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verzonden

Middelburg, 16 juni 2020
Geachte voorzitter,

Op 16 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten de beleidsregels intern- en extern salderen (beleidsregels
stikstof) aangepast. De wijzigingen zijn in IPO verband tot stand gebracht en noodzakelijk omdat de
bestaande beleidsregels in de praktijk enkele onbedoelde effecten hadden. Met deze aanpassingen
worden deze effecten opgeheven.
De volgende inhoudelijke aanpassingen zijn in de beleidsregels doorgevoerd:
1. In bepaalde gevallen wordt intern salderen mogelijk, ook al is de bestaande bebouwing al gesloopt.
Voorwaarde is een rechtstreeks verband tussen de beëindiging van een activiteit (met gesloopte
gebouwen) en het voornemen voor een nieuwe activiteit op de betreffende locatie. Vooral
woningbouwprojecten stuitten op de bepaling in de beleidsregels, dat intern salderen alleen kan als
de bestaande bebouwing nog niet is gesloopt. Dit onbedoelde effect wordt nu gerepareerd.
2. Deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen kunnen eenmalig maximaal 15%
stikstofruimte houden om op hun locatie te kunnen doorstarten met andere bedrijfsmatige activiteiten,
niet zijnde intensieve veehouderij. Dit biedt deze ondernemers toekomstperspectief.
3. De beleidsregels worden aangevuld met een artikel over het stikstofregistratiesysteem (SSRS),
waarin onder andere wordt bepaald dat de provincies uitgaan van volledige aanvragen om voor
prioritering voor stikstofruimte uit het SSRS in aanmerking te komen.
Publicatie van de gewijzigde regels staat gepland voor 22 juni 2020 in het provinciaal blad. De wijzigingen
gaan in op 23 juni 2020.
In Zeeland hebben de huidige beleidsregels nog niet tot onbedoelde effecten geleid. Wel is het denkbaar
dat deze situaties zouden kunnen ontstaan. De saneringsregeling varkenshouderijen is niet toegankelijk
voor Zeeuwse agrariërs, waardoor dit artikel niet van wezenlijk belang is voor Zeeland. Het is echter van
belang dat alle provincies zo veel mogelijk uniforme beleidsregels hanteren. Daarom zijn ook deze
bepalingen gewijzigd.
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Aanpassing van de beleidsregels om extern salderen met veehouderijen en verleasen mogelijk te maken,
volgen later. Gedeputeerde Staten van de 12 provincies willen hierover besluiten na het Tweede
Kamerdebat over de structurele aanpak stikstof van de minister van LNV. Besluitvorming vindt op zijn
vroegst vlak voor het zomerreces plaats.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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