
 Aanvullende Technische vragen CU 24 oktober 2019 

Gedeputeerde Grashoff zorgde met zijn uitspraken in het Eindhovens Dagblad vanmorgen 

voor grote onduidelijkheid. Al eerder heeft de ChristenUnie-SGP fractie technische vragen 

gesteld over de mogelijkheden van extern salderen met bedrijven die op grond van 

bepalingen in de IOV stoppen. Het lijkt erop dat de gedeputeerde de eerdere beantwoording 

van deze vragen tegenspreekt. Omdat dit essentiële vragen zijn voor de beoordeling van de 

IOV verzoek ik de onderstaande technische vragen met spoed, uiterlijk voor 14 uur 

vanmiddag beantwoord te zien.  

1. Klopt het dat het Statenbesluit van 8 juli 2017 tot doel had om de ammoniakbelasting 
op N2000 gebieden te verminderen om zo de instandhoudingsdoelen te halen? 

Antwoord: 
Ja. 

2. Klopt het dat de doelen dusdanig geformuleerd zijn dat daarmee de stikstofreductie 
die nu door de regels in de IOV behaald wordt, niet kan worden ingezet voor extern 
salderen? 

Antwoord: 
Het beleidsdoel van het dossier Versnelling transitie veehouderij is om de 
stikstofdepositie op Natura 2000 fors terug te dringen. Daartoe zijn maatregelen 
vastgesteld door provinciale staten in de Verordening natuurbescherming. Deze 
maatregelen worden nu overgenomen in de IOV.  
Voor de toepassing van de Beleidsregel Natuurbescherming geldt dat bij extern 
salderen de beschikbare stikstofruimte wordt berekend op basis van de feitelijk 
benutte capaciteit en de toegestane emissie per dierplaats voor de periode januari 
2020-dec 2023, zoals die zijn vastgesteld in 2017 (artikel 2.6, zesde lid beleidsregel). 
Hiermee wordt bereikt dat de stikstofreductie die behaald wordt door de 
maatregelen van de Verordening natuurbescherming 2017 (straks IOV), volledig 
wordt ingezet voor het behalen van de natuurdoelstellingen en dus niet ingezet kan 
worden voor extern salderen.  
De dan nog resterende (zeer beperkte) stikstofruimte mag wel ingezet worden voor 
extern salderen. 

3. Kan een ondernemer die op grond van de bepaling 2.68 IOV nu meldt dat hij gaat 
stoppen voor 2022 en voldoet aan de voorwaarden die in deze bepaling staan zijn 
rechten inzetten voor externe saldering? 

Antwoord: 
Een stoppende ondernemer mag de beschikbare stikstofruimte inzetten voor extern 
salderen behoudens in de gevallen zoals benoemd in artikel 2.6, lid 8, van de beleidsregel 
(deelnemers aan de warme saneringsregeling, danwel een daarmee vergelijkbare andere 
warme saneringsregeling, alsmede de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij). 
De bovengenoemde regelingen betreffen twee nu geldende landelijke regelingen, die in heel 
Nederland worden uitgezonderd van extern salderen. Thans bestaat er geen andere warme 
saneringsregeling. 



  


