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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fracties CDA en GB/VVD met betrekking 
tot 'Gevolgen uitspraak Raad van State inzake bouwvrijstelling Stikstofwet'. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: 
Heeft het college van B&W kennisgenomen van de uitspraak die de Raad van State (RvS) op 2 november 
2022 heeft gedaan en waarbij is geoordeeld dat de bouwvrijstelling stikstof niet gebruikt mag worden bij 
bouwprojecten? 
 
Antwoord 1: 
Ja, het college heeft kennisgenomen van deze uitspraak. 
 
Vraag 2: 
Kan het college van B&W aangeven welke gevolgen de voorgenoemde uitspraak van de RvS met betrekking 
tot de bouwvrijstelling stikstof heeft ten aanzien van de volgende onderdelen: 
a. Bestemmingsplannen, inclusief kleine bouwplannen/bestemmingsplannen voor 1 a 2 woningen; 
b. Bouwvergunningen, inclusief bouwvergunningen binnen al vastgestelde/onherroepelijke 
bestemmingsplannen (zoals Weemselerveld Albergen, Industriestraat Tubbergen en De Krön II); 
c. Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek; 
d. Evenementen; 
e. Alle overige activiteiten waarvoor een vergunning verleend moet worden. 
 
Antwoord 2a: 
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad is een afweging noodzakelijk of er 
sprake is van significante stikstofdepositie van het project op een Natura-2000 gebied. Vóór deze uitspraak 
werd dit afgewogen middels van een AERIUS-berekening waarin alleen de gebruiksfase werd beoordeeld. 
Als gevolg van deze uitspraak moet ook de aanlegfase worden beoordeeld. Dit heeft voor alle 
bestemmingsplannen die in procedure zijn en voor toekomstige bestemmingsplanprocedures tot gevolg dat 

 



zowel de aanlegfase alsook de gebruiksfase moet worden beoordeeld. Voor alle plannen geldt dat deze 
afweging op basis van een kwalitatieve motivering kan plaatsvinden en op basis van een AERIUS-
berekening. De keuze hiertussen is afhankelijk van het type project en de afstand tot het Natura2000-gebied. 
De ervaring heeft namelijk geleerd dat bij bepaalde projecten een AERIUS-berekening is uitgevoerd waaruit 
volgde dat er geen stikstofdepositie is op een nabijgelegen Natura2000-gebied. Voor een aantal van de 
plannen kan, gelet het type project en de afstand tussen het Natura-2000 gebied, zonder berekening worden 
gemotiveerd dat er geen stikstofdepositie is te verwachten. Bijvoorbeeld de bouw van één woning op een 
afstand van 1 km van een Natura2000-gebied. Voor de overige plannen zal een berekening moeten worden 
uitgevoerd om te bepalen of het project wel of geen doorgang kan plaatsvinden en/of er maatregelen nodig 
zijn om het project alsnog doorgang te kunnen laten plaatsvinden. Indien voor een project – ongeacht de 
ruimtelijke bestemmingsplanprocedure bij de gemeente – een vergunning nodig is op grond van de Wet 
natuurbescherming, dan moet diegene die het project uit gaat uitvoeren tijdig een vergunning bij de provincie 
aanvragen. Indien een initiatiefnemer zonder de benodigde Wet natuurbescherming (verder Wnb)-
vergunning het project uitvoert, is de provincie het bevoegde bestuursorgaan dat tot handhaving moet 
overgaan. 
 
Antwoord 2b: 
Als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd waar ook een natuurtoestemming nodig is, dan wordt dit 
automatisch bij de aanvraag betrokken en aangehaakt. Het blijft ook mogelijk om apart van elkaar, een 
omgevingsvergunning bij de gemeente en een vergunning op basis van de Wnb bij de provincie gelijktijdig 
aan te vragen. De afweging van het aspect stikstof vindt bij de aanvraag omgevingsvergunning op dezelfde 
wijze plaats als hiervoor omschreven. Bij deze aanvragen wordt of kwalitatief onderbouwd dat er geen 
significante stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied te verwachten is of vindt de onderbouwing op basis 
van een AERIUS-berekening. Voor omgevingsvergunningen die reeds onherroepelijk zijn geldt dat, als het 
project leidt tot significante stikstofdepositie op een Natura2000-gebied, tijdig een aanvraag om vergunning 
op grond van de Wnb bij de provincie moet worden aangevraagd. Indien zonder de benodigde Wnb-
vergunning het project wordt uitgevoerd, is de provincie het bevoegde bestuursorgaan dat tot handhaving 
moet overgaan. 
 
Antwoord 2c: 
Wanneer een activiteit direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied 
(zoals onze natuurherstelmaatregelen), is er geen vergunningplicht op basis van de Wnb. Dit volgt uit artikel 
2.7, tweede lid, Wnb. De bouwvrijstelling waar de Raad van State een streep doorheen heeft gezet heeft 
daar niets mee te maken daar gaat het om activiteiten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor 
het beheer van een Natura 2000-gebied.  
 
Antwoord 2d: 
Indien het evenement leidt tot een significante stikstofdepositie op een Natura2000-gebied dan moet door de 
organisatie van het evenement bij de provincie een vergunning op basis van de Wnb aanvragen. Om te 
beoordelen of er sprake is van een significante stikstofdepositie moet er door de organisatie van het 
evenement een AERIUS berekening worden uitgevoerd. Indien zonder benodigde vergunning het 
evenement wordt uitgevoerd, is de provincie het bevoegde bestuursorgaan dat tot handhaving moet 
overgaan. 
 
Antwoord 2e: 
Voor activiteiten die leiden tot een significante stikstofdepositie op een Natura2000-gebied is een vergunning 
op basis van de Wnb nodig. Diegene die deze activiteiten gaat uitvoeren moet deze vergunning tijdig bij de 
provincie aanvragen. 
  
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. De griffier is 
te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres gemeente@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de waarnemend burgemeester 

 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


