
Diever, 3 februari 2020
Brief aan Drents parlement. 

Geacht parlement, 

met verontwaardiging heb ik kennis genomen van de brief A8 op de lijst van ingekomen 

stukken voor uw vergadering van 4 maart 2020. Het betreft de mededeling van de heer 

Jumelet dat de provincie verzet heeft  ingediend tegen de uitspraak van de Rechtbank inzake 

beweiden en bemesten.  

Ik ben van mening dat uw parlement onvolledig en onjuist wordt geïnformeerd. De actie van 

Jumelet / provincie is niet oplossingsgericht. Oplossingen zijn alleen mogelijk door het 

Europees recht als uitgangspunt te nemen.  

De feiten 

De heer Jumelet geeft niet aan tegen welke uitspraak hij in verzet gaat. Dit bemoeilijkt 

controle door het parlement. Na enig zoeken betreft het vermoedelijk de uitspraak van de 

Rechtbank Noord-Nederland van 18 december 2019, zaaknummer LEE 19/2115.  

Deze uitspraak is op internet te vinden via deze link: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:5283 

De essentie van deze uitspraak is :  

- Eisers hebben de provincie Drenthe verzocht handhavend op te treden tegen een

veehouder vanwege het zonder vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) weiden van

vee en bemesten van gronden.

- De provincie heeft het handhavingsverzoek ongegrond verklaard omdat deze

activiteiten in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) zijn uitgezonderd

van vergunningplicht.

- Eisers stellen dat deze bepaling onverbindend is omdat deze in strijd is met artikel 6

van de Habitatrichtlijn en hebben daarom beroep ingesteld.

Zoals de rechtbank vaak doet in zaken die als eenvoudig en duidelijk worden beschouwd, is 

de zaak zonder zitting, met een vereenvoudigde behandeling, middels een enkelvoudige 

kamer, afgedaan.  

De redenering van de rechtbank is duidelijk. Uit de uitspraak van de Raad van State van 29 

mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1604), gebaseerd op de uitspraak van het Europees Hof van 

Justitie van 7 november 2017, blijkt dat de exact de zelfde uitzonderingsbepaling in de POV 

van Gelderland en Limburg onverbindend is omdat deze in strijd is met Europees recht. 

Hierom is de rechtbank van mening dat deze uitzonderingsbepaling in de POV van Drenthe 

ook onverbindend is. Conclusie de provincie moet handhaven.  

De rechtbank geeft gelegenheid de zaak te legaliseren door alsnog, binnen drie maanden, 

vergunning aan te vragen, waarna kan worden bezien of er concreet zicht op legalisering 

bestaat. De rechtbank heeft al het mogelijke gedaan om tot een aanvaardbare oplossing te 

komen.  

De heer Jumelet motiveert zijn verzet op de volgende argumenten. De rechter heeft 

onvoldoende rekening gehouden met een politiek advies van de heer Remkes. De rechtbank 

heeft de zaak niet inhoudelijk beoordeeld. De rechtbank verwijst slechts naar de zogenoemde 

PAS-uitspraak. De heer Jumelet is van mening dat koeien gewoon in de wei moeten lopen.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:5283


Een rechter bedrijft geen politiek. Een rechter behandelt alleen de vragen die de rechtbank 

zijn voorgelegd, toetst standpunten van partijen aan het recht en maakt als er sprake is van 

beleidsvrijheid, een belangenafweging. 

In deze zaak is slechts de rechtsvraag aan de orde of de POV-Drenthe in strijd is met het 

Europees recht. Simpeler kun je het niet hebben.  

De rechter mag politieke adviezen als die van Remkes niet bij de rechtszaak betrekken. De 

rechter mag in een geval als dit de zaak niet inhoudelijk beoordelen, toetst slechts aan de wet. 

De rechter heeft niet verwezen naar de PAS-uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:1603) maar naar 

een uitspraak over de zelfde rechtsvraag als in deze zaak (ECLI:NL:RVS:2019:1604). De 

rechter gaat niet over bedrijfsvoering met koeien.   

Mijn conclusie is dat de heer Jumelet het Drents Parlement onvolledig en onjuist informeert. 

