Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Statenfractie CDA
Mevrouw M. van der Sloot
Statenfractie ChristenUnie-SGP
Dhr. H.J. Vreugdenhil
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH
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IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

PAS-arrest Europees Hof van Justitie
Datum

4 december 2018
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Van der Sloot, heer Vreugdenhil

C2235796/4442359
Uw kenmerk

Contactpersoon

F.H.M. (Saskia) van Dinther
Telefoon

Bij brief van 7 november 2018, ingekomen op 7 november 2018, heeft u
namens de CDA-fractie en de ChristenUnie-SGP-fractie schriftelijke vragen
gesteld.

(073) 680 81 52
Email

svdinther@brabant.nl
Bijlage(n)

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Wilt u ons op zo kort mogelijke termijn informeren over de impact van de
uitspraak van het Europees Hof van Justitie voor de Brabantse landbouw,
industrie en infrastructuur?
Antwoord: Ja. Op woensdag 21 november jl. heeft minister Schouten de
Tweede Kamer geïnformeerd over de consequenties van het arrest van het
Europees Hof van Justitie. De brief kunt u vinden op de website van de
tweede kamer:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=201
8Z21544&did=2018D55385.
U bent hiervan reeds op de hoogte gesteld met een memo gedeputeerde op
20 november jl.: https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provincialestaten/vergaderingen-ps/cpv/20181203/download?qvi=1014240.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd

-

2. Wat is uw Plan B? En hoe ziet u de voortgang van de diverse lopende
trajecten?

Datum

Antwoord: Het PAS is plan B. Zie hiervoor de notulen van de PS-vergadering
van 18 mei 2018 waarin deze vraag is behandeld. Vóór het PAS was
vergunningverlening ingevolge de Natuurbeschermingswet niet mogelijk,
omdat met een individuele passende beoordeling onvoldoende kon worden
gemotiveerd dat significante negatieve effecten zijn uit te sluiten. Het Rijk is
verantwoordelijk voor de implementatie van de Europese Habitatrichtlijn in
nationale wetgeving (i.c. de Wnb). Wanneer het PAS juridisch niet stand
houdt is het aan het Rijk om hierin verantwoordelijkheid te nemen middels een
implementatie van de Habitatrichtlijn in wetgeving die wel uitvoerbaar is.

Ons kenmerk

4 december 2018
C2235796/4442359

Op dit moment werken de PAS-partners diverse mogelijke scenario’s uit en
lopen er acties om oplossingsrichtingen voor de korte en lange termijn in
beeld te brengen. Zie voor meer informatie:
https://www.bij12.nl/pagina/taskforce-bereidt-uitspraak-europees-hof-voor/

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
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Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Statenfractie Christenunie-SGP
De heer H. Vreugdenhil
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

PAS-arrest Europees Hof van Justitie
Datum

4 december 2018
Ons kenmerk

C2235796/4442359

Geachte heer Vreugdenhil

Uw kenmerk

Contactpersoon

F.H.M. (Saskia) van Dinther
Telefoon

Bij brief van 7 november 2018, ingekomen op 7 november 2018, heeft u
namens de fractie Christenunie-SGP schriftelijke vragen gesteld.

(073) 680 81 52
Email

svdinther@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Wilt u ons op zo kort mogelijke termijn informeren over de impact van de
uitspraak van het Europees Hof van Justitie voor de Brabantse landbouw,
industrie en infrastructuur?
Antwoord: Ja. Op woensdag 21 november jl. heeft minister Van Schouten de
Tweede Kamer geïnformeerd over de consequenties van het arrest van het
Europees Hof van Justitie. De brief kunt u vinden op de website van de
tweede kamer:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=201
8Z21544&did=2018D55385.
U bent hiervan reeds op de hoogte gesteld met een memo gedeputeerde op
20 november jl.: https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provincialestaten/vergaderingen-ps/cpv/20181203/download?qvi=1014240.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd

2. Wat is uw Plan B? En hoe ziet u de voortgang van de diverse lopende
trajecten?

Datum

Antwoord: Het PAS is plan B. Zie hiervoor de notulen van de PS-vergadering
van 18 mei 2018 waarin deze vraag is behandeld. Vóór het PAS was
vergunningverlening ingevolge de Natuurbeschermingswet niet mogelijk,
omdat met een individuele passende beoordeling onvoldoende kon worden
gemotiveerd dat significante negatieve effecten zijn uit te sluiten. Het Rijk is
verantwoordelijk voor de implementatie van de Europese Habitatrichtlijn in
nationale wetgeving (i.c. de Wnb). Wanneer het PAS juridisch niet stand
houdt is het aan het Rijk om hierin verantwoordelijkheid te nemen middels een
implementatie van de Habitatrichtlijn in wetgeving die wel uitvoerbaar is.
Op dit moment werken de PAS-partners diverse mogelijke scenario’s uit en
lopen er acties om oplossingsrichtingen voor de korte en lange termijn in
beeld te brengen. Zie voor meer informatie:
https://www.bij12.nl/pagina/taskforce-bereidt-uitspraak-europees-hof-voor/

Ons kenmerk

4 december 2018
C2235796/4442359

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
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