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1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

Analyse uitvoering beleidsregel natuurbescherming
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

In twee informatieve sessies zijn de Staten bijgepraat over de rapportage ‘analyse uitgifte
ontwikkelingsruimte in relatie tot beleidsregel PAS en de doorontwikkeling van de beleidsregel
natuurbescherming. Helaas was er in de beide bijeeenkomsten geen ruimte voor vragen met een politiek
gevoelig karakter. Onze fractie wenst een oordeelsvormende bijeenkomst te beleggen waarin de resultaten
van de analyse, oa dat uit de rapportage blijkt dat in juli 2016 tot juli 2017 slechts 5 niet agrarisch
bedrijven een vergunning hebben aangevraagd vallend onder de beleidsregel en in tegenstelling tot de
verwachting van de onderzoekers in het opvolgende jaar ondanks dat de meldingsruimte nagenoeg benut is
slechts 15 niet agrarische bedrijven een vergunningaanvraag hebben ingediend vallend onder de
beleidsregel, aan de orde komen. Wij willen tevens bespreken in hoeverre het toezicht van de provincie bij
niet agrarische bedrijven mbt de benodigde Nb vergunning voldoet en willen we de uitvoerbaarheid van de
doorontwikkeling van de beleidsregel met de verantwoordelijk gedeputeerde bespreken. Bij deze
bespreking willen we de uitkomsten van het vervolgonderzoek ‘Industrie in de PAS’ die eind oktober
besproken worden in het BPO betrekken. We verzoeken de gedeputeerde deze resultaten dan ook zo
spoedig mogelijk aan de Staten toe te zenden
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Themabijeenkomsten vinden plaats op een statendag
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

☐ Informerend
Informatiebijeenkomst
Expertmeeting
Rondetafelgesprek
☒Oordeelsvormend

☐ Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

De bijeenkomst moet na 9 november geagendeerd worden. Op 9 november wordt de uitspraak over de
houdbaarheid van de PAS verwacht. Conform verzoek van diverse fracties tijdens de infomatieve
themabijeenkomst is het wenselijk de bijeenkomst na 9 november te beleggen zodat de gevolgen van de
uitspraak meegenomen/gewogen kunnen worden in de oordeelsvormende bijeenkomst.
De bijeenkomst moet bij voorkeur 90 minuten duren. De aanwezigheid van de gedeputeerde bij de
bijeenkomst is noodzakelijk.
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