Provincie Noord-Brabant

Memo van de gedeputeerde
H.J. Grashoff
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
Onderwerp

Datum

Verklaring van minister Schouten over het bestuurlijk overleg met de provincies over

29 november 201 9

de beleidsregel Natuurbescherming.

Documentnummer

Aan

Provinciale Staten van

Geachte Statenleden,

Noord-Brabant
Kopie aan

Namens het college van Gedeputeerde Staten wil ik u informeren over de verklaring

College van

die Minister Schouten en IPO om 1 8.00 uur heden hebben uitgebracht na het

Gedeputeerde Staten

bestuurlijk overleg met de provincies over de beleidsregels Natuurbescherming.

Van

Deze treft u bij deze memo aan.

Miranda Beekwilder
Telefoon

Op 6 december 2019 ontvangt u de Brabantse aanpak stikstof, waarin de

073-6812807

hoofdlijnen waarover vandaag overeenstemming is bereikt, zijn meegenomen.

Email

Vanwege afspraken die vandaag zijn gemaakt kunnen we de Beleidsregel

hgrashoff@brabant.nl

Natuurbescherming intern en extern salderen pas op 1 0 december 201 9 naar uw

Bijlage(n)

Staten sturen.

1

Met vriendelijke groet,
Rik Grashoff
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Statement Rijk-IPO Bestuurlijk Overleg 29-11 - versie 18.00 uur
Het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken dat het van groot belang
is dat er bij de stikstofaanpak eenduidige regels komen voor aanvragers van een
vergunning voor nieuwe activiteiten.
Het kabinet en IPO zijn het vandaag op hoofdlijnen eens geworden over de houdbaarheid
van vergunningen en eenduidigheid in regelgeving. Het doel is de natuur te helpen door
de neerslag van stikstof te laten dalen en perspectief te bieden aan ondernemers die hun
bedrijf willen uitbreiden.
Provincies en het Rijk hebben de afgelopen weken vele gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van alle door de stikstofproblematiek geraakte sectoren. Ook is
intensief gesproken over de juridische houdbaarheid van de beleidsregels, mede aan de
hand van casussen uit diverse sectoren.
Op dit moment werken de provincies aan een herziening van de op 8 oktober ingegane
beleidsregels. Deze zullen naar verwachting op 10 december door de colleges van
Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. In aanloop daarnaartoe communiceren
provincies en het Rijk volgende week op hoofdlijnen over deze afspraken.
Dier- en fosfaatrechten zullen geen onderdeel meer uitmaken van de beleidsregels. Het
kabinet zal later een besluit nemen over de productierechten bij extern salderen. Tot die
tijd is extern salderen met veehouderijbedrijven niet mogelijk.

