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Fractie PvdA 
 
A5. Stikstofregistratiesysteem  
1. Het voornemen was dat het SSRS op 23 maart in werking zou treden. Is dit ook daadwerkelijk gebeurd, 
gezien de omstandigheden?  
 
Antwoord 
Het SSRS is in werking getreden. De openstelling was de eerste twee weken alleen voor projecten uit de 
woondealregio’s, daarna ook voor projecten groter dan 100 woningen en, na zes weken, voor alle woning-
bouwprojecten. 
 
2. De doorlooptijd van een vergunningaanvraag is circa 2 maanden. Zijn er gezien de huidige omstandighe-
den minder aanvragen en zo ja, heeft dit een reducerend effect op de duur van de doorlooptijd? 
 
Antwoord 
Binnen de provincie Drenthe hanteren we de openbare voorbereidingsprocedure (inclusief ontwerpbesluit). 
De termijn van het behandelen van een aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming is 26 weken. 
Er is sprake van een grote werkvoorraad en er komen niet minder aanvragen binnen. De duur van de door-
looptijd is dus niet verkort op het moment. 
 
A9. Stand van zaken stikstof 
1. Zonder zorgvuldige afstemming met o.a. PS gaat GS geen onomkeerbare besluiten nemen mbt de stikstof- 
problematiek. Er is momenteel weinig overleg. Betekent dit dat het proces aanzienlijk vertraagd wordt? 
 
Antwoord 
Er is nog steeds heel veel overleg. Met de stakeholders, met de andere provincies en met het Kabinet. De 
vraag zal waarschijnlijk doelen op minder overleg met uw Staten. 
Zoals u heeft kunnen zien, zijn er geen onomkeerbare besluiten genomen, vanwege het niet kunnen voeren 
van overleg met uw Staten en omdat de voorbereiding van maatregelen in goed overleg met alle stakeholders 
(en Rijk en provincies) veel tijd vergt. 
 
2. Er moet duidelijkheid komen over de (on)mogelijkheid om bij extern salderen onderscheid te maken tus- 
sen Nox en NH3. Wat is de mening van GS in deze?  
 
Antwoord 
Bij eventueel extern salderen moeten de spelregels duidelijk zijn, dus ook over of er wel of geen onderscheid 
gemaakt wordt tussen NOx en NH3. Duidelijkheid hierover is dus noodzakelijk. Het gaat er dan om of het juri-
disch kan en, zo ja, of het uitvoerbaar is. Deze vraag zal door de minister in overleg met de provincies beant-
woord moeten worden. 
 
3. Het Rijk stelt 125 mio beschikbaar voor natuurherstelmaatregelen. Staat hierbij het bedrag per provincie 
vast? Is er al zicht op wanneer de regeling opengesteld wordt?  
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Antwoord 
Het is op dit moment nog niet duidelijk in welke vorm (regeling of op een andere wijze) en op welk  
moment LNV de middelen gaat verdelen. Daarbij is het ook nog niet duidelijk of de middelen naar de 
landelijke terreinbeheerders gaan of via de provincies gaan lopen. Wel hebben we samen met de TBO’s in 
Drenthe een voorstel voorbereid.  
 
Brief Noord-Brabant 
De provincie Noord-Brabant heeft slechts 10% van de stikstofruimte van het aangekochte Drentse object 
nodig (-/- 30 %) voor de natuur. In de brief zegt Noord-Brabant dat het gebruikte deel van 60% ten  
goede komt aan Drenthe. Hoe wordt dit door ons gemonitord en ingezet?  
 
Antwoord 
Hierop is nog geen eenduidig antwoord mogelijk. Wij zijn hierover nog in gesprek met de provincie Noord-
Brabant. Zie onze inzet ook in de beantwoording van de Statenvragen over dit onderwerp.  
 
B9. Bouwend Nederland en stikstofproblematiek 
Bij woningbouw komt de vergunningverlening enigszins op gang, iets minder bij utiliteitsbouw. De pijn zit 
vooral bij ‘infra’; aanbestedingen worden uitgesteld met gevaar voor werkgelegenheidsverlies. Heeft de pro-
vincie nog infra-projecten in de aanbesteding?  
 
Antwoord  
De provincie heeft infraprojecten in aanbesteding en uitvoering. Enkele hiervan lopen vertraging op. Deze 
projecten hadden nu redelijkerwijs in de aanbesteding kunnen zitten, maar hebben vertraging opgelopen in 
de planologie i.v.m. stikstof (omdat niet aan de randvoorwaarden voor realisatie kan worden voldaan). Daar 
zouden op korte termijn nog enkele projecten bij kunnen komen, maar daarvoor zijn nog geen berekeningen 
gedaan. 
 
Fractie CDA 
 
A5. Stikstof 
Zoeken provincies bij elkaar naar stikstofruimte, zoekt Drenthe ook in andere provincies en wat is in dit ver- 
band de werking van het Stikstofregistratiesysteem?  
Zijn er in Drenthe bedreigingen in dit verband, bedreigingen dat we door onvoorziene omstandigheden tekort 
komen om projecten in Drenthe weer op te kunnen starten?  
 
