Waterschap

'Brsbontse Delts

Fracties Water Natuurlijk & Natuurterreinen
Mevrouw W. Bonthuis en de heer P. von Meijenfeldt
Per-mail

Uw schrijven van
Uw kenmerk

7 juli 2Ot9

Zaaknummer

5

Ons Kenmerk
Behandeld door

54762
L. Weterings/A.Merks
076 564 LO 62
20 augustus 2019

Doorkiesnummer
Datum
Verzenddatum

1213

2 3 AUü 20ts
Onderwerp:

Consequenties PAS uitspraak

Geachte mevrouw Bonthuis, geachte heer Von Meijenfeldt,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen op grond van artikel 60 Reglement van orde Waterschap
Brabantse Delta over de consequenties van de Raad van State-uitspraak i.r.t. het Programma Aanpak
Stikstof voor Waterschap Brabantse Delta. Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 20
augustus 2019 en besloten u als volgt te antwoorden.
Vraag

1.

Heeft het dagelijks bestuur al inzicht in de consequenties van de RvS-uitspraak i.r.t. het werk
binnen ons waterschap, waaronder de aanpak van:

.
.
.

-

Natura2OOO-gebieden;
De aanleg van EVZ's;
Het behalen van de KRW-doelen (stikstofbelasting m.n.) en specifieke en met
terugwerkende kracht voor onze watersysteemanalyses i.r.t de KRW-doelen?
Zo ja, dan verzoek wij u om deze te delen met het AB. Zo nee, kunt u ons dan aangegeven
hoe u eraan werkt om zo snel mogelijk dit inzicht/overzicht te verkrijgen en wanneer u

verwacht dat dit inzicht gereed is?
Antwoord
Er is op dit moment zowel landelijk als lokaal alleen een globaal, maar nog geen compleet inzicht in de
consequenties van de RvS-uitspraak. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt de
consequenties samen met provincies, gemeenten en waterschappen in beeld. Daarbij worden
verschillende sporen gevolgd.
a. Het instellen van een landelijke organisatie PAS bestaande uit een adviescommissie die
een bestuurlijk overleg adviseert over oplossingen voor de kortere en langere termijn
vanwege het wegvallen van de PAS en bijbehorende vrijstellingen. Ook de waterschappen
zijn hier via de UvW bij betrokken. De advisering moet leiden tot voorwaarden waaronder
toestemming kan worden verleend voor nieuwe ontwikkelingen die stikstof veroorzaken
en legalisering van bestaande situaties die gebruik gemaakt hebben van vrijstellingen
onder de PAS.
b. Het opstellen van een landelijke lijst met projecten die door de Pas-problematiek worden
geraakt. Het Rijk informeert de Kamer in juli over haar eigen projecten. De overige
projecten worden per 1 september door het ministerie van LNV aan de Kamer gemeld. De
provincies bevragen daarvoor gemeenten en waterschappen. Ook Brabantse Delta heeft
zo'n verzoek ontvangen tot het opstellen van een lijst met aantallen projecten. Er hoeven
op dit moment enkel aantallen te worden doorgegeven en nog geen concrete
projectinformatie. De inventarisatie voor het opstellen van de lijst voor Brabantse Delta
loopt en deze lijst moet uiterlijk 21 augustus aan de provincie worden verstrekt.

In het algemeen geldt echter dat de uitspraak de urgentie van het nemen van maatregelen om de
stikstofbelasting in Natura 2OOO-gebieden te reduceren, onderstreept. De KRW-maatregelen en EVZ's
helpen daaraan mee en in die zin geeft deze uitspraak steun aan het uitvoeren van die maatregelen. Maar
de PAS heeft echter geen direct invloed op concrete invulling en realisatie van de KRW-maatregelen en
EVZ's als zodanig. Het werpt ook geen ander beeld op de watersysteemanalyses. Dat komt omdat voor
beken veelal de watervoerendheid en fosfaatbelasting problematisch zijn in plaats van stikstof.
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Vraao

-

Voor de Westelijke Langstraat ligt een plan klaar om dit natuurgebied (Natura 2000) te
herstellen. Dit is speciaal ontwikkeld om aan de PAS-opgave tegemoet te komen. Staat dit en
staan dergelijke plannen nu ter discussie, en/of in welke mate?

