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Motivatie voor agendering: 
 
Op 5 juni 2013 zijn de staten geïnformeerd over het programma aanpak stikstof. (PAS) 
 
Met deze brief werden we geïnformeerd over de planning PAS. 
 
Essentie was: het bouwwerk PAS. 

- Minder uitstoot (landbouw en verkeer). 
- Natuurherstel (gebiedsanalyses). 
- Ruimte voor groei (inventarisaties geprojecteerde groei landbouw). 
- Duidelijke doorberekening (Aerius). 
- Monitoren en bijstellen. 

 
De genoemde planning is niet gehaald. 
 
Op 10 oktober 2013 is de vergunning verlening voor de NB wet op basis van het groenmanifest 
stopgezet . Op 7 november 2013 zijn wij hierover geïnformeerd. De actie punten zoals genoemd in de 
brief worden uitgevoerd. 
Op 5 februari 2014 zijn wij per brief geïnformeerd over o.a. het aantal vergunningen afgegeven al 
dan niet onherroepelijk en de lopende aanvragen t/m 10 oktober 2013.  
In de brief worden een aantal acties genoemd, zoals het zoeken naar loze vergunde ruimte.  
Op 2 juli 2014 zijn we geïnformeerd over het intrekken beleidskader stikstof 2.0.  
Op basis van uitspraken RvS is het niet mogelijk het groenmanifest overeind te houden, immers ook 
het brede draagvlak ontbreekt. Er zal worden vergund op basis van NB – wetgeving.  
Het gaat hier om 57 en 46 zijnde 103 aanvragen.  
Hierover wordt na de vakantie een besluit genomen.  
Er worden verkenningen uitgevoerd met groenmanifest partijen tot een gezamenlijke gebied 
gerichte agenda. 
 
Visie van de fractie: 
 
De fractie van de VVD betreurt de ontstane situatie. Het groenmanifest was maatwerk voor iedereen 
in landbouw en natuur naast/boven de NB wetgeving. De fractie van de VVD wil zsm weer een 



(Drentse) oplossing, zodat zowel de landbouw als natuur vooruit kunnen. Hierbij is ook de groene 
sector gebaat , het nieuwe GLB voorziet in vergroening en beter dierenwelzijn. De lopende 
aanvragen behelzen een  bouwaanvraag omvang van tussen de 40 en 50 miljoen. Dit kan de 
bouwsector goed gebruiken en betekent goede werkgelegenheid .  
Een gezonde actieve robuuste landbouw op het platteland is goed voor de vitaliteit, de 
werkgelegenheid en het sociaal draagvlak op het platteland. 
 
Vragen aan de overige fracties: 
 
Verdiep u in de materie en de ontstane situatie en de vraag aan u allen is kunnen we tot een Drents 
standpunt komen aangaande een vitaal platteland, met zowel ruimte voor natuur, alsmede een 
gezonde agrarische sector. Dit standpunt vastleggen en gezamenlijk uitdragen.  
 
 
 
Vragen aan GS: 
 

- Hoe is de huidige stand van zaken aangaande de vergunde loze ruimte en hoe staat het met 
stoppers en krimpers? 

- Hoeveel aanvragen liggen er nog  welke nog onder de NB vergund kunnen worden? 
- Op welke termijn worden de aanvragen van voor 1 oktober 2013 afgehandeld, er is immers 

extra capaciteit ingehuurd ? 
- Wanneer worden de aanvragen van na 1 oktober 2013 in behandeling genomen en 

afgewerkt ? 
- Hoe is de stand van zaken met uitvoering van projecten inzake natuurherstel? 
- Opmerking: er is voor Drenthe berekend dat er over het geheel genomen voldoende 

ontwikkelingsruimte beschikbaar is voor ontwikkeling van de veehouderij, naast verkeer , 
industrie en wonen. Er is zelfs een persbericht over uitgegaan hoe moeten we handelen om 
dit te effectueren.  

- Wat is de laatste stand van zaken in overleg met het ministerie aangaande de impasse PAS, 
met regionale en landelijke inzichten.? 

- In hoeverre biedt beleidsontwikkeling op regionaal niveau kansen voor de sectoren door het 
opstellen van kringlopen  bijvoorbeeld middels Noordervisie en de Agro agenda  en op welke 
termijn?  

- Kunt u  overige informatie verstrekken waar we niet omgevraagd hebben maar wel van 
belang is? 
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Onderwerp: lntrekking Beleidskader Stikstof 2.0

Geachte voorzitter/leden,

Bij brieven van 29 januari en 5 februari 2014 bent u geïnformeerd over het nieuwe

Beleidskader Stikstof 2.0 en de achtergronden daarvan.

