Op basis van artikel 60 van het Reglement van Orde:

Schriftelijke vragen van de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen aan
het Dagelijks Bestuur betreffende de Raad van State-uitspraak i.r.t. het
Programma Aanpak Stikstof
Algemeen
Op 29 mei 2019 deed de Raad van State de uitspraak dat het huidige Nederlandse beleid voor
stikstofuitstoot, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), in strijd is met de Europese natuurwetgeving.
Het Europese Hof kwam eerder tot dezelfde conclusie.
De uitspraak van de Raad van State heeft betrekking op het Programma Aanpak Stikstof, het
Nederlandse overheidsprogramma om stikstof terug te dringen in natuurgebieden. Grote
hoeveelheden stikstof, die worden uitgestoten door bijvoorbeeld het verkeer en veehouderijen, zijn
immers schadelijk voor de biodiversiteit.
Door deze RvS-uitspraak is het plotseling onduidelijk welke activiteiten, economische of anderszins,
nu wel of niet terecht vergund zijn, alsnog vergunning-plichtig zijn, moeten stoppen, of welke op een
andere locatie uitgevoerd zouden mogen of moeten worden.
De landelijke, provinciale overheden, het bedrijfsleven en vele anderen, buigen zich over de
consequenties van deze uitspraak.
De fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen willen graag inzicht in de mogelijke consequenties
van de PAS-uitspraak voor waterschap Brabantse Delta.

Wij vragen het dagelijks bestuur antwoord op de volgende vragen:
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:
 Natura 2000-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 verzoeken wij u om deze te delen met het AB. Zo nee, kunt u ons dan
aangeven hoe u eraan werkt om zo snel mogelijk dit inzicht/overzicht te verkrijgen en
wanneer u verwacht dat dit inzicht gereed is?

-

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?

2. Het PAS raakt ook aan het dagelijkse werk van waterschap Brabantse Delta:

-

wat betekent de RvS-uitspraak voor het beheer en onderhoud van de vele kilometers
oevers, bermen, waterlopen?
en wat bekent het voor het stikstofgehalte van het effluent van onze zuiveringen?

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 kader van de doorontwikkeling van ons waterschap richting #2023, en dan
doelen wij specifiek op de bijeenkomst over zonering van natuur – agrarische e.a.
economische activiteiten (De Heen 19 sept. ’18), in dit licht nog eens opnieuw ter hand
te nemen;
om AB-breed de consequenties z.s.m. te bespreken.
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