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Aan de griffie.

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Graag richten we als agrarische ketenpartijen( LTO Noord, het Drents Agrarisch jongeren 
Kontakt en het Farmers Defence Force) tot u met bijgevoegd document, een brief aan de 
provincie Drenthe omtrent uitgangspunten nieuwe beleidsregels.

Deze brief is namens de agrarische ketenpartijen opgesteld met als doel u allen onze 
bespiegelingen voor te houden over de door IPO gekozen uitgangspunten voor de nieuwe 
beleidsregels, voordat u deze beleidsregels definitief vaststelt.

Wij zouden graag een ontvangstbevestiging van deze mail willen ontvangen. 

Vertrouwende op uw antwoord verblijven we.

-- 
Met vriendelijke groet namens de ketenpartijen,

Roy Meijer, 
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Aan: 


Gedeputeerde Staten Drenthe 


Westerbrink 1 


9405 BJ Assen 


 


Witteveen, 8-12-2019 


 


Kenmerk: brief aan de provincie Drenthe omtrent uitgangspunten nieuwe beleidsregels 


 


Betreft: overwegingen voor GS voorafgaand aan het conformeren van Drenthe aan de nieuwe 


landelijke beleidsregels. 


 


Geachte gedeputeerde Staten, 


 


Deze brief is opgesteld namens het DAJK, LTO Noord en Farmers Defence Force.1 In deze brief zal eerst 


de aanleiding van het schrijven worden toegelicht. Vervolgens zal deze brief de kritische overwegingen 


behandelen van de sectorpartijen omtrent de door Gedeputeerde Staten2 gepresenteerde 


uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels stikstof in de verwachting dat GS deze overwegingen 


meeneemt in haar besluitvorming. De volgende kritische overwegingen komen in deze brief aan de 


orde: 


 


1. De door IPO gekozen uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels gaan een beleidskader 


opleveren die juridisch niet houdbaar is! 


2. De door IPO gekozen uitgangspunten leveren op geen enkele wijze een perspectief voor 


bedrijven die geen Natuurbeschermingswetvergunning in hun bezit hebben en dat heeft 


verstrekkende  gevolgen voor deze bedrijven! 


3. De door IPO gekozen beleidsregels bieden op geen enkele wijze bescherming aan het 


Drentse platteland tegen kapitaal niet-agrarische partijen die de agrarische sector 


leegkopen! 


 


Aanleiding 


Voordat deze brief ingaat op de bovenstaande kritische overwegingen, zal de aanleiding van dit 


schrijven worden weergegeven. Op woensdag 4 december 2019 zijn de sectorpartijen uitgenodigd op 


het provinciehuis door GS om daar kennis te nemen van de door IPO gekozen uitgangspunten voor de 


nieuwe beleidsregels. Hiervoor zijn wij GS zeer erkentelijk. Tijdens dit gesprek merkten de 


sectorpartijen op dat de uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels nog grote hiaten kent met 


verstrekkende gevolgen. Deze hiaten zullen hieronder behandeld worden als kritische overwegingen. 


 


Kritische overweging 1 


Volgens de sectorpartijen leveren de door IPO gekozen uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels 


een beleidskader op dat juridisch niet houdbaar is en wel op twee punten. Het eerste punt betreft het 


extern salderen. Het tweede punt betreft het intern salderen.  


                                                           
1 Vanaf nu: sectorpartijen. 
2 Vanaf nu: GS. 
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Bij extern salderen moet de saldogever 30% van zijn ammoniakruimte afromen wanneer hij zijn 


ammoniak wil verplaatsen naar de saldonemer. De sectorpartijen zijn van mening dat er geen enkele 


juridische overweging is die ofwel de sector ofwel overheden verplicht om bij externe saldering een 


vermindering van de uitstoot van ammoniak te bewerkstelligen. Volgens de sectorpartijen is nog 


steeds het arrest ECLI:NL:RVS:2010:BL9656 van kracht waarin het standstill principe wordt verplicht 


door de Raad van State. Daarnaast geeft de uitspraak van de Raad van State ECLI:NL:RVS:2019:1603   


van 29 mei jl. ook geen enkele aanleiding voor een afroming van 30% bij de saldogever.   


 


Concluderend, wanneer de saldonemer uit het bovenstaande voorbeeld een beschikking ontvangt van 


een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet3, dan kan hij zijn beschikking met succes 


aanvechten bij de rechter op het punt dat de door hem aangekochte ammoniakrechten onterecht 30% 


zijn afgeroomd. Immers, de provincie Drenthe implementeert de jurisprudentie op dit punt onjuist. Dit 


zal door leden van de sectorpartijen aangevochten worden bij de rechter en als het moet bij de Raad 


van State. 


