MEMORANDUM

DATUM

3-10-2019
10/13/19

AAN

Provinciale Staten

VAN

Gedeputeerden Hanke Bruins Slot en Arne Schaddelee

DOORKIESNUMMER

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP

Boerenprotest op maandag 14 oktober 2019

Geachte leden van Provinciale Staten,
LTO Noord heeft ons geïnformeerd dat komende maandag 14 oktober om 12.00 uur een protest van boeren bij
ons Huis van de Provincie plaatsvindt. Dat protest volgt op, en past in, een reeks landelijke en regionale
protesten.
Het provinciebestuur zal komende maandag de betogers ontvangen in de foyer van het Huis van de Provincie en
daar met hen in gesprek gaan over hun, in onze ogen begrijpelijke, zorgen. U bent vanzelfsprekend welkom bij
die ontvangst en dat gesprek.
In een brief, die u eerder dit weekend heeft ontvangen, licht LTO Noord toe ontstemd te zijn over de provinciale
beleidsregels voor vergunningverlening inzake stikstof. Die hebben wij en alle andere provincies afgelopen week
identiek vastgesteld. In de Statencommissie Ruimte Groen en Water (RGW) hebben wij afgelopen woensdag al
van gedachten gewisseld over die beleidsregels. De provincie Friesland heeft de beleidsregels afgelopen vrijdag,
in een reactie op protesten, weer ingetrokken.
Achtergrond
De vergunningverlening inzake stikstof in Nederland zat de afgelopen periode volledig ‘op slot’ als gevolg van de
uitspraak van de Raad van State. Vanaf 11 oktober kunnen de vergunningen, behalve in de provincie Friesland,
weer aangevraagd worden. Dat houdt in dat de oprichting, de wijziging en/of uitbreiding van een bedrijf mogelijk
wordt door het stikstofdepositiesaldo te kopen van een bedrijf dat stopt (extern salderen) of gebruik te maken van
het eigen reeds bestaande en vergunde stikstofdepositiesaldo (intern salderen).
We benadrukken 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.
Op dit moment bestaat er tussen LNV en de provincies een verschil van opvatting over de uitgangssituatie voor
extern salderen. Dat geeft onduidelijkheid en zorgt voor onrust. Wij begrijpen dat. Utrecht en de andere provincies
willen die onduidelijkheid snel oplossen. In het gesprek met de boeren zullen we dat aangeven.
Er is overigens ook onrust ontstaan over de inname van bovengenoemde dier- en fosfaatrechten bij extern
salderen. Die inname is landelijk beleid. De wetswijziging die hierover duidelijkheid zal geven, is de
verantwoordelijkheid van de minister van LNV.
De provincies hebben de minister gevraagd om op korte termijn met hen in gesprek te gaan om het verschil in
interpretatie op te lossen. Daarnaast zullen wij en de andere provincies de komende tijd met stakeholders zoals
de landbouwsector, de bouwsector en natuurorganisaties in overleg treden. Met het gesprek van komende
maandag met de Utrechtse boeren maken we daar een begin mee.

