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1

Welk onderwerp /agendapunt wilt u aan de orde stellen?
GS heeft een analyse uitgevoerd van de uitgifte van ontwikkelingsruimte in het tweede PAS-jaar (1 juli
2016-1 juli 2017) in relatie tot de beleidsregel natuurbescherming (voorheen beleidsregel PAS) . GS
informeren PS hierover met de Statenmededeling “Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de
beleidsregel PAS – periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017”, d.d. 17 april 2018. In dezelfde statenmededeling
informeren GS PS ook over de huidige stand van zaken in de beschikbare ontwikkelingsruimte. Voor
initiatieven met stikstofuitstoot is er beperkte ontwikkelingsruimte en op een aantal locaties zelfs
nauwelijks tot geen ontwikkelingsruimte tot 1 juli 2021. Gelet hierop willen GS verder verduurzamen
(minder stikstofemissie) door de Beleidsregel natuurbescherming op dit punt verder door te
ontwikkelen. Gezien de complexheid van het onderwerp wordt verzocht om twee themabijeenkomsten
te houden.
U hoeft zich niet te laten leiden door toegezonden stukken voor de Procedurevergadering, zoals
Statenvoorstellen en Statenmededelingen, maar kunt ook zelf onderwerpen agenderen.
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Wat is het doel van de themabijeenkomst?
Doel van bijeenkomst 1 (1 juni 2018) is om PS te informeren (op ambtelijk niveau) over de resultaten en
conclusies van de analyste uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS en PS te
informeren over de huidige stand van zaken van de beschikbare PAS-ontwikkelingsruimte en vragen
hierover te beantwoorden.
Doel van de bijeenkomst 2 (29 juni 2018) is om PS te informeren over de doorontwikkeling van de
beleidsregel natuurbescherming en PS de mogelijkheid te geven hierover vragen te stellen aan
Gedeputeerde vd Hout.
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Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Om de woordvoeders de gelegenheid te geven hierbij aanwezig te zijn.
Denk na of het op een andere wijze of andere dag kan. Tijdens de Procedurevergadering zal, in verband met
de beperkte tijd op Statendagen, worden nagegaan of er ook alternatieve momenten zijn, zoals
maandagenavonden of niet-Statendagen, waarop (facultatief) iets kan worden georganiseerd.

4 Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben?
☒ Informerend
☒ Informatiebijeenkomst
Bij informatiebijeenkomsten is het uitgangspunt dat de informatievoorziening vanuit de ambtelijke
organisatie komt. Informatie die bij deze bijeenkomsten wordt gewisseld is van feitelijke aard. Tijdens
een informatiebijeenkomst kan ook ruimte zijn om te brainstormen over het geagendeerde onderwerp

☒ Expertmeeting
Zowel PS als GS kunnen verzoeken om een expertmeeting.

☐ Rondetafelgesprek
Alleen PS kunnen verzoeken om een Rondetafelgesprek. PS dragen zelf gasten/sprekers aan. In
tegenstelling tot bij een expertmeeting hoeven de gasten geen expert te zijn, maar kunnen dit
bijvoorbeeld ook burgers zijn.

☐ Oordeelsvormend
Oordeelsvorming kan plaatsvinden onderling en/of met GS. Externen kunnen hierbij als toehoorder aanwezig
zijn. Voorbereiding op kaderstelling kan enkel op basis van een Statenvoorstel.

☐ Informerend en oordeelsvormend
Aankruisen als het zinvol lijkt om in één bijeenkomst aan zowel beeldvorming als oordeelsvorming te doen.
De griffie zal in samenwerking met de indiener sparren over de vorm waarin dit het beste kan gebeuren.
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Eventueel: nadere (achtergrond) informatie gewenste bijeenkomst
Planning: eerste themabijeenkomst op 1 juni 2018 (informerend – uitsluitend ambtelijke niveau. Tweede
themabijeenkomst op 29 juni 2018 (informerend – Gedeputeerde vd Hout is hierbij aanwezig).
Hier kan nadere informatie worden gegeven over bijvoorbeeld:
 Welke externen/gedeputeerden moeten bij een bijeenkomst zijn?
 Gewenste duur van de bijeenkomst.
 Periode waar de bijeenkomst moet plaatsvinden of exacte datum.
Geef hierbij ook eventueel relevante achtergrondinformatie aan.