Antwoord 
De provincie Drenthe zoekt geen stikstofruimte in andere provincies. Het Brabantse voorbeeld staat los van 
het stikstofregistratiesysteem. Dat is anticiperen op extern salderen voor een activiteit die ook nog tot stikstof-
depositie in Drenthe leidt. 
Op zich heeft het geen effect op projecten in Drenthe, anders dan dat deze desbetreffende veehouderij niet 
door een belanghebbende in Drenthe gekocht kan worden voor extern salderen. 
 
Fractie PVV 
 
3 Bouwend Nederland  
Er is sprake in de brief van permanent opkopen door bouwbedrijven van een paar koeien van een boer i.p.v. 
een heel agrarisch bedrijf. Dit zien wij toch als sluipenderwijs afbouwen van de agrarische sector in Drenthe. 
Ziet GS dit ook zo?  
En gaat GS dit tegen of is GS van plan dit toe te gaan staan?  
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Antwoord 
Extern salderen is nog niet mogelijk. De spelregels staan nog niet vast. Echter, voor de PAS werd er soms 
ook gesaldeerd met een deel van de veestapel. Dat kan het voor een veehouder soms ook aantrekkelijk ma-
ken om over te gaan naar een meer extensieve bedrijfsvoering.  
 
Fractie D66 
 
13 Stikstof   
Wat is de laatste informatie m.b.t. de natuurbank? 
Brief van 3 april jl. wordt ook gesproken over versnelling van natuurherstel, kunnen we een overzicht krijgen 
van maatregelen waarbij sprake is van deze versnelling?  
 
Antwoord 
Het Kabinet is voornemens om de Natuurbank op korte termijn samen met de provincies en terreinbeherende 
organisaties nader uit te werken, inclusief wettelijke verankering van de bank. Hoe en wanneer is op dit mo-
ment bij ons nog niet bekend. 
De provincie heeft in samenwerking met de terreinbeherende organisaties in Drenthe een inventarisatie ge-
maakt van mogelijke maatregelen om te versnellen; deze is ambtelijk bij LNV aangeleverd. Het is op dit mo-
ment nog niet duidelijk in welke vorm (regeling of op een andere wijze) en op welk moment LNV de middelen 
gaat verdelen. Op dit moment is het dus ook nog niet duidelijk welke maatregelen we kunnen versnellen. 
 
En hoe staat het met de plannen van de gebiedsgerichte aanpak?  
 
Antwoord 
Om te kunnen starten met de gebiedsgerichte aanpak zijn eerst heldere afspraken nodig over de generieke 
(bron)maatregelen die het Rijk gaat nemen, waarbij inzichtelijk wordt welke reductie hierbij wordt behaald. 
Daarnaast is belangrijk dat helder is welke reductiedoelstelling het Rijk nastreeft, hoe het hier uitvoering aan 
gaat geven en welke regelingen en middelen hiervoor beschikbaar komen. 
Hierover zijn we als provincies in gesprek met het Rijk en op korte termijn wordt hierover meer duidelijkheid 
vanuit het Rijk verwacht (zie de recente Kamerbrief van 24 april 2020 over de structurele aanpak stikstof).  
Ook voor de betrokken sectoren is het van belang dat zij weten welke maatregelen op landelijk niveau wor-
den getroffen en welke bijdrage dit van de verschillende sectoren vraagt. 
 
We zijn en blijven met onze partners informerend, consulterend en voorbereidend in gesprek over de verschil-
lende randvoorwaarden (regelingen en instrumenten) die ook van belang zijn voor de gebiedsgerichte aan-
pak, om te kunnen starten met de gezamenlijke uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak op het moment dat 
de benodigde duidelijkheid van het Rijk er is. 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
 
A5. Stikstofregistratiesysteem 
Klopt het dat het SSRS in Drenthe alleen voor woningbouw is?  
 
Antwoord 
Vooralsnog klopt dat. Indien er ruimte overblijft, zal gekeken worden wat daar de bestemming van wordt. 
   
A9. Stand van zaken stikstof  
Kan deze brief betrokken worden bij bespreking in de eerstvolgende Statenvergadering? 
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B9. Bouwend Nederland en stikstofproblematiek 
Wat is mening GS over het punt van bouwend Nederland dat verleasing van stikstofrechten mogelijk juridisch 
niet houdbaar is en ecologisch weinig oplevert? (p4)  
 
Antwoord 
Verleasing is een bijzondere vorm van extern salderen. Door de juristen van de provincies, het ministerie en 
de landsadvocaat wordt dit als juridisch houdbaar gezien. Het is een oplossing voor tijdelijke activiteiten waar-
voor voorheen vaak de drempelwaarde afdoende was. Daarom wordt voorgesteld tijdelijk gebruik te maken 
van het instrument verleasen (in afwachting van een mogelijkheid weer te werken met een, nieuwe, drempel-
waarde). Ook het verleasen is alleen mogelijk voor een tijdelijke activiteit (bijvoorbeeld aanleg van een fiets-
pad) en de verleaser mag zijn/haar ruimte maar tijdelijk verleasen. 
 

 


