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De heer N. Broos 
WD-fractie

onderwerp : Artikel 40 vragen omtrent de uitspraak van
de Raad van State over het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS)

Steenbergen, 2 juli 2019

Geachte heer Broos,

De WD maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad 
van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor bijvoorbeeld onze 
lokale economie en onze ondernemers, alsook over de gevolgen voor 
woningzoekenden.

In verband hiermee heeft u ons college vragen gesteld.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Bent u het eens met de WD dat het onwenselijk is dat de gemeente "op 
slot" komt te staan?
Ons antwoord:
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) heeft in 
haar brief van 11 juni 2019 (zie bijlage) aangegeven, dat ze met het kabinet, 
medeoverheden (waaronder Provincies, Vereniging Nederlandse Gemeenten) en 
andere maatschappelijke partners wil optrekken bij het in beeld brengen van de 
precieze gevolgen van de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma 
Aanpak Stikstof op korte, middellange en lange termijn, het waar mogelijk vinden van 
oplossingen en het realiseren van een nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak.

De gemeente krijgt met de uitkomsten van dit alles te maken.

2. Kunt u aangeven voor hoeveel en welke woningbouwlocaties in onze 
gemeente er vermoedelijk uitstel of zelfs afstel komt door deze uitspraak? En 
vervolgens: wat de gevolgen hiervan zijn, in termen van tijd en geld?
Ons antwoord:
Minister Schouten van LNV heeft, mede namens de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in haar brief
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van 19 juni 2019 (zie bijlage) gereageerd op het verzoek van de vaste commissie voor 
LNV om een inventarisatie van projecten.
In deze brief wordt inzicht gegeven in een eerste inventarisatie van provincie en 
betrokken departementen.
De inventarisatie wordt in de komende periode nader uitgewerkt.

Zoals uit de inventarisatie blijkt wordt een groot aantal projecten en activiteiten direct 
geraakt door de uitspraak.
Samen met de betrokken departementen en de provincies wordt op dit moment met 
prioriteit gewerkt aan de mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten die zijn 
ontstaan rondom van vergunning vrijgestelde activiteiten die na de uitspraak alsnog 
een toestemmingsbesluit nodig hebben, vernietigde vergunningen, projecten die in de 
knel zijn gekomen en de gestelde eisen aan beweiden en bemesten.
Voor het zomerreces vindt met betrokken departementen en provincies nadere 
besluitvorming plaats over de gezamenlijke aanpak en informeert ze de kamer over 
de vervolgstappen van de korte termijn aanpak.

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de gemeente nu geen inzicht heeft in de 
hoeveelheid en welke woningbouwlocaties, bedrijven en bedrijvenlocaties, regio- 
projecten en wegenprojecten, waarvoor uitstel of zelfs afstel komt door de uitspraak 
van de Raad van State. Laat staan in de gevolgen ervan in termen van tijd en geld.

3. Kunt u aangeven voor hoeveel bedrijven en bedrijvenlocaties in onze 
gemeente er vermoedelijk uitstel of zelfs afstel komt door deze uitspraak? En 
vervolgens: wat de gevolgen hiervan zijn, in termen van tijd en geld?
Ons antwoord:
zie het antwoord bij vraag 2.

4. Kunt u aangeven wat de regionale gevolgen zijn voor de nieuwbouw van 
Bravis/de afronding van Borchwerf/de biocentrale/Aviolanda/het Logistiek Park 
Moerdijk/Air pare Seppe/Prinsenland etc. etc., in termen van tijd en geld?
Ons antwoord:
zie het antwoord bij vraag 2.

5. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor wegen projecten binnen onze 
gemeente (gemeentelijke-, provinciale- en/of rijkswegen), in termen van tijd en geld? 
Ons antwoord:
zie het antwoord bij vraag 2.
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6. Bent u het met de VVD eens dat de onzekere juridische situatie waarin (met 
name agrarische) ondernemers terecht zijn gekomen door het vervallen van de 
melding niet aan hen te wijten is?
Zo ja, bent u dan bereid op zeer korte termijn bij de provincie en betrokken ministers 
aan te dringen op een oplossing voor deze groep en tot die tijd ondernemers niet aan 
te spreken op de nu ontstane vergunningplicht?
Ons antwoord:
Gezien het bovenstaande is onze overtuiging dat de minister en haar PAS-partners al 
voldoende overtuigd zijn van de noodzaak van het waar mogelijk vinden van 
oplossingen, ook voor ondernemers.

Hoogachtend, i ï
burgemeester en wethouders van Steenbergefi, 
de secretaris, de burgemeester,

íen Belt,
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