Breaking news: Rem op drie grote ontwikkelingen vanwege
stikstofuitspraak
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De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag drie bestemmingsplannen van de gemeente Boxtel,
Roermond en Wageningen nagenoeg volledig vernietigd. Aanleiding voor deze uitspraken is dat de
gemeenten in de bestemmingsplannen gebruik hebben gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Bezoektip: 19 september Business Meeting Stikstofproblematiek
Maar het PAS kan door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019 niet langer als
toestemmingsbasis worden gebruikt om allerlei ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het gaat hier
om drie bestemmingsplannen waarin door bezwaarmakers de gevolgen van de stikstofneerslag voor
natuurgebieden in de omgeving ter discussie was gesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak had deze zaken
eerder aangehouden, in afwachting van de zogenoemde PAS-uitspraak van 29 mei 2019.
VJ heeft een dossier over het stikstofbesluit geopend. Klik hier om alle artikelen over dit onderwerp te lezen.
Boxtel
In de gemeente Boxtel gaat het om het bestemmingsplan ‘Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 2017’. Dat
bestemmingsplan moest een nieuwe verbinding mogelijk maken van het bedrijventerrein Ladonk naar de
Kapelweg. De gemeente wilde hiermee de leefbaarheid en verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in de
omgeving verbeteren. Lees hier de gehele uitspraak.
Roermond
In de gemeente Roermond ontvalt als gevolg van de uitspraak vandaag de basis aan de bouw van zo’n 470
nieuwe woningen uit het bestemmingsplan ‘Melickerveld’. Het bestemmingsplan voor de drie bestaande
woningen in dit gebied wordt niet vernietigd. Die woningen ondervinden geen gevolgen van de uitspraak. Lees
hier de gehele uitspraak.
Wageningen
Ten slotte kan ook de ontwikkeling van het Future Center Wageningen in het stadion Wageningse Berg
voorlopig geen doorgang vinden vanwege de PAS-problematiek. Het gelijknamige bestemmingsplan maakte in
het stadion een kennis-, innovatie-, informatie- en trainingscentrum mogelijk op het gebied van voeding,
beweging en gezondheid. Lees hier de gehele uitspraak.
Vereenvoudigd
Onder verwijzing naar de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak deze zaken,
zoals dat heet, vereenvoudigd afgedaan. Dat wil zeggen dat er geen rechtszittingen in deze zaken zijn
gehouden.
In afwachting van de uitspraken van 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak veel zaken moeten
aanhouden. Het gaat dan om zo'n 180 zaken waarin bezwaarmakers het PAS ter discussie hebben gesteld en
waarin geen uitspraak kon worden gedaan tot de Afdeling bestuursrechtspraak uitsluitsel over het PAS zou
geven.
In het overgrote deel van die zaken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ondertussen al uitspraak gedaan.
Het gaat dan om zaken over natuurvergunningen voor (uitbreidingen van) veehouderijen of over zaken rond het

weiden van vee en het bemesten van percelen. De rest van de zaken zijn vooral bestemmingsplannen,
tracébesluiten en (omgevings)vergunningen voor bijvoorbeeld snelwegen of bedrijventerreinen. Daarin zal de
komende maanden uitspraak worden gedaan.
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