
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Statenfractie Partij voor de Dieren 

Postbus 90151 

5200 MC  'S-HERTOGENBOSCH 

Onderwerp 
Beantwoording technische vragen 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

19 augustus 2020 

Ons kenmerk 

4747166 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

F.H.M. (Saskia) van Dinther 

Telefoon 

(06) 52 79 43 35 

Email 

svdinther@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 17 augustus 2020 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie 

technische vragen gesteld naar aanleiding van de Statenmededeling 

Actualiteiten Stikstof. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Graag ontvangen wij een overzicht van de hoeveelheid 
stikstofruimte die zich op dit moment in het 
stikstofregistratiesysteem Noord-Brabant begeeft, en de 
herkomst van de ruimte. 
Antwoord: In het stikstofregistratiesysteem is op basis van in 

eerste instantie het effect van het verlagen van de 

maximumsnelheid overdag op autosnelwegen onder beheer 

van het Rijk als bronmaatregel opgenomen. Dit is landelijk 

gebeurd en geregistreerd op hectareniveau binnen de voor 

stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. Er is dus geen 

Brabants systeem met stikstofruimte. Brabantse projecten 

kunnen vervolgens ook effecten hebben buiten Brabant. Het 

effect van projecten wordt derhalve landelijk in beeld 

gebracht op hectareniveau en op hectareniveau afgeboekt 

in het systeem. Meer over dit systeem en de gemiddelde 

berekende depositieruimte door de afname van de 

stikstofdepositie door de snelheidsmaatregel is te vinden op 

de site van BIJ12. 

 

2. Welke projecten (graag een overzicht) hebben in Noord-
Brabant tot nu toe stikstofruimte ontvangen vanuit het 
stikstofregistratiesysteem? 
Antwoord: Hierbij een overzicht woningbouwprojecten waar 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/woningbouw-stikstofregistratiesysteem/
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ruimte is toegekend uit het Stikstofregistratiesysteem (SSRS). 

De (definitieve) besluitvorming voor deze aanvragen moet 

nog plaatsvinden. Daarbij wordt feitelijk de uitgegeven 

ruimte vastgelegd in een Wnb-toestemming 

 
Soort activiteit:  Gemeente 

waarin locatie is 
gelegen 

Nieuwbouw van in totaal 170 appartementen te Den Bosch s-Hertogenbosch 

Bouw van 9 woningen, een  supermarkt met daarboven 13 
appartementen. 

Woensdrecht 

Het realiseren van 55 appartementen Woensdrecht 

De ontwikkeling van maximaal 210 woningen in Waalwijk Waalwijk 

Woningbouw project van ongeveer 800 woningen aan de 
zuidkant van Bavel 

Breda 

Nieuwbouw woonwijk Oisterwijk 271 woningen Oisterwijk 

Nieuwbouw woonwijk Oisterwijk met 177 woningen Oisterwijk 

Realisatie bouwproject in Eindhoven met 293 
wooneenheden 

Eindhoven 

Nieuwbouw project voor meerdere 46 woningen Breda 

Realisatie van een nieuwe woonwijk met in totaal 87 
woningen  

Boxtel 

Realisatie van 193 woningen Goirle 

Bouw van een woontoren in Eindhoven met 330 
wooneenheden 

Eindhoven 

Woontorens in Eindhoven met 242 wooneenheden met een 
commerciële plint 

Eindhoven 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

F.H.M. van Dinther 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


