Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Nijkerk

Datum:
Betreft:

6 september 2019
Schriftelijke vragen gevolgen uitspraak Programma Aanpak Stikstof

Geacht college,
Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan vermindering van de
uitstoot van stikstof. De Raad van State (RvS) heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het PAS
onvoldoende is onderbouwd om vergunningen voor nieuwe of bestaande activiteiten die
stikstof uitstoten te beoordelen. Vergunningverlening voor (onder meer) bouwprojecten zou
daarmee in veel gevallen strijdig zijn met Europese natuurwetgeving. Concreet betekent het
dat ook Nijkerk hierdoor kan worden geraakt en tal van activiteiten zoals werkzaamheden
aan- en uitbreiding van wegen, maar ook bouwprojecten en omgevingsvergunningen, op
losse schroeven komen te staan.
Daarom stelt de VVD-fractie op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde de
volgende vragen:
1. Heeft het college inmiddels in kaart gebracht welke gevolgen de uitspraak van de
Raad van State heeft voor alle lopende projecten en activiteiten in Nijkerk, waarvan
vergunningen nog niet onherroepelijk zijn?
2. Zo ja, welke projecten en activiteiten betreft het die (mogelijk) worden geraakt?
3. Kunt u ons in het bijzonder ook informeren of dit gevolgen heeft voor de (wijze van)
reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken en de afspraken tussen de gemeente
Nijkerk en het Rijk daarover?
4. Heeft deze uitspraak ook gevolgen voor de toepassing van het Gelderse
Plussenbeleid, op basis waarvan ook Nijkerk onder voorwaarden uitbreiding van
intensieve agrarische activiteiten in het buitengebied mogelijk heeft gemaakt?

5. Bent u het met de VVD fractie eens dat indien ook maar enigszins mogelijk, ook
lokaal maatregelen genomen moeten worden om de gevolgen van de uitspraak van
de RvS te beperken dan wel te ondervangen, zodat projecten en activiteiten zo veel
mogelijk doorgang kunnen vinden?
6. Kunt u ons informeren over de mogelijkheden die de gemeente al dan niet heeft tot
het nemen van maatregelen als bedoeld in de vorige vraag?
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