
Vragen en toezeggingen raad 3 juni 2019. 

 

 

Vragenhalfuur 

Wethouder Haagsma zegt toe de mondelinge vragen van de Politieke Unie over de 

uitspraak van de Raad van State inzake haar uitspraak over het PAS, zo spoedig als 

mogelijk schriftelijk te beantwoorden. 

Reactie college/tijdpad: 

Voor het beantwoorden van de vragen is het noodzakelijk eerst een kort 

toelichting te geven. PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In 

dit programma werkten het Rijk en provincies aan minder stikstof, sterkere 

natuur en economische ontwikkeling. Te veel stikstofneerslag is slecht voor de 

natuur. Daarom heeft men een natuurvergunning of een ander 

toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, 

woningbouw, wegenbouw of de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 

mei 2019 was toestemming hiervoor gebaseerd op het Programma Aanpak 

Stikstof. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. 

De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. Onder de overheid wordt in 

dit geval het Rijk en provincies gevat.  

 

1. Wat zijn de directe gevolgen hiervan voor Noordoostpolder? 

Bekend is dat alle nieuwe activiteiten waarbij sprake is van emissie van 

stikstofverbindingen hierdoor geraakt worden. Onherroepelijk vergunde 

activiteiten en onherroepelijke bestemmingsplannen behouden hun 

rechtskracht. 

 

2. Zijn er lopende aanvragen die hierdoor op slot komen te staan? 

Ja. De provincie heeft aangegeven dat er op dit moment 2 aanvragen voor een 

Wet natuurbescherming vergunning zijn ingediend, deze worden aangehouden. 

Hierbij is niet aangegeven om welke percelen het gaat. Daarnaast moet per 

aanvraag gekeken worden of er sprake is van stikstof uitstoot.  

 

3. Zijn er vergunde situaties die voor problemen kunnen zorgen bij 

ondernemers? 

Onherroepelijke vergunningen behouden hun rechtsgrond. 

 

4. Beweiding en bemesten is door de uitspraak vergunningsplichtig 

geworden. Wat zijn hiervan de consequenties voor ons als gemeente? 

 

Er zijn in dit beweiding- en bemestingsseizoen geen consequenties. Er wordt 

landelijk gezocht naar een oplossing voor het seizoen 2020. 

 

5. Welke gevolgen heeft deze uitspraak m.b.t. de 

ontwikkelingsmogelijkheden onder de beheersverordening? 

Wanneer het een activiteit is die stikstof uitstoot is er een Wet 

natuurbescherming vergunning nodig. Deze wordt op dit moment niet 

afgegeven door de provincie. In eerste instantie is aangegeven dat deze in ieder 

geval on-hold staan tot september 2019. Dan zou namelijk een nieuwe versie 

van AERIUS online komen. AERIUS is het systeem waarmee de uitstoot van 

stikstof berekend wordt.     

 

6. Welke gevolgen heeft deze uitspraak m.b.t. het vernieuwen van ons 

bestemmingsplan landelijk gebied? Zorgt deze uitspraak opnieuw voor uitstel? 

Voor het bestemmingsplan landelijk gebied was het PAS al geen oplossing.  

 

  



7. Hoe gaat gemeente Noordoostpolder opkomen voor ondernemers in ons 

landelijk gebied, die door de wirwar aan regelgeving geremd worden in verdere 

ontwikkeling? Bedrijfsmatig en procesmatig. Niet alleen veehouderijen, de hele 

sector. Het gebied smacht naar een oplossing. Dit vraagt om een keiharde 

lobby, en dit ziet de Politieke Unie als verantwoordelijkheid van ons als 

gemeente. 

 

Ons direct aanspreekpunt is de provincie, met de provincie hebben we nauw 

contact op zowel ambtelijk- als bestuurlijk niveau. Daarnaast is er contact met 

de VNG. 

 

Aanschaf hoogwaardig meubilair 

Burgemeester Bouman zegt m.b.t. het beschikbare budget toe dat, wanneer het met 

minder kan, er ook minder geld aangewend zal worden voor de aanschaf én dat de 

budgetten niet per definitie uitgenut zullen worden. 

Reactie college/tijdpad: 

Gedurende het proces van aanschaf en implementatie zal nadrukkelijk aandacht 

worden besteed aan de kosten. Na realisatie (eind 2019) zal deze toezegging 

definitief worden afgehandeld. 

 

Uitvoeringsplan duurzaamheid 2019 

Wethouder Simonse zegt toe dat er in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid geen 

punten aan de orde zullen zijn waardoor de inkomensverschillen vergroot dan wel 

verkleind worden. 

Reactie college/tijdpad: 

Bij de uitvoering van de relevante actiepunten van het uitvoeringsprogramma 

zal betaalbaarheid en het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen 

steeds een aandachtspunt zijn. 

Het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal en woningbouwvereniging 

Mercatus zijn 2 belangrijke partijen, die betrokken zijn bij de uitvoering van het 

uitvoeringsprogramma. 

Beide partijen hebben betaalbaarheid van de energietransitie voor iedereen 

hoog in het vaandel. 

 

2025 energieneutraal 

Wethouder Simonse (opnieuw) toe dat het college niet gaat tornen aan de doelstelling 

om in 2025 als gemeentelijke organisatie energieneutraal te zijn. 

Reactie college/tijdpad: 

In 2020 zal een stand van zaken worden opgesteld om te bepalen hoever de 

gemeente staat in haar ambitie in 2025 energieneutraal te zijn. Er zal dan ook 

gekeken worden welke (technische) mogelijkheden de gemeente heeft om 

energieneutraliteit te bereiken 

in 2025. 

 

Schulddienstverlening 

Wethouder Uitdewilligen zegt, m.b.t. de sociaal raadslieden, toe dat personen die 

beschikken over financieel-juridische kennis een plek krijgen in de schulddienstverlening 

en dat er nu uitgezocht wordt hoe/waar zij een plaats krijgen in het te vormen traject 

naar één loket. 

Reactie college/tijdpad: 

In het ontwikkelproces van het loket wordt onderzocht hoe de financieel en 

juridische kennis geborgd wordt. In september wordt een 

informatiebijeenkomst georganiseerd voor de gemeenteraad over het loket. 

 


