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DATUM 1-8-2019 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Van Essen 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Hoofdlijnennotitie besluitvorming uitbreiding bedrijventerreinen 

Voorgeschiedenis 
Zoals bij u bekend is, hebben GS in december 2018 geconstateerd dat het op dat moment niet mogelijk was om 
in het kader van de 2e Partiële Herziening PRS/PRV (Herijking 2016) een besluit te nemen over een zevental 
uitbreidingen van bedrijventerreinen. Om die reden kunnen gemeenten in principe vooralsnog geen ruimtelijk 
besluit nemen over deze uitbreidingen en kunnen deze dus niet worden gerealiseerd. Naar aanleiding daarvan 
heeft u motie 145 aanvaard en het college daarin opgedragen om  “(…) op korte termijn te komen tot 
oplossingen van de ontstane en eventueel nog te ontstane problemen met betrekking tot de noodzakelijke en 
door het College erkende problematiek van de uitbreiding van de in de oorspronkelijke tekst genoemde 
bedrijventerreinen”. 
 
In de statenbrief van 15 januari 2018 (kenmerk: 81E492FD) zijn een viertal te onderzoeken opties beschreven om 
invulling te geven aan motie 145: ‘ontwikkeling bedrijventerreinen’: 

1. Verplaatsing c.q. uitbreiding o.b.v. kernrandzone-artikel 
2. Nieuwe procedure (derde) partiële herziening PRS/ PRV zonder plan-m.e.r. 
3. Nieuwe procedure (derde) partiële herziening PRS/PRV met plan-m.e.r. 
4. Uitbreidingen mee laten lopen (evt. samen met andere uitbreidingen) in de Omgevingsvisie/ 

Verordening. 
 
In deze brief van 15 januari is reeds aangegeven dat optie 1. alleen aan de orde is als de ruimtelijke 
kwaliteitswinst voorop staat en niet zozeer de uitbreiding van het bedrijventerrein. Hiervoor is dan geen 
aanvullend ruimtelijk besluit van de provincie nodig. Waar mogelijk kan deze optie nu al worden benut. In overleg 
tussen en gemeenten en provincie kan worden bezien of en hoe in voorkomende gevallen toepassing kan worden 
gegeven aan dit artikel. GS zijn in een brief aan uw staten van 23 april 2019 ingegaan op optie 2 t/m 4. 
Optie 2. is niet haalbaar geacht. Door het adviesbureau Tauw is een voortoets opgesteld, om te kunnen 
beoordelen of de beoogde uitbreidingen van bedrijventerreinen mogelijk significante gevolgen kunnen hebben 
voor Natura 2000-gebieden. Uit deze voortoets, die u heeft ontvangen als bijlage bij de Statenbrief van 23 april, is 
naar voren gekomen dat alle zeven bedrijventerreinuitbreidingen elk afzonderlijk en cumulatief tot een toename 
van stikstofdepositie op ten minste één nabij gelegen stikstofoverbelast Natura 2000-gebied leiden. Was de 
uitkomst van deze voortoets geweest dat significante gevolgen op voorhand konden worden uitgesloten, dan zou 
een passende beoordeling en een plan-m.e.r. niet nodig zijn geweest. In dat geval had op korte termijn relatief 
snel voor (een deel van) de zeven bedrijventerreinen alsnog een partiële herziening van de PRS/PRV kunnen 
worden vastgesteld. 
GS hebben aangegeven dat optie 3 niet de voorkeur heeft, omdat niet valt uit te sluiten dat zich inhoudelijke 
complicaties voordoen als er twee parallelle passende beoordelingen en plan-MER-procedures over (deels) 
hetzelfde onderwerp doorlopen worden. Dat kan het proces van de Omgevingsvisie verstoren. Daarbij zou deze 
optie alleen zinvol zijn als de gemeenteraad het betreffende bestemmingsplan vaststelt tussen de 
inwerkingtreding van de partiële herziening van de PRS/ PRV (Herijking 2016) en de inwerkingtreding van de 
Omgevingsvisie/ Verordening. Hoe dan ook zullen deze bestemmingsplannen, al dan niet volgens dezelfde 
werkwijze, onderdeel moeten zijn van de totale verstedelijkingsruimte in de Omgevingsvisie/ Verordening. Anders 
vervalt de geboden ruimte alsnog wanneer de Omgevingsvisie/ Verordening in werking treedt. 
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Alles overwegende hebben GS het voornemen om via optie 4 invulling te geven aan motie 145. De uitbreidingen 
lopen dan mee in het proces van de provinciale Omgevingsvisie en Verordening. 
 
