
Van:
Onderwerp:

Datum:

bomen@mevrouwkiki.nl
T.a.v. van de juridische afdeling Denthe - Provincie Drenthe probeert nog steeds de nek weg te draaien -
Reactie stikstofuitstoot door Groninger Noorderzonfestival 2019
woensdag 18 september 2019 14:14:18

>
Stikstof Drenthe
https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=stikstof

>
Natura 2000 gebied Drentsche Aa
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k25

>
Referentiedata Drentse Natura 2000-gebieden
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natura-2000/referentiedata/

 Drenthe telt 14 gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000 gebied.
   Bij werkzaamheden in of nabij deze gebieden moet getoetst worden of
een vergunning nodig is.
 Als de werkzaamheden een voortzetting zijn van bestaand gebruik hoeft

dat niet.
   Om te kunnen bepalen of iets valt onder bestaand gebruik, wordt
gewerkt met referentiedata.

=======================================================================

Groningen 18 september 2019

Geachte Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten,

Ik verzoek u DRINGEND om de inzet van uw milieujurist.

Uit de email - d.d 18 september 2019 - maak ik op dat uw teamleider
vanuit zijn functie kennelijk niet kan of wil begrijpen dat U
DE BELANGHEBBENDE bent,
bij het beschadigen/vernietigen van het natura 2000 Drentse A gebied,
door de stikstofuitstoot ten gevolge van mega Noorderzonfestival 2019 in
de stad Groningen.

De Provincie Groningen beoordeelde namelijk over het Noorderzonfestival
2019 dat de stikstofuitstoot zeer beperkte schade (!) zal veroorzaken
voor het Natura 2000 gebied de Drentsche Aa.
Hoe de Provincie Groningen tot deze beoordeling is gekomen, en of deze
beoordeling juist is, is compleet onduidelijk.

Nogmaals:
1. Het Natura 2000 Drentsche Aa -gebied ligt: In UW PROVINCIE!
2. U bent De Belanghebbende!
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3. U kan en mag - als De Belanghebbende en De Verantwoordelijke - niet
wegdraaien van datgene wat vlak aan de andere kant van UW Provinciegrens
gebeurd!
4. U kan en mag - als De Belanghebbende en De Verantwoordelijke - niet
wegdraaien voor de activiteiten aan de andere kant van UW Provinciegrens
- en de gevolgen voor UW Natura 2000 gebieden.

Ik verzoek u daarom DRINGEND deze problematiek door een milieujurist van
UW Provincie te laten onderzoeken en te laten beoordelen.
Uw milieu-juridische afdeling zal moeten beoordelen (a) waarin de
Provincie Drenthe nalatig is geweest en (b) hoe zij in het vervolg met
deze problematiek zal omgaan.

Dit is in het belang van alle andere lopende projecten, alsmede in het
kader van Noorderzon 2020.

Mevrouw Kiki

=================================================================================

-------- Original Message --------
Subject: Reactie stikstofuitstoot door Groninger Noorderzonfestival 2019
Date: 2019-09-18 11:08
 From: VTH 
To: "bomen@mevrouwkiki.nl" <bomen@mevrouwkiki.nl>

Geachte mevrouw Kiki,

Hartelijk dank voor uw reactie. Zoals gezegd is de provincie Groningen
bevoegd voor de zaak waarvoor u aandacht vraagt.
Voor belanghebbenden die het niet eens zijn met besluiten van de
provincie Groningen staat rechtsbescherming open.
Wij zien verder geen aanleiding om met de provincie Groningen in overleg
te treden over het Noorderzonfestival.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Team VTH
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