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Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 4 juli 2019, ingekomen op 4 juli 2019, heeft u namens de CDA fractie 

schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. a) Bent u het met CDA eens dat er sinds de recente stikstofuitspraak van de 

Raad van State sprake is van een nieuwe realiteit? 

    b) Tijdens de themabijeenkomst op 28 juni jl. sprak u de verwachting uit dat 

vergunningverlening ‘niet gladjes’ zal verlopen. Waar voorziet u problemen en wat 
gaat u hiertegen doen? 

Antwoord: Ja, er is sprake van een nieuwe realiteit dat er nu niet meer gebruik 

gemaakt kan worden van het PAS als onderbouwing van vergunningaanvragen. 

Vanwege de uitspraak over het PAS liggen veel vergunningsaanvragen en 

procedures momenteel stil. De provincie erkent het effect hiervan op 

initiatiefnemers in alle sectoren in Nederland en Brabant en zet zich als PAS-

partner landelijk dan ook sterk in om een oplossing te vinden voor deze impasse. 

De provincie informeert andere overheden in Brabant over de actuele 

ontwikkelingen. Daarnaast informeren de provincie en andere overheden 

vergunningsaanvragers tijdig, duidelijk en zo volledig mogelijk, hoewel er op dit 

moment nog veel onduidelijk is. 
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2. Hoe ziet u in dit verband de hoos aan vergunningaanvragen die nog gaat 

komen n.a.v. de maatregelen Versnelling transitie veehouderij? Wat betekent dit 

voor het behandeltraject van al deze vergunningaanvragen en de extra kosten die 

zowel overheden als veehouders moeten maken? 

Antwoord: De uitspraak heeft in de basis geen gevolgen voor de Versnelling 

Transitie Veehouderij (VTV) en specifiek voor de Verordening natuur-

bescherming. Het terugdringen van de stikstofuitstoot met deze versnelling is 

juist geheel in lijn met de uitspraak. Echter, voor de op basis van de Verordening 

Natuurbescherming gevraagde stalaanpassingen zijn nieuwe vergunningen 

nodig, waarbij conform de verordening voor veel diercategorieën uiterlijk 1 

januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare aanvraag moet zijn ingediend. 

Aangezien het rekenprogramma Aerius in verband met een aanpassing tijdelijk 

niet beschikbaar is, en voor bovengenoemde gevallen een knelpunt kan ontstaan 

bij het tijdig indienen van een ontvankelijke aanvraag, stellen GS aan PS voor om 

de termijn voor het indienen van een ontvankelijke en vergunbare aanvraag op 

te schuiven naar 1 april 2020. Hierover hebben wij uw Staten geïnformeerd met 

de Statenmededeling van 9 juli jl. 

 

3. a) Hoe gaat u om met bedrijven die een geaccepteerde melding hebben i.h.k.v. 

het PAS en voor wie nog niet duidelijk is hoe zij hun vergunning moeten 

aanpassen? 

    b) Hoe gaat u om met bedrijven die minder uitstoten dan de drempelwaarde 

0,05 mol/kg/ha en waarbij geen melding nodig was? 

Antwoord: Zoals de minister in haar brief van 27 juni 2019 heeft aangegeven, zijn 

de vergunningvrije activiteiten destijds uitgevoerd conform de toen geldende 

wet- en regelgeving. Daarmee hebben initiatiefnemers die een melding hebben 

gedaan of een meldingsvrije activiteit ontplooiden te goeder trouw gehandeld. 

Na vaststelling van de beleidslijn voor toekomstige vergunningverlening zal voor 

deze activiteiten gestreefd worden naar legalisatie. Om deze reden zal er in de 

tussenliggende periode geen sprake zijn van actieve handhaving. 

 

4. Klopt het dat na de uitspraak van de Raad van State veehouderijbedrijven een 

milieueffectrapportage (MER) moeten opvragen? Hoe denkt u over het tijdspad 

hiervoor? 

Antwoord: Op dit moment werken de overheden nog aan de relevante 

toetsingskaders voor onder meer intern en extern salderen en beweiden en 

bemesten zodat nog onduidelijk is of en wanneer een MER vereist is en welke 

toetsingskaders voor een MER gelden. In het najaar zal hier meer over bekend 

worden. 
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5. Kunt u in kaart brengen wat de gevolgen van de uitspraak van Raad van State 

zijn voor de Brabantse economie, in brede zin, per sector en per regio? 

Antwoord: In de kamerbrief  van 19 juni jl. is een eerste inschatting gegeven van 

projecten die mogelijk geraakt worden door de uitspraak. Deze eerste 

inventarisatie is gebaseerd op de prioritaire projectenlijst die in het kader van het 

PAS reeds eerder was opgesteld. Duidelijk is dat er veel meer projecten zijn die 

mogelijk geraakt worden door de uitspraak. Tijdens het kamerdebat van 20 juni 

jl. is de afronding van deze inventarisatie toegezegd, waarbij in de zomer inzicht 

wordt gegeven in de Rijksprojecten en de woningbouwopgave en vervolgens 

voor 1 september in de overige projecten van provincies, gemeenten en 

waterschappen. Daarnaast zullen we, zoals in de Statenmededeling van      9 juli 

jl. is vermeld, de komende weken de bij de mededeling gevoegde ijst aanvullen 

en bijstellen op basis van diverse informatiestromen en nadere prioritering om 

zo te komen tot een geactualiseerde lijst van projecten met groot provinciaal 

belang. Wij nemen in de komende periode van 2-3 maanden proactief contact 

op met initiatiefnemers en partners om te spreken over mogelijke opties voor 

vergunningverlening voor de middellange termijn. 

 

6. Wat betekent de uitspraak van de Raad van State voor infrastructurele 

projecten in Brabant, zoals de (geplande) verbreding van wegen en de aan te 

pakken knelpunten op provinciale wegen? Kunt u per project op een rijtje zetten 

wat de gevolgen zijn? 

Antwoord: Zie ook antwoord op vraag 5. Op dit moment zijn we bezig met een 

inventarisatie waarin onder meer ook de infrastructurele werken worden 

meegenomen.  

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/20/reactie-op-het-verzoek-om-een-inventarisatie-van-projecten-en-een-update-van-de-stand-van-zaken-met-betrekking-tot-het-programma-aanpak-stikstof
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=20-06-2019

