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Motie analyse en oplossingen PAS problematiek 1NGETROKKEN 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 10 juli 2019 ter bespreking van de 
Kadernota 2019 

Constaterende 

Dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) de basis bevatte om toestemming te geven 
voor activiteiten die stikstof uitstoten; 
Dat de Raad van State op 29 mei jl. middels twee uitspraken1 heeft geoordeeld dat de PAS 
niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt; 

Overwegende 

Dat deze twee uitspraken van de Raad van State gevolgen kunnen hebben voor 
vergunningen die nog niet definitief zijn en die dus nog kunnen worden aangevochten bij de 
rechter; 
Dat deze twee uitspraken van de Raad van State gevolgen kunnen hebben voor 
vergunningen voor projecten die nog moeten worden aangevraagd; 
Dat deze twee uitspraken van de Raad van State gevolgen hebben voor projecten die eerst 
vergunningvrij waren; 
Dat hierdoor de provincie op het gebied van sommige milieubelastende activiteiten op slot 
kan raken; 
Dat een van de mogelijke oplossingsrichtingen een provinciale stikstof bank betreft; 
Dat een provinciale stikstof bank toestemming verleent voor activiteiten via een 
salderingsregeling, waarbij er pas ruimte ontstaat nadat maatregelen zijn uitgevoerd; 
Dat een dergelijke regeling daarom geen saldering verschaft die op dat moment niet 
bestaat. 

Verzoekt het college van GS: 

Een inventarisatie te maken van de (omvang van de) problemen die bedrijven en activiteiten 
ondervinden door de recente interpretatie van de stikstofregelgeving; 
In overleg met het Rijk en de andere provincies zo snel mogelijk te komen tot een analyse 
van mogelijke oplossingsrichtingen en de financiële en beleidsmatige consequenties van 
deze oplossingsrichtingen; 
Het instrument van een (provinciale) stikstofbank als mogelijke oplossingsrichting in te 
brengen in het volgend Bestuurlijk Overleg; 
Provinciale Staten nauw te betrekken in dit proces; 
Waar nodig en mogelijk besluitvorming voor te bereiden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Juliëtte van Gilse Bertrick van den Dikkenberg 
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1 uitspraken van de Raad van State van 29 mei jl. omtrent de Pr gra atische Aanpak Stikstof, ECLl:NL:RVS:2019:1604 en 

ECU :NL:RVS:2019:1603. 