 


Als het gaat om intern salderen werd door GS aan de sectorpartijen duidelijk gemaakt dat IPO de 


volgende stamregel wil hanteren: de gebouwde stalcapaciteit, mits hiervoor een NB-vergunning is 


verstrekt, wordt genomen als vertrekpunt voor een nieuwe NB-vergunning. Echter hierop zijn een 


aantal uitzonderingen. Één van die uitzonderingen is volgens GS als volgt: wanneer een verleende NB-


vergunning al emissiearme stalsystemen hanteerde, mag de nog niet gerealiseerde stal meetellen als 


vertrekpunt in een nieuwe NB-vergunning. Deze brief licht dit toe met een voorbeeld.  


 


Het kan zijn dat een verleende NB-vergunning zonder realiseringstermijn4 twee stallen betreft met 


hierin twee emissiearme systemen. De ene stal is gebouwd en de andere niet. Omwille van het feit dat 


de andere stal in de huidige NB-vergunning vergund is met een emissiearm stalsysteem, mag de 


vergunde ruimte gehanteerd worden als vertrekpunt voor een nieuwe NB-vergunning in plaats van de 


gerealiseerde stalcapaciteit. Hier kunnen we spreken van vergund is vergund. Echter, volgens de 


sectorpartijen is deze uitzondering te beperkt en zorgt de beperking van deze uitzondering ervoor dat 


de beleidsregels juridisch onhoudbaar zijn. Deze brief licht dit toe met een voorbeeld. 


 


Stel nu dat deze twee stallen niet waren vergund met een emissiearm systeem, maar met een 


traditioneel systeem. Wederom is één van de twee stallen gebouwd. Wanneer nu een nieuwe NB-


vergunning wordt aangevraagd is het vertrekpunt niet de vergunde ruimte, maar de gerealiseerde 


stalcapaciteit. Welnu, op dit moment wordt er vergunde ammoniakruimte afgenomen van de 


aanvrager. Deze rechten zijn eigendom van de aanvrager en daarmee een bezitting van hem in de zin 


van artikel 1 Eerste Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens5 die stelt: 


 


Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan 


niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de 


voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht. 


                                                           
3 Vanaf nu: NB-wet. 
4 In Drenthe zijn dit de groenmanifestvergunningen en een heel aantal pré-pas vergunningen. 
5 Vanaf nu: 1 EP EVRM. 



https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2010:BL9656

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:1603
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Wanneer in de nieuwe beschikking van de verleende NB-vergunning aan de aanvrager door GS als 


vertrekpunt de gerealiseerde stalcapaciteit wordt genomen in plaats van de vergunde capaciteit, zal 


de aanvrager met succes in beroep gaan tegen deze beschikking. Immers, de provincie Drenthe 


implementeert op dit punt onjuist 1 EP EVRM. Dit zal door leden van de sectorpartijen aangevochten 


worden bij de rechter en als het moet bij de Raad van State. 


 


De sectorpartijen vinden dit alles onacceptabel. Het nieuwe beleidskader moet voldoen aan alle 


gesloten verdragen en aan alle hedendaagse jurisprudentie. Wanneer GS deze kritieken niet ter harte 


neemt, zijn leden van de sectorpartijen gedwongen om de bovenstaande juridische stappen te nemen. 


Laten we dat toch voorkomen! 


  


Kritische overweging 2 


Volgens de sectorpartijen leveren de door IPO gekozen uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels 


op geen enkele wijze perspectief aan bedrijven die geen NB-vergunning in hun bezit hebben en dat 


heeft verstrekkende  gevolgen voor deze bedrijven. Het betreft hier een drietal soort bedrijven.  


 


1. Er zijn bedrijven die geen NB-vergunning in hun bezit hebben, omdat zij tijdens de PAS-periode 


een melding hadden ingediend.  


2. Er zijn bedrijven die geen NB-vergunning in hun bezit hebben, omdat zij tijdens de PAS-periode 


een projecteffect kenden die lager was dan 0,05 mol. Deze bedrijven waren in de PAS-periode 


vrijgesteld van vergunningplicht of meldingsplicht. 


