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Geachte leden van de raad,

In de raadsmemo van 16 oktober 2019 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken in het 
dossier stikstof. 
In deze brief informeren wij u over de actuele ontwikkelingen in het land en in de gemeente Utrecht. 

Landelijke ontwikkelingen in een notendop
De ontwikkelingen in het stikstofdepositiedossier volgen elkaar in hoog tempo op. Op 13 november 
heeft het Rijk een brief verstuurd over het “Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de 
woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek”.
Landelijk worden de volgende maatregelen getroffen

- Snelheidsverlaging overdag op de snelwegen;
- Ammoniakreductie via voermaatregelen;
- Bestaande warme saneringsregeling van de varkenshouderij.  

Door deze maatregelen zal de neerslag van stikstof verminderen. 

Op 17 december heeft de Eerste Kamer de “Spoedwet aanpak Stikstof” aangenomen. Deze spoedwet 
beoogt de huidige stikstofbelasting verder terug te dringen. Met de spoedwet wordt het o.a. mogelijk 
om bij ministeriële regeling een drempelwaarde of een stikstofregistratie-systeem in te stellen. 

Op 20 december is de “Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur” voor consultatie 
gepubliceerd. Deze regeling beoogt de bouw van 75.000 woningen inclusief nutsvoorzieningen/ 
infrastructuur plus 7 tracébesluiten mogelijk te maken. Om dit te realiseren wordt een systeem 
(Register) opgezet waarin landelijk wordt bijgehouden hoeveel stikstof er ‘vrijkomt’ (door 
bovengenoemde drie maatregelen) en ‘uitgegeven” wordt voor nieuwe projecten. Het landelijke 
Register is naar verwachting eind maart gereed.  

Tot slot komt de commissie Remkes halverwege dit jaar met een advies inzake de lange termijn 
oplossing voor toestemmingsverlening voor stikstofdepositie.

mailto:w.baggen@utrecht.nl
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/d73db31a-1839-4f09-9f57-06769fcf857e
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/13/maatregelenpakket-voor-de-stikstofproblematiek-in-de-woningbouw--en-infrastructuursector-en-voor-de-pfas-problematiek
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35347-2.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/spoedaanpakstikstofbouwinfrastructuur
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Directe gevolgen voor Utrecht
In Utrecht hebben vorig jaar veel projecten vertraging opgelopen door het laat beschikbaar komen van 
rekeninstrument Aerius Calculator en door geringe capaciteit. Daarom hebben we de afgelopen 
maanden de in- en externe capaciteit uitgebreid en het werk als volgt geprioriteerd:

 We ontwikkelen een checklist, handreiking en kentallen waardoor aanvragen sneller en 
eenduidiger kunnen worden beoordeeld.

 We hebben projecten doorgerekend die tegen de uitvoering aan zitten en waarvoor concrete en 
betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Op dit moment zien we dat ruim 30 projecten geen 
significante verslechtering (>0,00 mol N/ha/jaar) van de stikstofuitstoot veroorzaken. Deze 
kunnen dus door gaan. Een overzicht van deze projecten is in de bijlage  opgenomen. NB: Voor 
een groot aantal projecten worden nog berekeningen uitgevoerd. 

 We hebben berekend hoe ver weg een project van het Natura-2000 gebied Oostelijke Vecht-
plassen moet afliggen om aantoonbaar geen significante verslechtering van de stikstofuitstoot tot 
gevolg te hebben. Bij gebruik van schone bouwwerktuigen en mobiliteitsmaatregelen zijn dit 
projecten op meer dan 5 km afstand van  de Oostelijke Vechtplassen (het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied. 

 De huidige inschatting is dat (afhankelijk van de omvang) projecten binnen 3 km van de Oostelijke 
Vechtplassen niet kunnen aantonen dat zij geen significante verslechtering tot gevolg hebben. In 
de kaart hieronder staat deze zone in oranje weergegeven. 

 Projecten gelegen tussen 3 en 5km van het Natura 2000-gebied (hieronder in geel) hebben 
(afhankelijk van de omvang) mogelijk een significante verslechtering van de stikstofdepositie tot 
gevolg. 

 . 
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Projecten in de gele en rode zone op bovenstaand kaartje kunnen alleen doorgaan door het nemen van 
maatregelen of door aanvullende acties. 

Maatregelen / acties
Voor projecten in de gele en rode zone kunt u denken aan het volgende: 

- De ontwikkelaar kan de bouw faseren
- De ontwikkelaar kan schonere of Zero-emissie bouwwerktuigen inzetten zodat de 

stikstofuitstoot tijdens de bouw omlaag gaat.
- De ontwikkelaar kan vanaf 31 maart 2020 een vergunningaanvraag Wet natuurbeheer 

indienen. Bij deze aanvraag doet hij een beroep op beschikbare depositieruimte in het 
Register. Voorwaarde is wel dat het project binnen 3 jaar moet zijn gerealiseerd. De ruimte in 
het Register is op basis van de (voorlopige)berekeningen van het RIVM, op hoofdlijnen 
voldoende voor de gehele landelijke woningbouwproductie van 2020. Bestemmingsplannen 
kunnen geen depositieruimte claimen/aanvragen, dit is alleen mogelijk voor 
omgevingsvergunningen. 

