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Beste Statenleden,

Van

Johan van den Hout

Tijdens de themavergadering Landbouw van 23 juni jl. heb ik toegezegd dat ik in
een memo de nog openstaande vragen over de PAS-ontwikkelingsruimte zou
beantwoorden.

Auteur

Brechje Biemans

Hiervoor verwijs ik naar de notitie Versnelling transitie veehouderij, 4.2.4.
De Versnelling Transitie Veehouderij heeft op twee manieren invloed op de PASontwikkelingsruimte:
1. Doordat er minder ammoniakemissies vrijkomen vanuit stallen, hebben deze
bedrijven minder ontwikkelingsruimte nodig. Dit betekent dat er van de nu al
schaarse PAS-ontwikkelingsruimte, meer ontwikkelingsruimte overblijft voor
het bedrijfsleven. Dit betreft dus PAS-ontwikkelingsruimte die nu al in de PAS
is opgenomen voor de huidige PAS-periode tot 2021.
Hierdoor ontstaat er een eerlijkere verdeling over het Brabantse
bedrijfsleven.
2. Naast de PAS-ontwikkelingsruimte die overblijft (punt 1), leidt de wijziging
van de Verordening natuurbescherming tot een extra reductie van de
ammoniakemissies van de landbouw ten opzichte van het huidige rijks- en
provinciale beleid. Deze extra reductie kan ten goede komen aan extra
depositievermindering voor de natuur, maar kan ook gedeeltelijk omgezet
worden voor extra PAS-ontwikkelingsruimte voor (duurzame) economische
ontwikkelingen.
Dit effect van de aanpassing van de Verordening natuurbescherming zal
direct aanvangen, maar met name vanaf 2022 (en verder) plaatsvinden.
Vóór de aanvang van de nieuwe PAS-periode (1 juli 2021) wordt door
Gedeputeerde Staten bepaald of een deel van deze extra reductie zal
worden ingezet voor extra ontwikkelingsruimte voor (duurzame)
ontwikkelingen. Deze besluitvorming zal mede plaatsvinden aan de hand
van de hoeveelheid ontwikkelingsruimte die voor de tweede PAS-periode
beschikbaar is in de PAS.
Op de vragen over de biologische veehouderij in relatie tot de Verordening
natuurbescherming kom ik in de themabijeenkomst Versnelling transitie veehouderij
op 30 juni as terug.
Met vriendelijke groet,
Johan van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu

