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Bijlage 2 - Rapportage Verbrede Helpdesk Stikstof en Natura 2000 

 

Inleiding 

Voor u ligt een beknopte rapportage over de vragen die in de helpdesk zijn binnengekomen tussen 

14 t/m 29 oktober. De helpdesk is sinds 14 oktober 2019 publiek telefonisch bereikbaar. Zowel de 

schriftelijke en telefonische vragen zijn in deze rapportage meegenomen.  

 

Het aantal vragen 

In onderstaande tabel staat het aantal schriftelijke en telefonische vragen aangegeven dat is 

binnengekomen in de helpdesk van 14 t/m 29 oktober 2019. Als referentie, voor de uitspraak van 

de Raad van State lag het gemiddeld aantal vragen per maand rond de 35 waarbij nu in een halve 

maand in totaal 311 vragen zijn gesteld.  

 

Oktober Ma Di Woe Do Vrij Za/Zon Ma Di Woe Do Vrij Za/Zo Ma  Di Totaal 

14 15 16 17 18 19/20 21 22 23 24 25 26/27 28 29 

Aantal 

schriftelijke 

vragen 

19 18 22 12 8 

 

4 20 22 

 

8 17 4 2 9 13 178 

Aantal 

telefonisch 

vragen 

7 19 13 5 6 - 4 18 18 14 3 - 11 15 133 

 

Een overzicht van veel gestelde vragen 

Beleidslijnen en vergunningplicht 

Het merendeel van de vragen ging over de interpretatie van de nieuwe beleidslijnen van de 

provincies en de vraag of deze regels nog geldig en op hun project van toepassing waren. Hierbij 

zien we een behoefte aan voorbeelden over in- en extern salderen en in de agrarische sector ook 

hoe de samenhang is met fosfaatrechten. Vragen hierover kwamen van initiatiefnemers, 

adviesbureaus en bevoegde gezagen. 

 

Vragen woningbouw 

Een ander aanzienlijk deel van de vragen betrof initiatiefnemers die zich afvroegen of hun project 

diende te worden getoetst op stikstofeffect en of hun specifieke activiteit vergunning plichtig was. 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere een beperkte verbouwing bij een particulier. Er zijn vragen 

over de afstand waarbuiten niet getoetst zou hoeven te worden en over standaard kentallen voor 

bepaalde werkzaamheden en soorten bouw. 

 

Referentiesituatie 

Een deel van de vragen ging over hoe de referentiesituatie van een project te bepalen. Deze 

informatie heeft een initiatiefnemer namelijk nodig  voor de stikstoftoets bij bestaande projecten. 

Momenteel wordt gewerkt aan een schema over hoe de referentiesituatie te bepalen is. 

 

Bezorgdheid en oplossingsrichtingen 

Ten slotte kwamen er berichten binnen die gingen over bezorgdheid over de schadelijke effecten 

van stikstof op natuur en op de gezondheid. De helpdesk sprak met burgers die suggesties hadden 

voor het oplossen en aanpakken van stikstofprobleem: het bouwen met hout, het planten van 

bomen, het toepassen van olivijn en het overgaan op natuurinclusieve landbouw, biologisch 

boeren, betere prijzen voor boerenproducten, het terugdringen van het afsteken van vuurwerk en 

het stoken met houtkachels. 

 

Overige onderwerpen 

● Mijn project zorgt op de langere termijn juist voor stikstofreductie, maak ik kans op een 

vergunning?   

● Ik zie dat de gemeente hiernaast anders omgaat met de toestemmingsverlening dan mijn 

gemeente. 

● Hoe zit het met de regels voor beweiden in relatie tot mijn verplichtingen voor mijn 

keurmerk voor biologisch boeren? 


