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Groningen, 14 maart 2021 
 
 

 
Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

Betreft: Vragen over een rechterlijke uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland aangaande 

stikstofreducerende maatregelen.  

 
Geachte voorzitter, 

De soortenrijkdom in de natuur neemt af. Een van de oorzaken daarvan is de uitstoot van 

stikstofverbindingen. Voor activiteiten die de natuur in Groningen belasten is een 

Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Het provinciebestuur is het bevoegd gezag. GroenLinks 

vindt het van groot belang dat de Groningse vergunningverlening juridisch houdbaar is en er toe 

bijdraagt dat de doelen voor natuurherstel in Groningen daadwerkelijk worden gehaald.  

De rechtbank Noord Nederland heeft vrijdag jongstleden uitspraak gedaan in een voorlopige 

voorziening die draaide om een staluitbreiding bij een veehouder in het Friese Ee. Deze uitspraak 

heeft mogelijk ook gevolgen voor Groningen. GroenLinks vraagt het college wat deze gevolgen zijn.  

Vragen:  

1 Is het college op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland in zaaknummers 

LEE 21/184 en 21/185?  

In de uitspraak worden de eisen verduidelijkt ten aanzien van de feitelijke onderbouwing van 

stikstofreducerende maatregelen. De stikstofreducerende werking van bijvoorbeeld vloersystemen 

moet zeker zijn. Modelberekeningen lijken niet voldoende.   

2 Kan het college aangeven welke gevolgen de uitspraak heeft voor de vergunningverlening?  

3 Kan de vergunningverlening in het kader van de Natuurwet doorgang blijven vinden? Of moet deze, 

al dan niet tijdelijk, worden opgeschort? 

4 Kan het college aangeven welke effecten deze uitspraak mogelijk heeft op de te nemen 

maatregelen in de agrarische sector om de stikstofdepositie te verlagen? Heeft deze uitspraak ook 

gevolgen buiten de agrarische sector? 



 
 

5 Geeft deze uitspraak meer zekerheid over de feitelijke stikstofreductie van de landbouwsector en 

als afgeleide daarvan mogelijk ook meer zekerheid over het bereiken van natuurherstel? 

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  

Arjen Nolles (GroenLinks)  


