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Geachte raadsleden,

Aanleiding
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019
geoordeeld 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 2000-gebieden. Dit heeft
ook gevolgen voor projecten in Weert.

Gevolgen
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 2O0O-gebieden
met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van (dier)soorten
verspreid over Nederland liggen.
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 afstand van Natura 2000-gebieden, nodig dat zij op een
andere manier gaan aantonen, dat hun project of plan (zoals een bestemmingsplan) op
voorhand geen significant schadelijke effecten heeft op de Natura 20OO-gebieden. Pas
daarna kan toestemming worden verleend.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert.nl - Twitter : www.twitter. com/gemeenteweert



StaPPenPlan
Om duidelijkheid te kunnen krijgen of er toestemming kan worden verleend moeten een
aantal stappen worclen doorlopen. l-reze stappen zijn vastgelegcl in een werkdocument
Stappenplan Aanpak Stikstofproblematiek'
Daarbij is, uit de eerste berekeningen, gebleken dat een aantal projecten, waaronder het
bouwen van één woning geen significante schadelijke effecten heeft. Daarom is besloten
dat voor een aantal vergunningen, projecten of plannen het stappenplan niet hoeft te
worden doorlopen. Zo voorkomen we onnodige lasten.
In het Stappenplan-Aanpak StikstofpmhlematieKis een taþelopgFrìQlnenwaarjn is
aangegeven bij welke projeeten, plannen of aanvragen, voor wat betreft stikstof,
verqunning kan worden verleend en bij welke projecten, plannen of aanvragen
aangetoond dient te worden dat deze geen significante negatieve effecten hebben.
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