
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

de leden waterschappen 

   

datum ons kenmerk contactpersoon 

10 juni 2020 107081/EG A. van Houten 

   

betreft uw kenmerk e-mail 

definitief advies Adviescollege  

Stikstofproblematiek 

- ahouten@uvw.nl 

   

Bijlagen 

 

 doorkiesnummer 

2  06-25567348 

 

 

Geachte secretaris-directeuren,  

 

In navolging op de brieven van de afgelopen maanden over de buitenwerkingtreding van het Programma 

Aanpak Stikstof (PAS) stuur ik u hierbij een update over de ontwikkelingen. Het Adviescollege Stikstofpro-

blematiek heeft op 8 juni zijn eindrapport aangeboden aan de minister.  

 

Het advies komt in hoofdlijnen neer op: 

 

• Stikstofreductie en natuurherstel moeten wettelijk worden geborgd (resultaatverplichting) 

• Tijdelijke emissies door de bouw moeten worden vrijgesteld van vergunningplicht 

• Een emissiereductieprogramma moet voor de benodigde ruimte in de bouw zorgen 

• Het Rijk moet hiervoor passende middelen vrijmaken. 

 

In de bijlage vindt u zowel een samenvatting van de voor de waterschappen meest relevante passages, als 

het integrale advies. 

 

De reactie van de waterschappen op het advies  

De waterschappen onderschrijven het advies. 

 

Aangezien vergunningverlening niet goed op gang komt zonder verlaging van de stikstofdepositie, is het 

voor de waterschappen van groot belang dat deze stikstofreductie daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het 

is daarom goed dat Remkes aanstuurt op wettelijke borging van natuurherstel en op een geborgd pro-

gramma voor emissiereductie. 

 

Waterschappen werken mee via de gebiedsprocessen waarin met alle partijen wordt bekeken welke hy-

drologische maatregelen gewenst en mogelijk zijn. Ook integreren waterschappen maatregelen voor kli-

maatadaptatie met natuurherstel en versterking van de biodiversiteit. 

Waterschappen dragen daarnaast zo veel mogelijk bij aan verlaging van stikstofdepositie met emissiearme 

ontwikkeling. 
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Drempelwaarde 

Het adviescollege volgt de redeneerlijn dat - alle ambities ten spijt - het realiseren van emissiearme GWW 

(grond, -weg- en waterbouw), méér is dan alleen een kwestie van willen aan de zijde van de opdrachtge-

ver. Het is niet realistisch om op korte termijn te verwachten dat emissiearm bouwen op grote schaal ge-

realiseerd wordt. Dit, met inachtneming van de notie dat de GWW maar voor een heel klein deel bijdraagt 

aan depositie - en dan ook nog tijdelijk - maakt dat Remkes adviseert tijdelijke emissies vrij te stellen van 

vergunningplicht, in combinatie met een geborgd programma voor steeds verdergaande emissiereductie 

in de bouw. De waterschappen roepen de minister op dit advies over te nemen en snel een drempel-

waarde in te stellen. Zo kan de bouw de noodzakelijke bijdrage leveren aan het herstel van de economie, 

en kan het werk aan een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving doorgaan. 

 

Emissiearme GWW 

Remkes stelt daar terecht een verplichting tot emissiereductie tegenover, en adviseert hiervoor een subsi-

dieregeling in te richten. Gezien het grote belang van de bouwsector voor het herstel van de economie, is 

het Adviescollege van mening dat een rijksinvestering in de bouwsector noodzakelijk is en qua omvang 

minimaal in evenwicht moet zijn met de door het kabinet ter beschikking gestelde middelen voor natuur-

herstel en transformaties in andere sectoren. Ook deze aanbeveling onderschrijven de waterschappen, 

die in lijn is met de eerder geleverde inbreng over het realiseren van emissiearme GWW. 

 

Vervolg 

Naar verwachting komt het kabinet vrijdag met een eerste reactie. Volgende week vindt een debat plaats 

in de Tweede Kamer. Daarna moet blijken op welke wijze de adviezen uit het rapport nader worden uitge-

werkt.  

De Unie houdt nauw contact met de betrokken ministeries en VNG en IPO rond de stikstofproblematiek, 

stemt inhoudelijk af met juristen en ecologen van de waterschappen en houdt u middels dit soort updates 

op de hoogte over de ontwikkeling in dit stikstofdossier. Wij vragen u deze update binnen uw organisatie 

te verspreiden. Contactpersoon binnen de Unie van Waterschappen is Anke van Houten (ahou-

ten@uvw.nl). 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drs. J.M.C. Smallenbroek, 

algemeen directeur. 

 

 


