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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 10 juli 2019
: 27 augustus 2019

Vragen nr. 53
Vragen van mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) over De PAS
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 10 juli 2019 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw W.
Koning-Hoeve (CDA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
De Statenfractie van het CDA heeft diverse vragen aan GS over de gevolgen voor Noord-Holland
van het besluit over de PAS van de Raad van State en over het realiseren van oplossingen voor
de vraagstukken die hierdoor zijn ontstaan. Door het besluit komen vele projecten zoals de
aanleg van wegen, bouw van woningen, andere bouwplannen en vele bedrijven, waaronder
=agrarische bedrijven in de knel.
De CDA fractie wil weten wat de gevolgen van het besluit precies zijn voor de provincie NoordHolland en hoe de knelpunten opgelost kunnen worden. Er moeten mogelijkheden gevonden
worden om de natuur en economie te verbinden. Onze agrariërs hebben bijzondere aandacht
nodig omdat er voor hen vele onduidelijkheden zijn opgeworpen. Zij worden getroffen door
beperkingen en soms tegenstrijdige regels.
Het negatieve oordeel van de RvS over de geschiktheid van de PAS als basis voor
vergunningverlening voor stikstof belastende economische activiteiten nabij natuurgebieden
heeft een grote impact in onze provincie. De gevolgen moeten op korte termijn duidelijk
worden. Zowel gemeentes als bedrijven als burgers staan met de handen in het haar.
Het CDA vindt het van groot maatschappelijk en economisch belang dat de provincie maximaal
inzicht heeft in de ontstane situatie en daarover communiceert met de samenleving. Daarnaast
is van belang dat inwoners en bedrijven zich met hun vragen en zorgen bij de provincie
mondeling kunnen melden.
Ook voor PS als volksvertegenwoordiging is het belangrijk inzicht te krijgen in de stand van
zaken, daarom stellen wij u de volgende vragen:
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VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:
Is Gedeputeerde Staten bereid om een informatie- en coördinatiepunt in te stellen voor
inwoners en bedrijven over de gevolgen van de stikstofuitspraak van de Raad van State, het
Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Antwoord 1:
Voor burgers en bedrijven zijn er mogelijkheden om informatie in te winnen bij de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en de provincie Noord-Holland. OD NHN
behandelt de technische en procedurele vragen over vergunningverlening, toezicht &
handhaving, en de provincie beantwoordt de beleidsmatige vragen. Tevens plaatst de OD NHN,
in afstemming met de provincie, de meest actuele informatie op haar website over
ontwikkelingen binnen dit dossier en verwijst door naar de website BIJ12. Deze werkwijze blijkt
te voldoen.

Vraag 2:
Wat doet het PAS-Team van Noord-Holland precies om inzicht te krijgen in de implicaties van de
uitspraak RvS inzake de PAS voor Noord-Holland?
Antwoord 2:
Wij inventariseren de provinciale projecten waarvan de voortgang wordt geraakt of kan worden
geraakt door de Raad van State-uitspraak. Bovendien voeren wij bij de gemeenten in NoordHolland een inventarisatie uit naar de projecten waarvan zij initiatiefnemer zijn en die geraakt
(kunnen) worden door de Raad van State-uitspraak. Het gaat hierbij om woningbouwprojecten
waarvan de aanvraag voor een vergunning in 2019 of 2020 tot een afronding dient te komen.
Het totaaloverzicht van de betreffende projecten hebben wij eind augustus jl. doorgezet aan
BIJ12/IPO en wij zullen Provinciale Staten hierover informeren.
De OD NHN heeft meerdere brieven opgesteld om aanvragers op de hoogte te stellen van de
mogelijke gevolgen en hoe nu te handelen. Vanuit de inventarisatie en de eventuele reacties
hierop wordt de komende periode een beeld verkregen.

Vraag 3:
Wanneer kunt u ons een overzicht verstrekken van de implicaties voor Noord-Holland?
Antwoord 3:
Een overzicht met implicaties kunnen wij naar verwachting opstellen als er meer duidelijkheid is
over de landelijke beleidslijnen die de basis vormen voor de vergunningverlening. Op dit
moment weten wij nog niet wanneer dit zal zijn.

