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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De brief van minister Schouten van 27 juni jl. aan de Tweede Kamer over de
uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Rijk-provincies inzake de stand van zaken
voor de korte termijn met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Aanleiding
Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
uitspraak gedaan inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Uw Staten zijn
eerder geïnformeerd over de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer
van 11 juni jl. Op 21 juni heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het Rijk
en de IPO-kerndelegatie namens de provincies. Op 27 juni 2019 heeft minister
Schouten de Tweede Kamer geïnformeerd over dit bestuurlijk overleg. Deze brief
hebben wij hier ter kennisname bijgevoegd.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd voor de uitvoering van de Wet
natuurbescherming en daarmee voor de uitvoering van het PAS.

Kernboodschap
1. Wij geven nauwgezet invulling aan de uitspraak van de Raad van State.
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De uitspraak van Raad van State inzake het PAS heeft direct ingrijpende en
verstrekkende consequenties voor Brabant. De uitspraak raakt vele sectoren
waaronder landbouw, werklocaties, infrastructuur, industrie, woningbouw, etc.
Gezien de consequenties en het belang voor Brabant heeft dit onze volle
aandacht. Wij gaan zorgvuldig invulling geven aan de uitspraak van de Raad van
State en spannen ons ten uiterste in om de belangen voor de Brabantse
economie en natuur goed te behartigen en te borgen.
Wij hebben gedeputeerde Grashoff direct afgevaardigd voor de kerndelegatie
PAS van het IPO die op 21 juni jl. overleg heeft gehad met minister Schouten en
minister Van Nieuwenhuizen. Om duidelijkheid te geven over de ontstane
situatie op de korte termijn heeft minister Schouten bijgaande brief opgesteld. In
de brief wordt met name ingegaan op de aanpak op korte termijn. Op 5 juli 2019
is het volgende bestuurlijke overleg tussen het Rijk en de provincies gepland.
Vervolg
In de komende periode pakken wij deze problematiek met grote urgentie op. We
beschouwen de consequenties voor de voortgang van Brabantse projecten en
zullen lijnen uitzetten voor een evenwichtige beleidsontwikkeling, waarbij recht
zal worden gedaan aan de PAS-uitspraak en de achterliggende bedoeling
daarvan, en tevens het uitgangspunt is dat Brabant niet voor langere tijd “op
slot” gaat. Wij zullen uw Staten hierover zo snel als mogelijk nader informeren.
Op vrijdag 28 juni as wordt u tijdens een themabijeenkomst bijgepraat over de
consequenties van de uitspraak van de Raad van State over het PAS.
Communicatie
Communicatie vindt zo veel mogelijk plaats via het landelijke spoor door de PASpartners gezamenlijk.
Gezien onze rol als vergunningverlener is informatieverstrekking voor de
provincie het primaire communicatieve doel. Kernboodschap is dat de provincie
alle bij de PAS betrokken partijen tijdig, duidelijk en volledig informeert over de
vergunningverlening. Communicatie vindt plaats via de provinciale website,
brief- en mailwisseling, en informatiebijeenkomsten.
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Bijlagen
Brief minister Schouten aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het
Bestuurlijk Overleg Rijk-provincies inzake de stand van zaken voor de korte
termijn met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
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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

Programmamanager: de heer H.J. van Herk, (073) 681 29 61, hvherk@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw B.W.C.J. Biemans, (073) 681 24 78,
bbiemans@brabant.nl.
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