Informatiesessie  
Binnen de Staten bestaan echter twijfels of het traject van de Omgevingsvisie/ Verordening de juiste keuze is; 
een aantal fracties geven de voorkeur aan het traject van een partiële herziening van de PRS/ PRV (Herijking 
2016). Ik ben daarom verder op zoek gegaan naar een mogelijk handelingsperspectief, zonder opties op 
voorhand uit te sluiten. Conform mijn toezegging in uw vergadering van 10 juli jl., wil ik met u in een op 11 
september a.s. te houden informatiesessie bespreken hoe we als provincie samen met de gemeenten 
deze uitbreidingen zo spoedig en zeker mogelijk veilig kunnen stellen.  
 
Noties vooraf en handelingsperspectief voor provincie en gemeenten 
Vooruitlopend op deze sessie geef ik u de onderstaande noties mee, die ik relevant vind voor de discussie: 

1. Het college wil net als u deze uitbreidingen planologisch mogelijk maken en de gemeenten zo spoedig 
mogelijk duidelijkheid geven over het traject dat daarvoor het beste gevolgd kan worden. 

2. Uit de voortoets is gebleken dat alle zeven bedrijventerreinuitbreidingen elk afzonderlijk en cumulatief 
leiden tot een toename van stikstofdepositie op ten minste één nabij gelegen stikstofoverbelast Natura 
2000-gebied. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie  kan worden afgeleid dat een passende 
beoordeling en een plan-m.e.r. verplicht zijn  bij wijziging van de PRV/Omgevingsverordening. Dit 
betekent dat bij vrijwel iedere wijziging van de PRV/Omgevingsverordening ook andere milieueffecten en 
alternatieven bekeken moeten worden. De verplichte inschatting van deze stikstofdepositietoenames zal 
naar aanleiding van de PAS-uitspraken mogelijk hoger zijn, vanwege de daaruit voortvloeiende 
aanpassingen aan de daarvoor te gebruiken AERIUS Calculator. 

3. Bij een stikstoftoename in overbelaste Natura 2000-gebieden zijn er altijd negatieve effecten. Vaste 
jurisprudentie is dan, dat als een activiteit leidt tot een toename van stikstof op daarvoor gevoelige 
habitats die al overbelast zijn met stikstof, in principe geen juridisch houdbaar besluit kan worden 
genomen. In sommige gevallen is wellicht externe saldering (denk aan: opkopen agrarisch bedrijf) 
mogelijk. Is dat niet mogelijk, dan kan alleen toepassing van de ADC-toets nog mogelijkheden bieden, 
maar hiervoor gelden zware voorwaarden (er dient te worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn, 
er sprake is van dwingende redenen van openbaar belang en dat compensatie is verzekerd om te 
waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft); 

4. Bij het bepalen van effecten dient in de passende beoordeling en plan-m.e.r. uit te worden gegaan van 
de maximale planologische invulling van de betreffende regeling. 

5. Hetgeen van toepassing is op een provinciale verordening geldt ook voor een bestemmingsplan. Ook 
voor het verlenen een Wnb-vergunning moet (nogmaals) een passende beoordeling zijn gedaan; een 
plan-m.e.r. is bij de Wnb-vergunning  niet aan de orde, wel bij het bestemmingsplan Alle drie de 
besluiten zijn nodig om een terrein te kunnen ontwikkelen. 