- De ontwikkelaar kan een ecologische voortoets uitvoeren. Deze voortoets moet aantonen dat 
er geen significante negatieve effecten zijn in Natura 2000-gebieden of dat verslechtering van 
de stikstofdepositie optreedt op hectares, waarin de Kritische Depositiewaarde niet wordt 
overschreden.

- De ontwikkelaar kan zorgen voor interne of externe saldering met bestaande vergunde 
stikstofdepositie.

- Er kunnen mobiliteitsmaatregelen getroffen worden zodat de stikstofuitstoot tijdens het 
gebruik omlaag gaat. 

Stikstof en lucht
Een aantal stikstofreducerende maatregel zijn overigens ook goed voor de luchtkwaliteit. Dit geldt voor 
de verplichting om bij een aanvraag Omgevingsvergunning/Wet natuurbeheervergunning een 
emissiereductieplan op te stellen. Inzet van de meest schone of Zero-emissie-bouwwerktuigen in de 
bouwfase is ook goed voor de luchtkwaliteit. In de gebruiksfase zijn deelauto’s en Zero-emissie auto’s 
goed voor vermindering van stikstofuitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit.

Projecten die (in)direct geraakt worden
Er zijn ook projecten die indirect geraakt worden door stikstofproblematiek. Door de vernietiging van 
het Tracébesluit voor de A27 kunnen de woningbouwprojecten Archimedeslaan, Pagelaan, Hooft 
Graaflandstraat 2A en het Befu-terrein geen doorgang vinden. Voor de Archimedeslaan is dit het 
gevolg van de huidige wegligging, die zou veranderen na de aanpassing van de A27. De andere 
projecten kunnen niet doorgaan als gevolg van het niet realiseren van geluidsschermen langs de ring. 
Hoewel wij van mening blijven dat de verbreding niet nodig is, heeft de minister van IenW aangeven op 
korte termijn een nieuw tracébesluit voor de A27 voor te bereiden. Als er een nieuw tracébesluit wordt 
genomen kunnen de hierboven genoemde projecten weer doorgang vinden. 

De NRU kan geen gebruik maken van de ruimte die vrijkomt door de eerder genoemde kabinets-
maatregelen. Daarom wordt verder gegaan met de actualisatie van de passende beoordeling 
(stikstofdepositie) voor het bestemmingsplan NRU. Daarbij worden maatregelen onderzocht die de 
stikstofdepositie door de NRU mitigeren (verzachten) en naar mogelijkheden voor saldering. Het is niet 
mogelijk om op dit moment een indicatie te geven van de tijd die hiervoor nodig is, omdat we 
afhankelijk zijn van de medewerking van andere overheden en grondeigenaren. Op dit moment gaan 
wij er vanuit dat het bestemmingsplan minimaal een jaar, maar mogelijk meer, vertraagt. Deze 
vertraging loopt verder op als we aanvullend aan de passende beoordeling een zogenaamde ADC-toets 
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moeten laten uitvoeren. Mocht het kabinet nieuwe maatregelen treffen waar de NRU gebruik van kan 
maken, dan blijft de vertraging mogelijk beperkt(er). In een volgende voortgangsrapportage over de 
NRU zullen de ontwikkelingen inzake het stikstofdepositie-dossier worden meegenomen. 

Conclusie
Concluderend: door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is vertraging ontstaan bij een 
aantal projecten. Inmiddels is voor circa 35 projecten aangetoond, dat deze geen significante 
verslechtering van de stikstofdepositie veroorzaken en dus kunnen doorgaan. Vanaf 1 april kunnen 
ontwikkelaars van projecten die wel leiden tot een significante verslechtering van de stikstofdepositie 
een Wet natuurbeheer-vergunning aan vragen en stikstofdepositie claimen uit het Register. 
De komende periode blijft onze inzet er op gericht om projecten te faciliteren bij de doorrekening en 
te begeleiden bij het (eventueel) aanvragen van stikstofdepositieruimte in het Register. Op deze manier 
beogen wij verdere vertraging of het niet doorgaan van woningbouwprojecten op de korte termijn te 
voorkomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee geïnformeerd te hebben en houden u op de hoogte van verdere 
ontwikkelingen. Mocht u nadere informatie willen, dan zijn wij graag bereid dit toe te lichten in een 
Raadsinformatiebijeenkomst. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,


