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Naar aanleiding van agendapunt: 6.1

Onderwerp: Perspectiefnota 2019: Uitspraken betreffende Programma Aanpak Stikstof
2015-2021 (PAS)

De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op: 27 juni 2019;
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat;
-

-

-

-

-

De Wet natuurbescherming de mogelijkheid biedt een programma vast te stellen met
als doel de belasting van de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden te
verminderen en de staat van de instandhouding te verbeteren;
Dit programma moet worden opgesteld met het oog op een evenwichtige, duurzame
economische ontwikkeling van het gebied;
Voor wat betreft stikstofdepositie het programma PAS 2015-2021 is opgesteld;
Het PAS aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken, zoals
vergunning voor veehouderijen. Aan de andere kant het PAS maatregelen bevat om
de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen;
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op woensdag 29 mei 2019
meerdere uitspraken over het PAS heeft gedaan;
De Raad van State daarbij een streep heeft gezet door het PAS als basis voor
toestemming voor stikstofdepositie;
Ook de wettelijke mogelijkheid van vrijstelling van vergunningplicht voor het
beweiden en bemesten door vee niet de juridische toets heeft weten te doorstaan
Overwegende dat:
Deze jurisprudentie tot gevolg heeft dat grote onzekerheid ontstaat voor de
bedrijfsvoering van veehouderijen in de omgeving van Natura 2000 gebieden;
Deze onzekerheid ook ziet op andere activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zoals de
aanleg van wegen, bedrijventerreinen en woningbouw;
Binnen de gemeente Druten het Natura 2000 gebied Rijntakken- voorheen
Uiterwaarden Waal- is gelegen;
Op ruime afstand ( 8 km) ligt het Natura 2000 gebied Veluwe.
In deze gebieden opgaven zijn gesteld om overbelasting door stikstofdepositie tegen
te gaan;
De balans tussen ecologie en economie in een wurggreep dreigt te geraken;
Bij de algemene ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2019 een motie is
aangenomen met als strekking om een kopgroep te vormen van
gemeentebestuurders die meedenken over de toekomst van de PAS en samen met
de kopgroep:
* bij het Rijk aan te dringen op snelle duidelijkheid voor gemeenten over de toekomst
van de PAS;
* Bij het Rijk en provincie Gelderland aan te dringen om gemeenten als een soort
volwaardige PAS partner te betrekken bij de totstandkoming van het vervolg op de
PAS en de oplossingen in het kader van de recente jurisprudentie.
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Draagt het college op:
1. Zich in te spannen om deel uit te maken van voornoemde kopgroep;
2. De Raad over ontwikkelingen informeren.
en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van het CDA,
P.A.J.M. van den Hurk

Aldus besloten in de openbare vergadering van: 27 juni 2019
de raadsgriffier Plv.,

de voorzitter,

H.W.G.M. Vreman

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

