SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Artikel 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad.

Registratie: SV 2019-3

Datum: 18-07-2019

Steller vragen: fractie CDA – Daniël van Schijndel

Onderwerp:
Gevolgen uitspraak Raad van State (RvS) inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
voor (lokale) vergunningtrajecten, bouwplannen en overige ruimtelijke ontwikkelingen

Het college wordt verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk te beantwoorden:
·

Bent u bekend met de inhoud van de recente uitspraak van de Raad van State inzake
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van 29 mei jl.?

·

Hoe bent u bezig met het in kaart brengen van de gevolgen van deze uitspraak voor
(bouw)projecten in Asten?

·

Is bekend welke (bouw)projecten in onze gemeente geraakt ofwel getroffen worden
door de gevolgen van deze uitspraak?

·

Met welke partners (regiogemeenten, omgevingsdienst e.d.) bent u in overleg over de
gevolgen van deze uitspraak op regionaal niveau?

·

Hoe communiceert u in huidige en komende bouwtrajecten en ontwikkelingen met
initiatiefnemers (vergunningaanvragers) over de gevolgen van deze uitspraak?

Toelichting:
Op 29 mei jl. oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse programma om stikstof terug
te dringen in kwetsbare natuur, het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS), niet
deugt. De overheid gaf toestemming voor allerlei projecten die leidden tot nog meer stikstof,
zoals aanleg van wegen of uitbreiding van veestallen. Volgens de overheid kon dat, omdat er
in het PAS ook maatregelen staan om de nadelige gevolgen daarvan te verminderen. Maar de
Raad van State was het daar niet mee eens. Al snel bleek dat honderden projecten van de
Rijksoverheid door die uitspraak opnieuw bekeken moeten worden. Maar ook in provincies en
gemeenten gaat het om veel projecten, zo melden diverse media. In Noord-Brabant zijn
bijvoorbeeld 338 vergunningsaanvragen stilgelegd, in Gelderland 305 en in Limburg 225.
Ook de woningbouw is door de uitspraak getroffen. Onder de oude regeling hoefde van het
bouwen van woningen over het algemeen geen melding gemaakt te worden in het
stikstofprogramma, maar dat moet nu wel. Als fracties hechten we veel waarde aan
transparantie en vinden het belangrijk dat snel in kaart wordt gebracht wat de mogelijke
gevolgen zijn voor (bouw)projecten in onze gemeente en dat daar tijdig over gecommuniceerd
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moet worden met vergunningaanvragers en initiatiefnemers.

Ondertekening en naam:
D.R. van Schijndel (CDA)

F.C. van Helmond (Algemeen Belang)

M. Vankan (Leefbaar Asten)

