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Mogelijke gevolgen “stikstofuitspraak” Raad van State voor Wijchense projecten
Schriftelijke vraag van de Wijchense VVD
ingediend 2 september 2019
Aanleiding:
De Raad van State (RvS) velde afgelopen mei een vernietigend oordeel over de Nederlandse stikstofaanpak. Dit zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) was volgens de
hoogste bestuursrechter in strijd met de Europese regels1. Projecten moeten opnieuw getoetst worden en dat leidt tot vertragingen en schade voor bedrijven. De website van de
het ministerie van LNV lijkt erop te duiden dat de vooral projecten heroverwogen moeten
worden die mogelijk schade aan kunnen richten aan zogenaamde Natura-2000 gebieden2.
Voor Wijchen ligt het dichtsbijzijnde Natura-2000 gebied op 8 kilometer afstand, o.a. de
Sint-Jansberg ten oosten van Nijmegen. Dat is dusdanig ver dat er bijvoorbeeld voor het
project herinrichting Oosterpark geen toets heeft plaatsgevonden naar de effecten van het
project op de Natura 2000-gebieden3. Echter in de pers zijn ook berichten verschenen dat
de uitspraak wél invloed heeft op bouwprojecten in gemeentes in de regio Nijmegen en
dat gemeentes zelf nog twijfelen over de mogelijke gevolgen voor projecten 4 5. De Gelderlander spreekt zelfs over honderden projecten in Gelderland 6. Wijchen heeft diverse bouwprojecten op stapel staan, waaronder Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Op de website
van de gemeente Wijchen is geen informatie te vinden over deze problematiek. Daarom
heeft de VVD de volgende vragen:
Vragen:
1. Heeft de uitspraak van de Raad van State mogelijk gevolgen voor geplande projecten
in de gemeente Wijchen?
2. Welke projecten zijn dat en welke gevolgen zouden er kunnen zijn voor de projecten,
voor betrokken bedrijven en voor het milieu?
3. Wordt er in regionaal verband overlegd over een nieuwe aanpak op het gebied van
stikstof?
Namens de fractie van de Wijchense VVD,
Roel Boumans
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https://fd.nl/ondernemen/1313339/bouwbedrijven-lijden-strop-van-miljarden-door-stikstofuitspraak
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=0
3 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-1515/1/bijlage/exb-20191515.PDF
4 https://rn7.nl/nieuws/gemeenten-zitten-met-stikstof-uitspraak-raad-van-state-in-maag
5 https://rn7.nl/nieuws/overbetuwe-rvs-uitspraak-stikstof-treft-alle-nieuwbouw
6 https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/honderden-projecten-in-gelderland-in-gevaar-door-stikstof~a4350c35/
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