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Via deze memo wil ik u graag informeren over het besluit van Gedeputeerde
Staten om geen vergunningen ingevolge de Wet natuurbescherming te verlenen
aan Tuinbouwvestiging Deurne BV.

Yolanda van de Meulen
Erik van Herk
Van

Johan van den Hout

De vier bedrijven, vertegenwoordigd door Tuinbouwvestiging Deurne BV, willen
zich vestigen in de nabijheid van het Natura-2000 gebied Deurnsche Peel &
Mariapeel waar geen ontwikkelingsruimte wordt uitgegeven conform paragraaf 1
van de Beleidsregel natuurbescherming. Deze paragraaf gaat over de provinciale
beleidsregels over de toedeling van de vrije ontwikkelingsruimte binnen het kader
van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit betekent dat een aanvraag die
ontwikkelingsruimte vraagt op dit gebied niet kan worden verleend op basis van
deze beleidsregel PAS.
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In de Beleidsregel PAS is onder andere de mogelijkheid opgenomen om met
toepassing van een zogenaamde hardheidsclausule af te wijken van de
Beleidsregel. De motivering die ten grondslag ligt aan dit verzoek bevat geen
argumenten anders dan die zouden gelden voor andere initiatieven in dit gebied.
Een argument had kunnen zijn dat stikstofdepositie wordt geminimaliseerd door
gebruik te maken van innovatieve en duurzame toepassingen. Volgens GS passen
de huidige plannen van de initiatiefnemers op dit moment niet binnen de regels van
de PAS.
GS zullen zich blijven inspannen om duurzame glastuinbouw op deze locatie te
realiseren. GS leveren daarom via het provinciaal ontwikkelbedrijf een bijdrage in
de kosten van het dit jaar in ZO-Brabant uit te voeren seismisch onderzoek in het
kader van de Greendeal geothermie Brabant. Dit seismisch onderzoek is een
belangrijke eerste stap in de verkenning van de mogelijkheden voor geothermie. De
gemeente Deurne levert een zelfde bijdrage, zodat het seismisch onderzoek ook
informatie oplevert over het perspectief van geothermie ten behoeve van de
glastuinbouwlocatie Deurne.
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GS zijn graag bereid om met kandidaten voor vestiging van glastuinbouw in Deurne
te onderzoeken, hoe bij een positieve uitkomst van het seismisch onderzoek tot
benutting van geothermie te komen.
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