3. Er zijn bedrijven die geen NB-vergunning in hun bezig hebben, omdat zij een dergelijke 


vergunning nog nooit hebben aangevraagd. Vaak zijn dit ietwat kleinere familiebedrijven 


bedrijven die qua bedrijfsontwikkeling gelijk zijn gebleven de afgelopen tien jaar.  


 


Het probleem bij deze bedrijven is dat zij direct worden teruggeworpen op een referentiedatum van 


een Natura2000 gebied of een Vogelhabitatrichtlijn gebied. In Drenthe zal dit veelal betekenen dat de 


referentiedatum 10 juni 1994 gehanteerd zal moeten worden door deze bedrijven bij een nieuwe NB-


aanvraag. Elke groei of verandering in bedrijfssysteem zal ofwel middels extern salderen ofwel middels 


intern salderen verantwoord moeten worden bij een NB-aanvraag waarmee deze bedrijven hun 


huidige situatie legaal willen maken in de zin van de NB-wet. Dit referentiemoment gaat bijna dertig 


jaar terug. Dat is voor de sectorpartijen volstrekt onacceptabel.  


 


Investeringen in ofwel ammoniak aankopen ofwel een emissiearm stalsysteem zijn voor dergelijke 


bedrijven vaak niet op te brengen uit de bedrijfsexploitatie. Daarom zal de bank benaderd worden. De 


sectorpartijen zijn bang dat deze bedrijven hiervoor geen financiering los krijgen bij een bank. Sterker 


nog, deze bedrijven gaan mogelijk zakken in economische bedrijfswaardering bij een bank. Dit maakt 


het voor deze bedrijven nog moeilijker om überhaupt een financiering los te krijgen bij een bank. Een 


dergelijk bedrijf kan zijn bedrijf ook niet doorverkopen als veebedrijf en ergens anders opnieuw 


beginnen, omdat het bedrijf als veebedrijf onverkoopbaar is. Er is echter wel een bedrijfsfinanciering 


aan deze bedrijven verleend als zijnde een veebedrijf. Het is niet ondenkbaar dat banken deze 


bedrijven op slot gaan zetten, omdat zij geen NB-vergunning in hun bezit hebben. Er moet dan enkel 
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afgelost worden en daarmee basta! Deze bedrijven hebben bewust niet gekozen voor schaal en dit is 


wat ze door die gemaakte keuze op hun bordje krijgen. Dat kan niet waar zijn! 


 


De sectorpartijen hadden gehoopt dat de uitgangspunten voor nieuwe beleidsregels voor deze 


categorie bedrijven uitkomst bood. Dat is niet het geval. Daarom schieten deze beleidsregels 


waarschijnlijk te kort en dat vinden de sectorpartijen onverantwoord. 


 


Kritische overweging 3 


Volgens de sectorpartijen bieden de door IPO gekozen uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels 


op geen enkele wijze bescherming aan het Drentse platteland tegen kapitaalkrachtige, niet-agrarische 


partijen die de agrarische sector leegkopen. Er is op geen enkele manier ontschotting toegepast tussen 


de agrarische sector en overige sectoren. Dit houdt in dat een ieder extern mag salderen met 


agrarische bedrijven. De sectorpartijen zijn van mening, evenals het Landbouwcollectief, dat er een 


“schot” tussen de landbouw en andere sectoren moet komen om te voorkomen dat vanwege de 


stikstofproblematiek productiecapaciteit wegvloeit naar elders en veehouderijsectoren en regio’s 


worden leeggekocht. Dit moet volgens ons eerst nationaal goed geregeld worden en daarna (ook) in 


de gebiedsprocessen.  


 


In de door IPO gekozen uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels wordt hier op geen enkele wijze 


vermelding van gemaakt en dat vinden de sectorpartijen niet alleen onacceptabel, maar ook zeer 


zorgelijk. Juist beleidsregels zijn bij uitstek een instrumentarium om dit probleem op te lossen en dat 


gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Daarnaast zijn de sectorpartijen van mening dat een agrarische 


provincie als Drenthe heel goed moet oppassen dat de agrarische ontwikkelruimte binnen de 


agrarische sector blijft. Wanneer ontwikkelruimte eenmaal aan de agrarische sector is onttrokken, 


komt deze ontwikkelruimte nooit meer terug. Dit gaat op een rigoureuze wijze het Drentse platteland 


aantasten en daartegen verzetten de sectorpartijen zich met klem. 


