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Aan de Raad,

De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over de onverbindendheid van 
het Programma Aanpak Stikstof (PAS) houden de gemoederen in het hele land bezig.
Ook ons college deelt de zorgen daarover en volgt de berichtgeving, die met name de Provincie ons 
daarover verschaft, nauwlettend en acteert erop.

In vervolg op onze brief van 2 juli 2019, waarmee artikel 40 vragen over de 'PAS-uitspraak' 
beantwoord werden, stellen wij nu uw raad verder op de hoogte.

Wat is het PAS?
Om de uitstoot van stikstof te verminderen in stikstofgevoelige habitattype van Natura 2000- 
gebieden en de effecten van de overdaad te bestrijden, startte de Rijksoverheid in 2015 
het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wil de Rijksoverheid het stikstofprobleem in 
Natura 2000-gebieden met S0Zo verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk 
maken.

Er zijn twee type maatregelen binnen het PAS: bronmaatregelen en herstelmaatregelen. De 
bronmaatregelen zorgen voor het terugdringen van stikstof bij de bronnen: de landbouw, het 
verkeer en de industrie. Zo plaatsen agrariërs luchtwassers in hun stallen. Herstelmaatregelen gaan 
over het herstellen van schade, die stikstof in de natuur veroorzaakt. Natuurbeheerders krijgen 
subsidie om herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Wat is het probleem met stikstof?
Een overdaad aan stikstof is een groot probleem voor de natuur. Het verrijkt de bodem, waardoor 
zeldzame planten die het goed doen op voedselarme grond, het verliezen van planten die van 
voedselrijke grond houden. Zo verdringt bijvoorbeeld de brandnetel de zeldzame orchidee. Dieren 
en insecten die van de zeldzame planten leven, verdwijnen hierdoor ook.

Uitspraak Raad van State over het PAS
De Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het PAS in strijd met Europese wetgeving is. 
Het PAS gebruikt in het programma toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor 
beschermde natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld dat er meer elektrische en minder vervuilende 
auto's zullen gaan rijden. Een dergelijk programma op krediet is niet toegestaan.
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Wat zijn de gevolgen?
Het PAS kan niet meer worden gebruikt als rekenmethodiek, maar dat betekent niet dat er helemaal 
niets meer kan. Via berekeningen en onderzoeken kan bij projecten inzicht worden gegeven of met 
het project stikstof vermindert, gelijk blijft of toeneemt.
De provincie heeft in juli 2019 de volgende informatie over de gevolgen van de PAS-uitspraak met de 
gemeenten gedeeld:

vergunningverlening blijft mogelijk als het effect van het initiatief op Natura 2000-gebieden 
nul is en als het effect binnen de vergunde rechten blijft;
voor initiatieven waarbij wordt onderbouwd, dat deze geen negatieve gevolgen hebben voor
Natura 2000-gebieden is een 'passende beoordeling' niet noodzakelijk;
voor activiteiten met een PAS-melding, activiteiten onder de drempelwaarde en het
beweiden en bemesten geldt voortaan een vergunningplicht en de bestaande
toestemmingen Natura 2000 moeten voor het beweiden worden aangepast;
het toezicht op agrarische bedrijven gaat door, maar zonder oordeel over stikstof:
geen actieve handhaving op beweiden en bemesten;
door de provincie wordt vooralsnog geen toestemming voor stikstofbronnen op basis van 
Wet natuurbescherming verleend.

Op Rijksniveau worden de gevolgen van de uitspraak ook onderzocht en wordt gezocht naar 
oplossingsrichtingen.
De planning is als volgt:

Korte termijn (september 2019): aanpassen rekeninstrument Aerius, opstarten van 
vergunningverlening voor situaties die geen effect hebben of als het effect van het initiatief 
binnen vergunde rechten blijft (intern salderen) en opstart van vergunningverlening voor 
situaties, waarbij maatregelen de schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit het plan 
voortvloeien, voorkomen of verminderen (extern salderen);
Middellange termijn (2019 -2022): mogelijkheden voor vergunningverlening op basis van 
interne en externe saldering;
Lange termijn (2023): nieuwe programmatische aanpak. Het is een gezamenlijke uitdaging 
om de aanpak zo in te richten dat er recht wordt gedaan aan bescherming van de 
natuurkwaliteit in combinatie met perspectief voor economische ontwikkeling.

