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Geachte voorzitter/leden,

.Hierbij informeren wij u over de wijziging van de beleidsregels Wet natuurbe-
scherming provincie Drenthe en de instelling van de stikstofbank. De beleids-
regels Wet natuurbescherming provincie Drenthe zijn op drie onderdelen ge-
wijzigd. Namelijk: openstellen extern salderen, wijzigingen in verband met intern
salderen en het opnemen van de stikstofbank. De meeste andere provincies

hebben de wijzigingen ten aanzien van extern salderen en vervallen intern sal-

deren al eerder doorgevoerd. Wij hebben besloten om alle wijzigingen in één

keer door te voeren nu aan de randvoorwaarden voor het openstellen van extern
salderen is voldaan. Verder is besloten tot het wijzigen van het instellingsbesluit
voor het mogelijk maken van een stikstofbank. Hieronder lichten wij de wijzi-
gingen toe.

Openstellen extern salderen
Door uw Staten is eerder aangegeven dat er aan vier randvoorwaarden moet zijn
voldaan om extern salderen met veehouderijen open te kunnen stellen. Daar is

nu aan voldaan. De voorwaarde dat er concreet zicht op legalisatie moet zijn
voor PAS melders en voor andere onder de PAS legale situaties is in de Wet
Stikstofreductie en Natuurherstel (Wsn) opgenomen. De voorwaarde dat er zicht
moet zijn op een oplossing voor de zogeheten interimmers is door een in de

Tweede Kamer aangenomen motie ter zake ingevuld. En de voorwaarde dat het
mogelijk moet zijn om (ruimtelijke) oplossingen te realiseren is met het opnemen
van de gebiedsplannen aanpak in de Wsn ingevuld. Met name het deel dat regio-
naal maatwerk mag worden geleverd indien dat gelijkwaardig is dan wel beter
dan de landelijk voorgestelde maatregel(en).
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Als laatste randvoorwaarde geldt de wens dat bij extern salderen vrijvallende
ruimte niet weglekt. Daarin voorziet de SDB die gelijktijdig nu ingevoerd wordt

Wijzigingen in verband met vervallen intern salderen
Bij uitspraak van 20 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:71) is de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) ingegaan op de gevolgen

van de wijziging van de vergunningplicht per 1 januari 2020 voor projecten die
gebruik maken van intern salderen. Kort samengevat komt het erop neer dat
projecten die met intern salderen niet tot een toename van stikstofdepositie
leiden niet langer vergunningplichtig zijn op grond van de Wet natuurbe-
scherming (Wnb). Dit betekent dat de beleidsregels over de toepassing van intern
salderen niet langer kunnen worden gekoppeld aan een vergunningplicht. Dit is

verwerkt in de huidige regeling. ln de praktijk zijn deze beleidsregels sinds

20 januari 2021 al niet meer toegepast.

Stikstofbank
Op 17 november 2020 hebben wij besloten tot het instellen van het Regionale
Stikstofregistratie systeem (RSRS). Met het voorliggende besluit wordt de naam

van het RSRS gewijzigd naar een Stikstofbank (SDB).

De SDB maakt het mogelijk om (na vulling) ontwikkelingen met een kleine depo-
sitie weer te kunnen vergunnen met de landelijk werkende micro-depositiebank.
De micro-depositiebank wordt gevuld met ruimte die vrijvalt tijdens extern sal-

deren en met aanvullende mitigerende maatregelen. Bij extern salderen valt
ruimte vrij, omdat saldogever en saldo-ontvanger zich niet op exact dezelfde lo-

catie bevinden ten opzichte van stikstofgevoelige Natura 2OOO-gebieden. De

ruimte die niet benut wordt, wordt in de SDB opgenomen.

Daarnaast kunnen er binnen de SDB lokale doelenbanken worden opgericht. Dit
zijn depositiebanken die beschikbaar komen voor een bepaald doel en die een

eindtermijn kennen. ln IPO-verband is afgesproken dat dit maximaal vijf per pro-

vincie mogen zijn (om het werkbaar te houden). Deze doelenbanken kunnen ook
op een later moment nog opgericht worden. Er wordt door ons nu voor gekozen

om één lokale doelenbank op te richten genaamd "GETEC Park Emmen" (GPE).

ln deze doelenbank wordt stikstofruimte opgeslagen die als gevolg van een wij-
ziging van de Omgevingsvergunning van GETEC beschikbaar komt. Vanuit de SDB

kan deze stikstofruimte uitgegeven worden aan initiatieven op en rondom het-
zelfde bed rijventerrein.

Voordat stikstofruimte echter in de bank (microdepositiebank en doelenbank)
wordt opgenomen wordt vooraf 30% van deze ruimte afgeroomd ten goede van

de natuur. Deze 30% is gebaseerd op landelijke afspraken. Stikstofruimte wordt
daarbij alleen opgenomen wanneer vaststaat dat de activiteiten die de emissie

veroorzaken daadwerkelijk zijn beëindigd en de stikstofruimte wordt alleen uit-
gegeven wanneer hiervoor een aanvraag is ingediend en de aangevraagde
ruimte niet groter is dan de beschikbare ruimte.
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Om vorenstaande mogelijk te maken is een aanpassing van de Beleidsregels

noodzakelijk en het nemen van twee besluiten voor de instelling van de Stikstof-
bank en de lokale Stikstofdoelenbank GPE. Pas na de vulling van de SDB kan deze

in gebruik worden genomen voor vergunningverlening.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris

md/coll.