 


Conclusie 


In deze brief hebben de  sectorpartijen aan u duidelijk willen maken dat de door IPO gekozen 


uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels grote hiaten kent met verstrekkende gevolgen. Wij 


hopen dan ook van harte dat u deze hiaten eerst ter harte neemt en oplost, voordat u overgaat tot het 


vaststellen van nieuwe beleidsregels. Vanzelfsprekend zijn de sectorpartijen bereid om hierover met 


u mee te denken! 


 


 


Met vriendelijke groet, 


 


 


 


 


R.J.E. Meijer, DAJK J.H. Bloemerts, LTO Noord  J. Ubels, Farmers Defence Force 
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Aan: 

Gedeputeerde Staten Drenthe 

Westerbrink 1 

9405 BJ Assen 

Witteveen, 8-12-2019 

Kenmerk: brief aan de provincie Drenthe omtrent uitgangspunten nieuwe beleidsregels 

Betreft: overwegingen voor GS voorafgaand aan het conformeren van Drenthe aan de nieuwe 

landelijke beleidsregels. 

Geachte gedeputeerde Staten, 

Deze brief is opgesteld namens het DAJK, LTO Noord en Farmers Defence Force.1 In deze brief zal eerst 

de aanleiding van het schrijven worden toegelicht. Vervolgens zal deze brief de kritische overwegingen 

behandelen van de sectorpartijen omtrent de door Gedeputeerde Staten2 gepresenteerde 

uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels stikstof in de verwachting dat GS deze overwegingen 

meeneemt in haar besluitvorming. De volgende kritische overwegingen komen in deze brief aan de 

orde: 

1. De door IPO gekozen uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels gaan een beleidskader

opleveren die juridisch niet houdbaar is!

2. De door IPO gekozen uitgangspunten leveren op geen enkele wijze een perspectief voor

bedrijven die geen Natuurbeschermingswetvergunning in hun bezit hebben en dat heeft

verstrekkende  gevolgen voor deze bedrijven!

3. De door IPO gekozen beleidsregels bieden op geen enkele wijze bescherming aan het

Drentse platteland tegen kapitaal niet-agrarische partijen die de agrarische sector

leegkopen!

Aanleiding 

Voordat deze brief ingaat op de bovenstaande kritische overwegingen, zal de aanleiding van dit 

schrijven worden weergegeven. Op woensdag 4 december 2019 zijn de sectorpartijen uitgenodigd op 

het provinciehuis door GS om daar kennis te nemen van de door IPO gekozen uitgangspunten voor de 

nieuwe beleidsregels. Hiervoor zijn wij GS zeer erkentelijk. Tijdens dit gesprek merkten de 

sectorpartijen op dat de uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels nog grote hiaten kent met 

verstrekkende gevolgen. Deze hiaten zullen hieronder behandeld worden als kritische overwegingen. 

Kritische overweging 1 

Volgens de sectorpartijen leveren de door IPO gekozen uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels 

een beleidskader op dat juridisch niet houdbaar is en wel op twee punten. Het eerste punt betreft het 

extern salderen. Het tweede punt betreft het intern salderen.  

1 Vanaf nu: sectorpartijen. 
2 Vanaf nu: GS. 
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Bij extern salderen moet de saldogever 30% van zijn ammoniakruimte afromen wanneer hij zijn 

ammoniak wil verplaatsen naar de saldonemer. De sectorpartijen zijn van mening dat er geen enkele 

juridische overweging is die ofwel de sector ofwel overheden verplicht om bij externe saldering een 

vermindering van de uitstoot van ammoniak te bewerkstelligen. Volgens de sectorpartijen is nog 

steeds het arrest ECLI:NL:RVS:2010:BL9656 van kracht waarin het standstill principe wordt verplicht 

door de Raad van State. Daarnaast geeft de uitspraak van de Raad van State ECLI:NL:RVS:2019:1603   

van 29 mei jl. ook geen enkele aanleiding voor een afroming van 30% bij de saldogever.   

 

Concluderend, wanneer de saldonemer uit het bovenstaande voorbeeld een beschikking ontvangt van 

een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet3, dan kan hij zijn beschikking met succes 

aanvechten bij de rechter op het punt dat de door hem aangekochte ammoniakrechten onterecht 30% 

zijn afgeroomd. Immers, de provincie Drenthe implementeert de jurisprudentie op dit punt onjuist. Dit 

zal door leden van de sectorpartijen aangevochten worden bij de rechter en als het moet bij de Raad 

van State. 

