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Aan de Raad,

De provincie houdt met informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven de gemeenten op de hoogte 
van de ontwikkelingen rondom de aanpak van de stikstofproblematiek. Wij stellen u hierbij op de 
hoogte van de recente ontwikkelingen daaromtrent.

Om in één oogopslag te zien wat die ontwikkelingen zijn heeft de Provincie een
Overzicht Brabantse Aanpak Stikstof opgesteld (bijlage 1).
Uit dit Overzicht en/of de nieuwsbrieven van de Provincie Noord-Brabant (bijlagen 2 en 3) worden 
de volgende highlights gehaald:

Data voor aanpassen stallen gewijzigd
Provinciale Staten hebben op 14 februari 2020 een wijziging van de Interim Omgevingsverordening 
vastgesteld. Het gaat om een wijziging van de data waarop veehouders verouderde stalsystemen 
moeten aanpassen. De datum waarop veehouders uiterlijk een omgevingsvergunning moeten 
aanvragen of een melding moeten doen verschuift van 1 april 2020 naar 1 januari 2021.
De uiterste datum waarop de stalsystemen aangepast moeten zijn verschuift van 1 januari 2022 
naar 1 oktober 2022.

600Zo aanmeldingen saneringsregeling varkenshouderij uit Noord-Brabant.
Van de 503 varkensboeren die zich hebben aangemeld voor de Subsidieregeling sanering 
varkenshouderijen komen er 305 uit Noord-Brabant. Deze regeling geldt echter alleen voor 
veedichte gebieden, waarin onze gemeente niet valt.

AERIUS Calculator
Op 14 januari 2020 is de AERIUS Calculator fors uitgebreid en vernieuwd. Aan AERIUS Calculator 
2019A zijn nieuwe mogelijkheden toegevoegd en kunnen grote bestanden beter worden 
geïmporteerd. Met AERIUS kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van 
stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen.

Stikstof en woningbouw
De Provincie heeft eind 2019 een inventarisatie uitgevoerd naar de effecten van de 
stikstofproblematiek op de voortgang van de woningbouw.
Deze laat in grote lijnen zien dat - sinds met de AERIUS-tool weer stikstofberekeningen kunnen 
worden uitgevoerd - veel van de woningbouwplannen vergund kunnen worden. De effecten van de 
stikstofproblematiek op de woningbouw in Brabant lijken vooralsnog vrij beperkt te zijn.
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Situatie Steenbergen
In onze gemeente liggen op dit moment geen bouwplannen stil. Bij aanvragen voor 
omgevingsvergunningen activiteit bouwen worden - indien nodig volgens de beleidslijn van het 
college - Aerius-berekeningen opgevraagd. Tot nu toe zijn er geen projecten aangevraagd die 
hebben geleid tot een stikstofdepositie in Natura2000 gebieden.
Er zijn om die reden dan ook geen aanvragen voor omgevingsvergunningen activiteit geweigerd.

Er zijn 2 aanvragen omgevingsvergunningen activiteit milieu in behandeling, die geen vertraging 
oplopen. De Mer-beoordeling voorafgaand aan één aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu 
loopt wel vertraging op. De adviseur heeft gewacht op aanpassing van het Aerius programma.
Dit programma is in januari 2020 aangepast en nu worden er nieuwe berekeningen gemaakt. Hieruit 
moet volgen of er een afname aan depositie is.

Vervolg informatievoorziening over aanpak stikstofproblematiek
De provincie blijft met informatiebijeenkomsten (laatstelijk op 13 januari 2020) en nieuwsbrieven de 
gemeenten op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de aanpak stikstof.
Voor wat betreft de planning is het volgende overzicht gedeeld door de Provincie:

Korte/middellange termijn:
Provincie: 2020: verder vormgeven gebiedsgerichte aanpak.
In de 14 stikstofgevoelige gebieden in Brabant werkt de Provincie samen met partners in het gebied 
aan reductie van stikstofdepositie en het realiseren van ontwikkelruimte door:

Bronmaatregelen, bijvoorbeeld door het aankopen van grote stikstofbronnen (vooral 
veehouderijbedrijven);
Versnellen en intensiveren van natuurherstel;
Het bepalen van concrete doelstellingen voor de afname van stikstofdepositie per gebied; 
Samen met betrokkenen aan gebiedstafels werken aan maatwerk en meerwaarde.

Rijk: Voorjaar 2020: Advies landelijk Adviescollege Stikstof voor lange termijn

Planning lange termijn (tot circa januari 2023):
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 zullen uw raad blijven informeren over de ontwikkelingen in de aanpak van de
stikstofproblematiek.

Hoogachtend, j y
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgeméeste
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