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In navolging van de brief van 25 juni jl. over de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) en de gevolgen

daarvan voor Zuid-Holland informeren wij u over het volgende.

 

In het Bestuurlijk Overleg inzake het PAS van 21 juni jl. is gesproken over oplossingen voor de

korte termijn met betrekking tot zaken die direct geraakt worden door de uitspraak van de Raad

van State. Namens de provincies heeft de kerndelegatie van het IPO aan dit overleg

deelgenomen en afgesproken dat bevoegde gezagen gezamenlijk blijven optrekken in het

stikstofdossier. Tevens zijn afspraken gemaakt om duidelijkheid te verschaffen over de

vergunningverlening en handhaving. Minister Schouten heeft in haar brief aan de Tweede Kamer

van 27 juni jl. de in het Bestuurlijk Overleg gemaakte afspraken toegelicht. Deze brief heeft u

eerder al ter kennisname ontvangen als bijlage bij onze brief d.d. 3 juli (kenmerk: PZH-2019-

695789559) en is voor de volledigheid nogmaals toegevoegd (zie bijlage 3). In de bijgevoegde

notitie licht het IPO de gemaakte afspraken toe en verzoekt het IPO deze zeven gemaakte

afspraken te bekrachtigen:

 

Provincies zien, in elk geval tot aan het vaststellen van nieuwe beleidslijnen, af van actieve

handhaving op de gerealiseerde meldingen en vergunningsvrije activiteiten. Dit geldt ook voor de

aanpak op de twee jaarstermijn ontwikkelingsruimte. Provincies wijzen er wel op dat niet

gerealiseerde activiteiten in het kader van meldingen vergunningplichtig zijn, en derhalve niet

zonder vergunning gerealiseerd mogen worden.

Provincies wijzen initiatiefnemers van vernietigde vergunningen er actief op dat, als de

initiatiefnemer het project nog steeds wil realiseren, er een nieuwe aanvraag nodig is.

Indien initiatiefnemers vooruitlopend op een onherroepelijke vergunning het project toch

gerealiseerd hebben, kunnen provincie een handhavingstraject starten. Bij dergelijke trajecten

kan maatwerk in oplossing en tijd per project worden geboden.
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Provincies informeren gemeenten over het niet meer legitiem zijn onder van het PAS afgegeven

Verklaringen Van Geen Bedenkingen (vvgb).

Provincies onderzoeken per besluit waartegen nog een beroepsprocedure loopt of het mogelijk is

om via een wijziging van het besluit alsnog een rechtsgeldige situatie te creëren. 

Provincies zullen in het lopende beweidings- en bemestingsseizoen niet actief handhaven op de

vergunningplicht voor beweiden en bemesten.

Provincies stellen samen met de overige bevoegde gezagen een instrumentarium beschikbaar

waarmee, zolang er geen nieuw programma is toch, waar mogelijk, toestemmingen op het gebied

van stikstofdepositie verleend kunnen worden.

 

De volledige notitie van het IPO is als bijlage toegevoegd (bijlage 2). In een brief aan het IPO

hebben wij aangegeven deze zeven afspraken te bekrachtigen. Een afschrift van deze brief is

eveneens bijgevoegd (bijlage 4).

 

In de notitie wordt in de toelichting op afspraak 6 (beweiden en bemesten) aangegeven dat “alles

op alles wordt gezet om voor het volgende bemestings- en beweidingsseizoen een aanpak

beschikbaar te hebben”. Wij dringen erop aan dat bij een dergelijke aanpak oog is voor de

belangen van andere sectoren, waar ontwikkelingen worden belemmerd door hoge

achtergronddeposities van ammoniak. Zorgvuldigheid gaat daarom boven snelheid. Hoewel dit

géén onderdeel is van de afspraken 1 tot en met 7, hebben wij dit in onze brief aan het IPO

nogmaals benadrukt.