 

Als het gaat om intern salderen werd door GS aan de sectorpartijen duidelijk gemaakt dat IPO de 

volgende stamregel wil hanteren: de gebouwde stalcapaciteit, mits hiervoor een NB-vergunning is 

verstrekt, wordt genomen als vertrekpunt voor een nieuwe NB-vergunning. Echter hierop zijn een 

aantal uitzonderingen. Één van die uitzonderingen is volgens GS als volgt: wanneer een verleende NB-

vergunning al emissiearme stalsystemen hanteerde, mag de nog niet gerealiseerde stal meetellen als 

vertrekpunt in een nieuwe NB-vergunning. Deze brief licht dit toe met een voorbeeld.  

 

Het kan zijn dat een verleende NB-vergunning zonder realiseringstermijn4 twee stallen betreft met 

hierin twee emissiearme systemen. De ene stal is gebouwd en de andere niet. Omwille van het feit dat 

de andere stal in de huidige NB-vergunning vergund is met een emissiearm stalsysteem, mag de 

vergunde ruimte gehanteerd worden als vertrekpunt voor een nieuwe NB-vergunning in plaats van de 

gerealiseerde stalcapaciteit. Hier kunnen we spreken van vergund is vergund. Echter, volgens de 

sectorpartijen is deze uitzondering te beperkt en zorgt de beperking van deze uitzondering ervoor dat 

de beleidsregels juridisch onhoudbaar zijn. Deze brief licht dit toe met een voorbeeld. 

 

Stel nu dat deze twee stallen niet waren vergund met een emissiearm systeem, maar met een 

traditioneel systeem. Wederom is één van de twee stallen gebouwd. Wanneer nu een nieuwe NB-

vergunning wordt aangevraagd is het vertrekpunt niet de vergunde ruimte, maar de gerealiseerde 

stalcapaciteit. Welnu, op dit moment wordt er vergunde ammoniakruimte afgenomen van de 

aanvrager. Deze rechten zijn eigendom van de aanvrager en daarmee een bezitting van hem in de zin 

van artikel 1 Eerste Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens5 die stelt: 

 

Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan 

niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de 

voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht. 

                                                           
3 Vanaf nu: NB-wet. 
4 In Drenthe zijn dit de groenmanifestvergunningen en een heel aantal pré-pas vergunningen. 
5 Vanaf nu: 1 EP EVRM. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2010:BL9656
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:1603
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Wanneer in de nieuwe beschikking van de verleende NB-vergunning aan de aanvrager door GS als 

vertrekpunt de gerealiseerde stalcapaciteit wordt genomen in plaats van de vergunde capaciteit, zal 

de aanvrager met succes in beroep gaan tegen deze beschikking. Immers, de provincie Drenthe 

implementeert op dit punt onjuist 1 EP EVRM. Dit zal door leden van de sectorpartijen aangevochten 

worden bij de rechter en als het moet bij de Raad van State. 

 

De sectorpartijen vinden dit alles onacceptabel. Het nieuwe beleidskader moet voldoen aan alle 

gesloten verdragen en aan alle hedendaagse jurisprudentie. Wanneer GS deze kritieken niet ter harte 

neemt, zijn leden van de sectorpartijen gedwongen om de bovenstaande juridische stappen te nemen. 

Laten we dat toch voorkomen! 

  

Kritische overweging 2 

Volgens de sectorpartijen leveren de door IPO gekozen uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels 

op geen enkele wijze perspectief aan bedrijven die geen NB-vergunning in hun bezit hebben en dat 

heeft verstrekkende  gevolgen voor deze bedrijven. Het betreft hier een drietal soort bedrijven.  

 

1. Er zijn bedrijven die geen NB-vergunning in hun bezit hebben, omdat zij tijdens de PAS-periode 

een melding hadden ingediend.  

2. Er zijn bedrijven die geen NB-vergunning in hun bezit hebben, omdat zij tijdens de PAS-periode 

een projecteffect kenden die lager was dan 0,05 mol. Deze bedrijven waren in de PAS-periode 

vrijgesteld van vergunningplicht of meldingsplicht. 

3. Er zijn bedrijven die geen NB-vergunning in hun bezig hebben, omdat zij een dergelijke 

vergunning nog nooit hebben aangevraagd. Vaak zijn dit ietwat kleinere familiebedrijven 

bedrijven die qua bedrijfsontwikkeling gelijk zijn gebleven de afgelopen tien jaar.  

