Datum indiening: 17 augustus 2019 Indiener: Jan Mulder SGP-fractie
Onderwerp: Schriftelijke vraag van de SGP-fractie aan het college van B&W over Bouwprojecten
Woudenberg en PAS (stikstof vonnis RvS).

Geacht college,

Vernomen hebbende dat:
- Het vonnis van de Raad van State m.b.t PAS (Plan Aanpak Stikstof) heeft vele consequenties voor
diverse projecten, zowel grote als kleinere.
- In het AD (donderdag 8 augustus 2019) is gemeld dat drie grote bouwprojecten in Amersfoort nu in
gevaar zijn.

-In de Barneveldse krant

( donderdag 8 augustus 2019) is gemeld dat Stikstof-vonnis blijft spelbreker in
Barneveld. De rechterlijke uitspraak van eind mei om de nationale stikstofregels van tafel te vegen blijft
het Barneveldse gemeentehuis hoofdbrekens bezorgen.

- In Trouw (vrijdag 19 juli 2019, pag. 4/5) is een overzicht gegeven van grote bouwprojecten in
Nederland die daardoor stil zijn komen te liggen.
- Daarbij ook gemeld wordt dat meer dan 3000 projecten in Nederland stil zijn komen te liggen.
- Er meerdere projecten wel genoemd zijn in pers; zoals het doortrekken van de A-15 en andere
wegen en vernieuwingen (waaronder zoal de vernieuwing Rijnbrug)
- Dat ook Agrariërs hinder zouden ondervinden.
- In Woudenberg staan meerdere (woningbouw en bedrijventerrein) projecten in Woudenberg op de
agenda staan, die gaande en aanstaande zijn.
- Bouwend Nederland onderzoek doet naar de hoeveelheid projecten die niet doorgaan.

Vraagt het college:
- Heeft het college inzicht in de consequenties van de uitspraak van de raad van State voor lopende
en komende projecten in Woudenberg?
- Betreft de uitspraak ook projecten van ondernemers en particulieren in Woudenberg?
- Wat de status is van de projecten op bedrijventerreinen en de mogelijke toekomstige
bedrijventerreinen? Komen er projecten stil te liggen?
- Zijn er agrariërs in onze gemeente die in de bedrijfsvoering worden getroffen door dit vonnis?
- Kan het college de raad verder informeren om welke projecten het gaat?
- Kan het college de raad informeren over de consequenties ervan: de aard en de reikwijdte?
- Is het college in overleg met de Provincie en de Rijksoverheid over de gevolgen hiervan?

- En zo ja, wat is de intentie van dit overleg?

Met vriendelijke groet,
Jan Mulder SGP-fractie

