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Onderwerp

Stikstofdepositie in combinatie met projecten, plannen en vergunningen

Voorstel

1. Kennis te nemen van het Stappenplan Aanpak Stikstofproblematiek;
2. In te stemmen met de concept raadsinformatiebrief.

Inleiding

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 (ABRS, 29
mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:NL:RVS:1604) geoordeetd dat het
Programma Aanpak Stikstof (de'PAS') niet gebruikt mag worden als basis om
toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse
van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2OOO-gebieden.

De uitspraken hebben vanaf 29 mei 2019 consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen,
zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van nieuwe bedrijven, het
organiseren van evenementen en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een
toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-
gebieden.
Hierdoor is het ingewikkelder geworden om deze ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te
maken.

Stikstof is één van de aspecten waarop een project of plan (zoals een bestemmingsplan of
omgevingsvergunning) moet worden getoetst. Complicerende factor hierbij is dat stikstof
tot op grote(re) afstand van de bron neerslaat en er 118 Natura 2OOO-gebieden met
overbelaste stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van (dier)soorten verspreid
over Nederland liggen.

In te vullen door het B&W secretar¡aat:

,(nttoora tr Niet akkoord

tr Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder AGewijzigde versie

tr Anders, nl.:
Besliss¡ngd.d.: 2b-rt'Z-ot3 Nummer: l3

Kleine wijzigingen in het Stappenplan Aanpak Stikstofproblematiek hoeven
niet opnieuw naar het college. De portefeu¡llehouder informeert het college
actief over de wijzigingen.
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Nu het ecologisch onderzoek ("de passende beoordeling") van het PAS niet meer als basis

voor toestemmingverlening kan worden gebruikt, is voor veel ruimtelijke ontwikkelingen,
ook op grote äfstand van Natura 2OOO-gebiederr, rroclig dat zij op eetr andere manier gaan

aantonen, dat hun project of plan (zoals een bestemmingsplan) op voorhand geen

significant schadelijke effecten heeft op de Natura 2OO0-gebieden. Pas daarna kan

toestem ming worden verleend.

Beoogd effect/doel

Een eenduidige handelwijze omtrent de plannen, projecten en vergunningen met
betrekking tot stikstof.

Argumenten
1. 7 Toetsingskader nodig voor ruimteliike ontwikkel¡ngen
De uitspraken hebben vanaf 29 mei 2019 gevolgen voor - onder andere -
(bestemmings)plannen, projecten en aanvragen die betrekking hebben op de fysieke
leefomgeving:

. het PAS mag niet meer als toestemmingsbasis worden gebruikt voor
stikstofveroorzakende ruimtelijke ontwikkelingen. Het maakt daarbij niet uit of
sprake is van een prioritair of ander project;

. voor iedere (tijdelijke) ruimtelijke ontwikkeling die tot een toename van
stikstofdepositie leidt ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen in Natura

2000-qebieden waarvan de kritische depositiewaarde wordt overschreden en

waarvoor nog geen onherroepelijke natuurvergunning is verleend, moet een

natuurvergunning (of verklaring van geen bedenkingen) worden aangevraagd;
. natuurvergunningen die met toepassing van het PAS zi¡n verleend en die in rechte

zijn aangevochten zullen in beginsel vernietigd worden (tenzij de juridische

houdbaarheid van het PAS geen beroepsgrond is dan wel andere formele
procesvereisten in de weg staan aan vernietiging);

¡ alle activiteiten die onder het PAS waren vrijgesteld van de vergunningplicht en

waarvoor in sommige gevallen onder het PAS een meldingsplicht was zijn -
uitzonderingen daargelaten - alsnog met terugwerkende kracht (lees: vanaf 29

mei 2019) vergunningplichtig. Dit kan onder omstandigheden ook gelden voor
activiteiten waarvoor geen meldingsplicht gold;

. bestemmingsplannen waarvan de beroepsprocedure nog niet is afgerond en

waarin (door degene die zich op deze bepalingen kan berocpen) beroepsgronden
naar voren zijn gebracht over de toepassing van artikel 19j lid 5 van de

Natuurbeschermingswet 1998 of artikel 2.8 lid 2 van de Wet natuurbescherming
en waarbij is afgezien van het maken van een (projectspecifieke) passende

beoordeling omdat verwczcn is naar cle aan het PAS ten grondslag liggende
passende beoordeling, zullen in beginsel vernictigd worden;

. voor nieuwe bestemmingsplannen die in procedure zijn geldt de verplichting voor
cle gerneentcraad om (door middel van een voortoets) te beoordelen of als gcvolg
van de met het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen relevante
sti kstofdeposities ku n nen optreden ter plaatse va n sti kstofgevoel i ge ha bitattypen
in Natura 2ooo-gebieden. Onder omstandigheden moet ook een passende

beoordel i ng en m i I ieueffectra pport worden gemaa kt.

1. 2 (T¡jdel ¡jke) O plossi ng : toestemmi ngsverleni ng m iddels stroomschema
Op basis van de eerste resultaten van de Aeriusberekeningen kunnen we voor een aantal

vergunningen en meldingen op voorhand al uitsluiten dat deze een significant negatief
effect zullen hebben op de Natura 2OOO-gebieden. Deze vergunningen en meldingen
kunnen dus, voor wat betreft stikstof, worden verleend. De overige
(omgevings)vergunningen kunnen worden verleend en bestemmingsplannen kunnen in
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procedure worden gebracht als aangetoond kan worden dat er geen significante negatieve
effecten zullen zijn. Dit kan door middel van het doorlopen van het stroomschema.

Stap r.

