Vragen voor het rondvraagmoment 29 januari 2021
Vragen
1.Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor lopende
vergunningsprocedures in Brabant, waarbij er stikstofdepositie optreedt
door extra verkeer?
2.Hoeveel vergunningsprocedures zijn er momenteel in behandeling
c.q. ingediend, waarbij de stikstofgevolgen verder dan 5 kilometer
afstand van de weg niet in beeld zijn gebracht?
3. Wat betekent dit voor verleende vergunningen die nog niet
onherroepelijk zijn, zoals voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat ?
4. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om bij alle, lopende infrastructurele
projecten de stikstofdepositie verder dan 5 kilometer afstand van de
weg in beeld te brengen? Zo nee, waarom niet?
5. De Commissie Hordijk kwam al op 15 juni 2020 tot de conclusie dat
het SRM-2 model (dat wordt gebruikt voor de stikstofberekeningen van
verkeersemissies) niet alle stikstofgevolgen goed in beeld brengt.
Waarom zijn Gedeputeerde Staten na de uitkomst van dit rapport
doorgegaan met het goedkeuren van stikstofberekeningen met SRM-2?
1. Deelt gedeputeerde De Bie de visie van de heer Strootman, en de
zorgen om een "verminkt landschap"?
2. Welke aanknopingspunten ziet u als gedeputeerde om als provincie
meer regie naar u toe te trekken en te coördineren?
3. Hoe denkt u als college meer draagvlak te creëren bij inwoners van
Brabant voor de transitie naar schonere energie?

Nadere toelichting
De Raad van State heeft op 20 januari geoordeeld dat
voor het verbreden en doortrekken van de A15 en A12
de stikstofgevolgen niet volledig in beeld zijn gebracht.
Ondanks dat dit gaat over een weg in Gelderland,
heeft deze uitspraak grote gevolgen voor de manier
waarop stikstofneerslag op beschermde
natuurgebieden ('Natura 2000') wordt berekend. Zo
geeft de rechtbank aan dat de stikstofuitstoot bij
projecten, afkomstig van verkeer, op meer dan 5
kilometer afstand van de weg in beeld moet worden
gebracht.
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https://www.raadvanstate.nl/@124103/stikstofg
evolgen-tracebesluit-via15/

Voormalig rijksadviseur Strootman stelt dat we
windturbines lukraak als hagelslag over het landschap
uitstrooien. Volgens hem zou de provincie meer regie
naar zich toe moeten trekken om definitieve schade
aan het landschap te voorkomen.

https://www.ed.nl/binnenland/experts-vrezenoveral-windmolens-ons-land-gaat-in-deuitverkoop~a8590fbc/
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