
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 

DATUM - 2 december 2021 

AAN        -      Commissie RGW / PS 

VAN - Gedeputeerde Huib Van Essen  

ONDERWERP - beantwoording bij RGW Verweliusterrein 

Vragen:  
Uit de beantwoording blijkt dat niet  artikel 6.3 lid 1 sub a van toepassing is, maar artikel 6.3 lid 1 sub b. De PvdA 
leest de IOV echt anders. Vergelijkbaar met de methodiek van de Wnb gaan wij er vanuit dat 6.3lid 1 sub a t/m c 
cumulatief zijn: dus alle drie met ja beantwoord alvorens er tot een wijziging van het NNN wordt overgedaan.  
 
Ter vergelijking artikel 3.3 lid 4 onder sub a t/m c , waar dit zelfde vereist wordt. In casu moet er waarschijnlijk ook 
voldaan worden aan aart 8 lid lid 5 sub b onder 3: omdat er in dit gebied beschermde das zit.  En dan moet er dus 
ook een beoordeling komen vergelijkbaar met het onder artikel 6.3lid 1 sub a IOV, want verstoren mag alleen 
wanneer er een openbaar belang speelt, alvorens er een ontheffing Wnb verleend kan worden. En uit de 
beantwoorindg van de technische vragen maken we nu op dat er geen openbaar belang is, want er wordt voldaan 
aan art 6,3 lid 1 onder b. 
 
3.3 lid 4 sub  a er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
art 8 lid lid 5 sub b onder 3:  in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip 
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 
 
Antwoord:  
Bedankt voor uw vraag omtrent de interpretatie van het artikel 6.3 lid 1 van de Interim omgevingsverordening. U 
vraagt daarin of de onderdelen a, b, c cumulatief of alternatief moeten worden gelezen (moet aan alle drie de 
voorwaarden worden voldaan of is gaat het om een keuze)? 
 
Artikel 6.3 lid 1 van de Interim omgevingsverordening luidt als volgt: 
 
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen het natuurnetwerk Nederland bevat geen 
nieuwe bestemmingen en regels die ruimtelijke ontwikkelingen toestaan die nadelige gevolgen kunnen hebben voor 
de wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurnetwerk Nederland, bedoeld in Bijlage 10 Wezenlijke 
kenmerken en waarden van deze verordening, of die kunnen leiden tot een vermindering van de kwaliteit, de 
oppervlakte of de samenhang van het natuurnetwerk Nederland, tenzij sprake is van: 
a. ruimtelijke ontwikkelingen vanwege een groot openbaar belang, waarbij er geen reële alternatieven zijn 
die het natuurnetwerk Nederland niet of minder aantasten; 
b. ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot aantasting worden gecompenseerd binnen een met die ruimtelijke 
ontwikkeling samenhangend gebied en met dusdanige activiteiten dat de uitvoering van die activiteiten gezamenlijk 
binnen 10 jaar resulteert in een duidelijk aantoonbare meerwaarde voor het natuurnetwerk Nederland voor wat 
betreft kwaliteit, oppervlakte en samenhang; of 
c. ruimtelijke ontwikkelingen in het natuurnetwerk Nederland die beperkt worden gewijzigd of worden 
toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande 
bestemming. 
 
Dat niet aan alle drie de voorwaarden moet worden voldaan maar dat het om een keuze gaat, is af te leiden uit het 
woordje ‘of’ aan het einde van onderdeel b. Wij baseren ons daarbij op de landelijke “Aanwijzingen voor de 
regelgeving”. Daarover is voor opsommingen het volgende opgenomen: 
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Ik hoop u hiermee inzicht te hebben gegeven dat het niet gaat om een interpretatieverschil, maar dat over de manier 
van opsomming landelijke wetgeving en richtlijnen bestaan. U verwees daarbij nog naar een voorbeeld uit artikel 
3.3 lid 4 van de Wet natuurbescherming. Ik ben niet in detail bekend met die wetgeving, maar lees in die bepaling 
dat is opgenomen dat het “aan elk van de volgende voorwaarden” moet voldoen. Daardoor blijkt uit de formulering 
al dat het op een opsomming gaat en kan het gebruik van het woordje ‘en’ of ‘of’ achterwege blijven, aangezien uit 
de formulering al blijkt hoe het artikel moet worden gelezen. 


