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Geachte heer Galema,
In uw brief van 8 april jongstleden geeft u aan welke bedenkingen u heeft ten aanzien van de
(landelijke) stikstofaanpak. We begrijpen uiteraard dat deze aanpak en het stikstofdossier
veel impact heeft op de ondernemers.
Het is steeds het streven van de provincie Fryslan om nieuwe ontwikkelingen in de stikstofaanpak eerst te delen met onze belangrijkste gesprekspartners binnen onze provincie. We
beseffen dat we de problematiek alleen het hoofd kunnen bieden door samen te werken met
de verschillende sectoren en vooral met u als landbouwsector. Deze samenwerking is gebaat bij goede en transparante communicatie over en weer.
lnhoudelijk verzoekt u Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan o.a. om langs bestuurlijke en politieke weg te streven naar (i) directe legalisatie van PAS-melders, (ii) het afstappen van de KDVV als criterium en (iii) het afzien van het dwingend instrumentarium. Zoals
weet gaat het bij punt ii om landelijke wetgeving en bij punten i en iii om landelijk beleid. De
invloed van een enkele provincie hierop is relatief beperkt. Daarom ligt het voor de hand om
die doelen vooral na te streven in IPO-verband (alle 12 provincien gezamenlijk) richting ministerie LNV om zo meer impact te hebben. Natuurlijk spannen wij ons in om middels informele en lobby-mogelijkheden invloed uit te oefenen. De provincie Fryslan vergt de minister al
langere tijd op legalisatie van de PAS-melders en zal dit blijven doen.
U geeft in uw brief ook een aantal voorwaarden voor onze verdere samenwerking aan de
stikstofaanpak. In reactie daarop kunnen we alvast het volgende zeggen:
In het uitvoeringsprogramma is aankoop geen doel op zich. Als het tot aankoop komt,
•
gaan wij als provincie altijd Lilt van vrijwilligheid. En het college wil nadrukkelijk kijken
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naar hoe vrijkomende gronden ingezet kunnen worden om blijvende boeren te helpen bij
extensivering en het op peil houden van de verdiencapaciteit.
Binnen een pilot van gebiedsgerichte aanpak willen we de huidige vergunningssituatie en
oplossingsrichtingen voor PAS-Iegalisatie in kaart brengen . Daarbij wordt ook de latente
ruimte in beeld gebracht. De uitkomst van de pilot kan dan worden benut om tot een verantwoorde provincie-brede aanpak te komen. We gaan dit samen met de sector doen.
Voor deze onderwerpen geldt dat de provincie niet alleen opereert, maar ook afhankelijk
is van landelijk beleid.
Landbouwgrond blijft, ook wat Gedeputeerde Staten betreft, landbouwgrond. In de nadere uitwerking van de brief van de minister moet duidelijk worden wat de term landschapsgrond in dit kader precies betekent. Dat zal, naar verwachting, invloed hebben op de
waarde van die gronden en voorwaarden voor gebruik met zich mee brengen. VVij zetten
als provincie Fryslan in op passende compensatie voor afwaardering van die gronden.
Tevens streven we naar langjarige (financiele) afspraken die passen bij natuur-inclusieve
landbouw.

De provincie Fryslan wil zich met u, het Fries Landbouw Collectief, blijven inzetten voor een
`Fryske Oanpak' om op eigen wijze aan de verplichtingen van de VVsn te voldoen. VVij willen
benadrukken dat deze aanpak wat ons betreft gebaseerd moet zijn op vrijwilligheid en samenwerking. Om dwingende maatregelen van het Rijk te voorkomen is het essentieel om
van deze aanpak samen een succes te maken. De plannen voor de Gebiedsgerichte Aanpak
willen we dan ook zoveel mogelijk van onderop, in gesprek met de betrokkenen in de gebieden, opstellen.
Daarom nodigt de provincie u graag uit om, op korte termijn met de betrokken gedeputeerden in gesprek te gaan, zowel over de provinciale stikstofaanpak als over het beInvloeden
van het landelijke beleid. Op die manier kunnen wij samen het beste resultaat behalen voor
de Fryske landbouw, de Fryske natuur en de mienskip.
Erop vertrouwend uw brief hiermee voor dit moment voldoende beantwoord te hebben,
Hoogachtend,
GedeputeNe Staten van Fryslan,

drs. A,A.1/1:::14FoRT-vuorzifteT
,/

Riemersma, MBA MCM, secretaris
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