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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 18juni 2020
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Behandeld door de heer J. de Vos (0592) 36 58 04
Onderwerp: Actualisatie Beleidsregels intern- en extern salderen Wet Natuurbescherming
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,
Hierbij informeren wij u over ons besluit van 16 juni 2020 om de Beleidsregels intern
en eÍern salderen Wet Natuurbescherming (hierna: de beleidsregels) te actualiseren
in overeenstemming met de andere elf provincies en het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.
De beleidsregels hebben als doel om vergunningverlening mogelijk te maken, nadat
het PAS door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 hiervoor niet meer
kon worden gebruikt. De beleidsregels zijn eerder door ons vastgesteld op
10 december 2019. De praktijk heeft uitgewezen dat een aantal regels anders uitwerkte dan bedoeld. Daarnaast hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden in wet- en
regelgeving. Met het doorvoeren van onderstaande wijzigingen wordt hierop aangesloten:

a.
b.

toevoeging van de definitie voor stikstofregistratiesysteem aan artikel 2.1 en de
toevoeging van een nieuw artikel 9 over het stikstofregistratiesysteem (SSRS);
wijziging van artikel 2.5, vierde lid, waardoor deelnemers aan de Subsidieregeling
sanering varkenshouderijen een zekere stikstofruimte (maximaal 15%) mogen inzetten om op de desbetreffende locatie andere bedrijfsmatige activiteiten dan in-

c.

tensieve veehouderij uit te voeren (in casu: intern salderen);
toevoeging van een nieuw lid 9 aan artikel 2.5, waardoor het bevoegd gezag in afwijking van artikel 2.5, eerste lid, intern salderen kan toestaan, ook al is de feitelijk
gerealiseerde capaciteit (waarmee intern wordt gesaldeerd) niet meer aanwezig
(intern salderen in relatie tot gesloopte gebouwen);
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d.

enkele technisch-juridische wijzigingen voortkomend uit ontwikkelingen in wet- en
regelgeving en de praktijk: een nieuw lid I onder artikel 2.5 over de referentiesituatie bij intern salderen, wijziging van artikel 2.6, lid 2, wijziging van artikel 2.6,
lid 5, en wijziging van artikel 2.7.

Wij hebben ervoor gekozen om de wijziging van de provinciale beleidsregels nu door
te voeren en los te koppelen van de wijzigingen die plaats moeten vinden indien besloten wordt tot "verleasen" en "extern salderen". Dit is besloten omdat met name de
wijzigingen genoemd onder de punten b en c op korte termijn dienen plaats te vinden.
Punt b zodat varkenshouders die zich aangemeld hebben voor de Subsidieregeling
sanering varkenshouderijen, dit mee kunnen nemen in hun besluit om wel oí niet definitief deel te nemen aan de subsidieregeling. Punt c zodat (woningbouw)projecten, die
nu stuitten op de beperkende bepaling dat intern salderen niet mogelijk is met de
reeds gesloopte bebouwing, op korte termijn doorgang kunnen vinden met behulp van
intern salderen.
De aanpassing ten gevolge van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is
overigens voor Drentse varkenshouders niet aan de orde, omdat deze in Drenthe
geen beroep op deze subsidieregeling kunnen doen.
Ten aanzien van punt a, het stikstofregistratiesysteem, moeten wij er op wijzen dat dit
systeem pas gebruikt kan worden nadat het Rijk zorg heeft gedragen voor een goede
onderbouwing van het systeem. Eerder kunnen wij geen vergunningen afgeven voor
woningbouwprojecten. Een goede onderbouwing is er nu nog niet omdat door de snelheidsverlaging ook andere verkeersroutes gereden worden waarmee die verlaging op
enkele N2O00-gebieden juist leidt tot een (kleine) verhoging van de stikstofdepositie
op andere habitattypen. Hiervoor wordt door het Rijk, in overleg met de desbetreffende provincies, een goede onderbouwing gemaakt. Echter, dit is nog niet voor alle
situaties afgerond. Ook al betreft het hier oplossingen die noodzakelijk zijn in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland treft dit het gehele systeem. Het Rijk is
verzocht op de kortst mogelijke termijn tot de noodzakelijke maatregelen te komen.
Op de onderdelen "verleasen" en "extern salderen" is nog geen overeenstemming
tussen provincies en Rijk, zodat deze nu niet meegenomen zijn in deze wijziging van
de beleidsregels. Na zorgvuldige afstemming met u en met onze partners over deze
beide onderurerpen, zullen wij later besluiten over het al dan niet inzetten daarvan en
de termijn waarop.

De nu gewijzigde beleidsregels zijn tot stand gekomen na constructief overleg tussen
de provincies onderling en tussen de provincies en de minister.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

secretaris