 

Het probleem bij deze bedrijven is dat zij direct worden teruggeworpen op een referentiedatum van 

een Natura2000 gebied of een Vogelhabitatrichtlijn gebied. In Drenthe zal dit veelal betekenen dat de 

referentiedatum 10 juni 1994 gehanteerd zal moeten worden door deze bedrijven bij een nieuwe NB-

aanvraag. Elke groei of verandering in bedrijfssysteem zal ofwel middels extern salderen ofwel middels 

intern salderen verantwoord moeten worden bij een NB-aanvraag waarmee deze bedrijven hun 

huidige situatie legaal willen maken in de zin van de NB-wet. Dit referentiemoment gaat bijna dertig 

jaar terug. Dat is voor de sectorpartijen volstrekt onacceptabel.  

 

Investeringen in ofwel ammoniak aankopen ofwel een emissiearm stalsysteem zijn voor dergelijke 

bedrijven vaak niet op te brengen uit de bedrijfsexploitatie. Daarom zal de bank benaderd worden. De 

sectorpartijen zijn bang dat deze bedrijven hiervoor geen financiering los krijgen bij een bank. Sterker 

nog, deze bedrijven gaan mogelijk zakken in economische bedrijfswaardering bij een bank. Dit maakt 

het voor deze bedrijven nog moeilijker om überhaupt een financiering los te krijgen bij een bank. Een 

dergelijk bedrijf kan zijn bedrijf ook niet doorverkopen als veebedrijf en ergens anders opnieuw 

beginnen, omdat het bedrijf als veebedrijf onverkoopbaar is. Er is echter wel een bedrijfsfinanciering 

aan deze bedrijven verleend als zijnde een veebedrijf. Het is niet ondenkbaar dat banken deze 

bedrijven op slot gaan zetten, omdat zij geen NB-vergunning in hun bezit hebben. Er moet dan enkel 
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afgelost worden en daarmee basta! Deze bedrijven hebben bewust niet gekozen voor schaal en dit is 

wat ze door die gemaakte keuze op hun bordje krijgen. Dat kan niet waar zijn! 

 

De sectorpartijen hadden gehoopt dat de uitgangspunten voor nieuwe beleidsregels voor deze 

categorie bedrijven uitkomst bood. Dat is niet het geval. Daarom schieten deze beleidsregels 

waarschijnlijk te kort en dat vinden de sectorpartijen onverantwoord. 

 

Kritische overweging 3 

Volgens de sectorpartijen bieden de door IPO gekozen uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels 

op geen enkele wijze bescherming aan het Drentse platteland tegen kapitaalkrachtige, niet-agrarische 

partijen die de agrarische sector leegkopen. Er is op geen enkele manier ontschotting toegepast tussen 

de agrarische sector en overige sectoren. Dit houdt in dat een ieder extern mag salderen met 

agrarische bedrijven. De sectorpartijen zijn van mening, evenals het Landbouwcollectief, dat er een 

“schot” tussen de landbouw en andere sectoren moet komen om te voorkomen dat vanwege de 

stikstofproblematiek productiecapaciteit wegvloeit naar elders en veehouderijsectoren en regio’s 

worden leeggekocht. Dit moet volgens ons eerst nationaal goed geregeld worden en daarna (ook) in 

de gebiedsprocessen.  

 

In de door IPO gekozen uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels wordt hier op geen enkele wijze 

vermelding van gemaakt en dat vinden de sectorpartijen niet alleen onacceptabel, maar ook zeer 

zorgelijk. Juist beleidsregels zijn bij uitstek een instrumentarium om dit probleem op te lossen en dat 

gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Daarnaast zijn de sectorpartijen van mening dat een agrarische 

provincie als Drenthe heel goed moet oppassen dat de agrarische ontwikkelruimte binnen de 

agrarische sector blijft. Wanneer ontwikkelruimte eenmaal aan de agrarische sector is onttrokken, 

komt deze ontwikkelruimte nooit meer terug. Dit gaat op een rigoureuze wijze het Drentse platteland 

aantasten en daartegen verzetten de sectorpartijen zich met klem. 

 

Conclusie 

In deze brief hebben de  sectorpartijen aan u duidelijk willen maken dat de door IPO gekozen 

uitgangspunten voor de nieuwe beleidsregels grote hiaten kent met verstrekkende gevolgen. Wij 

hopen dan ook van harte dat u deze hiaten eerst ter harte neemt en oplost, voordat u overgaat tot het 

vaststellen van nieuwe beleidsregels. Vanzelfsprekend zijn de sectorpartijen bereid om hierover met 

u mee te denken! 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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