Technische vragen ten behoeve van themabijeenkomst Natuur en Milieu over
stikstofactualiteiten tijdens Statendag 9 oktober 2020.
Naam Fractie: ChristenUnie-SGP

Vraag

Nadere toelichting
De IPO-partners hebben in het Bestuurlijk Overleg met
de minister op 9 juli jl. aangegeven dat de gezamenlijke
inzet van de provincies zich richt op:
a.

openstelling voor één jaar, met een evaluatie om te
besluiten over voortzetting,

b.
In het persbericht van het IPO wordt
1

gesproken over afspraken die zijn gemaakt

externe salderingen,
c.

maandelijkse monitoring en tussenbalans na zes
maanden voor zicht op de ontwikkelingen (o.a.

tussen Rijk en provincies tav extern salderen.
Graag ontvangen we die afspraken.

melding door initiatiefnemers van voorgenomen

'weglek'stikstofruimte),
d.

preventief handhaven op sloop of herontwikkeling
en actief handhaven op illegaal gebruik (c.q. strijdig
met Bestemmingsplan) van locaties na extern
salderen,

e.

stimuleren herontwikkeling om leegstand en
verloedering van gebouwen en locaties na extern
salderen te voorkomen.

De in de statenmededeling genoemde
vergunningaanvragen betreffen een grove screening van
de werkvoorraad vergunningaanvragen. Wij hebben
niet alle vergunningaanvragen gescreend, omdat wij op
In de Statenmededeling wordt gesproken
over een aantal vergunningen die afgegeven
2

kunnen worden na openstellen extern
salderen. Graag ontvangen we een overzicht
van de vergunningaanvragen waarop wordt
gedoeld.

dit moment prioriteit geven aan het wegwerken van de
ontstane grote werkvoorraad. De lijst met voorbeelden
in de presentatie die u ter voorbereiding van de
themabijeenkomst op 9 oktober heeft ontvangen geeft
u een indruk van actuele casussen in Brabant.
De landelijke monitoring conform de afspraken hierover
in het Bestuurlijk overleg met de Minister, start
binnenkort. Daarmee kunnen we periodiek het aantal
vergunningsprocedures extern salderen bijhouden. De
eerste gegevens van de monitoring van de Brabantse
procedures verwachten we eind deze maand.

De commissie Hordijk heeft blootgelegd dat

3

wegverkeer anders berekend wordt dan bv

maatregelen treft naar aanleiding van dit advies, zal dat

de emissie van veehouderij. Hoe wordt bij

een vertaalslag moeten krijgen naar het

extern salderen rekening gehouden met de

rekenprogramma Aerius dat maatgevend is voor de

conclusies en adviezen van de commissie
Hordijk?

vergunningverlening en wordt toegespast bij extern

Kan GS aangeven hoeveel industriële
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Wij volgen hierin het rijksbeleid. Indien het Rijk

bedrijven nog altijd niet beschikken over de
juiste natuurvergunning?

salderen.
Nee, veruit de meeste bedrijven vallen onder
gemeentelijk Wabo-bevoegd gezag. De eerste
natuurtoets vindt binnen de Wabo plaats door de
gemeente en zijn bij ons niet in beeld, tenzij een signaal

van de gemeente wordt ontvangen, of ze in beeld
komen via het risico gericht toezicht Wnb.
Provincie is Wabo bevoegd gezag voor 395 inrichtingen.
Voor al deze bedrijven is een natuurtoets uitgevoerd.
Alle provinciale inrichtingen hebben of een Wnb
vergunning, of hebben een aanvraag ingediend, dan wel
hebben een depositie van minder dan 0,05 mol N ha/jr.
Voor deze laatste categorie is legalisatie van de PAS
melding, dan wel landelijke maatregelen aan de orde. Zij
hebben conform wet- en regelgeving gehandeld binnen
het PAS.
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