Het waarom ik zo boos ben     

Mijn verontwaardiging komt er uit voort dat de heer Jumelet, als vertegenwoordiger van de 

provincie, de scheiding der machten, de trias politica, kennelijk niet erkent.  

Met betrekking tot de Europese natuurbeschermingsbepalingen ontrekken de Nederlandse 

overheden zich al jarenlang aan hun verantwoordelijkheden. De lijst van arresten van het 

Europees Hof is aanzienlijk en start al in 1998, laatste 2018. Nederland heeft tevergeefs 

meerdere verzoeken gedaan de Europese natuurbeschermingsbepalingen te verzachten. 

Nederland tracht voortdurend zo min mogelijk te doen. De laatste tien jaar is er een trend dat 

Nederland verplichtingen aan zijn laars lapt, dan wel ontduikt.  

Een dieptepunt hierin was het PAS. Ondanks negatieve adviezen van deskundigen en de Raad 

van State werd het PAS toch ingevoerd. Ook voor de POV-Drenthe is bij inspraak gewezen 

op strijd met Europese wetgeving, waaronder de bepaling die nu in deze rechtszaak is 

behandeld.  In de provinciale beheerplannen van Natura 2000-gebieden zijn zaken 

opgenomen die strijdig zijn met Europese bepalingen.  

In al deze gevallen geldt dat natuurbeschermers, zijnde degenen die een stem geven aan de 

natuur, geen mogelijkheden hebben bezwaar te maken tegen het tot stand komen van deze 

regelgeving. Pas bij toepassing van verkeerde regelgeving ontstaan er mogelijkheden voor 

bezwaar.  

Direct bij het ingaan van het PAS in 2015 is door velen bezwaar gemaakt. Pas als deze 

bezwaren op beroepsniveau bij de Raad van State komen, kan er daadwerkelijk worden 

getoetst. Daarom heeft het tot 2019 geduurd alvorens er uitspraken kwamen op de bezwaren 

uit 2015.   

Al die tijd hebben overheden toestemmingen of vergunningen verstrekt die nimmer verstrekt 

hadden mogen worden. Daardoor is het probleem van overbelasting van de natuurgebieden 

versterkt en nu zo moeilijk oplosbaar geworden. Ondanks sussende woorden zijn deze 

onwettig verleende toestemmingen en vergunningen niet 100 % rechtszeker, hetgeen weer 

economische onzekerheid tot gevolg heeft.  

De Europese wetgeving is niet nogmaals met een list te ontwijken.    

Men zou toch denken dat bestuurders van de uitspraken van de Raad van State hebben 

geleerd. Maar nee hoor. Nu een rechter bepaalt dat de Drentse POV in strijd is met het recht, 

verwijt de provincie dit de rechter. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling binnen onze rechtstaat. 

Ik roep de heer Jumelet op om zijn werk, besturen, nu op de pakken en te zoeken naar 

oplossingen uitgaande van de juridische mogelijkheden van het Europees recht, in plaats van 



het Europees recht aan te vechten, rechtspraak in een verkeerd daglicht te stellen en de boeren 

nog langer te bedotten.  

De Europese wetgeving geeft een bodembescherming aan het natuurbeschermingsrecht. Hier 

valt niet aan te tornen. Oplossingen van de door stikstof veroorzaakte problematiek bij boeren, 

bouwers en natuur kunnen slechts worden gevonden door dit als uitgangspunt te nemen. De 

heer Jumelet hoort te weten dat er geen andere oplossingsrichtingen zijn dan te handelen 

vanuit deze Europese wetgeving.  

De stikstofballon is geknapt met boeren en natuur als slachtoffers. Ik vind het terecht dat de 

boeren woest zijn. Jarenlang zijn ze door de overheid en hun eigen besturen voor het lapje 

gehouden. De individuele boer treft geen blaam, maar is wel slachtoffer. 

De werkelijkheid van nu ten aanzien van de stikstofproblematiek is keihard en juist daarom 

dient dit eerlijk en realistisch te worden gecommuniceerd. Herstel het vertrouwen in de 

overheid door eerlijk te zijn en stop daarom met de boeren voortdurend een peen voor te 

houden. Het zijn geen ezels.  

Hoogachtend, 

Henk Baptist , natuurbeschermer  
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