Aan het College van Gedeputeerde Staten
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch

Uden, 23 mei 2019
Betreft: Schriftelijke vragen artikel 3.2 Reglement van Orde
Geacht college,
Vandaag – woensdag 29 mei 2019 – heeft de Raad van State een uitspraak 1 gedaan in twee
zaken over de Programma Aanpak Stikstof. Dit gaat zeer waarschijnlijk grote gevolgen
hebben voor het verlenen van vergunningen aan activiteiten die stikstof uitstoten. De
veehouderij is daar een bekend voorbeeld van, maar we hebben het dan ook over de aanleg
van wegen en andere vormen van bedrijvigheid.
In de huidige regelgeving is het nu zo dat bedrijven een vergunning aan kunnen vragen op
basis van de in de toekomst verwachte positieve gevolgen voor natuurgebieden van de
maatregelen die de uitstoot van stikstof terug zouden moeten dringen. Dit is echter in strijd
met de Europese Habitatrichlijn, zo oordeelde het Europese Hof in november 2018 en zo
oordeelt de Raad van State nu ook. De positieve gevolgen moeten namelijk vooraf bekend
zijn. Ook mag er geen toestemming meer gegeven worden voor maatregelen die
achteruitgang van natuurgebieden voorkomen, deze bieden te weinig bescherming.
Vergunningverlening op basis van de PAS is dus eigenlijk niet meer mogelijk.
Voor de duizenden reeds verleende vergunningen zijn er geen gevolgen. Dat is een ander
verhaal voor alles wat er nu nog komen gaat. De fractie van de SP heeft hierbij vooralsnog de
volgende vragen:
1. Wat voor gevolgen heeft de uitspraak voor het staande beleid in Brabant?
2. Welke gevolgen heeft de uitspraak voor projecten die in de pijplijn zitten? Graag specifiek
aandacht voor:
a. projecten die al in het vergunningstraject zitten
b. projecten die aangevraagd gaan worden
c. projecten waar de provincie eigenaar van is, zoals de aanleg van wegen,
bijvoorbeeld de N69
d. uitbreiding van Eindhoven Airport.
Met vriendelijke groeten,
1

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/?fbclid=IwAR1GVYT78V7b6p1eqPX9JHb2N_EHkZPKfACISL18EAzr01AZWPd8_4mgjE
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