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Antwoorden n.a.v. commissie grondgebied 26 november met
betrekking tot bestem m ingspla n Park Vogele nzang

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van mijn toezegging tijdens de commissie grondgebied van 26 november ga ik via
deze weg nader in op de verhouding tussen het bestemmingsplan Park Vogelenzang en de uitspraak
van het Hof van Jusititie van de Europese Unie van 7 november 2019.1

Het college heeft bij het ministerie (uitvoering door kenniscentrum Europa Decentraal) navraag
gedaan in hoeverre de uitspraak van het Europese hof doorwerkt in het bestemmingsplan Park
Vogelenzang. Zij antwoordde als volgt:
"Het Europese Hof van Justitie heeft naar aanleiding van een prejudiciëte venu'tjzing (zie artiket 267
VWEU) door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in zijn uitspraak het
EU-recht uitgelegd. Het Europese Hof van Justitie past echter, onder de procedure van artiket 267
VWEIJ, niet zetf het ElJ-recht toe op het concrete geval. Die taak wordt overgelaten aan de rechters
van de lidstaten, in dit geval aan de verwijzende rechter, nametijk de,ABRyS. Nationate rechters
passen het EU-recht toe. Als het EU-recht in de jurisprudentie op een bepaatd punt verduidetijkt is
door het Europese Hof van Justitie, dan moeten alle rechters in de tidstaten deze uitspraak volgen in
andere concrete gevallen. Het Europese Hof van Justitie is immers de hoogste rechtsprekende
instantie waar het de uitlegging en toepassing van het E|J-recht betreft (zie artiket 19 VEU).
Nationale rechters kunnen uiteraard het beste inschatten hoe het EU-recht, zoals geimplementeerd
in nationale wetgeving (in het geval van richtlijnen), zich verhoudt tot de nationale rechtsorde en de
feiten in het concrete geval.

Met betrekking tot de opmerking van het tid van uw gemeenteraad: decentrale overheden moeten
rekening houden met de uitspraak van de ABRvS - daaruit votgt nametijk hoe de betreffende EIJ-
wetgeving in Nederland moet worden toegepast. IJ kunt eruan uitgaan dat de ABRvS de uitspraak
van het Europese Hof van Justitie in concrete gevalten volgt, omdat de atle nationale rechters het
EU-recht foepassen zoals in laatste instantie uitgelegd door het Europese Hof van Justitie;".

1

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207424&pagelndex=0&doclang=¡lg
mode=req&dir=&occ=first&part=1 &cid=247 S5g
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Om mijn toezegging in te lossen, wil ik alsnog graag ingaan op de door de fractie van Liberaal
Bloemendaal tijdens de vergadering opgesomde overwegingen. Deze zijn hieronder benoemd en
van een reactie van het college voorzien. Het college is eveneens nagegaan of andere
rechtsoven¡regingen van de uitspraak van toepassing zijn op het bestemmingsplan Park
Vogelenzang. Dit is niet het geval.

Rechtsoverweging 68

Volgens de tiende overweging van de habitatrichtlijn moet elk plan of programma dat een significant
effect kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van een aangewezen gebied of een gebied
dat in de toekomst aangewezen zal worden, immers op passende wijze worden beoordeeld. Deze
overweging komt tot uitdrukking in artikel 6, lid 3, van deze richtlijn, dat onder meer bepaalt dat voor
een plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor het betrokken gebied, s/echfs
toestemming kan worden gegeven nadat een passende beoordeling is gemaakt van de gevolgen

daarvan voor het gebied (arrest van 12 april 2018, People Over Wind en Sweetman, C-323/17,
EU:C:2018:244, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Reactie colleqe
Deze rechtsovenveging heeft betrekking op een casus waarbij er sprake is van een toename van
stikstofuitstoot. Er is dus een significant effect te veruvachten. Het bestemmingsplan Park
Vogelenzang (hierna: het bestemmingsplan) zorgt, zoals blijkt uit de berekening van Tauw, niet voor
een significant effect. lndien er wel sprake zou zrln van een toename van stikstof, dient er een
passende beoordeling opgesteld te worden. Door intern salderen zaler netto geen sprake zijn van
een toename van stikstofdepositie. lntern salderen wordt door de rijksoverheid als volgt beschreven;
"lntern salderen betekent dat u het voorgenomen project zo aanpast, dat de stikstofuitstoot
vermindert of gelijk blijft. Een voorbeeld: u heeft één stal en wilt op de bedrijfslocatie uitbreiden naar
twee stallen. Samen produceren de stallen meer stikstof dan voorheen. Neemt u in de bestaande
stal maatregelen waardoor de hoeveelheid stikstofdepositie van beide stallen samen op geen enkele
locatie in een Natura 2000-gebied toeneemt, dan kunt u een vergunning krijgen. Dit kan bijvoorbeeld
door een andere filter te installeren, dat meer ammoniak uit de lucht haalt."
Doordat bij Park Vogelenzang bestaande bebouwing wordt gei'soleerd of gesloopt, zorgt dit voor een
vermindering van de stikstofuitstoot. Deze uitstootruimte wordt vervolgens gebruikt door de
verkeersbewegingen die het plan genereert en gedurende de realisatiefase. Dit plan zal daarom
geen significante gevolgen hebben en is het ook niet noodzakelijk een passende beoordeling op te
stellen. Hierdoor is deze rechtsoveruveging niet van toepassing op het bestemmingsplan.

