
gemeente Steenbergen

BM1904899

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
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Aan de Raad,

Met de raadsmededeling van 20 augustus 2019 informeerden we u over de gevolgen van de 
Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS)-uitspraak van de Raad van State.
We stellen u nu op de hoogte van de recente ontwikkelingen rondom de aanpak van de 
stikstofproblematiek.

Maatregelen Rijk en provincie.
Het Rijk en de provincie hebben ondertussen vanuit de eigen verantwoordelijkheden bepaalde 
maatregelen getroffen waardoor weer beweging gebracht is in vergunningverlening Wet 
natuurbescherming door de Provincie voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.
Ons college heeft met de bedoelde maatregelen te maken bij het behandelen van 
omgevingsvergunningaanvragen, maar bijvoorbeeld ook bij het opstellen van bestemmingsplannen. 
Laat wel duidelijk zijn; vergunningverlening kan echter niet zondermeer. De stikstofuitstoot mag niet 
toenemen, moet waar mogelijk zelfs verminderen.

Handelwijze college bij behandelen omgevingsvergunningaanvragen en 
bestemmingsplannen.
Bij ontwikkelingen ten aanzien van woningbouw en overige ruimtelijke ontwikkelingen zal steeds uit 
berekeningen en onderzoeken moeten blijken of er sprake is van een stikstoftoename en welk effect 
dit heeft op de Natura-2000 gebieden: het Krammer Volkerak en/of de Brabantse Wal.
Om de onderzoekslast voor burgers niet onnodig zwaar te maken hebben we echter als college 
recentelijk besloten om bij omgevingsvergunningaanvragen geen onderzoeksverplichting op te 
leggen als het gaat om het bouwen van één woning (of een daaraan gelijk te stellen ontwikkeling).

Vervolg informatievoorziening over aanpak stikstofproblematiek
De provincie houdt met informatiebijeenkomsten (laatstelijk op 10 en 15 oktober 2019) en 
nieuwsbrieven de gemeenten op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de aanpak stikstof.
Voor wat betreft de planning is het volgende overzicht gedeeld door de Provincie:

Korte termijn:
Opstart vergunningverlening initiatieven, met uitzondering van extern salderen ^ de 
stikstofuitstoot van het project compenseren door elders stikstofuitstoot van (agrarisch) 
bedrijf weg te halen zodat er per saldo geen toename plaatsvindt) bij veehouderijen met 
varkens, kippen en koeien: 11 oktober 2019;
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Opstart vergunningverlening met extern salderen bij veehouderijen met varkens, kippen en 
koeien, planning begin 2020;
Advies Beweiden en Bemesten van Adviescollege Stikstofproblematiek;
Rekentool Aerius (complete versie): begin 2020.

Middellange termijn (tot circa eind 2022):
Vergunningverlening mogelijk op basis van interne en externe saldering;
Gebiedsgerichte aanpak;
2e Advies landelijk Adviescollege Stikstof voor lange termijn (voorjaar 2020).

Lange termijn: nieuwe programmatische aanpak
Ruwe planning van het rijk:

Opstellen nieuwe aanpak (2020-2021);
Implementatie en besluitvormingstraject nieuwe aanpak (2021-2022);
Start nieuwe aanpak (januari 2023).

Wij houden uw raad op de hoogte
We realiseren ons dat de discussie rondom de stikstofproblematiek erg dynamisch is. We zullen uw 
raad blijven informeren over de ontwikkelingen.

Hoogachtend, \
burgemeester en wethouders van Steenberge 
de secretaris, de burgemeester,

R.P. van de MBA
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