
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Statenfractie ChristenUnie/SGP 

De heer H.J. Vreugdenhil 

Postbus 90151 

5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH 

Onderwerp 
Beantwoording technische vervolgvragen 

 

 

 

 

Geachte heer Vreugdenhil, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

29 januari 2018 

Ons kenmerk 

C2221061/4311368 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

Dries, M.J. (Marijanne) van den 

Telefoon 

(073) 680 8333 

Email 

mvddries@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

1 

Bij e-mail van 26 januari 2018 heeft u namens de CU-SGP fractie technische 

vervolgvragen gesteld over het BPO-Rapport ‘pilot Industrie in de pas met de 

Wet natuurbescherming”  

 

Onderstaand de antwoorden daarop, evenals een korte uitleg over de werking 

van het BPO. 

 

Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) 
Het doel van het BPO is de kwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving 
in Noord-Brabant te bewaken en te verbeteren gezamenlijke met alle VTH-
partners.  
Deelnemers aan het BPO zijn:  
 Provincie Noord-Brabant (voorzitter en secretariaat) 
 Brabantse gemeenten; 
 Brabantse Omgevingsdiensten; 
 Brabantse veiligheidsregio’s; 
 Waterschappen; 
 Politie; 
 Openbaar Ministerie; 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; 
 Rijkswaterstaat; 
 Terrein beherende organisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en 

Brabants Landschap). 
 
BPO-leden maken op strategisch niveau afspraken over de gezamenlijke 
agenda van Brabantbrede en regio-overstijgende zaken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving.  
BPO is geen besluitvormend overleg. Officieel heeft het BPO geen status. 
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Besluiten worden genomen door de besturen van de verschillende organisaties 
zelf. De verslagen worden breed gedeeld met de achterban ter informatie. Ze 
hebben geen vertrouwelijk karakter.   
 
Het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht heeft laten inventariseren hoe groot die 
mogelijke achterstand van het niet-agrarische bedrijfsleven in de praktijk was 
voor het aanvragen van de juiste PAS vergunningen. Dát was het doel van het 
onderzoek; niét het vaststellen van het aandeel stikstofuitstoot door de industrie.  
 
Van dertig procent van de onderzochte bedrijven bleek dat zij ten onrechte niet 
beschikten over een Nb-vergunning. Om die situatie recht te trekken, heeft het 
BPO eerst een plan van aanpak opgesteld om de industrie te wijzen op deze 
tekortkoming. Dat is in november 2017 gepresenteerd.  
Het onderzoeksrapport is toen ook met een memo aan PS gestuurd. 
https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?docum
entID=896810. 
De procedurevergadering heeft toen geadviseerd aan PS het memo voor 
kennisgeving aan te nemen. De fracties van CU-SGP, PvdD en PvdA waren op 
het moment van het uitbrengen van het advies niet ter vergadering aanwezig. 
 
Over de PAS en de noodzaak voor het aanvragen van Nb-vergunningen geeft 
VNO-NCW in samenwerking met de provincie inmiddels ook 
voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijven.  
 
Het rapport is dus geen studie naar het aandeel stikstofuitstoot door de industrie. 
Daar is noch het onderzoek, noch de gebruikte methode voor bedoelt. Het 
rapport bevat ook géén informatie die relevant zou zijn geweest voor het debat 
over de versnelde transitie van de landbouw. 
 
Voor de volledigheid stuur ik u hierbij eveneens de uitwerking van actiepunt 9 
genoemd in het eerder door u gevraagde verslag van 9 maart 2017.  
Het gaat hier om een memo van 26 april 2017, dat op 3 augustus 2017 is 
verstuurd aan de leden van het BPO. Zie bijlage.  
Verder heeft er op de agenda van het BPO van 25 oktober 2017 een plan van 
aanpak op de agenda gestaan. Dit Plan van Aanpak is gericht op industriële 
emissies van stikstofverbindingen in relatie de Wet natuurbescherming en de 
Programmatische aanpak stikstof (PAS). Zie bijlage. BPO heeft ingestemd met 
de actie om dit in de opdracht 2018 aan de Omgevingsdiensten mee te nemen. 
Dat is inmiddels gerealiseerd in de opdracht 2018 aan de diensten van de 
provincie.  
 
 
 
 
Uw vragen beantwoorden wij als volgt: 
1. U vraagt om de gehele verslagen van de vergaderingen in zowel 2016 als 

https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=896810
https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=896810
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2017. 
Antwoord: Dit betreffen de verslagen van vier BPO-vergaderingen, te weten:  

9 maart 2016, 21 september 2016, 29 maart 2017 en 25 oktober 2017, deze 

verslagen zijn als bijlage bijgevoegd.  

 

2. U vraagt om de informatie over ervaringscijfers waarop de gedeputeerde 
doelt in de BPO bijeenkomst van 9 maart 2016.  
In de BPO bijeenkomst van 9 maart merkt gedeputeerde van de Hout op “dat 
vanuit de vergunningverlening de ervaring leert dat de industrie ongeveer  
1 % van de stikstofdepositie voor haar rekening neemt”.   
Antwoord: Hierbij ontvangt u de gevraagde gegevens. Deze gegevens zijn 

afkomstig van het PBL, grootschalige concentratie – en depositiekaarten 

Nederland, 2015. 

 
Totaal stikstofdepositie Noord-Brabant is 1780. De depositie van industrie 

betreft 20, dat is 1,1 % van 1780. 

Deze tabel was ook opgenomen in het rapport “Versnelling transitie 

veehouderij: effecten voor de natuur en het milieu, Pouderoyen Compagnons 

(Henk Ullenbroeck, Koel Albers), juni 2017.  

Dit rapport is in juni 2017 aan de Staten gestuurd. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

M.J. van den Dries 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