Antwoord
Dergelijke plannen en hun juridische basis staan niet ter discussie. De uitspraak onderstreept juist de
noodzaak van de tijdige en complete uitvoering van deze projecten. Het waterschap is hier uitvoerder van
bron- en herstelmaatregelen ten behoeve van Natura 20OO-gebieden. Vanwege het grote belang van deze
maatregelen gaat het waterschap hier onverminderd mee door.
Vraao

2.

Het PAS raakt ook aan het dagelijks werk van waterschap Brabantse Delta:
, Wat betekent de RvS-uitspraak voor het beheer en onderhoud van de vele kilometers oevers,
bermen, waterlopen?
Antwoord
De Unie van Waterschappen inventariseert naast de consequenties voor projecten ook de consequenties
voor overige werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Van belang hierbij is
dat van oudsher bestaande activiteiten in en rond Natura 2O0O-gebieden zoals regulier onderhoud aan
natuur en watergangen in de vastgestelde beheerplannen voor de Natura 200O-gebieden als'bestaand
gebruik'zijn aangeduid, en niet als nieuwe activiteiten waarop de PAS van toepassing is.
Vraaq

-

-

En wat betekent het voor het stikstofgehalte van het effluent van onze zuiveringen?

Antwoord
De PAS ziet op stikstofdepositie via de lucht. De lozing van stikstof via het effluent van
afvalwaterzuiveringen valt hier niet onder maar wordt gereguleerd via het Activiteitenbesluit waar aan
voldaan dient te worden.
Daar waar sprake is van ontwikkelingen op zuiveringen waardoor de huidige vergunningen aanpassing
behoeven (zoals voor de vergroting van de slibverwerkingscapaciteit en/of de productie van extra biogas)
is externe capaciteit ingehuurd om het waterschap aan wet- en regelgeving te laten voldoen. Dit houdt in
dat (wijzigings-)vergunningen zullen worden aangevraagd.
Wij stellen voor

-

Om de uitspraak m.b.t. het PAS te benutten om de discussie, die wij zijn gestart als BD in
2018 in het kadervan de doorontwikkeling van ons waterschap richting #2023, en dan doelen
wij specifiek op de bijeenkomst over zonering van natuur - agrarisch e.a. economische
activiteiten (De Heen 19 sept. '18), in dat licht nog eens opnieuw ter hand te nemen;
Om AB-breed de consequenties z.s.m. te bespreken.

Antwoord
Op 11 september zullen wij het algemeen bestuur informeren over de PAS-problematiek.
Wij merken overigens op dat inderdaad tijdens de avond in De Heen zonering ter sprake kwam en
daarover werd gediscussieerd. Het betrof hier een door de inleider naar voren gebrachte stelling die
bedoeld was om die avond een actieve discussie te stimuleren en geen door het waterschap al ingeslagen
denkrichting.
Het waterschap legt wel de integraliteit tussen natuur en agrarische e.a. economische activiteiten op
verschillende plaatsen al op tafel, zoals bij Ruimtelijke Adaptatie of als meekoppelscenario bij de regionale
energie strategie. In die zin is dat al onderdeel van een doorlopend proces, waarbij de aandacht die er nu
is voor de PAS-problematiek wel helpt om deze gedachtenlijn breder gedeeld te krijgen.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben bericht. Uw vragen en ons antwoord daarop worden,
overeenkomstig het Reglement van orde algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta 2008,
geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 11 september 2019, en zullen worden
geplaatst op de website van het waterschap.
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