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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over extern salderen

Geachte heren Schelhaas en De Vries,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 9 september 2020, beantwoorden wij als volgt.

U begon uw vragen met de volgen de inleiding:
In een nieuwsbericht van IP01 over het extern salderen met veehouderijen lezen wij dat er
de komende weken met meerdere provincies en het Rijk afspraken gem aakt zullen worden
over extern salderen. In de pro vincies Noord-Brabant en Zeeland wordt dit medio september
mogelijk. In Limburg kon dat al /anger. Wij vragen ons af wat dit betekent voor de provincie
Hyslan.

Vraag 1:
Wat is de status van extern salderen in Fryslan en in welk stadium bevinden zich de ge-
sprekken met alle sectoren?
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Antwoord vraag 1:
De afgelopen maanden is op verschillende onderdelen advies ingewonnen bij de dialoog-
partners. Deze advisering wordt deze maand afgerond en daarmee kan het voorstel tot be-
sluitvorming naar GS worden verzonden.

Vraag 2:
Het IPO vermeldt dat het Rijk diverse waarborgen heeft afgesproken met de pro vincies.
Kunt u aangeven welke waarborgen dat zijn?

Antwoord vraag 2:
Uit het overleg met de sectoren bleek dat de sectoren hechten aan waarborgen voor een
beheerste uitvoeringspraktijk voor het openstellen van het extern salderen met veehouderij-
en. De IPO-partners zijn de onderstaande waarborgen overeengekomen:
a) openstelling voor een jaar, met een evaluatie om te besluiten over voortzetting.
b) melding door initiatiefnemers van voorgenomen externe salderingen.
c) maandelijkse monitoring en tussenbalans na zes maanden voor zicht op de
ontwikkelingen (o.a. `weglek' stikstofruimte).
d) preventief handhaven op sloop of herontwikkeling en actief handhaven op illegaal gebruik
(c.q. strijdig met Bestemmingsplan) van locaties na extern salderen.
e) stimuleren herontwikkeling om leegstand en verloedering van gebouwen en locaties na
extern salderen te voorkomen.

Voor de volledigheid verwijzen wij naar het woordvoerdersoverleg d.d. 2 september 2020. De
waarborgen zijn daar ook aan de orde gekomen en u kunt ze teruglezen in de diapresentatie
die na afloop aan u is toegezonden.

Vraag 3:
Uit de ant woorden op schriftelijke vragen van de Christen Unie (23 april jI.) blijkt dat er op dat
moment geen afspraken waren gemaakt. Ook tijdens het bijpraatmoment op 2 septemberjL
met de gedeputeerde is er geen melding gemaakt van afspraken binnen het IPO. Uit het
nieuwste bericht van het IPO van 8 september, blijkt dat er afspraken zijn. Welke afspraken
zijn er inmiddels gemaakt binnen het IPO?

Antwoord vraag 3:
In het overleg van de provincies met de minister van 9 juli 2020 is afgesproken dat Provin-
cies na de zomervakantie besluiten nemen over het moment, waarop zij extern salderen met
veehouderijen gaan openstellen. De GS -en wegen daarbij of de borging afdoende is gere-
geld. Uw Staten zijn hierover met een Meidieling op 13 juli geinformeerd.
In het woordvoerdersoverleg van 2 september jl. is eveneens aan de orde geweest dat GS in
het najaar een besluit neemt over het extern salderen met veehouderijen en bent u geYnfor-
meerd over de voorgenomen waarborgen.

Vraag 4:
Zou GS willen overwegen om voortaan eerst de Staten te informeren met de details van de
afspraken voordat er een algemeen persbericht, dat veel vragen oproept, via het IPO naar
buiten wordt gebracht?
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Antwoord vraag 4:
Ja uiteraard wil GS de Staten als eerste informeren en daarom hebben wij u op 13 juli jl. via
een Meidieling en op 2 september jl. via een woordvoerdersoverleg geInformeerd.

Hoogacktend,

Gedeput4erde Staten van Fryslan,

drs.

Ma, MBA MCM, secretaris
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