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Vragen m.b.t. Memo informatieverstrekking vergunningverlening stikstof derde kwartaal 2021 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
VVD 1 Worden er in afwachting van het hoger beroep wel nog 

dergelijke stikstofbesluiten (als zijn vernietigd door de 
rechtbank) genomen door GS? 

De vergunningverlening wordt in afwachting van de uitkomsten in hoger 
beroep voortgezet, waarbij de uitspraken van de Rechtbank Midden 
Nederland wel worden betrokken. Over de wijze van het betrekken van deze 
uitspraken vindt interprovinciale afstemming plaats, waar het gaat om 
landelijke standaarden. 
 

SGP 2 Welke eigen verantwoordelijkheid ziet de provincie voor 
zichzelf voor het oplossen van de PAS-melders. 

De Minister van LNV en de provincies hebben, met de in werking treding van 
de Wet stikstofreductie en natuurherstel op 1 juli jl, de wettelijke opdracht om 
tezamen zorg te dragen voor het legaliseren van ‘projecten’ (activiteiten) 
waarvoor ten tijde van het programmaaanpak stikstof 2015–2021 (PAS) 
geen natuurvergunning nodig wasvanwege hun geringe stikstofdepositie op 
Natura 2000-gebieden. Deze legalisatie geschiedt op basis van een door de 
Minister van LNV vast testellen aanvullend legalisatieprogramma met 
bronmaatregelen en eventueel natuurmaatregelen. De maatregelen moeten 
worden uitgevoerd binnen drie jaar na vaststelling van het aanvullende 
legalisatieprogramma. Dit legalisatieprogramma ligt op dit moment ter 
inzage. Inmiddels hebben wij alle bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nedeland (RVO) aangeleverde dossiers ontvangen. RVO ontvangt de 
dossiers en zet deze door naar het juiste bevoegd gezag voor de verdere 
inhoudelijk behandeling. De Minister van LNV is op dit moment bezig met het 
maken van een planning voor dit project, daarbij worden wij als provincie ook 
betrokken. 
 

 3 Onlangs hebben we het ook gehad over de interimmers. Hier 
wordt op dit moment niets voor geregeld. Kunt u aangeven 
welke rol u hierin ziet voor onze provincie (wellicht ook richting 
het Rijk)? 

Voor de interimmers biedt de Wsn nu geen oplossing. Het is voor ons als 
provincie alleen niet oplosbaar, het vraagt om de schaal en kracht van het 
Rijk.  
 

Ter aanvulling op 
mijn technische 
vraag bij 
Vergunningverlening 
stikstof 
onderstaande 
citaten uit 
Kamerbrieven. 

 16 juli 2021: 
Interimmers zijn activiteiten die zijn aangevangen of uitgebreid 
voordat de Habitatrichtlijn goed was geïmplementeerd in de 
Nederlandse wet, en daarom soms geen rechtmatig 
toestemmingsbesluit hebben. Waar die situaties tijdens het 
PAS niet in een vergunning zijn omgezet, is in de Kamerbrief 
van 27 juni 2019 (Kamerstuk 32 670, nr. 163) reeds gecommu-
niceerd dat voor deze activiteiten alsnog een 
vergunningaanvraag gedaan moet worden om een in rechte 
vaststaande vergunning verleend te krijgen. Daarbij treed ik in 
overleg met provincies over de interimmers die eerder van een 
bevoegd gezag bericht hebben ontvangen dat een 
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natuurvergunning niet nodig zou zijn, om te bezien welke 
mogelijkheden er zijn om deze groep alsnog van toestemming 
te voorzien. Als uitgangspunt blijft gelden dat het de 
verantwoordelijkheid is van degene die de activiteit uitvoert om 
toestemming aan te vragen. Samen met de provincies heb ik 
inzichtelijk gemaakt welke opties deze initiatiefnemers 
daarvoor hebben. Dit overzicht is te vinden op 
www.bij12.nl/interimmers. Ik communiceer deze mogelijkheden 
actief richting de sectororganisaties waarin de interimmers 
vertegenwoordigd zijn. Daarmee heb ik invulling gegeven aan 
de motie van het lid Bisschop c.s. (Kamerstuk 35 600, nr. 42). 
Naar aanleiding van het tweeminutendebat Evaluatie Wet 
Dieren (10 juni jl., Handelingen II 2020/21, nr. 87, 
Tweeminutendebat Evaluatie Wet Dieren (Kamerstuk 28 286, 
nr. 1183)) waarin u mij heeft gevraagd een overzicht te 
verschaffen van alle interimmers, kan ik uw Kamer melden dat 
ik met de sector in gesprek ga om te verkennen of en zo ja hoe 
we in gezamen-lijkheid de totale omvang van de interimmers 
problematiek beter in beeld kunnen krijgen, te beginnen met de 
omvang van de agrarische interimmers. 
 
30 sept 2021: 
Verder vragen zij de Minister hoe zij omgaat met de 
zogenaamde interimmers en of ze daarbij kan ingaan op de 
positie van de tuinbouw.  
Interimmers zijn initiatiefnemers van activiteiten die zijn 
aangevangen of uitgebreid voordat de Habitatrichtlijn goed was 
geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, en daarom 
soms geen vergunning hebben. Waar die situaties tijdens het 
PAS niet in een vergunning zijn omgezet, is in de Kamerbrief 
van 27 juni 2019 (Kamerstuk 32 670, nr. 163) reeds gecommu-
niceerd dat voor deze activiteiten alsnog een 
vergunningaanvraag gedaan moet worden om een in rechte 
vaststaande vergunning verleend te krijgen. Daarbij treed ik in 
overleg met provincies over de interimmers die eerder van een 
bevoegd gezag bericht hebben ontvangen dat een 
natuurvergunning niet nodig zou zijn, om te bezien welke 
mogelijkheden er zijn om deze groep alsnog van een 
vergunning te voorzien. Als uitgangspunt blijft gelden dat het 
de verantwoordelijkheid is van degene die de activiteit uitvoert 
om vergunning aan te vragen. Samen met de provincies heb ik 
inzichtelijk gemaakt welke opties deze initiatiefnemers 
daarvoor hebben. Dit overzicht is te vinden op 



3 – Memo informatieverstrekking vergunningverlening stikstof derde kwartaal 2021 

www.bij12.nl/interimmers. Ik communiceer deze mogelijkheden 
actief richting de sectororganisaties waarin de interimmers 
vertegenwoordigd zijn. Ook ben ik met de sector in gesprek om 
te verkennen of en zo ja hoe we in gezamenlijkheid de totale 
omvang van de interimmersproblematiek beter in beeld kunnen 
krijgen, te beginnen met de omvang van de agrarische 
interimmers. Specifiek voor de initiatiefnemers in de tuinbouw 
geldt dat indien zij zijn gestart of uitgebreid tijdens het PAS en 
een depositie hebben lager dan 0,05 mol/ha/jr, zij onder het 
legalisatieprogramma voor meldingsvrije activiteiten in de Wnb 
kunnen vallen. 

 

 


