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Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 mei 2017 in het kader van 

de aanhangige Pilotzaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) prejudiciële vragen gesteld aan het 

Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof van Justitie) over de toelaatbaarheid van de PAS in 

relatie tot de Habitatrichtlijn.

Op de prejudiciële vragen die de Raad van State stelt aan het Hof van Justitie kunnen door 

Nederland zogenaamde schriftelijke opmerkingen (SO) worden ingediend. Het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken zal hierbij het voortouw nemen. Inbreng vanuit de verweerders (Noord-

Brabant, Limburg en Gelderland) en de PAS-partners (overige provincies en de Ministeries van 

Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu) is daarbij van belang om twijfels over de 

juridische houdbaarheid van de programmatische aanpak bij het Hof van Justitie weg te nemen. 

Het is verstandig om één afgestemde SO namens Nederland, alle PAS-partners en verweerders 

in te dienen. Dat voorkomt ruis en maakt de kans op hanteerbare antwoorden van het Hof van 

Justitie op de prejudiciële vragen het grootst.

In de vergadering van het BACVP van 11 mei jl. is daarom besloten dat de provincies die geen 

verweerder zijn (zoals de provincie Zuid-Holland) de portefeuillehouder voor het PAS in IPO 

verband, mandateren om te reageren op het voorstel voor de in te dienen schriftelijke 

opmerkingen over de prejudiciële vragen en deze te accorderen en waar nodig te ondertekenen.

Gelet op deze overwegingen hebben wij in onze vergadering van 10 oktober 2017 besloten u te 

mandateren: 

 om namens de provincie Zuid-Holland te reageren op het voorstel voor schriftelijke 

opmerkingen over de prejudiciële vragen over de PAS en te accorderen.
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 om namens de provincie Zuid-Holland de schriftelijke opmerkingen en/of de formele brief 

aan het Hof van Justitie waarin de beantwoording van deze vragen wordt opgenomen te 

ondertekenen.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Deze brief is digitaal ondertekend, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief
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