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Fiat nodig voor boer
zonder vergunning
ATZE JAN DE VRIES

De Noordelijke Rekenkamer schat
dat dit in Friesland om 250 tot 400
agrariërs kan gaan. Het betreft be-
drijven nabij natuurgebieden. Het
bureau Alterra van Wageningen Uni-
versiteit onderzoekt hoeveel geval-
len het precies betreft. De problema-
tiek speelt ook in andere provincies.

Het is niet duidelijk of die bedrij-
ven straks alsnog een vergunning
moeten aanvragen en wat de conse-

LEEUWARDEN De provincie inven-
tariseert hoeveel boeren hun be-
drijf hebben uitgebreid zonder een
vergunning op grond van de Na-
tuurbeschermingswet.

quenties zijn als dat fiat er niet komt.
Vooral de fracties van ChristenUnie
en VVD in provinciale staten vroe-
gen daar gisteren indringend naar,
maar gedeputeerde Johannes Kra-
mer kon er nog niet op antwoorden.
Boeren die vanwege bedrijfsuitbrei-
ding extra stikstof uitstoten, hebben
daar links- of rechtsom alsnog toe-
stemming voor nodig, stelt Kramer.
Hoe dat moet gebeuren – een ver-
gunning, een generaal pardon of een
andere regeling – is nog duister.

De bedrijven hadden wel een
bouwvergunning. Dat er ook een na-
tuurvergunning moest komen, was
niet altijd duidelijk. Gemeenten we-
ten dat volgens Kramer niet altijd, al-
leen al omdat het kan voorkomen

dat kwesties grenzen overschrijden:
de boer werkt in de ene gemeente en
de stikstof treft een natuurgebied in
een andere gemeente.

De kwestie hangt verder nauw sa-
men met de ruimte die er landelijk
nog is voor extra stikstofuitstoot. In
een akkoord van landbouworganisa-
tie LTO en het rijk is landelijk een
ontwikkelingsruimte afgesproken
van 5,7 kiloton.

Kramer: ,,Dêr wolle wy in substan-
sjeel part fan foar de Fryske boeren.’’
Hoe groot dat deel wordt is nog de
vraag. Friesland kan volgens de ge-
deputeerde pas knopen doorhakken
nadat dat eerst op landelijk niveau is
gedaan.


