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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA Statenfractie over krantenartikel
dat stelt dat de provincie de inwoners van Landhorst op het verkeerde been zet

Datum

7 juni 2016
Ons kenmerk

C2190368/3998952
Uw kenmerk

-

Geachte mevrouw Knoet-Michels,

Contactpersoon

G.W.M. (Gerdy) van de Burgt -

Bij brief van 19 mei 2016, ingekomen op 20 mei 2016, heeft u namens de
PvdA fractie schriftelijk vragen gesteld.

van Berlo
Telefoon

(073) 681 26 35

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

gvdburgt@brabant.nl

1. Is de informatie uit bovenstaand bericht van De Gelderlander juist
Antwoord: Nee. Er is geen vergissing gemaakt zoals in het bericht wordt
gesteld. Ook de rechtspositie van bewoners is niet in gevaar. De procedure
voor de aanmeldingsnotitie m.e.r. is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3
Algemene Wet bestuursrecht). De uitkomst van dit besluit maakt onderdeel
uit van de Wabo procedure, de aanvraag van een omgevingsvergunning.
Omwonenden kunnen in de Wabo procedure zienswijzen inbrengen en
daarna zo nodig beroep instellen bij de rechter, ook op de onderdelen van
de aanmeldingsnotitie m.e.r..
Wij hebben er geen enkel bezwaar tegen als de Raad van State besluit
deze bewoners als partij te beschouwen in deze lopende
beroepsprocedure. De omwonenden vinden het, net als wij, wenselijk dat
voor deze locatie een MER wordt uitgevoerd.

Bijlage(n)

-

2. Zo ja, heeft u een verklaring voor de onjuist gegeven informatie? Is het een
eenmalig incident?
Antwoord: n.v.t.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

3. Gegeven het belang dat wij in o.a. in het landbouwdossier aan de dialoog
stellen, is het erg belangrijk dat algemene informatie aan burgers juist is.
Bent u het met ons eens dat de provincie in de informatievoorziening ook
een rol heeft? Is voor burgers helder op welke momenten zij in procedures
een partij zijn? Is deze informatie gemakkelijk toegankelijk gemaakt? Zo ja,
op welke wijze? Zo nee, bent u voornemens dit op korte termijn te
realiseren?
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Antwoord: Ja. De provincie heeft in de informatievoorziening een rol. In
deze procedure is hier extra aandacht voor gegeven. Via een informatie
avond voor belangstellenden op 3 maart 2016 is aangegeven hoe de
procedures verlopen en is er gelegenheid geweest voor vragen.
De procedureschema’s, conform de Algemene Wet bestuursrecht, zijn ook
digitaal beschikbaar gesteld via de klankbordgroep die is samengesteld
naar aanleiding van de plannen van MACE in Landhorst en op de website
van de klankbordgroep.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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