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's-Hertogenbosch, 27 april 2018
Technische vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de Statenmededeling analyse
uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.
Geacht college,
Wat betreft de analyse van de uitgifte van ontwikkelingsruimte in de periode 1 juli 2016 tot 1 juli
2017 heeft fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen.
De reden voor de introductie van de duurzaamheidscriteria is dat na een half jaar PAS in 10 van de 15
natuurgebieden de grens was bereikt en uw college het niet wenselijk vindt om bepaalde duurzame
initiatieven, infrastructurele projecten en initiatieven waarvoor in het verleden als een
salderingsbesluit is afgegeven, te weigeren.
1.

In welke gevallen (binnen of buiten Noord-Brabant door Brabantse aanvragers) is een
aanvraag zodanig aangepast dat voldaan werd aan de duurzaamheidscriteria in de periode
van 1 juli 2016 tot en met 1 juli 2017?

Antwoord: Zoals in paragraaf 4.3 van het rapport van Pouderoyen is aangegeven, is in zes gevallen
gebruik gemaakt van de uitzonderingsregeling om ontwikkelingsruimte uit te geven boven de 16^1
jaarruimte. Bij vier bedrijven (1 melkrundveebedrijf en 3 vleeskalverenbedrijven) is/was de
aanvraag zodanig (aangepast) dat het bedrijf op bedrijfsniveau door saldering voldoet aan de
toenmalige Verordening natuurbescherming1. Twee bedrijven (geiten en paarden) hebben geen
extra inspanning hoeven te doen, aangezien er in de toenmalige Verordening natuurbescherming
geen emissie-eisen waren opgenomen voor geiten en paarden2.
2. Waar bestaan deze duurzaamheidscriteria uit?
Antwoord: Jaarlijks wordt maximaal 16^1 van de beschikbare ontwikkelingsruimte uitgegeven.
Uitzonderingsregel hierop is:
- veehouderijen kunnen toch ontwikkelingsruimte krijgen boven de maximale jaarruimte, indien zij
voldoen aan de Verordening natuurbescherming.
- overige bedrijven kunnen toch ontwikkelingsruimte krijgen boven de maximale jaarruimte, indien
zij alle energiebesparende maatregelen hebben getroffen met een terugverdientijd van 6 jaar of
korter.
1 Dit was vóó r de wijziging van de Verordening natuurbescherming op 8 juli 2017. Bedrijven hadden toen nog
de mogelijkheid om op bedrijfsniveau aan de Verordening natuurbescherming te voldoen door te salderen
binnen het bedrijf.
2 Dit was vóó r de wijziging van de Verordening natuurbescherming. Voor geiten zijn inmiddels wel emissieeisen opgenomen in de Verordening natuurbescherming.

Het voorgaande is opgenomen in artikel 1.5 van de beleidsregel natuurbescherming.

3.

Op welke wijze zorgt de aanpassing van de aanvraag aan deze duurzaamheidscriteria er voor
dat de hoeveelheid uit te geven ontwikkelingsruimte toch binnen de in de beleidsregel PAS
gestelde perken blijft?

Antwoord: Het landelijke PAS-systeem laat niet toe dat er meer dan 60X1 van de ontwikkelingsruimte
wordt uitgegeven. Het uitgeven van ontwikkelingsruimte boven de jaarruimte van 16X aan
duurzame initiatieven, is dus uitsluitend mogelijk tot het landelijke maximum van 60X.
Na aanpassing van een aanvraag op de duurzaamheidscriteria wordt deze opnieuw getoetst aan de
beleidsregel natuurbescherming.
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