Van: Brechje Biemans
Verzonden: woensdag 26 september 2018 9:48
Aan: Hermen Vreugdenhil <HVreugdenhil@brabant.nl>
CC: STATENGRIFFIE <STATENGRIFFIE@brabant.nl>; Frans Post <FPost@brabant.nl>
Onderwerp: HW RE: technische vragen
Hallo Hermen,
In bijgevoegde tabel de aard van de werkzaamheden en de omvang van de 16 aanvragen.

verdeling in mol/ha/jr
Sector

totaal

0-0,5

0,5-1

Wonen en werken

3

2
2

Mobiele werktuigen/Bouw- en industrie

4

Wegverkeer

1

Industrie

8

8

16

12

Totaal

1,0-1,5

1,5-2
1
1

1

1

1

1

1

1

Vriendelijke groeten,
Brechje Biemans

Van: Hermen Vreugdenhil
Verzonden: maandag 24 september 2018 11:10
Aan: Brechje Biemans
Onderwerp: RE: technische vragen
Dank voor het antwoord.
Zouden we ook een uitsplitsing kunnen ontvangen van de 16 bedrijven naar aard van de
werkzaamheden en locatie?
Net zoals van de periode 2016-2017 de vijf onder te verdelen waren in 1 zonnepark, 1 vakantiepark, 1
attractiepark, 1 mestvergister en 1 werkzaamheden tv natuurontwikkelingsproject.
Graag zouden we daarbij ook vermeld zien welke omvang de 16 afzonderlijke aanvragen hadden.
m vr groet,
Hermen Vreugdenhil

Beantwoording technische vragen over Wijziging beleidsregel natuurbescherming
Van: Brechje Biemans
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 15:28
Aan: Hermen Vreugdenhil
Onderwerp: HW FW: technische vragen
Geachte heer Vreugdenhil, beste Hermen,
Hieronder de antwoorden op de technische vragen zoals die zijn gesteld, waarbij wordt opgemerkt dat
vraag 3 niet technisch te beantwoorden is.
Vriendelijke groeten,
Brechje Biemans

Van: Hermen Vreugdenhil
Verzonden: donderdag 20 september 2018 12:14
Aan: STATENGRIFFIE
Onderwerp: RE: technische vragen
Beste Griffie,
zouden jullie onderstaande technische vragen willen doorgeleiden naar de juiste ambtenaar voor beantwoording
voorafgaand aan de themabijeenkomst Wijziging beleidsregel natuurbescherming?
m vr groet
Hermen Vreugdenhil
1.

Zoals ook bij de procedurevergadering vermeld willen wij de resultaten van het plan van aanpak
'industriële emissies in relatie tot de PAS' ontvangen voorafgaand aan de themavergadering 'Wijziging
beleidsregel natuurbescherming'. Het gaat dan om de resultaten van fase 1 uit het plan van aanpak
zoals dat volgens planning 1e helft van 2018 is afgerond. Tevens willen wij graag e resultaten
ontvangen van de evaluatie van de toezichts- en handhavingsaanpak in 2017 (onderdeel I van fase
2) zoals conform plan van aanpak in de 1e helft van 2018 is afgerond.

Antwoord:
De rapportage “Plan van aanpak gericht op industriële emissies van stikstofverbindingen in tot de Wet
natuurbescherming en de Programmatische aanpak stikstof (PAS)” beschrijft de richting voor het
vervolg van de eerdere pilot. Het BPO heeft hiermee ingestemd. De belangrijkste actie uit het plan van
aanpak betrof het vervolgen van de toezichts- en handhavingsaanpak in 2017 en hierover te
rapporteren. In de BPO-vergadering van 24 oktober as ligt het conceptrapport met de resultaten van
dit toezicht voor. Zodra dit rapport “definitief” is krijgen de Staten het rapport toegestuurd.
2.

Wij ontvangen graag inzicht in het aantal niet agrarische aanvragen waarop de beleidsregel van
toepassing is over de periode juli 2017 - juli 2018. Dit in vervolg op de geleverde cijfers van de periode
2016-2017 (dat waren er toen 5) in de rapportage analyse uitgifte vrije ontwikkelingsruimte PAS door
Pouderoyen compagnons. (rapport pagina 22).

Antwoord:
In de periode juli 2017 - juli 2018 zijn 16 niet-agrarische aanvragen ontvangen die vergunningplichtig
zijn vanwege de depositie (totaal of projecttoename) op een
Brabants PAS-gebied.

3. Wij zouden graag een analyse ontvangen hoe het kan dat er in de periode 2017-2018 maar 5! niet
agrarisch aanvragen ingediend zijn terwijl er toch veel meer projecten cq ontwikkelingen hebben
plaatsgevonden die een veel hoger aantal aanvragen zou veronderstellen.
Antwoord:
Deze vraag is niet technisch te beantwoorden.

Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet. Ik ben graag bereid om de vragen toe te lichten.