 

Eén van de gemaakte afspraken, nummer 4, betreft het door de provincie informeren van

gemeenten over het niet meer rechtsgeldig zijn van onder het PAS afgegeven vvgb’s. Voor

gemeenten is deze informatie van belang omdat zonder een rechtsgeldige vvgb geen

omgevingsvergunningen kunnen worden afgegeven voor activiteiten waarbij stikstof een rol

speelt. In lijn met de afspraken wordt de brief aan de gemeenten parallel aan de GS brief

verstuurd. De brief wordt in afschrift ook aan de omgevingsdiensten en waterschappen

gezonden.

 

Adviescollege Stikstofproblematiek 

Verder zal minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een adviescollege

Stikstofproblematiek instellen. Inmiddels is bekend dat dit zal zijn onder voorzitterschap van de

heer Johan Remkes. Dit college zal – naast de voorzitter – uit negen leden bestaan. Het

adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over

hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over

het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De brief aan de Tweede Kamer over de instelling van dit

college is bij de bijlagen gevoegd.

 

Consequenties voor projecten

Er is een beeld van de consequenties voor projecten die een aanvraag hebben ingediend maar

waarvoor nog geen definitieve Wnb-vergunning is verleend. Ook is er een beeld van de

meldingen die gedaan zijn en die nu alsnog een vergunning moeten aanvragen. Projecten

waarvoor nog geen Wnb-vergunningprocedure is gestart zijn nog niet compleet in beeld.

Gedurende het reces zal onder regie van IPO een overzicht worden gemaakt van alle
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voorgenomen projecten in de provincies die door de uitspraak geraakt worden. Begin september

is dit overzicht naar verwachting gereed.

 

Hier volgt een overzicht  met projecten die in de Wnb-vergunningprocedure zaten, en dus in

beeld zijn:

· Er zijn vijf projecten waarvoor een vvgb is afgegeven, waarvoor een ontwerpbesluit is

genomen door de betreffende gemeente. Deze vvgb’s worden ingetrokken.

· Er zijn inmiddels 28 Wnb-vergunningen in Zuid-Holland door de rechter vernietigd, en er

liggen nog 23 zaken bij de rechter, die de rechtbank in navolging van de Raad van State

zal vernietigen. Hiervan zijn 5 van deze zaken overgedragen naar provincie Utrecht i.v.m

provinciale herindeling.

· Er zijn in Zuid-Holland ca 300 PAS-meldingen ingediend voor vergunningvrije activiteiten.

De activiteiten die nog niet zijn uitgevoerd, zijn alsnog vergunningplichtig.

· Er zijn onder het PAS 459 Wnb-vergunningen verleend (waarvan 436 agrarisch) die

inmiddels onherroepelijk zijn.

· Er liepen nog 14 Wnb-vergunningaanvragen waarvoor nog geen ontwerpbesluit was

genomen. Dit betreft o.a. aanvragen vanuit het Rotterdamse Havengebied, een aanvraag

voor een biomassacentrale en een tweede fase van de ontwikkelingen op het Deltaplein

in Kijkduin en agrarische activiteiten. De aanvragers kunnen geen gebruik meer maken

van de passende beoordeling (ecologisch onderzoek) van het PAS en zullen een nieuwe

zelfstandige passende beoordeling  moeten aanleveren. Dat is eerst mogelijk zodra het

rekenprogramma Aerius is aangepast.

· Er zijn 42 verklaringen van geen bedenkingen afgegeven, waarvan 31 agrarisch. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

  Bijlagen:

- Verzoek IPO bekrachtigen afspraken bestuurlijk overleg 21 juni inzake stikstofdossier

- LNV-brief Stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de korte termijn

- Kamerbrief Instelling Adviescollege Stikstofproblematiek

- Brief GS aan IPO – Bekrachtigen gezamenlijke afspraken stikstofdossier

- Brief GS aan gemeenten n.a.v. uitspraak RvS inzake stikstofproblematiek

 

 


