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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De wijziging van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant,
paragraaf 1 Toedeling ontwikkelingsruimte PAS.
Aanleiding
Op 17 april 2018 zijn uw Staten geïnformeerd met een statenmededeling over
de Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS –
periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. Met deze statenmededeling zijn uw Staten
tevens geïnformeerd over de huidige stand van zaken in de beschikbare PASontwikkelingsruimte. Hieruit blijkt het volgende:
Voor (duurzame) initiatieven die geen of weinig stikstofuitstoot hebben
(onder de drempelwaarde), is er voldoende ruimte om zich te
ontwikkelen.
Voor andere initiatieven (met meer stikstofuitstoot) is er beperkte
ontwikkelingsruimte en op een aantal locaties zelfs nauwelijks tot geen
ontwikkelingsruimte tot 1 juli 2021.
Gelet hierop willen wij verder verduurzamen (minder stikstofemissie) door de
Beleidsregel natuurbescherming op dit punt door te ontwikkelen.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten zijn op grond van de Wet natuurbescherming bevoegd
voor de uitgifte van de zogenaamde vrije ontwikkelingsruimte. De uitgifte van de
ontwikkelingsruimte vindt plaats conform de Beleidsregel natuurbescherming
Noord-Brabant (hierna Beleidsregel natuurbescherming).
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1. Wij stellen een wijziging van de Beleidsregel natuurbescherming NoordBrabant vast, zodat:
de maximale uitgifte voor de vrije ontwikkelingsruimte wordt verlaagd
van 3,0 mol/ha/jr. naar 2,0 mol/ha/jr. per project.
inrichtingen (niet zijnde veehouderijen) uitsluitend vrije
ontwikkelingsruimte kunnen krijgen, indien energiebesparende
maatregelen zijn genomen met een terugverdientijd van 6 jaar.
veehouderijen uitsluitend vrije ontwikkelingsruimte kunnen krijgen, indien
voldaan wordt aan het Besluit emissiearme huisvesting (Beh).
prioritaire projecten maximaal 2,00 mol/ha/jr. ontwikkelingsruimte
kunnen krijgen.
prioritaire projecten met meer dan 1,00 mol/ha/jr. stikstofdepositie
uitsluitend ontwikkelingsruimte kunnen krijgen met een
duurzaamheidsplan waaruit blijkt welke alternatieven ten aanzien van
emissie en depositie van stikstof zijn onderzocht en waarin de
belangrijkste redenen zijn opgenomen voor het selecteren van de
gekozen optie met inbegrip van de vergelijking van de effecten in
samenhang met andere afwegingsfactoren.
onderhoudswerkzaamheden en verkeerskundige maatregelen aan/bij
wegen worden uitgesloten van de regel dat zeer beperkt
ontwikkelingsruimte wordt uitgegeven rondom de vier Brabantse N2000gebieden met zeer stikstofgevoelige habitattypen.
de maximale uitgifte van 16% van de vrije ontwikkelingsruimte per jaar
komt te vervallen, gezien de afspraak met de provincies om
ontwikkelingsruimte meer verspreid uit te geven.
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Met de genoemde wijzigingen worden initiatiefnemers die gebruik maken van
de vrije ontwikkelingsruimte en initiatiefnemers van/binnen prioritaire projecten
gestimuleerd om verder te verduurzamen (minder stikstofuitstoot).
Hiermee wordt bewerkstelligd dat minder vrije ontwikkelingsruimte (segment 2)
en ontwikkelingsruimte vanuit het prioritaire projectensegment (segment 1) wordt
uitgegeven. Hierdoor blijft ontwikkelingsruimte beschikbaar om (duurzame)
economische ontwikkelingen in Brabant doorgang te laten vinden.
Consequenties

1. Noord-Brabant is de eerste provincie die haar beleidsregel voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte doorontwikkeld met duurzaamheidscriteria.
Zolang Noord-Brabant als enige provincie duurzaamheidscriteria hanteert, is er
een kans dat het effect op de ontwikkelingsruimte klein is. Uit de jaarlijkse
analyse van de uitgegeven ontwikkelingsruimte zal blijken of dit het geval is.
Noord-Brabant wil hiermee een voorbeeld stellen voor andere provincies.
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Europese en internationale zaken
Het Europese Hof oordeelt dit jaar of het PAS in overeenstemming is met de
Europese Habitatrichtlijn. Op 25 juli jl. heeft de Advocaat Generaal hiervoor
reeds een advies gegeven. De aanpassing van de Brabantse beleidsregel is in
lijn met dit advies.
Op basis van het oordeel van het Europese Hof zal de Raad van State
vervolgens uitspraak doen in de beroepen die zijn ingesteld tegen afgegeven
Natuurbeschermingswetvergunningen.
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Communicatie
Over deze wijziging van de Beleidsregel natuurbescherming wordt actief
gecommuniceerd met een persbericht.
Daarnaast wordt er op korte termijn een informatieve themabijeenkomst gepland
met uw Staten en is op 1 oktober a.s. een informatiebijeenkomst gepland voor
initiatiefnemers en adviseurs.
Vervolg
De uitgifte van de ontwikkelingsruimte en de werking van de Beleidsregel
natuurbescherming wordt jaarlijks geanalyseerd. Uw Staten worden hierover
geïnformeerd.
Bijlagen
Besluit Vijfde wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

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

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