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Onderwerp
Uitstel behandeling bestemmingsplan Van Heemskerckstraat/Karel Doormanstraat Dinteloord

Steenbergen; 15 november 2022

Aan de Raad,

1. Inleiding

Op 2 november 2022 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld 
dat de bouwvrijstelling stikstof zoals door de rijksoverheid vastgelegd niet voldoet aan het 
Europese natuurbeschermingsrecht. In het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan Van 
Heemskerckstraat Karei Doormanstraat Dinteloord was er wel uitgegaan van de bouwvrijstelling 
van stikstof. Gevolg is dat er nu nieuw onderzoek moet plaatsvinden naar de stikstofdepositie 
^stikstofuitstoot) als gevolg van de bouw/sloopwerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd 
voor de maximaal 59 woningen. Dit onderzoek moet plaatsvinden voordat het bestemmingsplan 
officieel wordt vastgesteld. De vaststelling van het bestemmingsplan stond gepland voor de 
raadsvergadering van december 2022. In deze raadsmededeling wordt ook kort ingegaan op de 
gevolgen voor andere bouwplannen.

2. Achtergrond

De depositie van stikstof op Natura 2000 gebieden bestaat uit twee verschillende onderdelen:

1. De uitstoot van stikstof op een natuurgebied als een plan eenmaal gerealiseerd is.

2. De uitstoot van stikstof op een natuurgebied tijdens de bouwwerkzaamheden.

Omdat de uitstoot tijdens de bouw over het algemeen heel gering is en altijd tijdelijk van aard 
heeft de rijksoverheid bepaald dat er een bouwvrijstelling van stikstof geldt waardoor de 
bouwwerkzaamheden niet getoetst hoeven te worden aan de natuurbeschermingswet. De Raad 
van State heeft door deze vrijstelling een streep gezet en bepaald dat deze vrijstelling niet 
voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Het gevolg is niet dat er nu nergens meer 
gebouwd kan worden. Er is een besluit genomen dat de uitstoot van stikstof op Natura 2000 
gebieden tijdens de bouwwerkzaamheden ook getoetst moeten worden aan de 
natuurbeschermingswet.

3. Gevolgen voor de behandeling van het bestemmingsplan

Voor de bouw- en sloopwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van de 59 woningen voor het 
ontwerp bestemmingsplan Van Heemskerckstraat/ Karei Doormanstraat in Dinteloord heeft in
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overeenstemming met de toen geldende landelijke wetgeving geen toets plaatsgevonden voor de 
uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Dit zal nu alsnog moeten plaatsvinden. Omdat het 
rekenmodel op basis waarvan deze berekening moet plaatsvinden pas op zijn vroegst op 22 
november 2022 bekend zal worden gemaakt door het ministerie, is het niet mogelijk om tijdig de 
aangepaste berekening van de stikstofdepositie aan te leveren en toe te voegen aan het voorstel 
tot vaststelling van het bestemmingsplan. Hoewel er geen problemen worden verwacht kan nu 
niet met zekerheid worden gezegd of de extra berekening i.v.m. met de bouwwerkzaamheden 
wel of niet voor problemen gaat zorgen. Daarom kan het bestemmingsplan niet worden 
behandeld in de raadsvergadering van december en wordt de behandeling van het 
bestemmingsplan, ervan uit gaande dat er sprake zal zijn van een voor het bouwplan gunstige 
uitkomst van de stikstofberekening, verzet naar de raadsvergadering van januari 2023.

4. Gevolgen voor andere bouwplannen

Het niet langer kunnen toe[passen van de bouwvrijstelling is ook voor andere 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningsprocedures. Op dit moment verwachten wij net 
als voor het plan aan de Van Heemskerckstraat in Dinteloord buiten de plicht om een aanvullend 
onderzoek uit te voeren geen problemen. In december komt het college terug met een algemene 
raadsmededeling.

5. Middelen

De extra kosten voor de uitvoering van de nieuwe berekening komen voor rekening van de 
initiatiefnemer.

6. Duurzaamheid

De toetsing aan de bouwwerkzaamheden zorgt voor een extra toets moment en bescherming 
voor de natura 2000 gebieden. In ons geval het Krammer-Volkerak.

7. Risico's

Het risico is aanwezig dat de nieuwe berekening niet positief uitvalt waardoor er bij de provincie 
een aanvraag moet worden gedaan om toch te kunnen bouwen op basis van de 
natuurbeschermingswet. Dit kan voor vertraging of in het meest negatieve scenario voor afstel 
zorgen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

It, MBA
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