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Onderwerp: Werkwijze bestemmingsplanprocedures als gevolgen van de uitspraak Raad van
State inzake Programma Aanpak Stikstof
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
van het collegebesluit van 15 oktober 2019 om:
1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze inzake de afhandeling van
bestemmingsplanprocedures als gevolg de uitspraak van de Raad van State inzake
Programma Aanpak Stikstof
2. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Inleiding
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zette op 29 mei 2019 een streep door
het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hieruit blijkt dat de PAS in strijd is met de Europese
regelgeving. De heeft grote gevolgen voor de behandeling van de lopende
bestemmingsplannen. Vanaf maandag 16 september 2019 is de nieuwe versie van de
AERIUS Calculator beschikbaar. Met deze rekentool is het voor bepaalde projecten weer
mogelijk om onderbouwd de procedure door te zetten, mits de belasting op een natuurgebied
niet significant toeneemt. Middels deze raadsinformatie brief wordt een werkwijze voor deze
plannen kenbaar gemaakt.
Kernboodschap
Tot op heden zijn alle bestemmingsplanprocedures doorgezet tot de definitieve vaststelling.
Zonder Aerius rekentool was het niet mogelijk om een onderbouwing te geven ten aanzien het
stikstof effect op de natuurgebieden. Op 16 september 2019 is de nieuwe rekentool weer
beschikbaar. Dit betekent dat voor bepaalde plannen de procedure weer kan worden
voortgezet. Samengevat betekent dit:
- Enkel ontwikkeling waarbij kan worden aangetoond dat er geen toename van de
depositie op natuurgebieden aanwezig is kunnen middels de Aerius-berekening
momenteel worden onderbouwd;
- Agrarische ontwikkelingen met luchtwassers kunnen momenteel niet berekend worden;
- Voor woningbouw maakt de ODZOB een aantal voorbeeld berekeningen, Deze
standaardberekening bestaat uit het toevoegen van 100 te bouwen woningen op de
gemeentegrens die het dichtst bij Natura 2000 ligt. Komt hier geen stikstofdepositie uit,
dan kunnen initiatieven onder dit specifieke aantal doorgaan door te verwijzen naar
deze berekening;
- Bij zowel agrarische als overige bedrijvigheid en bij wegenbouw is het gezien de
diversiteit van activiteiten niet mogelijk om een standaardberekening te maken. Dit
moet altijd door de initiatiefnemer onderbouwd worden middels een berekening;
- In overleg met de ODZOB wordt bekeken of er voor projecten een mogelijkheid is om
verder te gaan met de procedure.

Vervolgstappen
De procedures zullen verder in gang worden gezet. Voor de plannen waar de raad het
bevoegd gezag is zal het bestemmingsplan voor vaststelling aan de raad worden voorgelegd.
Financiën
Voor de controle van de stikstofberekeningen zal de ODZOB worden ingeschakeld. Zij hebben
de kennis op dit specifieke onderdeel. De ODZOB heeft aangegeven ongeveer 1,5 uur nodig
te hebben om een plan te beoordelen. De kosten zullen via het budget van de ODZOB betaald
worden.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

