
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 6-1-2020 

AAN Leden van de Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Technische vragen SGP bevoegdheid GS beleidsregels voor cie. RGW van 08/01/2020 

Geachte leden van de commissie, 
 
De SGP-fractie heeft een technische vraag gesteld n.a.v. het Statenmemo over de bevoegdheid van GS om de 
beleidsregels intern en extern salderen vast te stellen (2020RGW25). Die vraag is gesteld met het oog op de 
commissie RGW van 08 januari 2020. Hieronder vindt u het antwoord. 
 
 

Vraag SGP: Het college geeft aan dat in artikel 2.7 van de wet natuurbescherming de bevoegdheid aan GS wordt 
gegeven om dit soort beleidsregels vast te stellen. Volgens onze interpretatie gaat dit om vergunningverlening. Wij 
lezen in artikel 2.4. van die wet, lid 3: Provinciale staten stellen, indien dat nodig is voor een Natura 2000-gebied, 
gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, ten aanzien van categorieën van handelingen bij verordening regels, 
houdende verplichtingen als bedoeld in het eerste lid. Ten aanzien van deze handelingen geven gedeputeerde 
staten geen toepassing aan het eerste lid. Graag horen wij van de gedeputeerde waarom deze regels niet onder 
die bepaling vallen. 
 
Antwoord: In artikel 2.4 gaat het niet om vergunningverlening maar om de zogenoemde aanschrijfbevoegdheid. 
De beleidsregels intern en extern salderen gaan over vergunningverlening en niet over deze aanschrijf-
bevoegdheid. Aanschrijven kan per individueel geval, de bevoegdheid van GS genoemd in het eerste lid. Of er 
kunnen algemene regels worden gesteld, de bevoegdheid van PS uit het derde lid.  
Gedacht kan worden aan de situatie dat een project of een handeling is vrijgesteld van de vergunningplicht omdat 
zij overeenkomstig het beheerplan wordt uitgevoerd, of omdat een handeling, niet zijnde een project, bestaand 
gebruik is. De aanschrijfbevoegdheid wordt dus vooral gebruikt in de situatie dat er geen vergunning is en er in 
beginsel ook geen vergunning nodig is, maar via de aanschrijfbevoegdheid een vinger aan de pols noodzakelijk is. 
Ook preventief ingrijpen of als reactie op een incident kan vallen onder deze bevoegdheid. 


