
 

 

 

 

 

 

 
 

 
‘s-Hertogenbosch, 4 juli 2019 

 
Aan het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
  
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: ‘stikstofuitspraak’ Raad van State 
   
Geacht college,  
 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de Nederlandse stikstofaanpak, die een 
einde maakt aan het beoordelingssysteem ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS), en de provinciale 
themabijeenkomst over de consequenties hiervan op 28 juni jl. hebben wij voor u de volgende vragen: 
 
1. Sinds eind mei is de vergunningverlening i.h.k.v. het PAS stopgezet. U hebt aangegeven vanaf 

september 2019 tot eind 2022 met een ‘beperkt instrumentarium’, en scherp geprioriteerd, weer 
vergunningen te willen gaan verlenen. Door deze nieuwe realiteit lijken de ambities uit het 
bestuursakkoord echter te zijn ingehaald.  
a) Bent u het met CDA eens dat er sinds de recente stikstofuitspraak van de Raad van State sprake 

is van een nieuwe realiteit? 
b) Tijdens de themabijeenkomst op 28 juni jl. sprak u de verwachting uit dat vergunningverlening ‘niet 

gladjes’ zal verlopen. Waar voorziet u problemen en wat gaat u hiertegen doen? 
 
2. Wanneer de provincie de vergunningverlening weer opstart, leidt dit mogelijk tot veel nieuwe 

vergunningaanvragen. Het tussentijds aanpassen van omgevingsvergunningen en Wet 
Natuurbeschermingsvergunningen (Wnb) vraagt veel extra inzet en capaciteit van gemeenten en 
omgevingsdiensten. Hoe ziet u in dit verband de hoos aan vergunningaanvragen die nog gaat komen 
n.a.v. de maatregelen Versnelling transitie veehouderij? Wat betekent dit voor het behandeltraject van 
al deze vergunningaanvragen en de extra kosten die zowel overheden als veehouders moeten maken? 

 
3. Er zijn veehouderijbedrijven die geen Wnb-vergunning hebben, maar alleen een melding hoefden te 

doen in het kader van het PAS. Dit gold voor bedrijven wier uitstoot op het dichtstbijzijnde natuurgebied 
tussen de 0,05 en 1 mol/kg/ha bedroeg.  
a) Hoe gaat u om met bedrijven die een geaccepteerde melding hebben i.h.k.v. het PAS en voor wie 

nog niet duidelijk is hoe zij hun vergunning moeten aanpassen? 
b) Hoe gaat u om met bedrijven die minder uitstoten dan de drempelwaarde 0,05 mol/kg/ha en 

waarbij geen melding nodig was? 
 

4. Klopt het dat na de uitspraak van de Raad van State veehouderijbedrijven een milieueffectrapportage 
(MER) moeten opvragen? Hoe denkt u over het tijdspad hiervoor?  
 

5. Kunt u in kaart brengen wat de gevolgen van de uitspraak van Raad van State zijn voor de Brabantse 
economie, in brede zin, per sector en per regio?  

 
6. Wat betekent de uitspraak van de Raad van State voor infrastructurele projecten in Brabant, zoals de 

(geplande) verbreding van wegen en de aan te pakken knelpunten op provinciale wegen? Kunt u per 
project op een rijtje zetten wat de gevolgen zijn? 

 
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CDA-fractie, 
 
Tanja van de Ven 
Ankie de Hoon 


