
 
 
Aan: College van burgemeester en wethouders ‘s-Hertogenbosch 
 
Datum: 2 november 2022 
 
Betreft: Schriftelijke vragen bouwvrijstelling stikstof 
 
Geacht college, 
 
De Raad van State deed vandaag een verstrekkende uitspraak in de zaak over het Porthos-project te 
Rotterdam: de bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De 
stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt kan niet buiten beschouwing gelaten worden. De 
vrijstelling van vergunningsplicht voor bouwactiviteiten is juridisch onvoldoende onderbouwd en kan 
bij besluitvorming over concrete projecten niet gebruikt worden. Dit is een uitspraak die doorwerkt 
bij alle bouwprojecten in het land.  
 
Ook in ’s-Hertogenbosch wordt er in verschillende projecten volop gebouwd. Bijvoorbeeld aan 
woningen waar veel vraag naar is. Onlangs hebben we de ambitie uitgesproken om de (woning)bouw 
in ’s-Hertogenbosch te versnellen. Daar wordt ook veel op ingezet. Het vrijkomen van stikstof heeft is 
hier ook een belangrijke factor in. Onze fractie vraagt zich af welke invloed de uitspraak van de Raad 
van State op de bouwplannen in ’s-Hertogenbosch heeft. Daarom stellen wij vragen aan uw college.  
Wij hebben de volgende vragen: 

1. Klopt het dat deze uitspraak geen gevolgen heeft voor projecten waarvan de vergunningen 
reeds zijn verleend? 

2. Als per project bekeken moet worden hoeveel stikstof er bij de bouw vrijkomt, in hoeverre 
gaat dit dan tot vertragingen leiden bij de harde plannen (gepland in 2023-2026)? Zijn er 
projecten die stil komen te liggen? Zo ja, kan er een overzicht van deze projecten gegeven 
worden, inclusief stappen die het college zet om deze mogelijke vertraging tot een minimum 
te beperken? 

3. Wat betekent deze uitspraak voor de geplande flexwoningen?  
4. Wat zijn de gevolgen voor de planning op de langere termijn (zachte plannen)? Kan hier een 

overzicht van gegeven worden? Welke maatregelen neemt het college om deze gevolgen tot 
een minimum te beperken? 

5. Wat kan de gemeente doen om bouwplannen van initiatiefnemers toch door te laten gaan? 
6. Is het college het met onze fractie eens dat er snel een fundamentele en duurzame oplossing 

nodig is om de uitstoot van stikstof, in verschillende sectoren, in te perken en de natuur te 
versterken? Zo ja, is het college bereid om deze boodschap te klem over te brengen aan het 
Rijk? 
 

Graag zien wij uw reactie tegemoet. 
 
Vivian Muller-Laumans 
Thijs van Rens 
Fractie D66 ‘s-Hertogenbosch 


