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Middelburg, 8 oktober 2019
Geachte voorzitter,
Geacht bestuur,

De afgelopen weken is in diverse vergaderingen van Provinciale Staten, Statencommissies,
bijeenkomsten van VZG of andere informatiebijeenkomsten veelvuldig gesproken over het stikstof
dossier. In deze vergaderingen hebben wij steeds zo goed mogelijk de actuele stand van zaken met u
gedeeld. Ook hebben wij enkele toezeggingen gedaan. Deze toezeggingen bestonden op hoofdlijnen uit
de volgende onderdelen:
Het delen van kennis over vergunningverlening en het proberen zo goed mogelijk te schetsen
van de kaders
Het delen van informatie over de ligging van N2000 gebieden
Het delen van informatie over de herkomst van stikstof in Zeeland
Vergunningverlening
Sinds de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: RvS) is het
verlenen van vergunningen waarbij stikstof een rol speelt stil komen te liggen. Sinds maandag 16
september is het rekenmodel Aerius weer beschikbaar. Initiatiefnemers hebben daarmee de mogelijkheid
om hun plannen door te rekenen. Wanneer er geen effecten verwacht worden op overbelaste
habitattypen in N2000 gebied, kon toestemming worden gegeven. Inmiddels is gebleken dat de provincie
voor een aantal projecten deze toestemming heeft kunnen geven. Ook gemeenten, als bevoegd gezag
voor het verlenen van omgevingsvengunningen, hebben voor zover bij ons bekend diverse plannen goed
gekeurd op basis van deze berekeningen.
De volgende stap is het stellen van kaders voor initiatieven waarbij wél stikstof vrijkomt. De afgelopen
weken is naar aanleiding van het advies van de commissie Remkes, intensief overleg geweest tussen
met name provincies en rijk. In de media heeft dit veel aandacht gekregen. Voor wat betreft het op gang
brengen van vergunningverlening is met name gewerkt aan mogelijkheden voor intern- en extern
salderen. In onze vergadering van 8 oktober, hebben wij bijgevoegde beleidsregels hierover vastgesteld.
Met het vaststellen van deze beleidsregels is er een kader waarbinnen vergunningen voor wat betreft
stikstof getoetst kunnen worden. Daarmee kunnen vergunningprocedures weer hervat worden. Helaas
zal dit kader niet dé oplossing zijn voor álle initiatieven. Het verkrijgen van toestemming is in sterke mate
afhankelijk van het initiatief, de locatie ten opzichte van overbelaste N2000 habitats én de mogelijkheden
voor salderen.
Door gemeenten is gevraagd om duidelijke handelingskaders voor vergunningverlening. Wij gaan ervan
uit dat deze hiermee, in combinatie met de informatie hieronder, gegeven worden. Voor gemeenten is het
van belang om op basis van Aerius berekeningen, de aart en omvang van het project en ligging ten

aanvragen zelfstandig afwegingen kunnen maken. Wanneer het complexere initiatieven betreft denken
wij van harte mee.
Veel vraag is ook geweest naar kaarten met de ligging van N2000 gebieden en de stikstofgevoelige
habitats, zodat voor iedereen het duidelijk is waar de grootste knelpunten liggen en er daardoor geen
toename van stikstof depositie vergunbaar is. Deze kaarten hebben wij als bijlage bijgevoegd. Het betreft
hier alleen de Zeeuwse N2000 gebieden. Met name de Brabantse wal kan voor initiatieven in het
oostelijke deel van Zeeland ook een knelpunt vormen.
Ook is er veel behoefte aan inzicht in de herkomst van stikstof in Zeeland. De verdeling hiervan is
namelijk anders dan zoals die voor Nederland als geheel geld. Ter informatie hebben wij daarom in beeld
gebracht hoe de verdeling van herkomst in Zeeland is zodat deze te vergelijken is met het beeld zoals in
het rapport van de commissie Remkes is weergegeven.
Tot slot
Ondanks onze inzet om zo veel mogelijk informatie te delen en vragen te beantwoorden, is het altijd
mogelijk dat er vragen blijven bestaan. Daarom hebben provincies op hun website een Q&A pagina
ingericht. Voor specifieke vragen over het rekenmodel Aerius beschikt Aerius zelf over een hulppagina.
Voor specifiek Zeeuwse vragen hebben wij een eigen mailadres open gesteld: stikstof@zeeland.nl

Met vriendelijke groet,
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Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: 4.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelíjk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Slaten van Zeeland, t.a.v de secretaris van de commissie
voor bezwaarschriften, Postbus 6001,4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en
waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van
verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunl u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer
0116-631000, U kunt de informatie ook downloaden via www zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U
richt het verzoek aan de voorzieningen rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht. Postbus 90006, 4800 PA
Breda Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
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