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Via deze memo wil ik u graag informeren over de vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH) in het kader van de Wet natuurbescherming.

Kopie aan

/
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Tijdens de Statenvergadering van 23 november jl. heb ik toegezegd schriftelijk terug
te komen op enkele vragen die door uw Staten zijn gesteld over de uitvoering van
VTH-taken in het kader van de Wet natuurbescherming. Ik doe dit in samenhang met
de geplande themavergadering over het PAS op 7 december as, waarin gesproken
zal worden over de analyse uitgifte ontwikkelingsruimte van het tweede PAS-jaar en
het BPO-rapport “Resultaat van toezicht- en handhavingsaanpak gericht op
bedrijfsmatige (niet veehouderij) emissies van stikstofverbindingen”.
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Telefoon
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jvdhout@brabant.nl
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Vergunning Wnb – PAS-ontwikkelingsruimte
De provincie is bevoegd voor het verlenen van een vergunning Wet
natuurbescherming (Wnb) voor die gevallen dat projecten een stikstofdepositie
veroorzaken op een Natura2000-gebied. Er is dus niet voor ieder project een Wnbvergunning nodig. Dit is afhankelijke van de ligging van een project en de aard van
de activiteiten. Daarnaast is niet voor elke Wnb-vergunning PAS-ontwikkelingsruimte
nodig. Alleen wanneer de stikstofdepositie toeneemt ten opzichte van de feitelijke
situatie, is PAS-ontwikkelingsruimte nodig. Het Brabantse uitgiftebeleid van PASontwikkelingsruimte is opgenomen in de Beleidsregel natuurbescherming NoordBrabant.
Wabo - Wnb
Bij Wabo procedures waar de gemeente bevoegd gezag is, dient de gemeente de
aanvrager te wijzen op een mogelijke Wnb-plicht. Als er een Wnb-plicht is, vraagt
de gemeente een Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) hiervoor bij de provincie.
Als er geen Wnb-plicht is, wordt geen vvgb verzocht. Daarom is het van groot
belang dat een gemeente correct toetst of een Wnb-plicht geldt. We houden
regelmatig bijeenkomsten om gemeenten te informeren over het aanhaken van de
Wnb aan het Wabo-spoor en hebben een handreiking opgesteld ter ondersteuning.
Het blijft echter een verantwoordelijkheid van de aanvrager voor het op orde
hebben van zijn/haar noodzakelijke vergunningen.
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Toezicht en handhaving
Om meer zicht te krijgen op industriële en agrarische bedrijven die geen vergunning
hebben, maar wel vergunningsplichtig zijn, is de intensiteit van het toezicht op beide
sectoren de laatste jaren verhoogd. Het toezicht wordt risicogericht
geprogrammeerd1 en wordt uitgevoerd door de Brabantse omgevingsdiensten.
Voor toezicht op agrarische bedrijven vindt dit plaatst binnen het ITV-project
(Intensivering Toezicht Veehouderijen) dat gezamenlijk met gemeenten wordt
uitgevoerd. Over de eerste resultaten van dit project wordt u begin 2019
geïnformeerd.
Voor toezicht op industriële bedrijven is in het BPO-kader een pilot uitgevoerd in
2016. Op deze pilot is een vervolg gekomen met risicogericht toezicht in 2017.
Hierover heb ik uw Staten op 1 november jl. geïnformeerd met een memo
gedeputeerde.
In februari 2019 volgen de in het memo genoemde nadere gegevens. Het toezicht
op de Wnb-plicht bij de industriële bedrijven is inmiddels ingebed in de reguliere
toezichtsopdracht aan de omgevingsdiensten.
De omgevingsdiensten rapporteren periodiek over de voortgang van de uitvoering
van de opdrachten. Jaarlijks worden uw Staten geïnformeerd over de uitvoering van
het voorgaande jaar via een statenmededeling. Deze statenmededeling is eerder dit
jaar aan uw Staten toegezonden.
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Kengetallen vergunningsprocedure
De uitvoering van de gebiedsbescherming, inclusief toetsing aan het PAS, vindt
inmiddels enkele jaren plaats. De kengetallen voor de uitvoering van deze wettelijke
taak wordt gemonitord en is stabiel. Gemiddeld is voor het afhandelen van de totale
vergunningsprocedure voor gebiedsbescherming 40 uur nodig. De uitvoering is te
splitsen in 27 uur voor de vergunningverlener, 4 uur voor administratieve
ondersteuning, 4 uur juridische aspecten en 3 uur voor kwaliteitsboring en
coördinatie. Waarbij iedere functie zijn eigen tarief kent. Deze uitsplitsing en
monitoring vindt plaats om aansluiting te kunnen maken met de provinciale
legesverordening. Hiermee wordt beoordeeld of onze leges 100% kostendekkend
zijn, zoals uw Staten vragen.
Agrarische sector – overige sectoren
Naar aanleiding van een vraag van uw Staten is geïnventariseerd hoeveel Wnbvergunningen er zijn verleend voor de agrarische sector en voor de overige
sectoren. De cijfers voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 oktober 20182 zijn als
volgt:
2017: 96 % van de verleende vergunningen is afgegeven aan de
agrarische sector, 4% aan de overige sectoren.

1
Met risicogericht toezicht wordt daar toezicht gehouden waar het meest waarschijnlijk is dat een
overtreding wordt geconstateerd (in casus: daar waar Wnb-plicht wordt verwacht, maar geen vergunning
is). Hierdoor vindt op een zo efficiënt mogelijke en resultaatgerichte wijze toezicht plaats.
2
Overeenkomend met de periode van de kwartaalrapportage T3 van geheel 2017 en tweede
kwartaalrapportage tot 1 oktober van 2018 van de omgevingsdienst.
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2018 (tot 1 oktober): 86% van de verleende vergunningen is afgegeven
aan de agrarische sector, 14% aan de overige sectoren.
Opgemerkt wordt dat het hier gaat om het totaal aan vergunningen voor
gebiedsbescherming, dus ook vergunningen waar geen ontwikkelingsruimte
benodigd is en de Beleidsregel natuurbescherming dus niet op van toepassing is.
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Analyses uitgegeven ontwikkelingsruimte – werking beleidsregel natuurbescherming
Ieder PAS-jaar wordt een analyse uitgevoerd van de uitgegeven ontwikkelingsruimte
en de werking van de Beleidsregel natuurbescherming.
Op 4 oktober 2016 zijn uw Staten met een statenmededeling geïnformeerd over de
resultaten van het 1e PAS-jaar (1 juli 2015 - 1juli 2016).
Op 17 april 2018 zijn uw Staten met een statenmededeling geïnformeerd over de
resultaten van het 2e PAS-jaar (1 juli 2016 - 1juli 2017). De analyse van het 3e Pasjaar loopt op dit moment. Wij hebben hiervan wel enkele conceptresultaten.
Uit deze conceptgegevens blijkt dat het aantal afgegeven vergunningen voor nietagrarische initiatieven, waarop de beleidsregel van toepassing is, is toegenomen
naar 16. Ter vergelijk: in het 1e PAS-jaar en 2e PAS-jaar betrof het respectievelijk 1
en 5 niet-agrarisch initiatief initiatie(f)(ven).
De resultaten van de analyse van het 3e PAS-jaar verwachten wij begin 2019 aan
uw Staten te kunnen sturen.
Met vriendelijke groet,
drs. J.J.C. van den Hout
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