
vng.nl

 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

  
Datum 

14 mei 2019  

 

Geachte woordvoerders natuur, 

 

U heeft in de week van 21 mei de plenaire behandeling van de aanvullingswet natuur (34.985). De 

VNG wil u daarvoor enkele aandachtspunten meegeven. 

 
Programmatische aanpak stikstof (PAS) kan niet zonder gemeenten 
Gemeenten hebben problemen met de PAS. Wij dringen er op aan dat gemeenten aan de voorkant 
worden betrokken en een formele positie krijgen bij het vaststellen en verdelen van de 
ontwikkelingsruimte in het PAS. Gemeenten zijn medeoverheid, maar worden op dit moment 
onvoldoende betrokken bij de verdeling van de ontwikkelingsruimte.  
 
Omdat de PAS rechtstreeks van invloed is op activiteiten in de gemeenten, maar tegelijkertijd 
buiten de lokale invloedssfeer is geplaatst raakt de gemeentelijke uitvoering in de knel. Dit heeft tot 
gevolg dat gebieden ‘op slot’ zitten en diverse activiteiten, waaronder de woningbouwopgave maar 
ook kleinschalige activiteiten, niet kunnen worden gerealiseerd. Zelfs hele kleine activiteiten kunnen 
geen doorgang meer vinden zoals het bouwen van tien woningen in Otterlo. Het gebied in de 
Veluwe zit namelijk geheel op slot. In een ander gebied wordt de exploitatie van een mini-camping 
tegengehouden. Ontwikkelingen die niets te maken hebben met het verminderen van de 
stikstofdepositie of het herstel van natuur.  
 
Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State over het PAS zullen er hoogstwaarschijnlijk 
wijzigingen plaatsvinden in de programmatische aanpak. Wij willen als medeoverheid aan de 
voorkant betrokken worden zodat wij samen kunnen bouwen aan een PAS 2.0 om problemen waar 
iedereen nu tegen aanloopt op een constructieve manier te verhelpen of te verminderen. Mocht 
blijken dat we meer natuurmaatregelen moeten nemen om ontwikkelingsruimte te creëren door 
natuurherstel dan kunnen gemeenten ook kennis en hulp bieden.  
We hopen dat u dit punt onder de aandacht wil brengen bij de minister. 
 
Bekijk de aanvullingswet en het aanvullingsbesluit in samenhang  
Bij de consultatie van de Aanvullingswet Natuur heeft de VNG de kanttekening geplaatst dat wij de 
integratie van de Wet Natuurbescherming in het stelsel van de Omgevingswet nog niet in zijn 
totaliteit kunnen beoordelen. De consequenties voor de uitvoeringspraktijk worden immers pas 
inzichtelijk als ook het Aanvullingsbesluit natuur bekend is. Het is ook voor uw Kamer belangrijk pas 
besluiten te nemen op basis van de volledige informatie.  
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