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Aanvulling op het vervolg van het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie.
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Geachte Statenleden,

Van

J.J.C. van den Hout

Op 17 november 2017 heb ik u geïnformeerd over de resultaten van het project
"Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming". Over het vervolg van deze
pilot met een rapportage van de resultaten van programmatisch toezicht heb ik u
middels een memo geïnformeerd op 1 november 201 8. Daarin heb ik aangegeven
dat vanuit het BPO aan de ODBN is verzocht de rapportage aan te vullen met een
aantal ontbrekende gegevens. Inmiddels zijn die ontbrekende gegevens bekend.
Hierover wil ik u graag informeren.
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Bijlage(n)

In de rapportage is aangegeven dat er bij 92 geselecteerde industriële bedrijven
zonder vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, inspecties zijn
uitgevoerd. Gebleken is dat 35 van die bedrijven niet beschikten over de juiste
vergunning. In het BPO is gevraagd om verslag te doen van de opvolging van de
inspecties en in beeld te brengen hoeveel bedrijven alsnog een vergunning op grond
van de Wet natuurbescherming kunnen krijgen.
Inmiddels is dat beeld duidelijk. Alle bedrijven zijn door de Omgevingsdiensten
aangeschreven. Er bleken 6 bedrijven na hercontrole niet meer vergunning plichtig,
doordat ze dusdanige maatregelen hadden getroffen dat de grenswaarde die leidt
tot de vergunningplicht, niet meer werd overschreden.
Van de 29 bedrijven die dan overblijven is aan 8 bedrijven een vergunning
verleend, 8 vergunningaanvragen zijn nog in behandeling, 6 bedrijven hebben de
aanvraag weer ingetrokken om uiteenlopende redenen. En 1 bedrijf bleek nadien
niet vergunning plichtig.
De meeste van de 6 bedrijven die de aanvraag hebben ingetrokken bereiden een
nieuwe aanvraag voor. De resterende 6 bedrijven zonder vergunning zijn weer
opgenomen in het reguliere handhavingstraject om spoedig een nieuwe aanvraag
af te dwingen.
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Verder is het zo dat in onze reguliere opdracht aan de omgevingsdiensten jaarlijks
een opdracht wordt verstrekt om 127 controles uit te voeren op de naleving van de
regels gesteld bij of krachtens de Wet Natuurbescherming, onderdeel
gebiedsbescherming, bij niet-veehouderij bedrijven op basis van een risicogerichte
prioritering.
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Met vriendelijke groet,
drs. J.J.C. van den Hout
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