Stap a.
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1. 3 dynamisch werkdocument
Rondom de stikstofproblematiek zijn er vele ontwikkelingen. Er wordt op landelijk en
provinciaal niveau hard gewerkt aan een oplossing voor de lange termijn. Met enige
regelmaat komt er nieuwe informatie en komen er richtlijnen. Indien de ontwikkelingen
van dusdanige aard zijn dat dit invloed heeft op de handelwijze van de gemeente Weert
dan zal dit werkdocument weer aangepast moeten worden. Het voorliggende stuk is
hiermee dan ook een dynamisch werkdocument.

Kanttekeningen en risico's
7.7 Aanvraag omgevingsvergunning Milieu en vormvrije m.e.r.-aanmeldnotities
Ten gevolge van de stikstofproblematiek zijn de aanvragen voor omgevingsvergunning
milieu en vormvrije m.e.r.-aanmeldnotities stil komen te liggen. Hierbij horen ook de
vormvrije m.e.r.-aanmeldnotities van de veehouders die onder de stoppersregelíng
Actieplan Ammoniak vallen. De veehouders die onder de stoppersregeling vallen zijn
veehouders die:

. vóór 1 januari 2020 stoppen met de pluimvee- of varkenstak en

. die niet voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.
Na 1 januari 2O2O mag een stopper doorgaan mits hij voldoet aan het Besluit emissiearme
huisvesting. Aanpassingen aan het bedrijf/huisvesting zijn melding- en/of
vergunningplichtig. De veehouders hebben een vergunning nodig om de aanpassingen te
kunnen doorvoeren. Aangezien vergunningverlening gedurende langere tijd stil heeft
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gelegen en nu de toetsing erg gecompliceerd is, is het de vraag of vergunningen vóór 1

januari 2020 verleend kunnen worden en agrariërs de benodigde aanpassingen kunnen

doorvoeren.
Hierover volgt een separaat B&W-advies.

1.2 Reeds verleende vergunningen/toestemmingen
. voor iedere ruimtelijke ontwikkeling die tot een toename van stikstofdepositie

leidt ter plaatse van stikstofgevoeirge naDrtattypen in Natura ZoÛÛ-gebiecien

waarvan de kritische depositiewaarde wordt overschreden en waarvoor nog geen

onherroepelijke natuurvergunning is verleend, moet een natuurvergunning (of
verkiaring van geen bedenkingen) worden aangevraagd;

. natuurvergunningen die met toepassing van het PAS zijn verleend en die in rechte
zijn aangevochten zullen in beginsel vernietigd worden (tenzij de juridische
houdbaarheid van het PAS geen beroepsgrond is dan wel andere formele
procesvereisten in de weg staan aan vernietiging);

¡ alle activiteiten die onder het PAS waren vrijgesteld van de vergunningplicht en

waarvoor in sommige gevallen onder het PAS een meldingsplicht was zijn -
uitzonderingen daargelaten - alsnog met terugwerkende kracht
vergunningplichtig. Dit kan onder omstandigheden ook gelden voor activiteiten
waarvoor geen meldingsplicht gold.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Personele gevolgen
Om de ontwikkelingen te volgen en direct te verwerken, daar waar nodig, in de aanvragen
voor projecten, plannen en aanvragen wordt een tijdelijke werkgroep geformeerd. Deze

bestaat uit diverse leden, met een relevante achtergrond.
Deze werkgroep heeft als taak het ondersteunen en informeren van zowel de interne als

externe klant. Het is van belang om informatie te verstrekken over de vorderingen op het
gebied van stikstof en de mogelijkheden om, op basis van de dan geldende vorcleringen,
verggnningen, projecten of plannen door te kunnen laten gaan. Indien deze aanvragen
geen doorgang kunnen krijgen, aangeven welke onderdelen dit betreft. Wat hiervan de

oorzaak is en of dit mogelijk in de toekomst nog veranderd'
Deze werkgroep vraagt extra tijd en aandacht van de betreffende medewerkers. Tevens

vraagt deze problematiek van de diverse medewerkers die verbonden zijn aan

vergunningen, projecten of plannen die worden beïnvloed door stikstof, extra tijd.

Juridische gevolgert
Het is belangrijk om de informatie die nu beschikbaar is niet alleen te delen maar ook een

bclcidslijn uit te zetten. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk en daarom moeten
we het voorbehoud makcn dat er geerr recltten kunnen worden ontleend aan de

rnformatie. Oplossingen zlJn ln de praktijk vaak maatwerk.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Deze beleidslijn kent enkel toepassing zolang er geen landelijke regelgeving is in plaats

van de PAS. Zodra deze regelgeving bekend is dient te worden herzien of deze beleidslijn
kan worden gebruikt totdat de vervangende regelgeving in werking treedt.
Gelet op de vele ontwikkelingen op provinciaal en landelijk niveau zal met regelmaat
moeten worden gereflecteerd of het voorgestelde nog voldoende passend is.
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Comm un icatie/ partici patie

Op de gemeentelijke website dient een toelichting van deze beleidslijn te worden gegeven.
Initiatiefnemers zullen, zo goed als mogelijk, door de medewerkers van de ambtelijke
organisatie worden geadviseerd over de mogelijkheden in de voortgang van hun
projecten, plannen en aanvragen. Hierbij dient wel het voorbehoud te worden gemaakt dat
er geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie.

Overleg gevoerd met

Intern:
VTH (Theo Heldens, Saida Chalh, Suzan Govers, Karin van de Water, Liesbeth van Herten,
Lilian Creemers, Gé Vosdellen)
Ruimte & Economie (Michel Jans, Marjo Beeren, Marianne Arts, Renata Bruinsma)
Communicatie (Marianne Schreuders)

Extern:
Provincie Limburg (ambtenaar Stikstof, gedeputeerde)

Bijlagen:

1. Stappenplan aanpak stikstofproblematiek
2. Concept Raadsinformatiebrief

Pagina 5




