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Onderwerp: Beantwoording raadsvragen ex art 38 RvO D66 en CDA over uitspraak Raad van State 
inzake de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS)

Geachte heren,

Op 29 augustus heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de uitspraak Raad van State inzake de 
Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS).
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

1. Op welke wijze bent u bezig met het in kaart brengen van de gevolgen van deze uitspraak voor 
(bouw)projecten in Haarlem?

Antwoord:
Gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat voor elk project een stikstofonderzoek moet 
worden uitgevoerd ongeacht de afstand ten opzichte van het Natura 2000-gebied. Afhankelijk van de 
uitkomsten van een dergelijke onderzoek kan dit gevolgen voor het proces van een project.
Na deze uitspraak misten alle gemeenten een instrument bij het vaststellen van ontwikkelplannen 
(waaronder bestemmingsplannen die een ontwikkeling raken) en vergunningverlening als het gaat 
om het meten van de stikstof-effecten van een project.

Vanaf 16 september 2019 is het aangepaste rekenmodel 'Aerius' - dit berekent de stikstofdepositie 
op het Natura 2000-gebieden - weer beschikbaar. Aan de hand van dit rekenmodel kan nauwkeuriger 
in beeld worden gebracht welke projecten vertraging oplopen. Dit zal wel enige tijd in beslag nemen.

Voor de ontwikkelzones geldt dat er al enkele projecten lopen, een groot aantal wacht op vaststelling 
van de ontwikkelvisies door de Raad alvorens projecten tot ontwikkeling kunnen worden voorbereid. 
Het is dus niet uitgesloten dat door de stikstofproblematiek de totale bouwmogelijkheden in een of 
meer ontwikkelzones minder kan zijn. Het college hoopt dat een lange termijn oplossing van het Rijk 
hiervoor tijdig een oplossing biedt die de risico's van bouwen voor de natuur voldoende vermindert.
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2. Is bekend welke (bouw)projecten in de gemeente geraakt worden door de gevolgen van deze 
uitspraak?

Antwoord:
De bouwprojecten in Haarlem betreffen veelal herontwikkeling van verstedelijkt gebied en bevinden 
zich voor het merendeel op geruime afstand van Natura 2000-gebieden. Het college heeft geen 
algemene inventarisatie gedaan maar bekijkt per project of er gevolgen zijn.

3. Met welke partners (zoals buurtgemeenten of provincie) bent u in overleg over de gevolgen van 
deze uitspraak op regionaal niveau?

Antwoord:
Het college volgt de berichtgeving vanuit provincie en Rijk actief.

4. Hoe communiceert u in huidige en komende ontwikkelingen met initiatiefnemers 
(vergunningaanvragers) over de gevolgen van deze uitspraak?

Antwoord:
De huidige werkwijze van het college is om bij een vergunningaanvraag per project te beoordelen of 
deze tijdelijk 'on hold' moet worden gezet in afwachting van nieuwe richtlijnen van het Rijk. Deze 
verwacht het college voor het einde van het jaar. Vanzelfsprekend informeren wij de betrokken 
initiatiefnemers hierover.
Wij informeren initiatiefnemers niet actief over de komende ontwikkelingen. Het college is 
afhankelijk van de landelijke berichtgeving, en ook de initiatiefnemers zullen dit nauwgezet volgen.

5. Welke andere stappen is het college voornemens om te nemen naar aanleiding van deze 
uitspraak?

Antwoord:
Vooralsnog neemt het college geen verder stappen anders dan in deze beantwoording beschreven. De 
commissie Remkes heeft voor de korte termijn een aantal adviezen uitgebracht, waarbij het accent ligt 
op het aanpassen van maximum snelheden en een verdere sanering van de veehouderij. Het kabinet 
moet hierop nog reageren. De commissie Remkes kom in de loop van 2020 met nadere adviezen 
voor de langere termijn. Het college wacht deze, en de reactie van het kabinet af.
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
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