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Start vergunningverlening woningbouwprojecten met het
Stikstofregistratiesysteem (SSRS)

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
de start van de vergunningverlening voor woningbouwprojecten op basis van de
gewijzigde Ministeriële Regeling natuurbescherming en met gebruik van het
Stikstofregistratiesysteem (SSRS) vanaf de inwerkingtreding van deze Regeling
en het SSRS.

Aanleiding
Op 8 oktober 2019 zijn Uw Staten geïnformeerd met een statenmededeling
over de start van de vergunningverlening in het kader van de Wet
natuurbescherming, na de uitspraak van de Raad van State over het Programma
Aanpak Stikstof in mei 2019.
Het stikstofregistratiesysteem (SSRS) is een volgende stap in het mogelijk maken
van vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming voor
initiatieven met stikstofeffecten (stikstofdepositie) op N2000-gebieden. Via het
SSRS zal de stikstofruimte als gevolg van (in eerste instantie) de
snelheidsverlaging naar 100 km/u op autosnelwegen op gestructureerde wijze
worden gereserveerd en toegekend aan woningbouwprojecten en 7
infrastructuurprojecten uit het zogenoemde MIRT (Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport).
In de afgelopen maanden hebben Rijk en provincies het SSRS gezamenlijk
voorbereid: de minister van LNV is verantwoordelijk voor de Ministeriële
Regeling op basis waarvan het SSRS in werking treedt. De provincies zijn
verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor woningbouwprojecten met
gebruikmaking van de stikstofruimte uit het SSRS.
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Vanaf de inwerkingtreding van het SSRS via de gewijzigde Regeling
natuurbescherming kunnen initiatiefnemers een aanvraag voor een
natuurvergunning voor een woningbouwproject bij de provincies indienen.
De twaalf colleges van GS hebben op 17 maart 2020 besloten om
de behandeling van vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten met een
beroep op stikstofruimte uit het SSRS te starten vanaf de inwerkingtreding van de
Regeling en het SSRS.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd voor de uitvoering van de Wet
natuurbescherming en daarmee voor de vergunningverlening in het kader van
de Wet natuurbescherming voor zover het gaat om woningbouwprojecten.
Voor de MIRT-projecten is de minister van I&W dat.
Kernboodschap

1. Met de inwerkingtreding van het Stikstofregistratiesysteem (SSRS) is de
vergunningverlening voor woningbouwprojecten eenvoudiger geworden.
Het SSRS treedt op 24 maart 2020 in werking via de gewijzigde Regeling
natuurbescherming. Hier ligt een beoordeling op voorhand aan ten grondslag,
die zekerheid biedt over de omvang van de positieve effecten van de
snelheidsverlaging en de zekerheid dat die zich voordoen. Dat is vereist voor de
juridische houdbaarheid van het SSRS. Uitgangspunt is geweest dat van de
verminderde stikstofemissie 30% ten goede komt aan vermindering van depositie
op de N2000 gebieden en 70% wordt benut voor economische activiteiten.
De provincies zijn betrokken geweest bij deze beoordeling en ondersteunen de
conclusie ervan: als er stikstofruimte uit het SSRS wordt toegekend aan een
woningbouw- of infrastructuurproject, kan worden uitgesloten dat er aantasting
van natuurlijke kenmerken plaatsvindt als gevolg van dat woningbouw- of
infrastructuurproject.
Hiermee is vergunningverlening voor woningbouwprojecten eenvoudiger
geworden. Immers wanneer voor een woningbouwproject voldoende
stikstofruimte is in het SSRS is een individuele passende beoordeling voor het
betreffende project niet meer nodig.

2. Wij informeren de Brabantse gemeenten over de inwerkingtreding van het
Stikstofregistratiesysteem (SSRS) en roepen hen op om vergunningaanvragen
in te dienen voor woningbouwprojecten.
De Brabantse gemeenten worden met een brief door ons geïnformeerd over de
inwerkingtreding van het SSRS. Wij vragen hen om voor de
woningbouwprojecten met stikstofeffecten op één of meerdere N2000-gebieden
een vergunningaanvraag in te dienen. Naar verwachting gaat het om circa 230
projecten in Brabant in 2020.
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Consequenties
Aan de hand van indicatieve berekeningen is gebleken dat er door de
snelheidsmaatregelen naar verwachting voldoende stikstofruimte ontstaat voor
de woningbouwprojecten in 2020 in de omgeving van de Brabantse N2000gebieden, met uitzondering van woningbouw in de nabijheid van het N2000gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek. Uit project-specifieke
berekeningen zal moeten blijken of dit tekort ook werkelijk ontstaat en op welke
wijze dit tekort kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door het treffen van
bronmaatregelen. Wij zullen ons, samen met de betreffende gemeente(n),
maximaal inzetten om de vergunningen voor de aangevraagde
woningbouwprojecten te kunnen verlenen. Waar nodig zal extra stikstofruimte
worden verworven, waarmee extern gesaldeerd kan worden tbv deze
woningbouwprojecten.
Opgemerkt wordt dat in de indicatieve berekeningen nog niet de zeven door de
minister aangewezen MIRT-projecten in Nederland zijn meegenomen. In
Brabant zijn dat de projecten A27 Houten-Hooipolder, Innova 58 TilburgEindhoven en Innova 58 Annabosch–Galder. Hierdoor ontstaat er mogelijk op
meer plekken in Brabant een tekort aan stikstofruimte voor het vergunnen van de
woningbouwprojecten èn de MIRT-projecten. In dat geval wordt prioriteren
noodzakelijk. Het Rijk hanteert het principe dat woningbouw voor infrastructuur
gaat. Samen met het Rijk kijken we per MIRT-project hoe het betreffende MIRTproject kan worden mogelijk gemaakt. Wij zullen ons maximaal inzetten om in
overleg met het Rijk alle MIRT-projecten doorgang te laten vinden.
Europese en internationale zaken
Met de Wet natuurbescherming wordt invulling gegeven aan Europeesrechtelijke
verplichtingen (Habitat- en Vogelrichtlijn) op het gebied van de bescherming van
waardevolle natuur.
Communicatie
Brabantse gemeenten ontvangen een brief over de inwerkingtreding van het
SSRS en de start van de vergunningverlening van woningbouwprojecten.
Daarnaast gaat er een persbericht uit.
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Vervolg
Met het SSRS is er nu een registratiesysteem dat verder kan worden uitgebouwd,
ofwel verder kan worden aangevuld met stikstofruimte die ontstaat uit andere
stikstofmaatregelen die worden genomen. Gedacht kan worden aan de
stikstofruimte die ontstaat door de actieve aankoop van bedrijven vanuit de
gebiedsgerichte aanpak. Wij zullen uw Staten hierover voor de zomer van
2020 nader informeren.
Bijlagen
-

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw C. Jansen, (06) 18 30 30 51,
CJansen@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw B.W.C.J. Biemans, (06) 55 68 65 85,
bbiemans@brabant.nl.
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