6. Het verlenen van Wnb-vergunningen is sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (ABRvS) moeilijker geworden. Het PAS kan daarvoor niet meer worden gebruikt. 

7. De PRV vervalt van rechtswege wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Ook vervalt de PRV 
wanneer de Omgevingsvisie/Verordening wordt vastgesteld. Dit betekent dat het vigerende beleid en de 
vigerende regelgeving de facto vervallen als deze niet ook in de opvolgende 
Omgevingsvisie/Verordening worden opgenomen. 

 
Dit betekent dat sprake is van een nieuwe werkelijkheid voor de planningspraktijk; het plannen van nieuwe 
locaties is gecompliceerder geworden dan voorheen. 
 
Zoeken naar oplossingen  
Net als uw Staten ben ik van mening dat de provincie haar uiterste best moet doen om de eerder voorgenomen 
zeven uitbreidingen van bedrijventerrein mogelijk te maken. De vervelende boodschap is dat het in de nieuwe 
werkelijkheid die is ontstaan met de PAS-uitspraken, geen vanzelfsprekendheid is dat dit gaat lukken. De 
uitdaging is om ondanks de nieuwe belemmeringen te zoeken naar begaanbaar paden, in de wetenschap dat dit 
geen geplaveide wegen zijn. Het uitgangspunt moet zijn dat zowel provincie als gemeenten planologisch- 
juridisch houdbare besluiten nemen. Zo niet, dan zijn zij vatbaar voor het risico op vernietiging (of 
buitentoepassinglating of onverbindendverklaring) in beroepsprocedures tegen de betreffende besluiten en dan 
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kunnen de uitbreidingen alsnog geen doorgang vinden. De ervaring leert dat tegen vrijwel iedere uitbreiding van 
een bedrijventerrein beroep wordt ingesteld. 
 
Gelet op de bovengenoemde noties is de grootste kans op houdbare besluiten over de zeven uitbreidingen van 
bedrijventerreinen, wanneer de effecten van deze uitbreidingen zo laag mogelijk kunnen worden ingeschat. Dit is 
het geval wanneer de maximale planologische invulling die voortvloeit uit deze besluiten gelijk is aan het beoogde 
gebruik en de daadwerkelijk te verwachten activiteiten op de bedrijventerreinen. 
 
Een te overwegen werkwijze is dat provincie en gemeenten voor de beoogde uitbreidingen van bedrijventerreinen 
de handen ineen slaan. Gemeenten nemen daarbij het initiatief tot het opstellen van een (voor)ontwerp 
bestemmingsplan voor de gewenste uitbreiding van bedrijventerrein, dat uiteraard in overeenstemming is met het 
overige provinciale (ruimtelijk) beleid en wettelijke voorwaarden. Gemeenten stellen voor deze 
bestemmingsplannen/ omgevingsplannen dan ook een verplichte passende beoordeling en een plan-m.e.r. op. 
Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zal de provincie de regels uit het bestemmingsplan/ omgevingsplan 
één op één overnemen in het provinciale ruimtelijke/ omgevingsbeleid.1 De provincie kan zich bij dit besluit 
baseren op de door de gemeente opgestelde passende beoordeling en plan-m.e.r.. Hiermee hoeven de effecten 
niet hoger te worden ingeschat dan noodzakelijk (maximale planologische invulling). Om tijd te besparen kunnen 
provinciale en gemeentelijke procedures deels parallel lopen. Indien het gemeenten lukt om de 
ontwerpbestemmingsplannen tijdig gereed te hebben is het wellicht mogelijk om de uitbreidingen van 
bedrijventerreinen op te nemen in een partiële herziening van de vigerende PRV. Of dit haalbaar en wenselijk is, 
zal mede gelet op de eerder genoemde complicaties, op dat moment in overleg met gemeenten en uw Staten af 
gewogen moeten worden. 
 
