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Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan
het college van GS, gesteld door dhr.
B. Van den Dikkenberg van de fractie
SGP betreffende PAS-melders

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Op 15 juli publiceerde de Minister voor Natuur en Stikstof weer een brief. Wij willen één specifiek onderwerp uit
deze brief graag onder uw aandacht brengen, mede omdat wij hier onlangs een motie over in hebben gediend.
In de brief lezen wij het volgende over de PAS-melders:
Legalisatie PAS-meldingen
De versnellingsvoorstellen van de provincies bevatten enkele voorstellen waarmee het mogelijk is om
meldingen versneld te legaliseren. Het kabinet wil de mogelijkheden daarvoor vergroten en is blij met de
proactieve houding van de provincies op dit onderwerp. Dat sluit aan bij de urgentie en
verantwoordelijkheid die het kabinet voelt om deze problematiek zo snel als mogelijk op te lossen. Het
kabinet wil alle provincies in de gelegenheid stellen om maatwerk te leveren en te doen wat nodig is om
de uitvoering van het legalisatieprogramma te versnellen. Daartoe stelt het kabinet € 250 miljoen
beschikbaar door de middelen uit de tweede tranche van de Lbv naar voren te halen. Ik verwacht dat de
provincies in staat zijn om de eerste versnelde effecten vanaf het begin van 2023 te kunnen realiseren.
Ik zal de provincies nog nader informeren over de randvoorwaarden hierbij. Hiermee beschouwt het
kabinet de motie-Bisschop als uitgevoerd.
Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Hebt u contact gehad met de minister over de aanpak van de legalisatie van de PAS-melders voordat
deze brief naar de Tweede Kamer ging?
2. Hoe waardeert u de opmerkingen van de minister over de rol van provincies in de legalisering van PASmelders?
3. Bent u bereid de aandacht van de minister opnieuw te vestigen op andere knelgevallen (de zogenaamde
interimmers), zodat ook deze gelegaliseerd kunnen gaan worden?
4. Welke mogelijkheden ziet u om de uitvoering van motie 54a te ondersteunen vanuit de toegezegde
middelen?
5. Bent u bereid dit aanbod van de minister om €250 miljoen ter beschikking te stellen voor de legalisatie
van PAS-melders aan te grijpen door zelf (ook buiten de gebieden van de gebiedstafels) actief bij te
dragen aan de legalisatie van deze gevallen?
6. In hoeverre hebben we de PAS-melders, de interimmers en de overige knelgevallen in de provincie
Utrecht in beeld?
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