
Uitvraag inventarisatie projecten in de knel door uitspraak Raad van State 

Deadline 20 augustus 2019  
 
 
Als gevolg van de uitspraak aangaande het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei jl. komen 
projecten die landelijk in voorbereiding zijn in de knel. Zie ook: https://www.bij12.nl/nieuws/raad-
van-state-accepteert-pas-niet/ De kerndelegatie Stikstof heeft in een bestuurlijk overleg met de 
minister van LNV afgesproken dat er een inventarisatie komt van projecten die door de uitspraak 

van de Raad van State in de knel komen. In de kamerbrief van 19 juni is hiervoor een eerste 
aanzet gedaan. In die brief staan per categorie aantallen projecten genoemd. Voor de provinciale 
projecten is daarbij gebruik gemaakt van het bestaande overzicht van prioritaire projecten 
(Prioritaire projecten huidige Regeling natuurbescherming en voorgestelde prioritaire projecten 
M19, vallen buiten deze inventarisatie). De minister heeft met de Kamer afgesproken dat de lijst 
wordt aangevuld. Voor de rijksprojecten geldt een deadline van 12 juli. In de zomer zal een nieuwe 

Kamerbrief verschijnen met de informatie over deze aanvulling. 
 

Op 5 juli j.l. is er bestuurlijk overleg geweest waarbij ook de VNG en UvW is bijgeschakeld. De 
uitspraak treft immers alle overheden en sectoren. De Tweede Kamer wil ook inzicht in de 
projecten die bij lagere overheden in de knel komen. Deze uitvraag is vrijdag 12 juli uitgezet bij de 
12 provincies. Zie https://www.bij12.nl/nieuws/inventarisatie-stikstof-projecten-provincies-
gemeenten-en-waterschappen/  Voor de aanvulling van provinciale en gemeentelijke projecten van 

projecten van waterschappen geldt een deadline van aanleveren bij LNV van 1 september. Het gaat 
hierbij om wat in het PAS Segment 2-projecten werden genoemd: ofwel de projecten die gebruik 
maakte van de vrije ontwikkelingsruimte. Bovengenoemde prioritaire projecten vallen dus buiten 
de inventarisatie. De provincies is gevraagd om de informatie bij de gemeenten en waterschappen 
op te halen en de coördinatie van de lijst op zich te nemen. Deze uitvraag is tevens uitgezet via de 
VNG en UvW.  
 

Uitvraag:  
U wordt gevraagd om voor uw gemeente/waterschap/afdeling aantallen projecten aan ons door te 
geven voor de landelijke inventarisatie. De door u gevalideerde lijst uiterlijk 16 augustus 2019 

aan te leveren bij de provincie Utrecht door verzending aan: 
: @provincie-utrecht.nl Vermeld aub in de koptekst van de 

email: inventarisatie knelgevallen en uw gemeente/waterschap. 

 
Wij realiseren ons dat de uitvraag midden in de zomerperiode valt, ook wij worden hiermee 
geconfronteerd.  en  ( @provincie-utrecht.nl, 06-

) zijn uw 1e aanspreekpunt,  heeft verlof vanaf 8 augustus. 
 
Wij verzoeken u per categorie een opgave te geven van aantallen projecten die in de periode van 
29 mei 2019 tot en met 31 december 2020 een toestemmingsbesluit nodig hebben. In principe 

hebben we alleen aantallen nodig. U mag nadere informatie aanleveren zoals namen projecten, die 
zullen wij dan niet overnemen in de landelijke lijst maar zijn mogelijk wel handig om komend 
najaar nader met elkaar over in gesprek te gaan. 
 

De provincies combineren de informatie en zetten dit door naar het landelijk PAS-bureau. Deze  
zorgt ervoor - na goedkeuring van de ambtelijke kopgroep - dat de aangeleverde informatie 
namens de provincies in één overzicht wordt aangeleverd bij LNV. Deze informatie zal vervolgens 

in een Kamerbrief worden opgenomen.  
 
Informatie over de aan te leveren gegevens: 

1) Het moet gaan om projecten die mogelijk in de knel komen na de uitspraak van 29 mei 
2019, ingedeeld in de in de Excel-bijlage genoemde categorieën, waarvoor in de periode 
van 29 mei 2019 tot en met 31 december 2020 een toestemmingsbesluit wordt 
genomen1 Het gaat dus om een inschatting van het aantal projecten per genoemde 

                                                      
1 Het moet gaan om projecten waarvoor nog een toestemmingsbesluit genomen moet worden en die Wnb 
vergunningplichtig zijn op basis van stikstofdepositie. De problematiek beperkt zich dus niet alleen tot nieuwe 
activiteiten waarvoor een ruimtelijke procedure is of wordt gestart. Hieronder vallen dus tevens: 
 invulling van reeds onherroepelijke bestemmingsplannen met projecten waarvoor een 

omgevingsvergunning is vereist. 



categorie. Niet meegenomen worden: Rijksprojecten die al zijn geïnventariseerd, beheer en 

onderhoud (status quo betreft een gedoogbeleid/vrijstelling), beweiden en bemesten en 
activiteiten waarvoor al een melding is gedaan in het kader van het PAS.  

