
Datum : 2 november 2021

Naam & fractie : Yvonne Koolhaas VVD

Onderwerp : Brochure Evenementen, stikstof en Natura 2000-gebieden

Geachte leden van het college,

Er is recent een brochure Evenementen, stikstof en Natura-2000 gebieden uitgekomen.

Deze roept enkele vragen en punten van zorg op bij zowel de VVD fractie als ook bij enkele
organisatoren van bedoelde evenementen.;

We zien in de brochure een uitgestoken hand maar dit kan een verkeerde interpretatie zijn.

De VVD legt u dan ook volgende vragen voor:

1.Klopt het dat er een uitgestoken hand, bedoeld als hulp, beschikbaar is bij het moment van
aanvragen,  bij bureaucratische en vooral ingewikkelde zaken als het maken van
stikstofberekeningen ?

2. Is er brede hulp bij het invullen van het document van de aanvraag an sich ?

3. Klopt het dat er bij een stikstof overschrijdend resultaat,( bij een nee op een aanvraag zoals
deze is ingediend ), onmiddellijk gekeken gaat worden naar wat er dan wel kan ?

4. Kunt u aangeven en toezeggen dat er door de nieuwe stikstof rekenmethoden niet nog meer
obstakels, bureaucratie, lasten voor de ondernemers uit voortkomen ?

5. Zijn er vergunningen afgegeven in het al dan niet recente verleden die nu ingetrokken zullen
worden dankzij de nieuwe stikstof regels ?

6. Indien ja, zijn deze evenementen in beeld en zo ja, worden deze organisaties op zeer korte
termijn benaderd om te bezien wat er wel kan ?

7. Is hier ook de bovengenoemde uitgestoken hand op van toepassing ?

De VVD is voorstander van beperkte regeldruk voor ondernemers, lastenverlichting in plaats van
verzwaring, zeker in de voortdurende Corona tijd.

We vragen dan ook een coulante betrachting daar waar mogelijk, denkend in kansen en niet in
onmogelijkheden maar mogelijkheden. Evenementen zorgen ook voor een opgeruimde geest in een
moeilijke periode. Een ieders welzijn is in onze mooie provincie een groot goed.




