E-mail (met nagekomen) Vragen (SP) Commissie Ruimte 15 januari 2021 over agendapunt 5, m.b.t.
statenvoorstel inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland

Vragen Commissie Ruimte

Antwoorden

Vragen (SP) (Huib Ghijsen) over statenvoorstel over inpassingsplan Vliegveld
Midden-Zeeland
Agendapunt 5
In het statenvoorstel bepalen het inpassingsplan voor het betrokken gebied van de 6
betrokken gemeenten. Vervolgens verlenen de 6 gemeenten de nodige
omgevingsvergunningen.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen t.a.v. het inpassingsplan aan de provincie
richten, met vervolgens mogelijk beroep bij de Raad van State.
Belanghebbenden kunnen echter ook bezwaar, beroep en hoger beroep aantekenen tegen
het verlenen van de gemeentelijke vergunningen.

1. In aansluiting op de vraag van GroenLinks: is het daarom niet beter en logischer voor
alle betrokkenen en belanghebbenden dat de provincie gebruik maakt van artikel 3.26
4e lid om de Omgevingsvergunning door GS af te laten geven en dit op te nemen in de
bestuursovereenkomst?

De gemeenten vragen de provincie niet om een omgevingsvergunning(en)
te maken, maar om een inpassingsplan op te stellen.
Er is verschil tussen omgevingsvergunningen en een inpassingsplan. Een
omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen,
wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Het inpassingsplan regelt
de voorwaarden waaronder omgevingsvergunningen verleend kunnen
worden. Door de beslisbevoegdheid voor aanvragen
omgevingsvergunningen bij de gemeenten te laten ligt de beoordeling van
bijvoorbeeld een aanbouw van een woning of bedrijf bij de gemeente waar
de lokale kennis veel groter is dan bij de provincie.
In aanvulling op de beantwoording van de vragen van GL. Het
inpassingsplan gaat niet alleen om een omgevingsvergunning voor het
verleggen van de baan mogelijk te maken. Er gelden voor een groot
gebied contouren (hoogte en geluid) die in bestemmingsplannen of een
inpassingsplan verwerkt moeten worden. Dit is een wettelijke verplichting.
De invloed van die contouren zal voor veel omgevingsvergunningen
marginaal zijn. Er is daarom geen aanleiding voor de provincie om
bevoegd gezag voor te zijn voor het verlenen van die vergunningen.

2. Hoe lang gaat de hele inpassingsplanprocedure duren?
- Is er een stappenplan met tijdlijn mogelijk?

Stap 1: GS informeren (namens PS) gemeenteraden en vragen om
eventuele aandachtspunten. Die worden meegenomen bij de
totstandkoming van het voorontwerp inpassingsplan.
Stap 2: GS stellen voorontwerp inpassingsplan op en publiceren (PS
wordt schriftelijk geïnformeerd, te verwachten zomer 2021)
Stap 3: GS verwerkt reacties en stelt ontwerp inpassingsplan op dat ter
inzage wordt gelegd (PS wordt schriftelijk geïnformeerd, te verwachten
najaar 2021)
Stap 4: GS stelt PS voor het inpassingsplan vast te stellen en stuurt met
het concept-besluit ook een nota verwerking zienswijzen mee (PS
beslissen in vergadering over vaststelling, te verwachten voorjaar 2022)

