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Geachte leden,
Wij informeren u dat ons college op 1 6 juni jl. heeft besloten de
wijziging van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland
vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

Uw kenmerk

De beleidsregel is aangepast in verband met een aantal technischjuridische verbeterpunten die in het afgelopen halfjaar naar voren zijn
gekomen.
Daarnaast is de Beleidsregel aangevuld met een artikel in verband met
de invoering van het Stikstof Registratie Systeem en de vereisten
waaraan aanvragen voor een Wet natuurbeschermingsvergunning voor
woondealprojecten, woningbouwprojecten en MIRT-projecten moeten
voldoen. Deze wijziging is er vooral op gericht om zoveel mogelijk
woningbouwprojecten tijdig in het stikstofregistratiesysteem op te
nemen en daarmee vergunningverlening en uitvoering mogelijk te
maken.
De beleidsregel is ook gewijzigd met het oog om ruimte te bieden voor
de inzet van het instrument van intern salderen met gesloopte
bebouwing. In de oude tekst van de beleidsregel was het vereiste
opgenomen, dat alleen intern gesaldeerd mag worden met
depositieruimte van een activiteit waarvan de gebouwen nog aanwezig
zijn. In een aantal situaties leverde dat een ongewenst en onbedoeld
verzwarend effect op. Door deze wijziging kunnen met name meer
woningbouwprojecten in Noord-Holland gebruik maken van intern
salderen.
De wijziging met betrekking tot varkenshouderijen geldt vooralsnog
alleen voor concentratiegebieden in het zuiden en oosten van het land.
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In de bijlage treft u een nadere toelichting aan op de wijzigingen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
i/.

pro mciesecretaris

H. «K^schartman

voorzitter

A.Th.H. van Dijk
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