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Geacht College, 

 
De antwoorden, uw brief met kenmerk 1163470, op onze eerdere vragen met betrekking tot het extern 
salderen van stikstof vormen voor ons aanleiding voor vervolgvragen. 
 
1. Hoeveel kg NH3, van de vergunde 3425,4kg NH3, is gebruikt voor het extern salderen, onder 

andere in het kader van het GOL? 
 

2. Uit de beantwoording op vraag 4 blijkt dat, in ieder geval sinds 2016, de vergunde rechten niet 
volledig zijn benut. Op welke wijze is daar rekening mee gehouden bij de berekening van de 
ruimte voor extern salderen? 

 
3. Waarom bent u de mening toegedaan dat de situatie zoals door ons omschreven in vraag 5, niet 

van toepassing is? 
 

4. Mogen wij uit uw antwoord op vraag 6 de conclusie trekken dat volgens u de daadwerkelijke 
aanwezigheid van dieren niet relevant is en dat alleen wordt gekeken naar vergunde ruimte?  

 
5. Indien u van mening bent dat onze conclusie niet juist is, kunt u ons dan uitleggen waarom niet 

en hoe uw redenering zoals u in het antwoord geeft zich verhoudt met de huidige opvatting 
binnen de provincie? 

 
6. Op welke gronden komt u tot de slotsom dat er geen sprake is van “papieren vee”, wanneer 

rechten niet daadwerkelijk in de vorm van het houden van vee zijn gebruikt en wel worden 
gebruikt in het kader van extern salderen? Heeft u kennis genomen van de opvattingen binnen 
PS? 

 
 



  POSTADRES:  
  NORBERTUSPLEIN 2 5251 EE  VLIJMEN 
  TEL.: 06 53153465 
  EMAIL INFO@HEUSDENTRANSPARANT.NL 
  WEBSITE WWW.HEUSDENTRANSPARANT.NL 

7. Wij hebben begrepen dat de wijze van extern salderen van stikstof wel degelijk onderwerp van 
discussie is binnen de Provincie. Waarom stelt u dat het informeren van de raad niet van 
toepassing is en hoe verhoudt uw opstelling zich met het in de Gemeentewet neergelegde 
verplichting tot het actief informeren van raadsleden? 

 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, namens de fractie 
met vriendelijke groet, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