Inventarisatie gemeente Steenbergen
Voor de gemeentelijk inventarisatie van de gevolgen van de stikstofproblematiek is aangehaakt bij 
de vraag van de provincie om vóór 21 augustus 2019 projecten te inventariseren ten behoeve van 
de landelijke inventarisatie. Het gaat om een inschatting van het aantal projecten, dat mogelijk in de 
knel komt na de uitspraak van de Raad van State.

In het algemeen geldt dat wanneer de stikstofdepositie van een stikstofgevoelig habitattype volledig 
is benut, dat een project geen doorgang kan vinden, of in een kleinere omvang verder kan, of pas 
verder kan als een andere stikstofbron teniet wordt gedaan of wanneer sprake is van groot 
maatschappelijk belang.

Voor de inventarisatie is van belang of er stikstofgevoelige habitattypen in de nabij gelegen Natura 
2000-gebieden aanwezig zijn. Niet alle habitattypen zijn namelijk stikstofgevoelig en niet in alle 
stikstofgevoelige habitattypen is er een overschot aan stikstof aanwezig. Dat verschilt per Natura 
2000-gebied af en hangt af van de aanwezigheid van stikstofbronnen.
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Op korte afstand is het Krammer Volkerak als Natura 2000-gebied relevant. Binnen dit gebied zijn de 
Vochtige duinvalleien' stikstofgevoelig. De stikstofdepositie voor dit habitattype laat nog ruimte over 
voor ontwikkelingen met stikstoftoename. Per project zal moeten worden beoordeeld wat het effect 
op dit gebied is.

Op grotere afstand is de Brabantse Wal (gelegen ten zuiden van de A58) als Natura 2000-gebied 
relevant. Binnen dit gebied zijn de 'bossen van arme zandgronden' stikstofgevoelig. De 
stikstofdepositie voor dit habitattype laat géén ruimte over voor ontwikkelingen met 
stikstoftoename. Per project zal moeten worden beoordeeld wat het effect op dit gebied is.

Inventarisatie
Uit de inventarisatie blijkt dat drie agrarische bedrijven en twee overige bedrijven mogelijk op 
kortere termijn in de knel komen te zitten. Deze inventarisatie is gebaseerd op concrete 
Omgevingsvergunningaanvragen waarvoor ons college het bevoegd gezag is.
Daarnaast zal bij toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van woningbouw, arbeidsmigratie, 
bedrijventerreinen, energietransitie en overige ruimtelijke ontwikkelingen nabij stikstofgevoelige 
habitattypen, steeds uit onderzoek moeten blijken of er sprake is van stikstoftoename en welk effect 
dit heeft op het Krammer Volkerak en/of de Brabantse Wal.

Extra werk voor Omgevingsdiensten
Naast de gevolgen van de PAS-uitspraak zal de Transitie Veehouderij zorgen voor meer vergunning
en toezichttaken. De Omgevingsdiensten zullen alles uit de kast halen om de taken de komende 
twee tot drie jaar te kunnen uitvoeren. Hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt om de grote 
werkvoorraad op zorgvuldige wijze uit te voeren.

Omdat gemeenten in veel zaken het bevoegde gezag zijn, zullen de onontkoombare gevolgen voor 
het extra werk van de Omgevingsdiensten ook in financiële zin voor de gemeenten van betekenis 
zijn. Zodra het plan van aanpak gereed is (naar verwachting september 2019), zullen 
de gezamenlijke omgevingsdiensten de provincies en de gemeenten hierover berichten.

Wij houden uw raad op de hoogte
De provincie houdt de gemeenten op de hoogte van de ontwikkelingen. De provincie heeft een 
tweede PAS-bijeenkomst na de zomer in het vooruitzicht gesteld. Over de ontwikkelingen als gevolg 
van de PAS-uitspraak zullen wij uw raad steeds blijven informeren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

R.P. van den Belt,jongh, RA
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