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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen EVA, inzake stikstofproblematiek

Geachte raadsleden,
Op 16 september 2019 ontvingen we schriftelijke vragen van de fractie EVA over de consequenties van
de stikstofuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor (sociale)
woningbouw in Albrandswaard. De vragen luidde: Welke gevolgen heeft de uitspraak van de
bestuursrechter voor onze (sociale) woningbouwopgave en hoe is het college hiermee aan de slag?
Met deze brief beantwoorden we deze vragen.
KERNBOODSCHAP
Albrandswaard heeft wel een Natura 2000-gebied binnen de gemeentegrenzen, maar geen Natura 2000PASgebied. Alleen de Natura 2000-PASgebieden zijn gevoelig voor stikstofemissie. Het dichtstbijzijnde
Natura 2000-PASgebied is Voornes Duin, op 20 kilometer afstand.
De consequenties van de uitspraak voor de (sociale) woningbouw in Albrandswaard zijn nog
onvoldoende duidelijk. Wel kunnen we aangeven dat nog geen ruimtelijke procedures zijn gestopt of
stilgelegd.
ALBRANDSWAARD EN NATURA 2000-GEBIED OUDE MAAS
Terecht geeft fractie EVA aan dat binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard een Natura 2000gebied aanwezig is. Dit betreft Natura 2000-gebied ‘Oude Maas’ (gebiedsnummer 108). Kenmerkend
voor dit gebied zijn de getijdengrienden, wilgenbossen en vochtige terreinen met riet- en ruigtevegetaties.
De smalle uiterwaarden vormen het grootste, nog resterende zoetwatergetijdengebied van ons land.
In tegenstelling tot wat fractie EVA aangeeft, behoort Natura 2000-gebied ‘Oude Maas’ niet tot de 118
Natura 2000-gebieden waar tenminste één stikstofgevoelig habitat voorkomt. Zie de kaartjes in de bijlage
voor een overzicht van alle Natura 2000-gebieden en de Natura 2000-PASgebieden in Zuid-Holland.
Voor Albrandswaard is het Voornes Duin in de gemeente Westvoorne het dichtstbijzijnde Natura 2000PASgebied. Dit ligt hemelsbreed op ongeveer 20 kilometer afstand.
GEVOLGEN UITSPRAAK VOOR WONINGBOUW EN HOE IS HET COLLEGE HIERMEE AAN DE SLAG
In de eerste weken na de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is veel
gezegd en geschreven over het stikstofdossier. Om te komen tot oplossingen voor de korte en lange
termijn, heeft het kabinet een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld onder voorzitterschap van de
heer Remkes. Woensdag 25 september heeft het adviescollege het rapport ‘Niet alles kan’ aangeboden
aan de minister. Het college geeft aanbevelingen voor de korte termijn en richt zich daarbij op
verschillende sectoren als veehouderij, verkeer, de bouw en industrie. Daarbij zijn harde keuzes
onontkoombaar. De minister heeft aangekondigd dat het kabinet streeft naar een snelle reactie op het
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rapport, waarschijnlijk al begin oktober. Dan wordt ook meer duidelijk over de maatregelen die het kabinet
wil nemen om de stikstofdepositie terug te dringen.
Daarnaast heeft het ministerie de aangepaste AERIUS Calculator vrijgegeven. Dit is een rekeninstrument
voor het bepalen van de stikstofdepositie als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden.
Met een AERIUS-berekening kan worden nagegaan of wel of niet een vergunning Wet
natuurbescherming nodig is.
In de organisatie wordt de werking van de AERIUS Calculator uitgezocht. We verwachten dat met de
aangepaste AERIUS Calculator, het advies van Remkes en het kabinetstandpunt hierop inzichtelijk kan
worden gemaakt wat de consequenties zijn van de stikstofuitspraak voor de Albrandswaardse plannen en
projecten. Daarbij zoeken we ook ondersteuning bij externe partijen als DCMR Milieudienst Rijnmond en
adviesbureaus.
We hebben deze duidelijkheid nu nog niet en weten dus ook nog niet wat de gevolgen zijn van de
stikstofuitspraak voor de Albrandswaardse (sociale) woningbouwopgave. Als we die duidelijkheid wel
hebben, zullen we uw gemeenteraad verder informeren. Tot nu toe heeft de uitspraak nog geen
ruimtelijke procedures gefrustreerd.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris,
de burgemeester,

Dick Mol

drs. Jolanda de Witte
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Bijlage 1:

Overzicht Natura 2000-gebieden

Overzicht Natura 2000-PASgebieden
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Schriftelijke vragen
Datum indienen

Consequenties uitspraak over stikstofdepositie voor
woningbouw
13 september 2019

Woordvoerder

Marielle Vergouwe

Eind mei heeft de hoogste bestuursrechter een uitspraak gedaan over het niet meer
toelaten van ‘Het Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) als basis om toestemming te verlenen
voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van bijvoorbeeld Natura
2000 gebieden. Deze uitspraak schijnt grote gevolgen te hebben voor veel bouwplannen in
Nederland. Veel bouwprojecten worden hierdoor onzeker.
Ook Albrandswaard heeft een Natura2000 gebied binnen de gemeentegrenzen. Dit gebied
staat genoemd in het PAS als gebied waar tenminste één stikstofgevoelig habitat voorkomt
dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Ons gebied hoort daarmee bij de 118
genoemde Natura 2000 gebieden van de 160 in totaal.
Albrandswaard heeft een enorme bouwopgave naar zich toe getrokken en aangewezen
door de Provincie. Het stikstofprobleem is een landelijk probleem, maar mogelijk wel met
lokale gevolgen.
Wij hebben daarom de volgende vragen:
Welke gevolgen heeft de uitspraak van de bestuursrechter voor onze (sociale)
woningbouwopgave en hoe is het college hiermee aan de slag?

