
 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Door de uitspraak van de Raad van State over het programma aanpak stikstof is 

vergunningverlening voor bouw- en infrastructuurprojecten op veel plekken tot stilstand 

gekomen. Uit een enquete onder ruim 800 leden van Bouwend Nederland blijkt dat bij hen reeds 

950 projecten geraakt worden, waarvan 650 woningbouwprojecten, 175 infrastructuurprojecten 

en 125 utiliteitsbouwprojecten. Dat is niet alleen slecht voor de ondernemers, maar ook voor 

de opgave die er bestaat op het vlak van de woningnood, verbreding van wegen, de fileaanpak 

en het onderhoud en de veiligheid van infrastructuur. Dit leidt dan onvermijdelijk tot 

een nieuwe (bouw)crisis. Het totaal aantal woningen gemoeid met de genoemde 

woningbouwprojecten bedraagt ruim 24.000. Alleen al door uitstel – en mogelijk afstel – van de 

woningbouwprojecten staan 27.000 banen onder druk.  

 

Inmiddels heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek haar aanbevelingen gepresenteerd, en het 

Kabinet heeft gereageerd. Eén oproep van beiden is klip en klaar: het is van groot belang dat 

gemeenten de beoordeling van aanvragen weer voortvarend ter hand nemen. Projecten waarvan 

blijkt – na een berekening met Aerius of een vergelijkbare rekenmethode – dat de depositie 0,00 

mol/ha/jaar is kunnen op korte worden vergund, daarvoor is geen vergunning op basis van de 

Wet natuurbescherming nodig.  

 

Als er wel depositie plaats vindt, zijn er nog steeds mogelijkheden om zowel een 

omgevingsvergunning als een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming te verlenen. 

Dat kan door salderen, na een ecologische voortoets, een passende beoordeling en in het uiterste 

geval een ADC-toets. Het is dus niet zo dat enige depositie automatisch leidt tot het niet kunnen 

vergunnen van een project. Wij willen u met klem oproepen om met indieners van vergunningen 

te zoeken naar mogelijkheden om projecten zo veel mogelijk te laten doorgaan binnen deze 

kaders. 
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Het Rijk heeft, op verzoek van de ondertekenaars van deze brief, een beslisboom met toelichting 

gemaakt om overheden en initiatiefnemers stapsgewijs door de nieuwe juridische werkelijkheid 

rond stikstof te leiden. U treft deze als bijlage aan, en wij moedigen u van harte aan deze binnen 

uw gemeente uit te zetten en te gebruiken.  

 

Hoogachtend, 

 

 

Riek Sietsema   Maxime Verhagen    Philip van Nieuwenhuizen 

AFNL      Bouwend Nederland   MKB Infra   

         
 

 

 

Desirée Uitzetter   Ger Jaarsma     Piet Adema 

Neprom    NOA       NVB    
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