Vraag 4:
Wordt er geïnventariseerd of en welke lopende vergunningprocedures door de uitspraak
getroffen worden? Zo ja, kunt u ons een overzicht daarvan verstrekken?
Antwoord 4:
Ja, zie het antwoord op vraag 2.
Vraag 5:
Wordt geïnventariseerd wat dit betekent voor ontwikkelingen in de toekomst? Zo ja hoe? Kunt u
ons een overzicht daarvan verstrekken?
Antwoord 5:
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft onder voorzitterschap
van de heer Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. Het adviescollege heeft
de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met
vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma
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Aanpak Stikstof (PAS). Naast een advies voor de korte termijn gaat het adviescollege aan de slag
met adviezen voor de langere termijn. Gezien de impact van de uitspraak van de Raad van State
op projecten en activiteiten op landelijke, regionale en lokale schaal is een organisatie ingericht
met de meest betrokken overheidspartijen. Hierin werken de ministeries van LNV, Infrastructuur
& Waterstaat , Binnenlandse Zaken, Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Defensie, de
provincies, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nauw
samen. Zodra er meer bekend wordt over de ontwikkelingen en beleidslijnen zullen wij u
hierover informeren.

Vraag 6:
Werkt u in dezen samen met de bijvoorbeeld gemeentes, VNO-NCW en LTO? Zo ja met wie en op
welke manier? Zo niet, waarom niet?
Antwoord 6:
Ja, wij werken samen met de gemeenten en de ministeries van LNV en EZK coördineren de
samenwerking met respectievelijk LTO en VNO-NCW.
Vraag 7:
Wat zijn de gevolgen van het loslaten van de zogenaamde ‘grens van 0.05 mol’ voor de
vrijstelling van vergunningplicht zoals die gold onder de PAS?
Antwoord 7:
In de huidige situatie, waarin het PAS niet meer als onderbouwing voor vergunningverlening
mag worden gebruikt, geldt dat voor alle activiteiten met stikstofdepositie van meer dan 0,00
mol op daarvoor gevoelige natuur in Natura 2000-gebieden een vergunning nodig is. Dit is ook
aan de orde voor de activiteiten die in het PAS-tijdperk nog vergunningvrij waren, zoals de
activiteiten die onder de grenswaarde van 0,05 mol vielen. De gevolgen zijn dat er op dit
moment geen vergunningen kunnen worden verstrekt voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe versie van het programma AERIUS Calculator. Met
dit programma kan indicatief het mogelijke effect van stikstofdepositie worden berekend. Het is
de verwachting van het ministerie dat AERIUS op korte termijn beschikbaar komt.

Vraag 8:
Op welke wijze worden op nationaal niveau de Noord-Hollandse belangen in dezen behartigd?
Antwoord 8:
De portefeuillehouder Natuur heeft zitting in de Bestuurlijke Advies Commissie Vitaal Platteland
van het IPO die onder andere over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State gaat.
Vanuit deze commissie zit de portefeuillehouder ook in de kerndelegatie die overlegt met de
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De portefeuillehouder Landbouw is
aanwezig in de Bestuurlijke Advies Commissie Vitaal Platteland als de agenda daar aanleiding
toe geeft.
Ambtelijk participeren wij in voorbereidende werkgroepen in IPO-verband.
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Vraag 9:
Kunnen ook de uitkomsten van de overleggen met het IPO en met minister Schouten betrokken
worden bij de informatievoorziening?
Antwoord 9:
Wij zullen u actief informeren zodra duidelijkheid is over de ontwikkelingen en beleidslijnen.
Tevens zullen wij u voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie Natuur, Landbouw
& Gezondheid van 9 september as. informeren over de stand van zaken ten aanzien van het
PAS-dossier.

Vraag 10:
Op welke wijze wordt PS op de hoogte gehouden van de voortgang rondom de PAS in de
provincie Noord-Holland?
Antwoord 10:
Zie ook het antwoord op vraag 9.
Wij zullen u informeren zodra duidelijkheid is over de ontwikkelingen en beleidslijnen.
Provinciale Staten hebben al een afschrift ontvangen van onze brief d.d. 22 juli 2019 waarin wij
alle gemeenten informeren over de gevolgen van de RvS-uitspraak.

Vraag 11:
Kan Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten elke maand een update geven van de stand van
zaken?
Antwoord 11:
Wij informeren u op de momenten zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn of wij besluiten hebben
genomen in het kader van het PAS-dossier.
Vraag 12:
Kan Gedeputeerde Staten een tijdlijn geven zodat we in de provincie Noord-Holland weten
wanneer meer duidelijkheid wordt verwacht rond het PAS dossier?
Antwoord 12
In onze brief aan gemeenten van 22 juli jl. is een tijdlijn neergelegd. Het is de verwachting van
het ministerie dat de nieuwe versie van AERIUS Calculator op korte termijn operationeel wordt.
Dit najaar worden er naar verwachting de beleidslijnen op landelijk niveau vastgesteld.

