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Motie 145

Voorgeschiedenis

Stand van zaken

Handelingsperspectief
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Kern van de zaak
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Zevental kleinschalige uitbreidingen niet in 2e partiële herziening PRS/ PRV.
M.b.t. stikstof negatieve effecten op Natura 2000 gebieden niet op voorhand 
uitgesloten -> motie 145: vind een oplossing!

• Bunschoten / De Kronkels Zuid (max. 7 ha netto)

• Renswoude / uitbreiding Groot Overeem (max. 3 ha netto)

• Rhenen / uitbreiding Remmerden (max. 1 ha netto binnen rode contour)

• IJsselstein / grotere omvang A2-loactie De Kroon (van max. 7 naar 9 ha netto 
binnen rode contour);

• Lopik / uitbreiding De Copen (max. 4 ha netto buiten rode contour)

• Montfoort / uitbreiding bedrijventerrein Heeswijk (max. 3 ha netto buiten rode 
contour)

• Woerden / grotere omvang A12-locatie De Voortuin (van max. 2 naar 5 ha netto)
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Voorgeschiedenis

Statenbrief 15 januari 2019: 4 mogelijke opties

1. Kernrandzone-artikel  (onder voorwaarden bouwen buiten roco)

– ruimtelijke kwaliteitswinst voorop: niet uitbreiding van bedrijventerrein;

2. Nieuwe procedure partiële herziening zonder plan-m.e.r.

3. Nieuwe procedure met plan-m.e.r.

– Niet de voorkeur van GS: tijdsaspect (PRV komt te vervallen per 1-1-2021) en 

mogelijke complicaties van parallelle plan-m.e.r. procedure.

4. Uitbreidingen mee laten lopen in Omgevingsvisie/ Verordening
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Voorgeschiedenis
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Statenbrief 23 april 2019:

• Uitkomst voortoets en juridisch advies: toename van de depositie 

van stikstof in de (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebieden niet

op voorhand uit te sluiten.

• Optie 2 (partiële herziening zonder plan-m.e.r.) daarmee afgevallen.

• Bezwaren optie 3 (nieuwe procedure met plan-m.e.r.) blijven 

bestaan.

• Voorkeur voor optie 4: onderdeel verstedelijkingsruimte in 

Omgevingsvisie en Verordening.
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PAS-uitspraken ABRvS 29 mei 2019



Stand van zaken

Nieuwe werkelijkheid

• PAS onverbindend verklaard. Niet langer bruikbaar als basis voor 

(uitvoering van) bestemmingsplannen.

• ook omgevingsvisie/ verordening kaderstellend plan.

• vaststellen bestemmingsplannen met een berekend 

stikstofoverschot juridisch niet houdbaar (m.u.v. A-D-C-toets).
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Handelingsperspectief

Uitdagingen 7 uitbreidingen van bedrijventerrein

• Uitbreidingen bedrijventerreinen passend beoordelen -> geen aantasting van 
Natura 2000 (= toename stikstofdepositie 0), anders A-D-C-toets.

• Provincie moet uitgaan van maximale planologische invulling, maar gaat zelf 
niet over invulling -> gemeente.

• Berekend effect van de maximale invulling zo klein mogelijk houden.

• (Na saldering) aantasting Natura 2000 uitsluiten of waarborgen dat de algehele 
samenhang van Natura 2000 bewaard blijft (A-D-C-toets).
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Handelingsperspectief 

Inzet provincie 7 uitbreidingen bedrijventerrein

• Doel is realisatie bedrijventerreinen (dat was provinciale toezegging).

• Hoe maken we hiervoor de benodigde ruimtelijke besluiten, die niet sneuvelen 
voor de rechter? 

• Daarvoor: samen optrekken met gemeenten.

• Uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen/ omgevingsplannen eerst 
onderzoeken en aantonen.

• Gemeente levert noodzakelijke onderbouwing voor Omgevingsvisie/ 
Verordening of…

• … optie partiële herziening PRS/ PRV niet op voorhand uitsluiten.

• In ieder geval: onderdeel maken van totale verstedelijkingsruimte 
Omgevingsvisie/ Verordening.
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Handelingsperspectief

Concreet betekent dit

• Gemeenten stellen (stikstofneutraal) (voor)ontwerp-bestemmingsplan + passende beoordeling en 
plan-m.e.r. vast. Provincie neemt dit over in Omgevingsvisie/ Verordening.

• 7 gemeenten in de lead, provincie faciliteert waar nodig:
– in onderlinge afstemming;

– bij gezamenlijke kennisvragen;

– géén garantie dat aantasting Natura 2000 kan worden uitgesloten of ADC-toets succesvol kan worden 
doorlopen.

• Let op: mede afhankelijk van lopende acties, zoals aanpassing Aerius Calculator.

• Maar ook toets op andere ruimtelijke aspecten, zoals mobiliteitstoets, kernkwaliteiten van het 
landschap, cultuurhistorie -> vooroverleg !!!
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Handelingsperspectief

Planning Omgevingsvisie/ Verordening

• 15 februari 2020: uiterste datum gereed en overeenstemming 
voorontwerp + passende beoordeling en plan-m.e.r.. t.b.v. ter visie 
leggen ontwerp in mei 2020.

• Zo niet -> niet integraal mee in ontwerp omgevingsvisie/ verordening, 
maar wel ‘borgen’.

• Op later moment integraal opnemen, op een geoorloofde wijze. GS 
doen alles wat wat redelijkerwijs kan worden verlangd.

• Ook afhankelijk van de gemeentelijke planning, vraagt nadere 
uitwerking en maatwerk.
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Vragen

Gelegenheid tot het stellen van vragen
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