
 

 

 

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 stikstofaanpak voor cie. RGW van 08/01/2020 

Geachte leden van de commissie, 
 
Twee fracties hebben technische vragen gesteld over de stikstofaanpak met het oog op de commissie RGW van 
8 januari 2020. Hieronder vindt u de antwoorden. 
 
ChristenUnie 
 
Vraag 1: 
Onze fractie is benieuwd hoe de vergunningverlening op basis van deze beleidsregels de komende tijd gaat 
verlopen. Werkt bijvoorbeeld het intern salderen? 

Antwoord: 
De instrumenten intern en extern salderen werden beide al voorafgaand aan het PAS gebruikt. Met de beleidsregels 
is een landelijk eenduidig kader vastgesteld waaronder en hoe dit kan plaatsvinden. De verwachting is dat dit voor 
veel gewenste situaties uitkomst kan bieden. Vergunningverlening is vooralsnog alleen mogelijk wanneer er na 
salderen geen toename is van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten in 
Natura 2000-gebieden in geval van een overbelaste situatie. Maar gezien de beschikbaarheid van stikstofruimte 
beperkt blijft is de verwachting dat niet alle gewenste ontwikkelingen mogelijk zijn. De exacte uitwerking van de 
beleidsregels zal de komende maanden duidelijk worden.   

 
Vraag 2: 
Heeft het uitgangspunt van rekenen met de feitelijk gerealiseerde capaciteit een positief effect voor de agrariërs? 

Antwoord: 
Eerder werd gekeken naar de feitelijk in gebruik zijnde capaciteit. Dit nieuwe uitgangspunt heeft als effect dat niet 
gekeken wordt naar het aantal feitelijke dieren dat in een stal wordt gehouden maar naar het aantal dieren dat de 
stal maximaal kan herbergen binnen de daarvoor geldende regels of vergunningen. Dat is dus een verruiming van 
de behouden rechten en heeft daarmee een positief effect. 

 
Vraag 3: 
Wordt er gebruik gemaakt van de extra ruimte die er is om innovatieve maatregelen toe te passen?  

Antwoord: 
De nieuwe beleidsregels zijn nog te kort in werking om hier een uitspraak over te kunnen doen.  

 
Vraag 4: 
Levert de vergunningverlening (onverwachte) dilemma’s op?  
 
Antwoord: 
De nieuwe beleidsregels zijn nog te kort in werking om hier een uitspraak over te kunnen doen. Indien er sprake is 
van casuïstiek waarbij toepassing leidt tot onevenredig nadeel voor de betrokkene kan de hardheidsclausule 
mogelijk uitkomst bieden. 
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Forum voor Democratie  

Vraag 1: 
Wij zouden graag willen weten wat de stand van zaken is m.b.t. het vervallen van dier- en fosfaatrechten 
Technisch. 

Antwoord: 
Het Rijk heeft aangegeven een koppeling tussen dier- en fosfaatrechten en stikstofrechten te willen leggen. Extern 
salderen is tot die tijd verboden middels de beleidsregels. Hoe deze koppeling exact uit gaan zien is vooralsnog 
niet bekend. Het Rijk heeft de verwachting neergelegd de betreffende wetgeving in het eerste kwartaal van 2020 
gereed te hebben.  

 


