
vng.nl

 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
Datum 

17 juni 2019  

 

Geachte woordvoerders natuur, 

 

U heeft donderdag 20 juni uw debat over de uitspraak van de Raad van State over de 

Programmatische Aanpak Stikstof. Graag willen wij u het gemeentelijk perspectief meegeven. 

 

Gemeenten hebben al jaren problemen met de PAS. Dit komt omdat zij tot dusver niet werden 

betrokken en geen formele positie kregen bij het vaststellen en verdelen van de ontwikkelingsruimte 

in het PAS. Als medeoverheid werden zij niet betrokken en de ontwikkelingsruimte ging 

voornamelijk naar rijks- en provinciale projecten. Omdat de PAS rechtstreeks van invloed is op 

activiteiten in de gemeenten, maar tegelijkertijd buiten de lokale invloedssfeer werd geplaatst, 

raakte de gemeentelijke uitvoering al eerder in de knel. Gebieden zaten al ‘op slot’ en diverse 

activiteiten, waaronder die van de woningbouwopgave, hadden al meer moeite gerealiseerd te 

worden. Het gebied in de Veluwe zat al geheel op slot.  

 

Uitwerking PAS 2.0 met gemeenten 

Met de uitspraak van de Raad van State ontvangen wij veel vragen van gemeenten over ‘hoe nu 

verder’. Wij hebben daar het antwoord ook nog niet op. Duidelijk is dat er wijzigingen moeten 

plaatsvinden in de programmatische aanpak en nieuwe bronmaatregelen genomen moeten worden 

die de stikstofdepositie aantoonbaar verminderen.  

 

Niet alleen de grote (woningbouw)projecten worden geraakt door de uitspraak, maar juist ook (hele) 

kleine ruimtelijke ontwikkelingen zoals het toevoegen van enkele woningen en kleine uitbreidingen 

van lokale bedrijventerreinen met een lage milieucategorie. Ontwikkelingen die van levensbelang 

zijn voor de leefbaarheid van veel woonkernen. Met het wegvallen van de drempelwaarde (0,05 

mol/ha/jaar) kunnen in theorie alleen nog ontwikkelingen worden toegestaan die geen effect of een 

positief effect hebben op de stikstofdepositie. Ter illustratie; voor een groot deel van de Gelderse 

gemeenten ligt het Natura 2000 gebied de Veluwe om de hoek. Gevolg is dat voor bijna iedere 

ruimtelijke ontwikkeling in dat gebied, waarbij er geen mogelijkheden zijn voor interne saldering of 

het treffen van mitigerende maatregelen om de stikstofeffect tot nul te reduceren, ze momenteel 

niet zijn te onderbouwen. Gevolg is dat de woningbouw onmogelijk is, evenals de vraag naar een 

beperkte uitbreiding van lokale bedrijventerrein bij de woonkernen om de buitengebieden leefbaar 

te houden.  

 

In de brief van minister Schouten van 11 juni worden gemeenten niet genoemd, resultaten van 

‘PAS-overleggen’ tussen departement en provincies worden ons pas na afloop medegedeeld omdat 

gemeenten geen ‘PAS- partner’ zijn. Dit is niet zoals het hoort gezien de enorme opgaven waar 

gemeenten voor staan in het kader van de woningbouw en de energietransitie maar ook als 

eigenaar van bos- en heidegebieden die maatregelen kan treffen.  

 

https://www.vng.nl/


 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/2 

Wij willen u verzoeken de minister te vragen gemeenten als een volwaardige PAS-partner aan te 

merken. Zo worden ze aan de voorkant betrokken en kunnen we samen 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 daar ook een bijdrage aan leveren.  

 

We hopen dat u dit punt onder de aandacht wil brengen bij de minister. 


