Provinciale Staten
Zaaknummer: 76898
Vragen van het statenlid Eddy Heerschop (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement van
orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 232.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Pesticiden:

statenstukken

(ingekomen: 18 juni 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van
deze uitspraak?
2. Wat betekent dit nu voor de gronden rondom
de Natura 2000-gebieden? Gaat de provincie
Zeeland nu aan alle gebruikers ook om een
natuurvergunning vragen?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. ja
2.

De aanleiding voor de vraag is een uitspraak
die betrekking heeft op een specifieke zaak.
Daarin heeft de rechtbank vastgesteld dat
onvoldoende is aangetoond dat het
betreffende project (het telen van lelies nabij
een Natura 2000-gebied in Drenthe) geen
negatieve effecten heeft op het Natura 2000gebied. Projecten met een mogelijk
(significant) negatief effect op een of meer
Natura 2000-gebieden moeten worden
beoordeeld (op grond van de Wet
natuurbescherming). Wij bestuderen deze
uitspraak en de mogelijke effecten voor
provincie Zeeland nog samen met de
betrokken partijen. Er is een hoger beroep
ingesteld. Als de uitspraak in hoger beroep
daartoe aanleiding geeft zullen we vanuit de
actieve informatieplicht PS informeren.

3.

Heeft de provincie inzicht om hoeveel
agrariërs / gebruikers het gaat?

3.

4.

Hoe groot is de afstand tot een natuurgebied
waarvoor een natuurvergunning geldt?

4.

Het gaat hier om een uitspraak in een
specifieke zaak. Zie antwoord 2.
Er is derhalve geen algemeen antwoord op
deze vraag te geven.
De rechtbank Noord-Nederland noemt in
haar uitspraak een afstand van 250 meter.
Deze afstand is volgens de rechtbank echter
niet gebaseerd op een wetenschappelijk
inzicht.

5.

Wat zijn de criteria voor het afgeven van een
natuurvergunning voor pesticidengebruik

5.

Per project zal daarom dienen te worden
bekeken of op grond van objectieve
gegevens kan worden uitgesloten dat er
sprake is van significante negatieve effecten
op een Natura 2000-gebied (zie ook
antwoord op vraag 5). Aan het gebruik van
pesticiden en de mogelijke effecten daarvan
op een Natura 2000-gebied is dan ook geen
algemene afstandsnorm te koppelen omdat
per project beoordeeld zal dienen te worden
of er een kans is op de aanwezigheid van
bovengenoemde effecten.
Op grond van artikel 2.7, tweede lid van de
Wet natuurbescherming is het verboden

Vragen aan gedeputeerde staten
nabij een natuurgebied?

Antwoorden van gedeputeerde staten
zonder vergunning van gedeputeerde staten
een project te realiseren dat niet direct
verband houdt met of nodig is voor het
beheer van een Natura 2000-gebied, maar
afzonderlijk of in combinatie met andere
plannen of projecten significante gevolgen
kan hebben voor een Natura 2000-gebied.
Het voorgaande betekent dat het criterium op
basis waarvan een vergunning kan worden
verleend, wordt bepaald door de
beantwoording van de vraag of er sprake is
van significante negatieve effecten.
Zijn deze (al dan niet door het nemen van
mitigerende maatregelen) afwezig, dan kan
de vergunning in principe worden verleend.
MIDDELBURG, 19 oktober 2021
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