2) Het is op dit moment bijzonder lastig om een goede inschatting te maken van de impact 
voor projecten. Daarvoor zijn namelijk gedetailleerde gegevens nodig. De rekentool die 
hiervoor nodig is (AERIUS Calculator, zie www.aerius.nl) wordt op dit moment 
geactualiseerd, zodat deze voldoet aan de uitspraak van de Raad van State. Naar 
verwachting is deze in augustus gereed. Verder zullen projecten soms nog in een 

voorbereidende fase zijn of kunnen deze in de loop van de tijd wijzigen. Daarom is er voor 
gekozen om voor dit doel (een globaal inzicht in omvang impact aan de Kamer) uit te gaan 
van worst case; dus in geval van twijfel projecten op de lijst op te nemen. Het is dus goed 
denkbaar dat een aantal projecten op basis van een nadere analyse straks geen knelpunten 
ondervinden, maar nu wel voor de zekerheid zijn meegeteld. We willen liever afschalen, 
dan opschalen.  

3) Er is voor gekozen om voor dit doel alleen aantallen te noemen en geen nadere 
projectinformatie te geven. Als u aantallen wilt kunnen herleiden naar specifieke projecten, 

dient u dat zelf in beeld te brengen; deze informatie hoeft niet landelijk te worden 
aangeleverd. Daarbij is het zeer denkbaar dat er WOB-verzoeken komen om inzicht te 
krijgen in projectoverzichten. Ook diverse media zijn in overzichten geïnteresseerd. Met 
betrekking tot projectgegevens is het advies hierop dat het geen probleem is om 
geanonimiseerde projectgegevens (zowel wat betreft privégegevens als locatie) openbaar 

te maken. Uiteraard ter eigen beoordeling en afweging en pas na 1 september (ivm 
Tweede Kamer brief).  

4) De inventarisatie van projecten raakt diverse thema’s en dus ook afdelingen/units binnen 
de provincie, gemeenten en waterschap. Het kan variëren van landbouw, woningbouw, 
infrastructuur, energie tot en met klimaat.  

5) Met betrekking tot woningbouw is er een relatie met BZK en individuele gemeenten cq 
VNG; zij zijn hiervoor eindverantwoordelijk. Met BZK en VNG is geconcludeerd dat het niet 

efficiënt zou zijn dat zij zelf landelijk dan wel per gemeente gegevens uitvragen. Daarom is 
afgesproken dat provincies met hun gemeenten afstemmen over deze gegevens. 

6) Dit geldt ook voor projecten van waterschappen. Een deel van de projecten is bekend bij 

provincies. Afgesproken is dat de provincie nagaat welke projecten de waterschappen 
raakt. Het gaat dan om de zogenaamde HWBP-projecten (inclusief projecten die bij een 
eerdere berekening onder de drempelwaarde bleven) op het gebied 

van waterveiligheid maar bijvoorbeeld ook naar projecten met betrekking 
tot waterkwantiteit waarbij sprake is van stikstofuitstoot.  

7) De VNG zal gemeenten informeren over deze uitvraag en de gemaakte afspraken. Hierbij 
zullen zij verwijzen naar een tekst op de website van BIJ12. Ditzelfde geldt voor de Unie 
van Waterschappen.  

 
Deze uitvraag betreft een inventarisatie op verzoek van de Tweede kamer. Het feit dat een project 
straks onderdeel uitmaakt van deze inventarisatie, betekent alleen dat het ‘in beeld is’ en niet dat 
er per definitie een oplossing voor is. Er worden op dit moment voorbereidingen getroffen om 

toestemmingsverlening mogelijk te maken op projectniveau. Verder zal een door het kabinet 

ingesteld Adviescollege Stikstof (besluit 12/07/19) een afwegingskader opstellen om te bepalen 
welke projecten prioriteit hebben. Om hierop tijdig voorbereid te zijn, is het zaak om het nodige 
huiswerk te doen, onder meer over de stikstofimpact van het betreffende project. 

 
Actuele achtergrondinformatie: 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/ 
 

                                                      
 Activiteiten die op basis van een in de PAS-regelgeving genoemde grens-of drempelwaarde of afstand 

waren uitgezonderd van de vergunningplicht, en nu alsnog vergunningplichtig zijn. Dit geldt ook voor de 
voorheen meldingsplichtige activiteiten. 

 Een depositietoename < 0,05 mol/ha/jaar op een overbelast habitattype of leefgebied leidt in principe tot 
significante gevolgen en dus een Passende beoordeling (zie bijvoorbeeld : ABRvS17 mei 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:1259, r.o.9.6: 0,02 mol N/ha/jr). 

 