Een vergelijkbare handelswijze wordt reeds door gemeenten toegepast, waarbij een reeds verleende Wnb-
vergunning één op één wordt vertaald in de regels van een bestemmingsplan(herziening). Voor het 
bestemmingsplan wordt dan gebruik gemaakt van de passende beoordeling voor de Wnb-vergunning.2 Hiermee 
blijft het effect waar in het bestemmingsplan vanuit moet worden gegaan gelijk aan het effect van de uiteindelijke 
activiteit waarvoor de Wnb-vergunning is verleend. Een belangrijke complicatie die hierbij is ontstaan is dat deze 
vergunningverlening, waarvoor de provincie bevoegd gezag is, vanwege de uitspraken inzake het PAS 
momenteel stil ligt. 
 
De vraag die bij deze werkwijze rijst is waarom de provincie niet zelf een besluit kan voorbereiden, zonder dat 
gemeenten daarvoor een bestemmingsplan met passende beoordeling en plan-m.e.r. opstellen. Het antwoord is 
dat het voor de provincie lastig is om het uiteindelijke gebruik en activiteiten op voorhand in te schatten. 
Aangenomen wordt dat gemeenten veel beter in staat zijn om deze inschatting te maken, omdat zij in contact 
staan met toekomstige gebruikers. Bovendien zullen gemeenten toch ook een bestemmingsplan en de daarbij 
behorende passende beoordeling en plan-m.e.r. voor de gewenste bedrijfsactiviteiten moeten opstellen. Als de 
provincie op voorhand te veel beperkingen oplegt aan het gebruik en de activiteiten kan bij het opstellen van het 
bestemmingsplan blijken dat de door de provincie gecreëerde uitbreidingsruimte onvoldoende is. Er zou dan 
onbruikbare uitbreidingsruimte worden gecreëerd, hetgeen is in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en 
uiteraard onwenselijk is. 
 
Conclusie 
Ik geef er de voorkeur aan om in dit geval alvorens de plannen te verankeren in het provinciale ruimtelijke/ 
omgevingsbeleid, eerst in overleg met de gemeenten tot het maatwerk te komen dat nodig is voor succesvolle 
besluitvorming. Deze werkwijze heeft, zo is de inschatting, de grootste kans op succes. Blijft staan dat ook dit 
proces aan onzekerheden onderhevig is. Zo blijft het risico op discussie over de consistentie tussen de passende 
beoordelingen van de omgevingsvisie en verordening en van de uitbreidingen van bedrijventerreinen. 
Daarom is een nauwe samenwerking tussen gemeenten en provincie erg belangrijk, om ervoor te zorgen dat het 
noodzakelijke maatwerk kan worden geleverd. Waar nodig kan de provincie gemeenten aanvullend adviseren. 

 
1 Wanneer in de Omgevingsvisie wordt gekozen voor een andere planningssystematiek en beoogde uitbreidingen van 
bedrijventerrein binnen nieuw op te stellen kaders passen, bijvoorbeeld wanneer de locatie en omvang van een uitbreiding van 
bedrijventerreinen niet meer op voorhand worden aangewezen en in plaats daarvan randvoorwaarden worden gesteld, zou een 
aanvullend provinciaal besluit misschien niet nodig zijn. 
2 Voor zover hierbij geen gebruik is gemaakt van de passende beoordeling van het PAS, omdat de ABRvS de passende 
boordeling van het PAS als onvoldoende beschouwt.  
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Op 11 september zal ik, na de informatiesessie met de Staten, een bestuurlijk overleg hebben met de wethouders 
van de betreffende gemeenten over dit onderwerp, met als doel om gezamenlijk de vervolgstappen te bespreken. 
Voorafgaand hieraan zal ook ambtelijk overleg met gemeenten plaatsvinden om de mogelijkheden en 
voorgestelde aanpak te bespreken. 


