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Schriftelijke vragen over de wijziging van de beleidsregel PAS
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Ons kenmerk
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Uw kenmerk

Geachte heer Kuijken,

Contactpersoon

Bij brief van 26 februari 2016, ingekomen op 26 februari 2016, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

B.W.C.J. (Brechje) Biemans
Telefoon

(073) 681 24 78

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

bbiemans@brabant.nl

1. Welke van de huidige aanpassingen van de extra regels rondom de PAS had
u in juli 2015 niet kunnen nemen?

Bijlage(n)

-

Antwoord:
Recent is gebleken dat de maximaal beschikbare ontwikkelingsruimte voor het
eerste PAS-jaar (16 %) in 10 van de 15 Brabantse gebieden is bereikt. Dit is de
reden geweest om de “Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment
2” te wijzigen.
De 16%-regel is in 2015 opgenomen in de Beleidsregel PAS om de uitgifte van
ontwikkelingsruimte beter te spreiden over de PAS-periode. Bijvoorbeeld om te
voorkomen dat er in het tweede of derde jaar geen ontwikkelingsruimte meer is
om uit te geven. De verwachting was echter dat de andere provincies mee
zouden gaan in deze 16%-regel. Dit blijkt tot nu toe niet het geval. Daarom heeft
GS besloten deze 16%-regel los te laten voor duurzame initiatieven. Het
koppelen van de uitgifte van ontwikkelingsruimte aan duurzaamheidscriteria was
ook in 2015 al een wens van GS.

2. Had u de recente aanpassingen van februari niet eerder kunnen voorzien?
Indien niet, waarom niet?
Antwoord:
Nee. Zie antwoord op vraag 1.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

3. Zijn er juridische bezwaren tegen de extra Brabantse regels rondom de PAS,
die in juli 2015 van kracht werden? Indien ja, welke?
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Antwoord:
Nee.
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4. In hoeverre is de nieuwe wijziging van de Brabantse regels rondom de PAS
juridisch houdbaar?
1. Antwoord:
De Beleidsregel PAS is zorgvuldig juridisch voorbereid. GS gaan er daarom van
uit dat de Beleidsregel PAS (inclusief de recente wijziging) juridisch houdbaar is.
Of de gewijzigde Beleidsregel PAS daadwerkelijk juridisch houdbaar is, zal
door de rechter worden bepaald in geval van beroepsprocedures.

5. Leveren de extra Brabantse regels rondom de PAS op enige manier
voordelen op voor Limburgse ondernemers? En gaan die voordelen ten koste
van Brabantse ondernemers?
Antwoord:
De Brabantse beleidsregel PAS, waaronder het maximaal uitgeven van 16 %
van de beschikbare ontwikkelingsruimte per jaar, is uitsluitend van toepassing op
Brabantse initiatieven. Initiatieven elders in Nederland zijn gehouden aan de
maximale uitgifte van 60 % gedurende de eerste 3 jaar van de huidige PASperiode van 6 jaar. Als gevolg hiervan kunnen niet-Brabantse initiatieven gebruik
maken van een deel van de ontwikkelingsruimte voor de komende jaren. Om die
reden hebben GS besloten tot wijziging van de beleidsregel zodat, onder
voorwaarden van duurzaamheid, ontwikkelingsruimte kan worden toegekend
boven het jaarlijkse maximum van 16 %.

6. Heeft u de BZW, ZLTO en BMF óók om input gevraagd of was uw
boodschap slechts een mededeling? Ingeval deze organisaties input hebben
geleverd, wat heeft u hiermee gedaan?
Antwoord:
Ja, over de voorgenomen wijziging van de Beleidsregel PAS is voorafgaand
aan besluitvorming in GS van gedachten gewisseld met ZLTO, BZW en BMF.
Met BZW is afgesproken dat gezamenlijk de verdere ontwikkeling van de
duurzaamheidscriteria voor bedrijven (niet veehouderij) ter hand zal worden
genomen. Daarnaast is op verzoek van BZW de opgenomen terugverdientijd op
6 jaar gesteld in plaats van 8 jaar.
Naar aanleiding van het overleg met ZLTO is besloten een uitzondering te
maken voor de veehouderijen die recent een nieuwe stal hebben gebouwd die
voldoet aan de emissie-eisen zoals deze golden in de Verordening Stikstof vanaf
21 oktober 2010. Ook zij kunnen hierdoor in aanmerking komen voor
ontwikkelingsruimte.
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7. Op 10 juli 2015 heeft u Provinciale Staten toegezegd de Brabantse aanpak
van de PAS, inclusief het wegwerken van de achterstanden m.b.t.
vergunningaanvragen, te evalueren. Waarom heeft u besloten om zowel
Provinciale Staten als de toegezegde evaluatie niet bij de recente aanpassing
van de Brabantse regels rondom de PAS te betrekken?
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Antwoord:
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd een beleidsregel vast te stellen en te
wijzigen met betrekking tot de aan GS toekomende bevoegdheid voor het
beschikbaar stellen van ontwikkelingsruimte in toestemmingsbesluiten op grond
van de Natuurbeschermingswet 1998.
Aan Provinciale Staten is toegezegd dat in 2016 een evaluatie zal plaatsvinden
van de Beleidsregel PAS. GS hebben deze evaluatie in gang gezet en PS zullen
rond 1 juli 2016 over de resultaten worden geïnformeerd.
De recente wijziging van de beleidsregel PAS is noodzakelijk, omdat uit
monitoring van de 16%-regel is gebleken dat in 10 van de 15 gebieden de
grens van 16% is bereikt. Voor de invulling van de wijziging is gebruik gemaakt
van een deelevaluatie, waarvan de resultaten zijn opgenomen in de
statenmededeling die u hebt ontvangen.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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