Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Brabantse gemeenten
T.a.v. College van B en W

Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Vergunningverlening woningbouw
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Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,
In Nederland slaat te veel stikstof neer op de natuur. Om de hoeveelheid stikstof
terug te dringen heeft het kabinet eind 2019 besloten de maximumsnelheid op
de Nederlandse snelwegen te verlagen naar 100 kilometer per uur. De
verlaging van de maximumsnelheid is de eerste landelijke maatregel die het
kabinet invoert om de stikstofdepositie in Nederland terug te dringen en
tegelijkertijd stikstofruimte te creëren voor met name de woningbouw. Deze
maatregel is 16 maart om 06.00 uur in heel Nederland ingegaan en levert - los
van de gevolgen van de maatregelen vanwege het Corona-virus- vanaf dat
moment stikstofruimte op. Hoeveel dat is, verschilt per provincie.
Voldoende ruimte voor woningbouw in Brabant
Uit een eerdere inventarisatie onder Brabantse gemeenten blijkt dat
woningbouwprojecten in de meeste Brabantse gemeenten geen of weinig hinder
ondervinden van de stikstofproblematiek. In circa 15 gemeenten, waar
woningbouwprojecten veelal dichtbij Natura2000-gebieden zijn gelegen, blijkt
het stikstofvraagstuk wel een belemmering bij het verlenen van vergunningen.
Aan de hand van indicatieve berekeningen is gebleken, dat door de
snelheidsmaatregelen naar verwachting voldoende stikstofruimte ontstaat voor
de woningbouwprojecten in 2020 nabij de Brabantse Natura2000-gebieden,
met uitzondering van enkele projecten nabij het Natura2000-gebied Vlijmens
Ven, Moerputten en Bossche Broek. Voor dit gebied zullen we samen met de
omliggende gemeenten nagaan welke projectspecifieke maatregelen ervoor
kunnen zorgen dat ook hier de bouw door kan gaan. Daarbij wordt onder meer
bezien of nog eventuele extra stikstofruimte kan worden aangekocht.
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Voor alle woningbouwprojecten geldt dat uit projectspecifieke berekeningen zal
moeten blijken of er daadwerkelijk voldoende ruimte is en waar nog tekorten
bestaan.
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Stikstofregistratiesysteem
Het stikstofregistratiesysteem (SSRS) maakt vergunningverlening in het kader van
de Wet natuurbescherming voor initiatieven met stikstofeffecten (stikstofdepositie)
op Natura 2000-gebieden mogelijk. Via het SSRS zal de stikstofruimte als
gevolg van (in eerste instantie) de snelheidsverlaging naar 100 km/u op
autosnelwegen op gestructureerde wijze worden gereserveerd en toegekend
aan woningbouwprojecten en 7 infrastructuurprojecten uit het zogenoemde
MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). In de
afgelopen maanden hebben Rijk en provincies het SSRS gezamenlijk
voorbereid: de minister van LNV is verantwoordelijk voor de Ministeriële
Regeling op basis waarvan het SSRS in werking treedt. De provincies zijn
verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor woningbouwprojecten met
gebruikmaking van de stikstofruimte uit het SSRS. Ten aanzien van de MIRTprojecten heeft het Rijk bij de stikstoftoedeling nu -naast de woningbouwprioriteit gelegd bij 7 MIRT-projecten, waarvan er 3 in Brabant spelen (A27
Houten-Hooipolder, lnnovA58 Annabosch-Galder en lnnova58 TilburgEindhoven). Wij zullen ons maximaal inzetten om in overleg met het Rijk alle
Brabantse MIRT-projecten doorgang te laten vinden.
Vergunning aanvragen
De twaalf colleges van GS hebben op 17 maart 2020 besloten de behandeling
van vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten met een beroep op
stikstofruimte uit het SSRS per 24 maart 2020 te starten. Wij adviseren u. in het
geval een woningbouwproject effect heeft op een Natura 2000-aebied, zo snel
moaeliik een vergunning aan te vragen. Aanvragen worden op volgorde
behandeld zoals beschreven in de Ministeriële Regeling. Meer informatie over
het aanvragen van een vergunning vindt u op www.brabant.nl/aanpakstikstof.
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