
 
Toezegging wethouder Klomps 
 
In de Raadsvergadering van 12 november 2019 is de toezegging gedaan om een overzicht 
van uitgestelde projecten in verband met de stikstofuitspraak van de Raad van State naar de 
raad sturen. 
 
Een concreet overzicht van projecten die vanwege de PAS-uitspraak vertraagd of uitgesteld 
worden hebben wij niet beschikbaar.  

In augustus heeft de provincie ons gevraagd om inzicht te geven in de projecten die komend 
anderhalf jaar mogelijk in de knel komen omdat zij een Wet natuurbescherming vergunning 
nodig hebben door de uitstof van stikstof. In de uitvraag heeft de provincie aangegeven om 
uit te gaan van het worst case scenario. Ten tijde van de uitvraag was het 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) werd 
op dat moment geactualiseerd, zodat deze voldoet aan de uitspraak van de Raad van State. 
Daarnaast zijn projecten soms nog in een voorbereidende fase 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. Uitgangspunt bij deze inventarisatie was onze projectenlijst met 
lopende woningbouw (> 5 woningen) projecten. De aantallen woningen van de projecten van 
deze lijst die binnen een afstand van 5 km van een Natura-2000 gebied zijn gelegen hebben 
wij in deze inventarisatie opgenomen.  

Of bovenstaande projecten inderdaad vertraagd of uitgesteld gaan worden is op dit moment 
nog niet bekend. Dit hangt af van de uitkomsten van de Aerius berekeningen. Sinds medio 
september is de nieuwe Aerius Calculator beschikbaar. Voor een aantal projecten staat de 
vraag voor een Aerius berekening uit (vanwege de grote vraag is de doorlooptijd bij deze 
bureaus langer dan gebruikelijk) of wordt een dergelijke berekening uitgevoerd. Op dit 
moment beschikken wij nog niet over rapporten die inzicht geven in hoeverre er sprake is 
van een toename van stikstof als gevolg van de beoogde ontwikkeling.  

 

 

 


