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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

19R.00694 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 17 september 2019 

Portefeuillehouder(s) : wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Ruimtelijke Ordening 

Contactpersoon : S. de Rijke 

Tel.nr. : 8323 

E-mailadres : rijke.s@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Dick Stapel 
van de Fractie van CDA over stikstofproblematiek 

Beantwoording van de vragen: 

 

1.  Welke Natura-2000 gebieden liggen binnen de invloedssfeer van 
activiteiten binnen de gemeente Oudewater? 

 
Er kan niet langer worden gesproken over invloedssferen. Het voormalige afstandscriterium tot een Natura-
2000 gebied kan (zonder nadere motivering)  immers niet meer worden gebruikt als toestemmingsbasis. 
Als een ontwikkeling – ongeacht de afstand – leidt tot een toename van stikstofdepositie op een 
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, dan zal deze toename ongedaan gemaakt of gecompenseerd moeten 
worden. De precieze voorwaarden die daar voor gaan gelden zijn op dit moment nog niet bekend, maar 
worden naar verwachting in de komende maanden bekend gemaakt door het Rijk.  
 
De gemeente Oudewater heeft binnen haar gemeentegrenzen overigens geen Natura-2000 gebieden. 
Gebieden die in de buurt liggen zijn: 

- Nieuwkoopse plassen (afstand tot gemeentegrens: >9km) 
- Oostelijke Vechtplassen (afstand tot gemeentegrens: >15km) 
- Uiterwaarden Rijn (afstand tot gemeentegrens:  >8km) 
- Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein, (afstand tot gemeentegrens ca. 3km, maar hier zijn geen 

stikstofgevoelige habitats of doelsoorten en is daarom vanwege stikstofdepositie niet relevant) 

 

2.  Zijn er binnen Oudewater vergunningtrajecten lopende die geraakt 
kunnen worden door de uitspraken van de Raad van State? 

 
In feite worden alle plannen en vergunningaanvragen die in enige mate leiden tot stikstofuitstoot hierdoor 
geraakt. Dat zijn bijvoorbeeld aanvragen voor woningbouw, wegen/infrastructuur, agrarische en industriële 
bedrijven die willen vestigen, wijzigen of uitbreiden, bouwactiviteiten, dijkverzwaring, etc. Voor allerlei 
soorten projecten zal inzichtelijk gemaakt moeten worden of deze leiden tot extra stikstofdepositie op 
Natura 2000.  

 

3.  Hebben de uitspraken van de Raad van State consequenties voor 
projecten in Oudewater, w.o. onze woningbouwprojecten? 

 
De uitspraak heeft geleid tot een landelijk probleem. Het Rijk is zich nog aan het beraden hoe met de 
kwestie om te gaan. De ontstane situatie is inhoudelijk en bestuurlijk complex. Voor de advisering over de 
oplossing daarvan heeft de Minister op 12 juli een onafhankelijke, externe deskundige commissie ingesteld 
vanuit verschillende achtergronden: juridisch, ecologisch, economisch en bestuurlijk. Ook de Provincie is 
druk bezig om de gevolgen van de uitspraak in kaart te brengen.  
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Nieuwe plannen vallen op dit moment in een soort beoordelingsvacuüm, nu het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) niet langer als basis voor toestemming voor stikstofveroorzakende ruimtelijke ontwikkelingen 
kan worden gebruikt, maar er ook nog geen alternatief voor handen is.  
  
Doordat het PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingverlening voor activiteiten en 
plannen die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie, is het een stuk ingewikkelder 
geworden om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken die leiden tot een toename van de 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Stikstof is één van de aspecten 
waarop een project of plan (zoals een bestemmingsplan) moet worden getoetst. 
  
Nu het ecologisch onderzoek (“de passende beoordeling”) van het PAS niet meer als basis voor 
toestemmingverlening kan worden gebruikt, is het voor veel ruimtelijke ontwikkelingen, ook op grote(re) 
afstand van Natura 2000-gebieden, nodig dat zij op een andere manier aantonen, dat het project of plan 
(zoals een bestemmingsplan) op voorhand geen significant schadelijke effecten heeft op de Natura 2000-
gebieden. Concreet betekent dat op dit moment, dat moet worden aangetoond dat de toename van 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura-2000 0,00 mol/ha/jr is. 
 
Dit betekent dan ook dat voor alle projecten meer onderzoek moet worden gedaan en gemotiveerd moet 
worden waarom het project niet zal leiden tot een stikstoftoename. Dit kost meer tijd en geld. Tevens is er 
op dit moment het probleem dat het rekeninstrument voor stikstofdepositie (AERIUS-calculator) niet 
beschikbaar is. De voorheen gebruikte versie is niet meer online omdat deze niet meer voldeed na de 
uitspraak van de Raad van State. Een vernieuwde versie die wel voldoet is nog niet beschikbaar. Naar 
verwachting verschijnt deze binnenkort, maar op dit moment staan projecten die nader onderbouwd moeten 
worden voor stikstofdepositie in feite in de wacht. Plannen en vergunningen die zonder (geactualiseerde) 
onderbouwing verder in procedure gaan lopen een juridisch risico en kunnen uiteindelijk bij de rechter 
sneuvelen.  
 

 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 19.082407 
 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
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