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Onderwerp: Uitstel beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde in-

zake uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland '18 juni 2021 over de toetsing
van effecten van lelieteelt
Status: Ter informatie

Geachte mevrouw Dikkers en heren Vegter en Moes,

Hierbij informeren wij u over de behandeling van de vragen van de Statenfracties

WD, CDA en SP over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van

18 juni 2021 in het kader van het beroep van Milieudefensie Westerveld tegen
de afwijzing van het handhavingsverzoek over de toetsing van effecten van lelie-

teelt (drainage en beschermingsmiddelen) op Natura 2000-9ebieden.

Wij informeren u dat de normale termijn van beantwoording zal worden over-

schreden, omdat voor zorgvuldige beantwoording meer tijd benodigd is. Wij
hebben besloten om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de Recht-

bank Noord-Nederland van 18 juni 2021. Gezien het effect van deze zaak voor de

landbouw in Nederland en in Drenthe in het bijzonder, het grote belang om
meer duidelijkheid te verkrijgen over de reikwijdte van het onderzoek en de

complexiteit van de zaak is nadere bestudering van de uitspraak en andere van

belang zijnde gegevens nodig.
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De brief met de inhoudelijke beantwoording van uw vragen kunt u tegemoet-
zien op het moment dat wij het inhoudelijke verweerschrift hebben verzonden

aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Pas dan kunnen wij
een aantal van de door u gestelde vragen van het juiste antwoord voorzien. Voor
het opstellen van het inhoudelijke verweer hebben wij in ons pro forma beroeps-
schrift acht weken de tijd gevraagd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris
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