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Vanaf 5 juli tot en met 15 augustus heeft het bestemmingsplan “Breukelerwaard 2” ter inzage gelegen.
Het bestemmingsplan “Breukelerwaard 2” voorziet in een ruimtelijk kader waarbij er bestaande agrarische
opstallen zullen worden gesloopt en hier voor in plaats 2 compensatie woningen worden gebouwd. De
agrarische bedrijfsvoering (die bestaat uit een geitenhouderij) zal hierdoor worden beëindigd.
Tegen dit plan zijn geen zienswijzen ingebracht.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraken van 29 mei 2019
(ECLI:NL:RVS:2019:1603) geoordeeld over de vraag of het Programma Aanpak Stikstof voldoet aan de
Habitatrichtlijn. De Afdeling oordeelt van niet omdat – in de zaken waarover de Afdeling oordeelt - op basis van
de PAS vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden,
alvast toestemming gegeven wordt voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor de beschermde
natuurgebieden.
De gemeente heeft gevraagd om na te gaan wat de gevolgen van deze uitspraken t.a.v. het bestemmingsplan
“Breukelerwaard 2”. Gesteld kan worden dat uitspraak van de Raad van State geen gevolgen hebben voor het
bestemmingsplan en wel om de volgende redenen.
Vergunde situatie:
Voor de agrarische inrichting aan de Breukelerwaard 2 is op 24-06-2016 een vergunning verleend in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998. Volgens de vergunning mogen de dieren en de bijbehorende aantallen in
de onderstaande tabel gehouden worden. De vergunning is als bijlage bij deze memo bijgevoegd.

Uit de tabel blijkt dat de inrichting een stikstof uitstoot genereert van 1638kg/NH3/jaar. Deze uitstoot zal door
de realisatie van de twee woningen nagenoeg komen te vervallen.
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De systematiek van de PAS was er gericht dat ontwikkelingen konden doorgaan vooruitlopend op toekomstige
positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebeden. Voor onderhavig project is dit anders.
Er is voor dit project sprake van een 1 op 1 oplossing. zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is zal ook de
Natuurbeschermingswetvergunning worden ingetrokken.
Het bestemmingsplan “Breukelerwaard 2” voorziet hierdoor in een ruimtelijke ontwikkeling die ten opzichte
van de feitelijk aanwezige, planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het plan leidt tot een
significante afname van stikstofdepositie op overbelaste stikstofgevoelige natuurwaarden in de omliggende
Natura 2000-gebieden.
Conclusie de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan staat niet ter discussie. Het bestemmingsplan kan met
deze memo als toevoeging worden vastgesteld.
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