
VRAGEN MOGELIJKE GEVOLGEN BESLUIT GS VAN 09-07-2019.                            10-09-2019. 

De hoogste bestuursrechter heeft op 29-05-2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een 

stikstoftoename in of nabij Natura 2000 gebieden als Weerribben en Wieden. Op 9 juli j.l. heeft GS 

van Overijssel besloten om landelijke afspraken te bekrachtigen. Dat heeft gevolgen voor de 

vergunningverlening van onze gemeente Steenwijkerland, voor onze handhaving en voor het nieuwe 

beleid in de toekomst. Een zeer complexe materie wordt nog ingewikkelder!                                          

De ChristenUnie heeft hierover diverse vragen aan het College. 

1. Kan uw College aangeven wat voor gevolgen dit GS-besluit heeft op de diverse 

ontwikkelingen in Steenwijkerland?

2. Treft deze gerechtelijke uitspraak ook nieuwe woningbouw ontwikkelingen?

3. Zijn er in Steenwijkerland nog lopende vergunningen, die nog effectief zijn omgezet naar 

uitvoering van plannen en komen daardoor vergunningen alsnog te vervallen?

4. Hoe gaat uw College om met de handhaving in deze?

5. Is er een actieve (ambtelijke – bestuurlijke) houding richting Provincie Overijssel hoe in de 

situatie van Natura 2000 gebieden Weerribben – Wieden oplossingen binnen de nieuwe PAS-

systematiek kunnen worden gebruikt? Hoe actief acteert hier de gemeente? 

6. Hoe gaat het College de Raad meenemen in deze complexe materie? Kan dat via een 

werkvergadering bijvoorbeeld? 

7. Is uw College voornemens de ondernemers (organisaties als LTO, Business Club e.a.)  en 

inwoners te informeren als er duidelijkheid komt over de PAS?  

8. De gerechtelijke uitspraak inzake het gebruik van de PAS ( afgeven van een natuurvergunning

en / of een omgevingsvergunning) heeft ook gevolgen schat onze fractie in voor de 

keuzemogelijkheid van een initiatiefnemer om de ecologische toets gelijktijdig aan te laten 

haken bij de omgevingsvergunning c.q. dit los te koppelen. Kunt U aangeven hoe de 

gemeente Steenwijkerland dit momenteel adviseert aan initiatiefnemers? 

9. Kunt u aangeven welke verleende vergunningen volgens deze gerechtelijke uitspraak 

aangemerkt kunnen worden als onherroepelijk als het gaat om situaties in Steenwijkerland 

en het gaat om omvangrijke projecten?

Wij dienen deze vragen in conform artikel 39 van Reglement van Orde. 

Met vriendelijke groet,

Namens de ChristenUnie Steenwijkerland,

Henk Boxum. 


