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Onderwerp Statenbrief: 
Nieuwe beleidsregels intern en extern salderen 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter kennisneming 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Wij willen u graag informeren over de nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening op grond van de Wet 
natuurbescherming met betrekking tot stikstof, getiteld “Beleidsregel intern en extern salderen” (hierna: 
beleidsregels). Deze beleidsregels zijn in interprovinciaal verband afgestemd en treden 13 december 2019 in 
werking. De “Beleidsregels intern en extern salderen,” die wij eerder op 7 oktober 2019 hebben vastgesteld en 
waar wij u met de Statenbrief van 8 oktober 2019 (2019RGW100) over hebben geïnformeerd, worden gelijktijdig 
per 13 december 2019 ingetrokken. Wij verwijzen naar de Statenbrief van 7 oktober 2019 voor de aanleiding en 
noodzaak van beleidsregels voor het intern en extern salderen en de daarin gegeven uitleg over de beleidsregels. 
Op 4 december 2019 hebben wij een informatiesessie gehouden voor de commissie RGW waarin de hoofdlijnen 
van de wijzigingen van deze nieuwe set beleidsregels ten opzichte van de bestaande zijn uitgelegd. 
 
Op grond van de beleidsregels konden wij weer toestemmingen gaan verlenen. Er bleken echter een verschil te 
bestaan tussen de provinciale beleidsregels en de Kamerbrief van 4 oktober, waardoor onduidelijkheid  ontstond. 
Hierop besloten enkele provincies tot intrekking of (gedeeltelijke) opschorting van de beleidsregels. Wij hebben 
aan u aangegeven met het Rijk in overleg te treden om dit verschil in opvatting weg te nemen, maar de 
beleidsregels niet tussentijds in te trekken. Hierover hebben wij u middels een statenmemo op 15 november jl. 
geïnformeerd. 
 
Vervolgens is er constructief overleg geweest tussen de provincies onderling en tussen de provincies en de 
minister. Dit kan als volgt worden samengevat: 
• Er is juridisch advies ingewonnen. Gevraagd is naar mogelijkheden om de beleidsregels eenvoudiger en 

eenduidiger te formuleren, met oog op het natuurbelang en bestaande rechten van vergunninghouders. Op 
grond daarvan is de juridische houdbaarheid van de beleidsregels nagegaan en aangepast.  

• Landelijk en provinciaal zijn gesprekken gevoerd met sectorvertegenwoordigers om de belangrijkste vragen, 
pijnpunten en wensen te inventariseren. 

• Er zijn botsproeven uitgevoerd. Daarbij zijn uiteenlopende praktijkcasussen van provincies en Rijk aan de 
beleidsregels getoetst op uitvoerbaarheid en juridische houdbaarheid. 

 



 
  

• Op 29 november 2019 bereikten het kabinet en het IPO overeenstemming op hoofdlijnen over een houdbare 
vergunningverlening en eenduidigheid in regelgeving1. Hoofdpunten: 
- Ongewijzigd ten opzichte van de bestaande beleidsregels hebben bedrijven, zonder wijziging of 

vernieuwing waarvoor een nieuwe natuurvergunning nodig is, altijd de mogelijkheid om hun volledig 
vergunde stikstofemissie te benutten. 

- Nieuwe vergunningen worden nog altijd mogelijk gemaakt met intern en/of extern salderen. 
- Uitgangspunt voor zowel intern als extern salderen is de feitelijk gerealiseerde capaciteit: de 

stikstofemissie van daadwerkelijk opgerichte stallen/hallen mag voor nieuwe ontwikkelingen worden 
gebruikt; of die stallen/hallen (volledig) in gebruik zijn heeft geen invloed. Dit betreft een wijziging ten 
opzichte van de huidige regels voor extern salderen. In de huidige set regels wordt daar nog uitgegaan 
van benutte capaciteit in plaats van gerealiseerde capaciteit. 

- Niet-gerealiseerde capaciteit kan in beginsel niet voor salderen worden ingezet. De beleidsregels 
bevatten uitzonderingssituaties waarin dit wel kan, bijvoorbeeld als er aantoonbaar stappen zijn gezet of 
onomkeerbare significante investeringsverplichtingen zijn aangegaan om een vergunde stal te bouwen. 
En ook als een bedrijf een innovatieve verdergaande stikstofemissie reducerende techniek wil 
toepassen, ter vervanging van de techniek die in de verleende vergunning staat. 

- Koppeling met varkens-, pluimvee-, fosfaat- en CO2 rechten met intern salderen wordt uit de beleids-
regels geschrapt.  

- Bestaande stallen niet toetsen aan de jongste strengste eisen van het Besluit emissiearme huisvesting, 
maar volgens de eisen die gelden voor de realisatieperiode van die stallen. Dit was niet de intentie van 
de huidige set beleidsregel, maar kon hier wel in gelezen worden. Het betreft dus een verduidelijking. 

