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Beste Roy, Jan en Jos, 

Jullie e-mail en brief hebben wij in goede orde ontvangen en is gedeeld in het College.  In 
reactie kunnen wij jullie laten weten dat de punten uit jullie brief ook vorige week vrijdag 
bij de statenbehandeling aan de orde zijn geweest. (De verhandelingen van vorige week 
vrijdag kun je terugvinden via de website https://www.drentsparlement.nl/.) 

Hieronder gaan we kort in op de naar voren gebracht punten:

Ad 1)
De geconstateerde juridische risico’s zijn voor ons niet nieuw en hebben wij meegewogen 
bij de vaststelling van de beleidsregels. In onze optiek geeft de jurisprudentie en de Wet 
natuurbescherming ons de bevoegdheid om beperkingen aan salderingen te stellen. 

Ad 2) 
Uit de kamerbrief van de minister van LNV van 4 oktober 2019 blijkt dat het Rijk 
voornemens is om een collectieve passende beoordeling te maken voor de voormalige 
vrijstellingen onder het PAS. Daar verwijzen wij kortheidshalve naar.
Uit de kamerbrief van de minister van LNV van 27 juni 2019 blijkt dat besloten is om
“interimmers” net zo te behandelen als andere situaties waarin geen sprake is van een 
vaststaande vergunning. Met andere  woorden voor bedrijven die hebben nagelaten onder 
het PAS een vergunning aan te vragen komt er geen uitzonderingspositie.

Ad 3) 
Zoals ook blijkt uit de kamerbrief van de minister van LNV van 4 december 2019 vinden 
het Rijk en de provincies het niet wenselijk dat er met schaarse stikstofruimte wordt 
gespeculeerd. Afspraak is dat er een instrumentarium ontwikkeld wordt om dit te 
voorkomen.

Als jullie nog vragen hebben neem dan gerust contact op met ons team 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook kunnen jullie met collega’s van dat 
team een afspraak maken om één en andere door te spreken.

Met vriendelijke groet,

Henk Jumelet, mede namens Hans Kuipers
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