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Informatienota voor de gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: Schriftelijke vraag van de VVD
fractie inzake de mogelijke gevolgen "stikstofuitspraak" Raad van
State
Kernboodschap
Op 29 mei jl. heeft de Raad van State een verstrekkende uitspraak gedaan waardoor het
Nederlandse stikstofbeleid in de prullenbak is beland.
De gevolgen van de stikstofuitspraak van de Raad van State raken ook onze gemeente in
de uitvoering van bestemmingplannen en omgevingsvergunningen voor diverse
ruimtelijke, infrastructurele en industriële projecten. Rijk en provincies staan voor de
uitdaging om ingrijpende besluiten te nemen om stikstofuitstoot te beperken. Als
gemeente zijn wij enerzijds afhankelijk van de landelijke oplossingsrichtingen voor de
stikstofproblematiek. Anderzijds, zoeken wij, waar mogelijk, actief naar oplossingen om
lokale projecten zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden.
Eerdere besluiten
N.v.t.
Antwoord van het college

Vraag 1. Heeft de uitspraak van de Raad van State mogelijk gevolgen voor geplande
projecten in de gemeente Wijchen?
Antwoord:
De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft mogelijk
gevolgen voor plannen en projecten in Wijchen.

Vraag 2. Welke projecten zijn dat en welke gevolgen zouden er kunnen zijn voor de
projecten, voor betrokken bedrijven en voor het milieu?
Antwoord:
Een eerste inventarisatie levert ongeveer 20 projecten en plannen op waarbij stikstof een
knelpunt zou kunnen vormen. Het gaat hierbij om grotere projecten en ruimtelijke
plannen. Het is te vroeg om aan te geven of deze plannen en projecten in de huidige
hoedanigheid geen doorgang kunnen vinden en wat de gevolgen zijn voor de betrokken
bedrijven en het milieu. Daarvoor moeten nieuwe berekeningen worden gemaakt en
duidelijkheid komen over een nieuw toetsingskader.
Kleinschalige particuliere bouwprojecten, zoals de bouw van enkele woningen en
verbouwingen, kunnen zonder extra stikstoftoets doorgang vinden. Hiervan staat op
voorhand vast dat deze geen toename van stikstof op de meest nabij gelegen

Pagina 1 van 2

Openbaar

Zaaknummer: 36324

beschermde gebieden tot gevolg zullen hebben. Dit betreft het merendeel van de
projecten binnen de gemeente.
Vraag 3. Wordt er in regionaal verband overlegd over een nieuwe aanpak op het gebied
van stikstof?
Antwoord:
Overleg en coördinatie naar aanleiding van de uitspraak vindt plaats op landelijk niveau.
Op 25 september heeft de Commissie Remkes advies uitgebracht aan de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over oplossingsrichtingen voor de korte en
middellange termijn. Op basis hiervan werken het Rijk, de provincies en de gemeenten
(VNG) samen aan een gezamenlijk beleids- en beoordelingskader. Daarnaast wordt ook
door de provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten in onderlinge afstemming
gezocht naar mogelijkheden om projecten en plannen niet onnodig 'on hold' te zetten in
afwachting van landelijk beleid.
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