Nadien heeft zich een aantal nieuwe feiten en omstandigheden voorgedaan.

Deze nieuwe feiten en omstandigheden hebben betrekking op de ontwikkelingen ten
aanzien van de PAS-wetgeving en op recente uitspraken van de Raad van State.

Op basis van deze recente uitspraken moet worden geconcludeerd dat een essentieel

onderdeel van het nieuwe kader, gelet op het bepaalde in de Natuurbeschermingswet
(NB-wet) , niet tot uitvoer kan worden gebracht. Het betreft hier de afspraak dat aan

de onherroepelijke vergunningen die onder de Beleidsregel Groenmanifest 2012 zijn
verleend, voorschriften zouden worden verbonden om de "loze ruimte" (ook wel de

speculatieve ruimte geheten) weg te halen.

De nieuwe feiten en omstandigheden zijn voorgelegd aan en besproken met de

Groenmanifest-partijen. ln het overleg met de Groenmanifest-partijen is gebleken dat
nu de wet het onmogelijk maakt de "loze ruimte" weg te halen, de balans tussen de

landbouwbelangen en de natuurbelangen in het Beleidskader Stikstof 2.0 zoek is ge-

raakt. Daarmee is het draagvlak voor het Beleidskader Stikstof 2.0 weggevallen.

Partijen z'rjn het er wel over eens dat vermeden moet worden dat de "loze ruimte"

wordt gebruikt voor externe saldering.

Om deze redenen hebben wij besloten het Beleidskader Stikstof 2.0 per 2 juli 2014 in

te trekken. Dat betekent dat wij alle lopende aanvragen, inclusief de aanvragen die

voor 10 oktober 2013 zijn ingediend en inclusief de vergunningen waartegen be-

zwaarschriften zijn ingediend, niet meer op basis van het Beleidskader Stikstof 2.0,

maar alleen op basis van de NB-wet gaan afwikkelen.
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Als college vinden wij het bijzonder teleurstellend dat om juridische redenen de basis

onder het nieuwe Beleidskader Stikstof 2.0 is weggevallen. Zeker voor de aanvragers
die al langere tijd zitten te wachten op een vergunning is dit bijzonder vervelend. ln
onze communicatie gaan wij daar de nodige aandacht aan schenken. Verder gaan wij

onderzoeken of wij de met de PAS beschikbaar komende "vrije" ontwikkelingsruimte
eerst kunnen toekennen aan de meest schrijnende categorie aanvragers, namelijk die

aanvragers die voor 10 oktober 2013, zijnde de datum waarop de Beleidsregel

Groenmanifesl2012 werd opgeschort, een aanvraag hadden ingediend die nog niet is

afgewikkeld, dan wel waarbij een bezwaarschrift loopt. Het gaat hier om 57 aanvragen

en 46 bezwaarschriften. Wij hopen na de zomervakantie hierover een besluit te kun-

nen nemen.

Met het Beleidskader Stikstof 2.0 wilden wij bovenop de wettelijke mogelijkheden

extra mogelijkheden bieden om aan agrariërs vergunningen te verlenen. Dit blijkt nu

niet mogelijk te zijn. De intrekking van het Beleidskader Stikstof 2.0 houdt niet in dat
de landbouw nu op slot gaat. Aanvragen kunnen altijd worden ingediend en afgewik-
keld op basis van de NB-wet. Op dit moment heeft de provincie Drenthe meer dan

50 aanvragen in behandeling die niet zijn ingediend onder het Beleidskader Stikstof
2.0, maar onder de NB-wet. Verder gaan wijwaar mogelijk in overleg met de aanvra-
ger en/of de adviseur om aanvragen die zijn ingediend onder het Beleidskader Stikstof
2.0, om te zetten naar aanvragen naar de NB-wet.

Het Groenmanifest is meer dan de ammoniakproblematiek met de daarbij behorende
juridische problematiek. Onder het Groenmanifest zijn voor Drenthe veel goede zaken
tot stand gekomen. Samen met de Groenmanifest-partijen willen wij ook graag weer
naar de toekomst kijken. Wijverkennen samen met de Groenmanifest-partijen een
gezamenlijke - gebiedsgerichte - agenda en de inzet van de POP-3-, PAS- en GLB-
middelen voor deze agenda, met als doel zowel de landbouw als de natuur in Drenthe
nog robuuster te maken.

Hoogachtend

Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

coll.

r.J




