Openstaande vragen informatiebijeenkomst 28 juni jl.

50 plus
-

Als we helemaal teruggaan naar de Habitatrichtlijn. Kunnen we daar nog acties op
ondernemen?
Antwoord: De Habitatrichtlijn is Europese regelgeving die in Nederland is geïmplementeerd in
de Wet natuurbescherming. Door eerdere kabinetten is al meerdere keren gekeken naar
ruimte binnen de habitatrichtlijn. Inmiddels is duidelijk dat die er niet is.

Lokaal Brabant

-

Minister Schouten heeft aangegeven dat handhaving niet toegepast gaat worden als het gaat
om bemesten en beweiden. Maar wat gaat er gebeuren als derden om handhaving gaan
verzoeken?
Antwoord: Elk handhavingsverzoek moet op zichzelf bezien worden. De rechter heeft uitspraak
gedaan nav een aantal handhavingsverzoeken over beweiden en bemesten. In lijn van de
uitspraak kunnen deze handhavingsverzoeken opgepakt worden. Het uitgangspunt is dat we
voor de begunstigingstermijn aansluiten bij de uitspraak.

-

Is beweiden gelijk aan begrazen? En hoe gaan we dan om met vee in natuurgebieden?
Antwoord: Beweiden is een term gebruikt in de landbouw. Begrazing wordt vaak gebruikt voor
het grazen van vee in natuurgebieden. Maar in principe is het hetzelfde. Vee in
natuurgebieden is nodig als beheermaatregel en nodig om de doelen te behalen. Deze zijn
daarmee vrijgesteld van de vergunningplicht.

-

Wordt heroriëntatie van N2000 gebieden overwogen obv uniforme criteria?
Antwoord: nee, daar geen sprake van.

PvdD
-

-

Moet GOL opnieuw worden beoordeeld? Valt het onder de autonome ontwikkeling of
prioritaire projecten?
Antwoord: Het project moet opnieuw worden beoordeeld. Het GOL betreft een project dat in
het PAS was opgenomen op de prioritaire projectenlijst.
Hoe gaan negatieve gevolgen gecompenseerd worden bij onherroepelijk verleende
vergunningen?
Antwoord: Onherroepelijk verleende vergunningen blijven in tact. De uitvoering van deze
projecten zal bijdragen aan extra stikstofdepositie, die nu niet wordt gecompenseerd. Bij
vormgeving van nieuw (nationaal) stikstofbeleid zal vorm gegeven moeten worden aan de eis
van beperking van de stikstofdepositie op N2000 gebieden.

CU
-

Is het op basis van de huidige beschikbare informatie mogelijk om eind 2019 een vergunbare
en ontvankelijke aanvraag in te dienen. Hierbij rekening houdend met de uitspraak over

-

beweiden.
Antwoord: Dit is afhankelijk hoe snel de Aerius calculator weer beschikbaar is. Op dit moment
wordt Aerius met spoed aangepast zodat vergunningverlening op korte termijn weer
opgestart kan worden. Het college van GS komt hier snel na het zomerreces op terug. Voor
beweiden en bemesten wordt met urgentie gewerkt aan een toetsingskader. Uitgangspunt is
dat dat dit najaar beschikbaar is zodat een aanvraag kan worden ingediend.
Wanneer komt er duidelijkheid over de lijn van GS over het extern salderen?
Antwoord: Zoals in de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 27 juni 2019 is
aangegeven werken de bevoegde gezagen samen om te komen tot een beleidslijn voor extern
salderen voor toekomstige vergunningverlening. De minister streeft ernaar deze beleidslijn dit
najaar beschikbaar te hebben.

