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Geachte heer Kramer,
Vanuit het perspectief dat hier de toekomst van een sector op het spel staat, zijn wij ontstemd over de provinciale
beleidsregels voor vergunningverlening inzake stikstof, die ook uw College afgelopen week naar buiten heeft
gebracht. Wij zijn verrast door de snelheid waarmee dit document door uw College is vastgesteld en verontwaardigd
over de inhoud.
Die verontwaardiging richt zich op diverse punten. Zo is er sprake van het tornen aan bestaande rechten, wordt voor
het duiden van de uitgangspositie van een bedrijf mogelijk teruggegrepen op de situatie in de vorige eeuw en zijn de
spelregels voor externe saldering ten ene male onwerkbaar.
Agrarisch draagvlak voor de beleidsregels wordt los van de inhoud ernstig ondermijnd door het feit dat deze regels
zich exclusief richten op de veehouderij. Alles dat met infrastructuur, spoorwegen, vaarwegen, luchtvaart en woningbouw te maken heeft, blijft buiten schot, waarmee de gevoelens, dat de agrarische sector in het stikstofdossier wordt
geslachtofferd, worden bevestigd.
LTO Noord is ervan overtuigd dat ook het milieu het meest gebaat is bij nieuwe dynamiek in de veehouderijsector.
Dit maakt mogelijk dat bedrijven investeren en innoveren en dat er stappen voorwaarts worden gezet. Met de
beleidsregels die nu door uw College zijn vastgesteld, komt naar onze inschatting geen enkele beweging op gang
en worden de stikstofproblemen die uw provincie heeft, niet opgelost.
Wij willen u dan ook vragen in de eerstvolgende vergadering van uw College, deze beleidsregels in te trekken.
En aansluitend in overleg te treden met uw Staten en de georganiseerde agrarische sector, om te komen tot
gedragen spelregels die wél bijdragen aan een oplossing van de door de agrarische sector gevoelde problemen.

Hoogachtend,
namens het bestuur van LTO Noord, regio Noord,

P.L. Sterkenburgh, regiobestuurder
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