Memo van de gedeputeerde
drs. J.J.C. van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
Onderwerp

Datum

Vervolg op het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie.

1 november 2018
Documentnummer

4433175
Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren, zoals door mij toegezegd tijdens de PSvergadering op 28 september 2018, over het vervolg van het project
“Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming”. Over het eerste deel van dit
rapport bent u op 17 november 2017 geïnformeerd.
Uw Staten hebben gevraagd om de rapportage van het vervolg van deze pilot.

Kopie aan

Van

J.J.C. van den Hout
Telefoon

(073) 681 26 54

Inmiddels is het rapport “Resultaat van de toezicht- en handhavingaanpak gericht op
bedrijfsmatige (niet veehouderij) emissies van stikstofverbindingen” gereed.
Hierin staan de resultaten van het risicogericht toezicht op de vergunningen in het
kader van de Wet natuurbescherming bij industriële bedrijven. Het rapport is bij
deze memo gevoegd.

Email

jvdhout@brabant.nl
Bijlage(n)

1

Uit de rapportage blijkt dat van de 92 industriële bedrijven die zijn gecontroleerd,
er 35 zonder de vereiste Wnb-vergunning in werking zijn.
De 92 onderzochte bedrijven komen voort uit een risicogerichte aanpak, waarbij
juist die bedrijven in het toezichtsprogramma zijn betrokken waar de kans het grootst
werd geacht dat ze vergunningplichtig zijn. Dit is beoordeeld op grond van de aard
van de activiteiten in combinatie met de ligging ten opzichte van een Natura2000
gebied. Daarmee is het aantal bedrijven dat in werking is zonder vereiste Wnbvergunning niet representatief voor het totale Brabantse bedrijvenbestand.
De 35 bedrijven zonder vergunning zijn allemaal door de Omgevingsdiensten
aangeschreven. Dit heeft ertoe geleid dat er tot nu toe 22 aanvragen voor een
Wnb-vergunning zijn ingediend, 7 daarvan zijn inmiddels verleend.
Het rapport is op 24 oktober jl. besproken in het BPO. Het BPO heeft verzocht de
rapportage te laten aanvullen met de volgende cijfers: welk aantal van de
bedrijven die zonder Wnb-vergunning in werking is kan worden gelegaliseerd en
welk aantal niet. De aanvulling op het rapport wordt geagendeerd in de BPOvergadering van 23 januari 2019 en worden vervolgens met uw Staten gedeeld.

Met vriendelijke groet,
drs. J.J.C. van den Hout
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