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DATUM 28-6-2019 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling Van Essen 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Beantwoording technische vragen SGP bedrijventerreinen 

 

1. Kunt u ons op korte termijn informeren van de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg van 21 juni jl.? 

De uitkomsten uit het bestuurlijk overleg worden naar verwachting nog deze week (week 26) verwoord in een 

Tweede Kamerbrief. Wij zullen u deze brief aanbieden, inclusief een begeleidend schrijven.  

 

2. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de PAS-problematiek op 20 juni jl. gaf de minister aan dat er nog steeds 

mogelijkheden zijn om plannen te realiseren, mits intern of extern wordt gesaldeerd. Welke mogelijkheden biedt 

dit voor de zeven gewenste uitbreidingen? 

Externe saldering was met het van kracht zijn van het PAS niet toegestaan voor toestemmingsverlening 

(vergunningen). Door de PAS-uitspraak herleeft deze mogelijkheid. De PAS-partners zullen hier op zo kort 

mogelijke termijn beleid voor opstellen. Omdat de PAS-problematiek los staat van de eerder voorgenomen 

uitbreidingen van bedrijventerreinen, wordt voor wat betreft de mogelijkheden verwezen naar het antwoord onder 

3. 

 

3. Gedeputeerde Van den Berg heeft in zijn Statenbrief van 23 april 2019 aangegeven dat de procedure van een 

passende beoordeling plan-MER driekwart jaar in beslag neemt. Ons idee zou zijn om nu te starten met deze 

procedure, zodat we de vaart erin houden  en ons niet onnodig laten ophouden door deze lastige discussie. 

Daarom is onze vraag: In hoeverre staat de discussie over de PAS-problematiek het starten van deze procedure 

in de weg? Graag een heldere toelichting. 

 

Gedeputeerde Staten hebben in de in de brief van GS van 23 april waar de SGP fractie aan refereert het 

voornemen kenbaar gemaakt om de eerder voorgenomen uitbreidingen van bedrijventerreinen onderdeel te 

maken van de totale verstedelijkingsruimte die mogelijk wordt gemaakt in de Omgevingsvisie en Verordening. De 

voorbereiding hiervan is inmiddels gestart en deze besluiten zullen voor 1-1-2021 aan PS ter vaststelling worden 

aangeboden. Onderdeel van deze voorbereiding is een uitvoerig participatieproces en dialogen met de 

verschillende regio’s. 

 

In hun brief van 23 april staat dat “Het opstellen van een passende beoordeling met plan-MER neemt naar 

verwachting ruim driekwart jaar in beslag. (…)” Daarbij is expliciet vermeld dat “Deze periode (…) exclusief de tijd 

(is) die nodig is voor de besluitvorming over een partiële herziening.” Dat is minimaal een half jaar. Gelet op de 

werkzaamheden die nodig zijn voor het voorbereiden en de te volgen procedure tot vaststelling van een partiële 

herziening van de PRS en PRV, zou dit in het meest gunstige geval nagenoeg gelijk lopen met de vaststelling van 

de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. 

 

De PAS-problematiek staat niet in de weg aan het starten van een procedure tot partiële herziening van de 

vigerende PRS/ PRV. Uit de inmiddels uitgevoerde voortoets is echter gebleken dat voor de eerder voorgenomen 

uitbreindingen van bedrijventerreinen een passende beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming en een 

planMER moet worden gemaakt. Over de uitkomsten van een passende beoordeling en een planMER i.h.k.v. een 

door de SGP fractie voorgestane partiële herziening van de PRS/ PRV, kunnen logischerwijze geen uitspraken 

worden gedaan. Om die reden kunnen op dit moment ook geen uitspraken worden gedaan over de haalbaarheid 
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van de eerder voorgenomen uitbreidingen van bedrijventerreinen. In het kader van de Omgevingsvisie en 

Verordening wordt een planMER voorbereid. Daartoe hebben PS op 10 december 2019 de notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) voor de POVI vastgesteld. Naar verwachting wordt de Nota van Beantwoording van de NRD 

op 17 juli a.s. ter informatie aan de statencommissie toegezonden.  

Nota bene: Zoals toegezegd door de gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling Van den Berg in de commissie RGW 

van 22 mei zullen GS een informatiesessie organiseren over de stikstofproblematiek. Over de plaats en de datum 

zullen wij u in overleg met de griffie nader informeren. 


