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Inhoudelijk
Aanleiding

De in de door GS op 8 oktober 2019 verzonden brief is aangegeven dat GS
beleidsregels hebben vastgesteld om de vergunningverlening in het kader
van de Wet Natuurbescherming weer op gang te brengen. In deze brief
wordt u nader geïnformeerd over hetgeen de afgelopen weken is gebeurd
en hoe GS hierin opereren.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de informatie en de eventuele vragen en
ontwikkelingen uit PS te bespreken in de commissie strategische opgaven
van 1 november 2019..

Toelichting

Beleidsregels
Twee onderdelen uit de beleidsregels, die direct samenhangen met het
extern salderen, blijken weerstand en vragen op te roepen in de agrarische
sector:
- De verschillen in uitleg tussen de kamerbrief van minister Schouten en
de provinciale beleidsregels
- De koppeling van stikstof aan die- en fosfaatrechten.
Dier- en fosfaatrecht
- In de beleidsregels is op verzoek van het Rijk een artikel opgenomen
over de koppeling van extern salderen met dier- en fosfaatrechten. In
de beleidsregels is nu opgenomen dat deze rechten doorgehaald en
ingenomen worden
- GS zien dat er in Zeeland sprake is van een mesttekort. Juist het
beschikbaar houden van de rechten kan een mogelijkheid zijn om
kringlooplandbouw te realiseren.
Consequenties voor beleidsregels
- Afspraak tussen het Rijk is dat er uiterlijk voor 1 december een
juridische toets zal plaats hebben gevonden. Tot die tijd is in het belang
van vergunningverlening niet verstandig beleidsregels te wijzigen of in
te trekken. Indien uit de juridische toets blijkt dat aanpassing nodig is,
dan zal GS dat in overleg met provincies doen.

Inhoudelijk
Zeeuws kader
- In het kader van uniforme vergunningverlening is Zeeland in goed
overleg met het Rijk en de andere provincies.
- In een gezamenlijk statement van GS, het ZLTO en ZAJK is
aangegeven hoe de provincie Zeeland samen met de agrarische sector
in Zeeland wil optrekken. Dit statement is op 14 oktober aan u per email verzonden.
- Een ambtelijke externe werkgroep staat in de startblokken om enerzijds
te werken aan uniforme lijnen in het behandelend van
vergunningverlening en het delen van kennis daarvan, anderzijds om
vorm en inhoud te geven aan de gebiedsgerichte invulling van
maatregelen. Voor de werkgroep hebben zich nu enkele gemeenten,
werkgevers, North Seaports, een adviesbureau en ZLTO gemeld. Ook
natuurorganisaties, industrie en de recreatie worden gevraagd hieraan
deel te nemen. Tegelijk zal een bestuurlijke kopgroep, bestaande uit
dezelfde sectoren, zal gevraagd worden sturing te geven in de
gebiedsgerichte aanpak.
- Met betrekking tot meten en modelleren van stikstofdepositie gaat GS
ervan uit dat het model Aerius, het meest geschikt is.
- GS zijn in overleg getreden met het RIVM voor uitbreiding van het
ammoniak meetnetwerk te bespreken. Afgesproken is dat het Meetnet
Ammoniak Natuur van 22 meetpunten in Zeeland met 6 meetpunten
wordt uitgebreid.
- GS zijn in gesprek met het Rijk over wat er nodig is qua instrumenten
en middelen voor het oppakken van de provinciale rol als
gebiedsregisseur.
- In Zeeland zijn de maatregelen die genomen kunnen worden beperkt.
Doel is om bij een dergelijke aanpak zoveel mogelijk doelen
tegelijkertijd te dienen.
Kosten en dekking
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Overige informatie
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