te vermijden.
Omdat Noord-Brabant maar een klein deel van de stikstofruimte van deze
boerderij nodig heeft, komt een groot deel van de ruimte binnen Drenthe vrij.
Dat zal bijdragen aan de opgave in Drenthe.

Vraag 7
Hoe ziet het College van GS de gevolgen van vrijkomende agrarische bebouwîng in
relatie tot ondermijning;
Antwoord 7
Extern salderen en/of een opkoopregeling mag niet ten koste gaan van de
leefbaarheid van het buitengebied. Vrijkomende agrarische bebouwingen
mogen nîet voor een verloedering van het platteland zorgen. We dienen aan
de voorkant hier duidelijke uitgangspunten over af te spreken

Vraag 8
Wanneer verwacht het College van GS dat er meer duidelijkheid komt over landelijke
en provinciale randvoorwaarden en regels rond opkoop van stikstofruimte;
Antwoord 8
Onze inzet is dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Wij vinden hienn af
stemming met onze maatschappelijke partners belangrijk. Dit betekent dat de
landelijke streefdatum van 1 mei 2020 voor Drenthe niet haalbaar is, ook
omdat wij door de coronacrisis geen fysieke afstemming kunnen hebben. Ook
komt er zo meer tijd om de lessen van deze Noord-Brabantse casus te ver
werken in de regels en onderlinge afspraken.
Het vervolg hangt sterk af van ln hoeverre de inbreng vanuit de maatschappe
lijke partners nog tot grote wijzigingen in de voorliggende concepten zal lei
den.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzftter

md/colL

, secretaris

Drenthe

De voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Assen, 31 maart 2020
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO m.b.t. opkoop stikstofruimte door provincie Brabant.
Geachte mevrouw Klijnsma,
De provincie Noord-Brabant heeft volgens berichtgeving in de media overeenkomsten gesloten met
een aantal veehouderijen om stikstofruimte te kopen in andere provincies voor de realisatie van het
Logistiek Park Moerdijk. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben Provinciale
Staten van die provincie hierover een beleidsvoorstel gedaan en gemeld dat zes overeenkomsten zijn
gesloten. Een overeenkomst heeft betrekking op een boerderij in Drenthe. Hoewel daarover nog
geen besluit is genomen vinden wij dit een ongewenste ontwikkeling. Stikstofruimte uit Drenthe gaat
zo verloren voor te realiseren projecten in Drenthe en in Provinciale Staten is al eerder
gewaarschuwd dat dit een richting is die wij niet op willen. Bovendien staat deze ontwikkeling haaks
op de inhoud van een brief van de minister waarin zij onder andere aangeeft dat extern salderen zal
moeten plaatsvinden binnen de gebiedsgerichte aanpak omdat alle partijen daar belang bij hebben.
Daarom hebben wij de volgende vragen:
1. Is het College van GS op de hoogte van deze ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant;
2. Klopt het dat de provincie Noord-Brabant ook het voornemen heeft een boerderij in Drenthe
op te kopen en daarmee stikstofruimte;
3. Is het College van GS voornemens met voorstellen te komen om boerderijen op te kopen in
Drenthe;
4. Op basis van welke regelgeving kan de provincie Noord-Brabant extern salderen? Is hier een
afspraak over gemaakt tussen de provincie en ministerie?
5. Is het extern salderen afgebakend per provincie (c.q. omliggende provincies indien Natura
2000 gebied daar ook in de buurt ligt) en per natura 2000 gebied met omliggende
ontwikkelingen;
6. Wat zijn de voor- en nadelen van deze ontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder voor
de Drenthe en de Drentse agrarische sector;

7. Hoe ziet het College van GS de gevolgen van vrijkomende agrarische bebouwing in relatie tot
ondermijning;
8. Wanneer verwacht het College van GS dat er meer duidelijkheid komt over landelijke en
provinciale randvoorwaarden en regels rond opkoop van stikstofruimte;
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