Schriftelijke vragen aan het college
(artikel 39 RvO)

Datum: 8 januari 2019

Nummer: 02

Aan de voorzitter van de raad
Steller van de vragen: fractie GBA – raadslid Ton Berben
Onderwerp: Programmatische aanpak stikstof (PAS)
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Heeft het college kennis genomen van het zogenaamde PAS-arrest van het Hof van Justitie
van de Europese Unie van 7 november 2018 (C-293/17 en C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882)?
ANTWOORD
Niet het college van de gemeente Alphen - Chaam maar GS van de provincie Noord-Brabant is
bevoegd gezag. Deze heeft kennisgenomen van het advies van het Europese Hof. Alle provincies
hebben in overleg met de rijksoverheid het standpunt ingenomen dat alle meldingen en
vergunningaanvragen vanaf december 2018 weer worden opgepakt en worden afgehandeld als de
toename gering is en beperkt is tot een toename van de ammoniakdepositie max. 0,05 (autonome
ontwikkeling). Verder wordt er voorlopig geen nieuwe ontwikkelruimte opnieuw vrijgegeven.
Ontwikkelingen die een beroep doen op de salderingsbank (>0,05 mol depositie N) worden niet
toegestaan. Men wacht op de behandeling van de PAS en het advies van het Europese Hof bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 14 februari 2019 waarna op zijn vroegst in
het 2e kwartaal 2019 uitspraak wordt verwacht.
2. Kan het college aangeven of voor initiatieven binnen onze gemeente een melding of
vergunningaanvraag op grond van de PAS nodig is? Zo ja, is dat dan beperkt tot bepaalde
gebieden binnen onze gemeente of geldt dit voor het gehele grondgebied? Ingeval het is
beperkt tot bepaalde gebieden binnen onze gemeente: kan het college aanduiden om
welke gebieden het gaat?
ANTWOORD
Voor alle bestaande bedrijven en initiatieven met een emissie van NH3 (ammoniak in de
veehouderij) en NOx (grotere verbrandingsinstallaties en wkk-motoren) is in de gemeente AlphenChaam (gehele grondgebied) een melding of vergunning noodzakelijk. De Omgevingsdiensten
schrijven naar aanleiding van geplande milieucontroles ondernemers aan een aanvraag vergunning
/ melding in te dienen in het kader van de Wet natuurbescherming / PAS. Ook moeten alle
veehouderijen in het kader van de provinciale verordening Natuur uiterlijk 1 januari 2020 een
vergunning aanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming omdat ook bestaande stallen
emissie-arm gemaakt moeten worden, uiterlijk voor 1 januari 2022!

3. Heeft het college kennis genomen van de Tussenevaluatie PAS
(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z18990&di
d=2018D50586)?
ANTWOORD
Zie punt 1.
4. Uit die Tussenevaluatie kan onder andere worden afgeleid (zie pagina’s 22 en 30) dat (1)
voor de start van het PAS circa 3,5% van de in totaal 1977 herstelmaatregelen gereed was
en (2) op 31 maart 2018 het aantal gereed gekomen herstelmaatregelen varieerde van 8%
voor de complexe inrichtingsmaatregelen tot circa 30% voor de meer eenvoudige
maatregelen. De meerderheid van de herstelmaatregelen moet nog worden uitgevoerd.
Kan het college aangeven of in onze gemeente sprake is van herstelmaatregelen die nog
moeten worden uitgevoerd? Zo ja, wat is de status van deze maatregelen en hoe ziet de
planning eruit zodat deze maatregelen tijdig (vóór 1 juli 2021) gereed zijn
ANTWOORD
De planning en uitvoering van de beheersmaatregelen worden jaarlijks geëvalueerd. Voor de
grootste Natura -2000 gebieden (Kampina en de Peel) is men op schema. Specifieke informatie zou
moeten worden opgevraagd bij de provincie Noord-Brabant.
Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant de gemeente Alphen-Chaam op 18 december 2018
geïnformeerd over planontwikkelingen rondom het Ulvenhouts Bos in het kader van de PAS. Het
gebied is aangewezen als Natura2000-gebied. Middels maatregelen moet verdere verdroging en
verzuring worden voorkomen. Eind 2017 zijn de werkzaamheden gestart om uitvoering te geven
aan het ‘Bos- en waterplan’ dat is opgesteld door de gemeente Breda, Staatsbosbeheer,
waterschap Brabantse Delta en provincie. Uiterlijk 2021 moet dit plan uitgevoerd zijn (80% van de
maatregelen zijn in 2018 reeds uitgevoerd zoals het verondiepen van watersloten en het vellen van
exotische bomen en struiken). Daarnaast zal in omliggend gebied, het beekdal van de Broekloop en
St. Annabosch het waterpeil worden verhoogd conform ‘hydrologisch onderzoek (Antea,2017). Om
de PAS-herstelmaatregelen buiten het Ulvenhoutsbos uit te kunnen voeren wordt door de
provincie een MER en Inrichtingsplannen uitgewerkt. Voor de hydrologische en ecologische
maatregelen wordt het bestemmingsplan gewijzigd, ook voor particuliere gronden in Alphen –
Chaam, die worden verworven via ruiling of onteigening. Met het buurtschap Geersbroek is
afgesproken een inleiding te verzorgen (in opdracht van de provincie) waarna in september 2019
de plannen ter visie worden gelegd en in februari 2020 door GS worden vastgesteld.
5. Het Hof heeft ook geoordeeld dat bemesten en beweiden als een ‘project’ gekwalificeerd
wordt. Kan het college aangeven wat de gevolgen van dit oordeel zijn voor bemesten en
beweiden binnen onze gemeente?
ANTWOORD
Of en wat Nederland in het kader van de PAS iets gaat doen met effecten als gevolg van het
bemesten en beweiden moet blijken na de uitspraak van de Raad van State in het 2e kwartaal
2019.

Dit betekent dat we geen bestemming kunnen wijzigen naar agrarisch als niet is aangetoond dat er
geen sprake is van mogelijke negatieve significante effecten op het gebied van verdroging,
vermesting, verzuring in relatie tot de Natura2000 gebieden (o.a. Ulvenhouts Bos).
Ondertekening en naam
Namens de fractie GBA – raadslid Ton Berben.

