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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake verdeel-
regels PAS

Geachte heer Kuipers,

ln uw brief d.d. 18 maarl2015 hebt u een aantal vragen gesteld over de verdeel-

regels die nodig zijn voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze vragen beant-

woorden wijals volgt.

Vraaq I
Bent u het met de fractie van Groenlinks eens, dat gezien uw GS-besluitenlijst van

deze week, de indruk zou kunnen ontstaan dat GS niet van zins zijn PS te betrekken

bij het opstellen en vaststellen van de verdeelregels met betrekking tot economische
ontwikkelruimte?

Antwoord 1

Nee, in ieder gevalwas dit niet de bedoeling. We werken op dit moment sa-

men met de andere provincies en het Ministerie van EZ aan een sef belerds-

regels die overal in het land op dezelfde wijze moeten gaan gelden.

WI hebben u in onze brief van 18 maart 2015 over de inhoud van deze regels
gei'nformeerd.

Vraag2
ls deze indruk juist?

Antwoord 2

Zie antwoord 1. Het staat provincies daarnaast in principe vrii om bovenop
deze eerste set landelijke beleidsregels aanvullende provinciale regels te for-

muleren. We hechten eraan dat een landeliik uniforme sef regels de



2

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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2 Is deze indruk juist? 
3 Op welke wijze en wanneer bent u van plan PS wèl te betrekken bij het opstellen en vaststellen van 
de verdeelregels mbt economische ruimte in het kader van de PAS? 
 
Gabriëlle van Dinteren,  
mede namens mijn opvolger: Hans Kuipers 




