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Uw kenmerk

Bijlagen

1

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

In navolging van de uitspraak van de Raad van State en mede naar aanleiding van het Bestuurlijk

Overleg op 21 juni jl. laten wij u weten in te stemmen met de gezamenlijke afspraken zoals

opgenomen in de notitie van 27 juni 2019 met als onderwerp “Bekrachtigen Afspraken Bestuurlijk

Overleg”.

 

Het betreft de volgende zeven afspraken:

 

Afspraken 

1 . Provincies zien, in elk geval tot aan het vaststellen van nieuwe beleidslijnen, af van

actieve handhaving op de gerealiseerde meldingen en vergunningsvrije activiteiten. Dit

geldt ook voor de aanpak op de twee jaarstermijn ontwikkelingsruimte. Provincies wijzen

er wel op dat  niet gerealiseerde activiteiten in het kader van meldingen

vergunningplichtig zijn, en derhalve niet zonder vergunning gerealiseerd mogen worden.

2. Provincies wijzen initiatiefnemers van vernietigde vergunningen er actief op dat, als de

initiatiefnemer het project nog steeds wil realiseren, er een nieuwe aanvraag nodig is.

3. Indien initiatiefnemers vooruitlopend op een onherroepelijke vergunning het project toch

gerealiseerd hebben, kunnen provincie een handhavingstraject starten. Bij dergelijke

trajecten kan maatwerk in oplossing en tijd per project worden geboden.

4. Provincies informeren gemeenten over het niet meer legitiem zijn onder het PAS

afgegeven Verklaringen van geen Bedenkingen.

5. Provincies onderzoeken per besluit waartegen nog een beroepsprocedure loopt of het

mogelijk is om via een wijziging van het besluit alsnog een rechtsgeldige situatie te

creëren. 

6. Provincies zullen in het lopende beweidings- en bemestingsseizoen niet actief

handhaven op de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.
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7. Provincies stellen samen met de overige bevoegde gezagen een instrumentarium

beschikbaar waarmee, zolang er geen nieuw programma is toch, waar mogelijk,

toestemmingen op het gebied van stikstofdepositie verleend kunnen worden.
 

Wij geven hierbij aan in te stemmen met de afspraken. 

 

Gelet op de toelichting in de notitie, waarin wordt gesteld dat “alles op alles wordt gezet om voor

het volgende bemestings- en beweidingsseizoen een aanpak beschikbaar te hebben”, willen wij

nogmaals wijzen op het volgende: wij zien nadrukkelijk een onderscheid tussen beweiden, dat

niet of nauwelijks tot deposities leidt, en bemesten, dat in veel gebieden één van de

hoofdoorzaken van de stikstofproblematiek is. We vinden het dan ook belangrijk dat bij een

aanpak voor bemesten oog is voor de belangen van andere sectoren, waar ontwikkelingen

worden belemmerd door hoge achtergronddeposities van ammoniak. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlage: GS-brief aan Provinciale Staten ‘Besluit - Bekrachtigen gezamelijke afspraken stikstofdossier’

 


