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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

Aanleiding 
U heeft ons op 3 oktober 2022 per brief laten weten dat u heeft besloten om de vergunningverlening voor 
emissiearme stalsystemen vanwege het onderdeel stikstof tijdelijk op te schorten tot 1 januari 2023. Dit 
naar aanleiding van de uitspraken door de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State over het gebruik 
van enkele emissiearme stalsystemen bij melkveestallen. Met deze uitspraken is het naar uw oordeel nodig 
om op dit moment vraagtekens te zetten bij alle emissiearme stalsystemen. Hiermee ligt de 
vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming in Fryslán voor deze stallen in ieder geval 
tot 1 januari 2023 stil. 

Consequenties 
Uw besluit heeft ook consequenties voor de vergunningverlening binnen de gemeenten en de contacten 
hierover met aanvragers. Hoewel wij het door u ingenomen bestuurlijke standpunt respecteren hadden wij 
graag gezien dat hierover een betere afstemming met de gemeenten had plaatsgevonden. Op die manier 
hadden wij tijdig hierover met aanvragers van lopende vergunningen in gesprek kunnen gaan en onze 
raden kunnen informeren. Uw brief is nu voor velen uit de lucht komen vallen en zorgt voor een verdere 
onrust bij agrarische bedrijven. Het past bij onze rol als eerste overheid om in goed overleg met de 
provincie een goede afstemming met betrokkenen te organiseren. 

Vervolg 
Op ambtelijk niveau is er ondertussen over deze problematiek verkennend afgestemd tussen uw ambtelijke 
organisatie en die van ons. Deze afstemming krijgt op korte termijn een vervolg. 

We willen u hierbij het voorstel aanreiken om op bestuurlijk niveau, op initiatief van onze twee gemeenten, 
een gezamenlijk overleg te organiseren, om bij voorkeur Fryslán breed in te zetten op een eenduidige lijn. 
Hoe gaan we om met lopende aanvragen, de wijze van adviseren en de wijze van communicatie. Vanuit de 
gemeenten zouden de wethouders met de portefeuille Vergunningen en/of Landbouw hieraan deel kunnen 
nemen. Wij zien een dergelijk overleg bij voorkeur nog in december 2022 ingepland worden, zodat dan ook 
al een voorschot kan worden genomen op ontwikkelingen vanaf begin 2023. 
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Graag horen wij op korte termijn van u hoe u tegenover dit voorstel staat. Hierover zal ook op ambtelijk 
niveau afstemming plaatsvinden. Laten we elkaar overigens in de tussentijd zo nodig ook aanvullend over 
en weer over ontwikkelingen informeren. Het stikstofdossier en de aanpak Nationaal Programma Landelijk 
Gebied (en de Friese doorvertaling daarvan) zijn volop in ontwikkeling, met binnenkort ook weer nieuwe 
berichten vanuit het Rijk. Laten we daarbij als Friese overheden ook zoveel als mogelijk gezamenlijk 
optrekken. 

Vragen 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marcus Noordmans via telefoonnummer 14 05 14 of 
via  e-mail:  m.noordmans@defryskennarren.nl.  Wilt u in uw contact met de gemeente het zaaknummer 
vermelden? 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, 

gemeentesecretaris, 	 burgemeester, 
Ditta Cazemier 	 Fred Veenstra 

Burgemeester en wethouders van Síidwest-Fryslán, 

burgemeester, 	 gemeentesecretaris, 
mr. drs. J.A. de Vries 	 drs. E.K. Strijker 
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