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Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP

Terugkijk op boerenprotest van maandag 14 oktober 2019

Geachte leden van Provinciale Staten,
De provincie Utrecht heeft gisteren intensief en langdurig gesproken met honderden boeren, waarbij hun zorgen
over het huidige boerenbedrijf en hun toekomst centraal stonden.
De boeren werden in de foyer van het Huis van de Provincie ontvangen, waar Commissaris van de Koning Hans
Oosters hen welkom heette. Hij gaf aan dat velen van u ook aanwezig waren.
Concrete aanleiding voor het boerenprotest was de inwerkingtreding van de beleidsregels stikstof. De benodigde
Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) voor bedrijven die stikstofneerslag veroorzaken, kan sinds vrijdag 11
oktober jl. weer aangevraagd worden aan de hand van een set beleidsregels, die door de provincie niet wordt
geschrapt.
Tegen het einde van de bijeenkomst heb ik, namens het college, aangegeven eerst overleg te willen voeren met
de minister om afspraken te maken over extern salderen. Dit is nodig omdat afgelopen week is gebleken dat Rijk
en provincies niet volledig op één lijn zitten als het gaat over de uitgangspunten die dienen te gelden voor extern
salderen. Ik heb op de bijeenkomst verklaard: ”Het verschil van inzicht met het ministerie wil ik van tafel. We
moeten als overheden op één lijn zitten’’.
Bij extern salderen neemt een bedrijf dat meer stikstof wil uitstoten de bestaande en vergunde stikstofrechten
over van een ander bedrijf. Ik heb aangegeven dat het salderen met dier- en fosfaatrechten van een ander bedrijf
wel in de beleidsregels is opgenomen maar op dit moment nog niet uitgevoerd kan worden. We wachten daarvoor
op de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Zij heeft aangegeven dat zij eerst de wet moet
wijzigen voordat deze vorm van salderen weer mogelijk is. Daarnaast wil ik nogmaals benadrukken dat het
verschil van inzicht op dit punt met de minister van tafel moet.
Daarnaast heb ik toegelicht dat boeren kunnen blijven boeren op basis van hun bestaande vergunning. Daarmee
werd onduidelijkheid weggenomen. ”Als u nu bijvoorbeeld een stal heeft met een vergunning voor honderd koeien
waar er tachtig staan, dan kunt u na aankoop van de benodigde fosfaatrechten voor 20 koeien nog steeds uw stal
vol zetten tot honderd koeien. De beleidsregels hebben daar geen invloed op.” De beleidsregels gelden alleen bij
wijziging van een vergunning. Daar is bij het verder in gebruik nemen van een bestaande vergunning geen
sprake van. Dit is ook nooit de intentie geweest en berustte op een misverstand.
Er waren ook zorgen over de regels voor het intern salderen. Dit betreft het inleveren van bestaande rechten voor
het verkrijgen van rechten voor het mogen uitvoeren van nieuwe activiteiten. Hierbij stellen de beleidsregels dat
alleen intern gesaldeerd mag worden met gerealiseerde capaciteit, zoals feitelijk aanwezige stallen. Voor intern
salderen geldt echter géén peildatum. De boer heeft dus de tijd om eerst zijn huidige capaciteit op te bouwen.
Ook dit was voor de aanwezige boeren verhelderend, omdat zij ervan uitgingen dat alle rechten die begin oktober
nog niet waren ingevuld bij voorbaat zouden worden afgenomen.

Een aantal provincies is de afgelopen dagen wel overgegaan tot (al dan niet gedeeltelijke) intrekking van de
beleidsregels naar aanleiding van de protesten. Het betreft Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.
Tijdens de bijeenkomst gisteren is het ook duidelijk geworden dat boeren behoefte hebben aan eenduidig beleid
dat aan beide kanten van een provinciegrens zo gelijk mogelijk is en dat niet verschilt tussen de verschillende
overheden.
Het is van groot belang dat de provincies gezamenlijk optrekken. Onze inzet is om zo spoedig mogelijk tot
overeenstemming te komen met de minister van LNV over extern salderen. Ook willen de provincies goede
afspraken maken over gezamenlijke communicatie met LNV.
Ik houd u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in het stikstofdossier.
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