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Wegenbouwproject krijgt
toestemmingondanks stikstof

Josta van Bockxmeer en ArendClahsen
Amsterdam

Voor het eerst sinds de Raad van State
een vernietigend oordeel velde over de
Nederlandsestikstofaanpakgeefthijzijn
fiat voor een groot bouwproject. Bij de
verbredingvandelokalewegdeKempen-
baan in Veldhoven neemt de gemeente
voldoendemaatregelen omhet verlies
aannatuurtecompenseren,aldusdeAf-
delingbestuursrechtspraakvandeRaad
vanState.

Deuitspraakiseenbelangrijksignaal
datgroterebouwprojectendoorkunnen
gaanondanksdestikstofuitspraak.Het
Rijk, gemeenten, provincies, boeren en
andereondernemershebbensindseind
mei te maken met grote onzekerheid
over bouwprojecten en bedrijfsuitbrei-
dingen. De Raad van State schoot toen
het Nederlandse polderakkoord over
stikstofbeleid af.
‘Het extreme paniekvoetbal van de

laatste tijd vind ikwat overdreven’, zegt
bestuursrechtadvocaatAnitaNijboervan
advocatenkantoorKennedyVanderLaan
naaraanleidingvandeuitspraakoverde
Kempenbaan.Volgenshaarkunnenpro-
jecten zoals de verbreding van de snel-
weg A27 bij het Utrechtse Amelisweerd
alsnogdoorgangvinden,mits zeaande
juiste voorwaarden voldoen.

In het geval van de verbreding vande
Kempenbaan endenieuwe aansluiting
op de Rijksweg A67 is volgens de Raad
vanStatesprakevaneen ‘dwingendere-
denvangrootopenbaarbelang’.Deaan-
passingvandewegenverbetertdebereik-
baarheid van bedrijventerrein De Run
inVeldhoven.Ookdraagtdeuitbreiding
bij aan oplossing van leefbaarheids- en
verkeersveiligheidsproblemen in Veld-
hoven, Valkenswaard,Waalre enAalst.

VoordewegverbredinginVeldhovenis
gebruikgemaaktvandezogehetenADC-
toets. Daarmee kunnen projecten toch
doorgaanalsergeenalternatief (A) is,er
sprake is van een dwingende reden (D)
van groot openbaar belang en als daar-
bij compensatie (C) van de schade aan
denatuurplaatsvindt.

Dat is anders dan onder het gesneu-
veldeProgrammaAanpakStikstof (PAS).
Daarinwerdenmaatregelenafgesproken
omneerslagvanstikstof tegentegaanen

Als aan de juiste
voorwaarden wordt
voldaan kan de A27
bij Amelisweerd
worden verbreed

omstikstofuitdenatuurteverwijderen.
Maardieafsprakenwarentevrijblijvend
en instrijdmetdeEuropese regels, oor-
deeldedeRaad vanState.
‘Ik verwacht dat er de komende tijd

meerADC-toetsengaanvolgen’, zegtad-
vocaatRachidBenhadi vanHekkelman
Advocaten.NaastdesnelwegbijAmelis-
weerdnoemthijookdeontwikkelingvan
devoormaligevliegbasisTwentealspro-
jecten die voor de toets in aanmerking
komen. Door beide projecten heeft de
RaadvanStateonlangseenstreepgezet,
omdat de vergunningaanvragen stoel-
den op het PAS. Ook voor Lelystad Air-
port zou de toets volgens hemgeschikt
kunnen zijn.

Veldhovenmag verdermetwegverbredingdoor beroep opopenbaar belang

Debeoordelingvanhetproject inVeld-
hovenwerdaangehoudenterwijldeRaad
vanStatezichboogoverdeNederlandse
stikstofaanpak.Dietijdgebruiktedege-
meente Veldhoven vanaf eind 2018 om
het project los te koppelen vanhet PAS.
Inplaatsdaarvanisgebruikgemaaktvan
de zogenoemdeADC-toets.

Dathadookbijandereprojectenkun-
nengebeuren. Inafwachtingvanbeoor-
delingvandePASheeftdeRaadvanState
het oordeel over veel projecten uitge-
steld, zoalsdeverbredingvandewegbij
Amelisweerd.

De snelwegA27 bij het Utrechtse
Amelisweerd is een van de grote
projecten die na de stikstofuitspraak
zijn stilgelegd. FOTO: KOENLAUREIJ
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Nijboer: ‘De keuze omalvast een
ADC-toets op te starten, had dus
voormeerdereprojectengemaakt
kunnenworden.’
De toets is niet voor ieder pro-

jectgeschikt,omdatdeonderzoe-
kenveelwerkzijnennietvooralle
plannen een dwingende reden
vangrootopenbaarbelang isaan
te wijzen. Vooral de bouw en uit-
breiding van belangrijke wegen,
projectenvoorduurzameenergie
zoalswindmolenparkenengrote
woningbouwprojecten kunnen
vande toetsprofiteren,denktzo-
welNijboer als Benhadi.
Sindsdeafkeuringvandestik-

stofaanpak inmei heeft de Raad
van State ook kleinere projecten
zoals uitbreidingsplannen van
boerenbedrijventegengehouden.
Ookonderwoningbouwprojecten
waarvandedoorgangonzeker is,
zittenveelkleinschaligeplannen.
Voor deze projecten kan het

een oplossing zijn al bij de plan-
ningmaatregelenvoordevermin-
dering van de stikstofuitstoot te
nemen. Aannemers kunnen bij-
voorbeeld elektrische graafma-
chines inzetten.
Ontwikkelaars kunnen gas-

loze woningen plannen. Op die
manier wordt de kans groter dat
voordeprojectengeennatuurver-
gunningnodig is, enblijftookde
ADC-toetsbuitenbeeld.Benhadi
ziet nu al een toename in het ge-
bruik van elektrischemachines
bij bouwers.
‘Maar het ismoeilijk, jemoet

veel preciezer gaan kijken’, zegt
Nijboer. ‘Aandeanderekantheb-
benwemetz’nallenbeslotendat
wedienatuurgebiedenwillenbe-
schermen.’
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‘Het extreme
paniekvoetbal van
de laatste tijd vind
ikwat overdreven’
Anita Nijboer
bestuursrechtadvocaat bij
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