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Aan

Provinciale Staten van

Geachte Statenleden,

Noord-Brabant
Kopie aan

Via deze memo wil ik u graag informeren over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat (GOL) in relatie tot de tussenuitspraak van de Raad van State inzake ViA15
op 20 januari jl.

/
Van

Erik Ronnes
Telefoon

Op 29 januari jl. heeft dhr. Ludwig namens de fractie van GroenLinks tijdens het
rondvraagmoment vragen gesteld over de uitspraak van de Raad van State inzake
ViA15. Een vraag ging over de mogelijke gevolgen voor verleende vergunningen die
nog niet onherroepelijk zijn, zoals voor de GOL. Hierop is aangegeven dat er
mogelijk beroep wordt ingediend tegen een vergunning die nog niet onherroepelijk
is, wat zou kunnen leiden tot het nader moeten onderbouwen van de effecten
(buiten de 5 kilometer van de (hoofd)wegen). Voor de stikstofaankoop van GOL
gaan we uit van een worstcase benadering, zodat we later bij de uitvoering niet in de
problemen komen.
Hierop is vervolgens gevraagd of de worst-case benadering een wijziging betekent
tov de benadering van het PIP. Indien dat het geval is, willen PS hierover worden
geïnformeerd. Aangegeven is om op deze vraag terug te komen.
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/

Hierbij beantwoord ik deze vraag als volgt:
Zowel de nieuwe versie van het Aerius-rekenprogramma dat vanaf half oktober 2020
gebruikt moet worden, als een worst-case benadering vanuit de tussenuitspraak in
de zaak ViA15 over de 5km-afkapgrens, maken dat we voor de GOL nieuwe
berekeningen maken. Beide aspecten kunnen leiden tot verhoogde berekende
stikstofdepositie en tot extra benodigde maatregelen. Dit leidt ertoe dat:
•
We het PIP gewijzigd voorleggen voor vaststelling. De bevoegdheid voor
vaststelling van het PIP ligt bij uw Staten;
•
De aanvraag en het besluit op de aanvraag Wet natuurbescherming
moeten wijzigen. Hiervoor zijn Gedeputeerde Staten bevoegd.

Met vriendelijke groet,
H.A.G. Ronnes
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