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Onderwerp: Stikstofproblematiek 

 

 

Geachte heer Remkes, 

 

Het huidige kabinet heeft het vlottrekken van de woningmarkt hoog op de agenda staan. Dat is 

logisch, want er ligt hier voor de samenleving een belangrijke opgave; hoe zorgen we dat er een 

miljoen woningen gebouwd worden om iedereen een dak boven het hoofd te bieden? De 

woningnieuwbouwsector voelt zich, samen met het kabinet, verantwoordelijk voor het realiseren 

van voldoende woningen. NVB is als brancheorganisatie van bedrijven die gezamenlijk circa 80% 

van de nieuwgebouwde woningen in Nederland realiseren, dan ook zeer betrokken bij dit 

onderwerp. 

 

De stikstofuitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 dreigt op dit moment een flink deel 

van de voor Nederland noodzakelijke woningbouw op slot te zetten. Aan uw commissie is verzocht 

een advies uit te brengen hoe de nu ontstane impasse voor de korte en lange termijn kan worden 

opgelost. 

 

Om te beginnen vragen wij aandacht voor twee specifieke situaties waarin momenteel de schoen 

wringt.  

Ten eerste merken wij dat veel woningnieuwbouw nabij Natura2000 gebieden momenteel sneuvelt, 

niet op de stikstofuitstoot van de woningen, maar op de stikstofuitstoot die plaatsvindt tijdens de 

bouwfase. Dit is echter een kortstondige uitstoot van stikstof. Nieuwbouwwoningen die aan de 

laatste eisen voldoen stoten zo goed als geen stikstof uit. Om te voorkomen dat dergelijke projecten 

stil komen te liggen, vragen wij u om de mogelijkheid te creëren van een kortdurende ontheffing. 

Ten tweede merken we dat een probleem ontstaat met transformatieprojecten. Zodra vastgoed in de 

buurt van een Natura2000 gebied leeg is komen staan, is de depositie daardoor 0, terwijl die kort 

daarvoor nog veel hoger geweest was. Door transformatie van het gebouw naar een activiteit 

waarbij minder stikstof uitstoot plaatsvindt, wordt op de lange termijn minder stikstof uitgestoten 

dan voorheen. Omdat echter gebouwen soms al eerder leegkomen, wordt de transformatie gezien 

als toename van stikstof-uitstoot. In een geval bij een van onze leden leidt deze beredenering er 

zelfs toe dat een bestaand gebouw nabij een Natura2000 gebied niet mag worden getransformeerd 

omdat er toename van stikstofuitstoot is ten opzichte van de leegstandsituatie, en bovendien mag 

het bestaande vastgoed niet eens worden gesloopt omdat het bouwverkeer daarmee kortstondig 

stikstof uit zou stoten. Graag vragen we u derhalve de mogelijkheid om over een langere periode 

terug te kijken naar de stikstofuitstoot op een locatie. 

Ten derde willen wij u vragen te onderzoeken of de uitgaven die momenteel door het Kabinet 

gedaan worden om boeren uit te kopen, in eerste instantie kunnen worden ingezet om 

stikstofdepositieruimte voor woningbouwlocaties te creëren. 



 

 

 

 

Ten slotte willen wij hier graag adhesie betuigen aan de oplossingsrichtingen die Desirée Uitzetter 

(Voorzitter Neprom) in haar brief van 26 augustus ’19 aangedraagt. Het opnieuw invoeren van de 

vrijstellingsgrens van <0,05 mol/ha/jaar is een verstandig plan. Dergelijke kleine bijdragen zijn niet 

relevant voor vergunningverlening van woningbouwplannen. Ook de vuistregel om bij 

woningbouwplannen met een grootte tot 1.000 woningen en op een afstand van minimaal 500 

meter van het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied geen stikstofberekening nodig te laten zijn, is 

realistisch haalbaar en wat ons betreft verstandig. 

 

Het is voor onze achterban van het grootste belang dat er een permanente en werkbare oplossing 

gevonden wordt in dit dossier.  

 

Ik verneem graag van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

mr. Coen van Rooyen 

Algemeen directeur 

 

 