- Bij extern salderen komt 70% van de stikstofemissie van opgekochte activiteiten beschikbaar voor 
nieuwe vergunningen; 30% komt de natuur ten goede. Uitgangspunt is de feitelijk gerealiseerde 
capaciteit. 

- In gebiedsprocessen kunnen de provincies van het afromingspercentage van 30% gemotiveerd positief 
of negatief afwijken als dat voor voldoende stikstofdaling (niet langer) nodig is. 

- Het kabinet besluit later – waarschijnlijk rond 1-2-2020 – over dier- en fosfaatrechten bij extern salderen. 
Tot die tijd verlenen de provincies geen vergunningen waarbij extern wordt gesaldeerd met 
veehouderijen die over dergelijke rechten beschikken; aanvragen kunnen wel worden ingediend. 

 
De beleidsregels die zijn vastgesteld op 10 december 2019 zijn volledig in lijn met de overeenstemming die op 29 
november 2019 werd bereikt. Dit is vastgesteld door de minister en de provincies in het bestuurlijk overleg op 3 
december 2019. De beleidsregels zijn, afhankelijk van de vergaderdata op 9/10 december 2019 door alle 
Colleges van Gedeputeerde Staten vastgesteld. Op 4 december 2019 zijn presentaties gehouden voor de 
Commissie Ruimte Groen en Water en sectorpartijen.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van start gegaan. Het programma beoogde een balans 
tussen economie en natuur. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State middels twee uitspraken het PAS 
vernietigd. Het programma nam volgens de Afdeling een voorschot op toekomstige positieve natuureffecten, 
hetgeen in strijd is met de Habitatrichtlijn. De Tweede Kamer heeft verzocht om adviezen van een externe 
commissie. De commissie stikstofproblematiek is ingesteld onder leiding van de heer Remkes. Het korte termijn 
advies is opgeleverd op 25 september 2019. Hierin zijn ook adviezen opgenomen over het opstarten van 
vergunningverlening middels intern en extern salderen. Mede naar aanleiding van dit advies zijn op 3 oktober 
2019 bestuurlijk afspraken gemaakt tussen de provincies en de Rijks partners. Naar aanleiding van de gemaakte 
afspraken tijdens dit bestuurlijk overleg zijn gelijktijdig door alle provincies eenzelfde set beleidsregels 
vastgesteld. Vervolgens zijn deze beleidsregels door een aantal provincies weer (deels) ingetrokken. In Utrecht 
zijn de regels van kracht gebleven. 
 
Op 7 oktober 2019 hebben wij de “Beleidsregels intern en extern salderen” vastgesteld en u daarover met de brief 
van 8 oktober 2019 geïnformeerd. Op 14 oktober 2019 heeft het gesprek met de (protesterende) boeren op het 
provinciehuis plaatsgevonden. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
Na het gezamenlijk door de provincies vaststellen van de beleidsregels intern en extern salderen in oktober heeft 
een aantal provincies deze beleidsregels (deels) ingetrokken. Er bleek daarnaast een verschil van inzicht tussen 
provinciaal beleid en rijksbeleid, met name aangaande extern salderen. Er heeft opnieuw afstemming tussen de 
provincies en het Rijk plaatsgevonden om wederom tot breed gedragen beleidsregels te komen en daarbij 
dezelfde uitgangspunten te hanteren.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

 
1 Zie ook: https://nieuws.ipo.nl/rijk-en-provincies-eens-over-beleidsregels-stikstofaanpak/ 



 
  

Met het vaststellen van deze beleidsregels wordt opnieuw een gelijkluidend instrumentarium en kader gecreëerd 
ten aanzien van vergunningverlening Wet natuurbescherming waarbij “stikstof” een rol speelt.  
 
 
Financiële consequenties 
Aan het besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststellen van deze beleidsregels zijn geen financiële 
consequenties verbonden. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De beleidsregels intern en extern salderen zijn 10 december 2019 vastgesteld en worden uiterlijk 12 december 
2019 gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Zij treden op 13 december 2019 in werking.  
 
Vanaf de inwerkingtreding zal er actuele informatie beschikbaar zijn op het gezamenlijke informatiekanaal voor 
stikstof via de website van BIJ12. Initiatiefnemers kunnen ook bij de helpdesk van BIJ12 terecht. 
 
Ook is afgesproken dat er in mei 2020 een evaluatie van de nieuwe beleidsregels plaatsvindt. 
 
Het Rijk onderzoekt momenteel nog aanvullende bronmaatregelen. Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de 
gebiedsprocessen. Het college zal de Staten daarover informeren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze Statenbrief en van de beleidsregels intern en extern salderen 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


