E-mail met vragen (GL) Commissie Ruimte 15 januari 2021 over agendapunt 5, m.b.t. SV over inpassingsplan Vliegveld
Midden-Zeeland

Vragen Commissie Ruimte

Antwoorden

Vragen (fractie GL) over statenvoorstel inpassingsplan Vliegveld MiddenZeeland
agendapunt 5
1. PS kunnen bepalen dat GS beslissen op een aanvraag om een
omgevingsvergunning
Maar vooralsnog wordt voorgesteld die beslissingsbevoegdheid bij B&W’s plus
gemeenteraden te laten. Waarom wordt dit wel aan de 6 gemeenten overgelaten
terwijl zij voorstellen dit aan de provincie over te laten?

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.
Voor het deel omgevingsvergunningen stelt GS voor niet op de stoel van
de gemeente te gaan zitten.

2. PS dient de gemeenteraden te horen alvorens een inpassingsplan vast te kunnen
stellen. Wanneer en op welke manier gaat dit gebeuren?

Nadat Provinciale Staten heeft ingestemd met het starten van de
procedure, het voorstel is 5 februari, zullen de verschillende raden
schriftelijk in kennis gesteld worden van het voornemen van PS voor een
inpassingsplan. Een voornemen waar de gemeenten zelf om gevraagd
hebben.

3. De resultaten van het overleg tussen GS en de 6 gemeenten zullen telkens
teruggekoppeld worden naar PS. Op welke manier en in welk stadium?

Wanneer de reacties van de gemeenteraden binnen komen worden die
indien noodzakelijk verwerkt in het voorontwerp inpassingsplan. Op het
moment dat dat ter visie wordt gelegd worden Provinciale Staten hierover
schriftelijk geïnformeerd. De planning is dat de ter visielegging rond de
zomer plaats vindt.

