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Via deze memo wil ik u graag informeren over de stand van zaken rondom het
toezicht op onbenutte ontwikkelingsruimte en het (gedeeltelijk) intrekken van
vergunningen ingevolge de Wet natuurbescherming. Hierover heb ik tijdens een
themabijeenkomst in december 2016 een toezegging gedaan.
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In de beleidsregel natuurbescherming is opgenomen dat GS een toestemmingsbesluit
met toegekende ontwikkelingsruimte (deels) kunnen intrekken of wijzigen indien het
project/de handeling, waarvoor de ontwikkelingsruimte is toegekend, niet binnen
twee jaar is gerealiseerd. Indien het om een omgevingsvergunning gaat, waar
natuurbescherming onderdeel van uit maakt, kunnen GS de gemeente verzoeken het
besluit (deels) in te trekken of wijzigen.
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Eind 2017/begin 2018 is de tweejaarstermijn voor de eerste toestemmingsbesluiten
met PAS-ontwikkelingsruimte verstreken. Door de provincies is een gezamenlijk
aanpak vastgesteld met “Aanpak tweejaarstermijn PAS” (december 2017) en zijn
afspraken gemaakt over de uitvoering van een gezamenlijke landelijke pilot. Brabant
heeft deelgenomen aan deze pilot. Na een administratieve toets bij de initiatieven
waar de tweejaarstermijn was verstreken, zijn 36 inspecties uitgevoerd. Hieruit is
gebleken dat 21 initiatieven (deels) niet zijn gerealiseerd.
De initiatiefnemers zijn inmiddels hiervan per brief op de hoogte gebracht. De
volgende stap is het versturen van een ontwerpbeschikkingen voor de intrekking van
de ontwikkelingsruimte, met de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze.
De eerste ontwerpbeschikkingen kunnen naar verwachting nog dit jaar worden
verstuurd.
Net voor de zomer 2018 is door de provincies ingestemd met de uitrol van deze
aanpak (pilot) en dus de aanpak toe te passen op alle bedrijven waarvan de
tweejaarstermijn is verstreken of verstrijkt. Hiermee komt het toezicht op de
tweejaarstermijn PAS-ontwikkelingsruimte in het reguliere toezichtstraject.

Met vriendelijke groet,
drs. J.J.C. van den Hout
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