Rechtsovenreging 98
De passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor het betrokken gebied houdt
echter ook in dat alle aspecten van het betrokken plan of project die afzonderlijk of in combinatie met
andere plannen of projecten de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied in gevaar kunnen

brengen, moeten worden geïnventariseerd (arrest van 25 juli 2018, Grace en Sweetman, C-164/17,
EU:C:2018:593, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Reactie colleqe
Deze rechtsoveruveging ziet op de passende beoordeling. Voor dit bestemmingsplan is er netto geen

toename van stikstof. Hierdoor is deze rechtsoverweging niet van toepassing op dit
bestemmingsplan.

Rechtsoverweging 100

ln deze bepaling ligt aldus het voorzorgsbegrnsel besloten, zodat op efficiënte wijze kan worden
voorkomen dat beschermde gebieden worden aangetast als gevolg van plannen of projecten. Met
een minder streng toestemmingscriterium zou de met deze bepaling beoogde verwezenlijking van de
doelstelling van bescherming van de gebieden niet even goed kunnen worden gegarandeerd [arrest
van 17 april201B, Commissie/Polen (oerbos van BialowieZa), C-441/17, EU:C:2018:255, punt 118

e n aldaar aangehaalde rechtspraakl.
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Rechtsoveruveging 101

Teneinde erop toe te zien dat voldaan wordt aan alle genoemde eisen, dient de nationale rechter

over te gaan tot een grondige en volledige toetsing van de wetenschappeliike deugdeliikheid van de

passende beoordeling, zoals bedoeld in artikel 6, lid 3, van de habitatrichtliin, die onderdeel is van

een programmatische aanpak en de uitwerking daarvan, waaronder met name het gebruik van

software als die in het hoofdgeding, bedoeld om een rolte spelen in de toestemmingsprocedure.

S/echfs wanneer de nationale rechter ervan overtuigd is dat die in een eerder stadium uitgevoerde

beoordeting votdoet aan die eisen, mogen de bevoegde nationale instanties op basrs van die

beoordeling een vergunning verlenen voor individuele proiecten.

Reactie colleqe

Deze rechtsoverweging heeft betrekking op de tweede fase van de beoordelingsprocedure uit de

habitatrichtlijn die volgt op de passende beoordeling. Doordat er geen netto toename is van de

stikstofdepositie is er ook geen sprake van een passende beoordeling en daarmee ook niet van de

beoordelingsprocedure in het kader van de habitatrichtlijn.

Rechtsovenreging 104

Getet op het voorgaande dient op de tweede vraag in zaak C-294/17 te worden geantwoord dat

artiket 6, lid 3, van de habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan

een nationale regeling op grond waaruan de bevoegde instanties in het kader van een

programmatische aanpak een vergunning voor projecten kunnen verlenen op basls van een

passende beoordeling, zoals bedoeld in deze bepaling, die in een eerder stadium is uitgevoerd en

volgens welke een bepaalde totale hoeveelheid stikstofdepositie verenigbaar is met de

instandhoudingsdoelstellingen van die regeling. Dat is echter s/ecf¡fs het gevalwanneer na een

grondige en volledige toetsing van de wetenschappelijke deugdeliikheid van die beoordeling kan

worden gegarandeerd dat er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twiifel bestaat dat geen van

de plannen of projecten schadelijke gevolgen heeft voor de natuurliike kenmerken van het betrokken

gebied, hetgeen door de nationale rechter moet worden nagegaan.

Reactie colleqe

Het gaat bij deze rechtsoverweging om een toename van stikstofuitstoot is. ln het bestemmingsplan

Park Vogelenzang is netto geen sprake van een toename van de uitstoot. Hierdoor is deze

rechtsovenrueging niet van toepassing.

Rechtsovenreging 126

Tevensis hef vasfe rechtspraak van het Hof dat alleen wanneer er voldoende zekerheid is dat een

maatregel daadwerkelijk zal bijdragen aan het voorkomen van een aantasting van de natuurliike

kenmerken van het betrokken gebied en de garantie behelst dat er geen redeliike twiifel bestaat dat

het in geding zijnde plan of project de natuurlijke kenmerken van dat gebied niet zal aantasten, een

dergetijke maatregel in aanmerking kan worden genomen bij de passende beoordeling als bedoeld in

artiket 6, l¡d 3, van de habitatrichtlijn (zie in die zin arresten van 26 april 2017, Commissie/Duitsland,

C-142/16, EIJ:C:2017:301, punt 38, en 25iuli201B, Grace en Sweetman, C-164/17,

EU :C:201 B:593, punt 51 ).
Rechtsovenveging 130

Het is echter zo dat de toekomstige voordelen van dergelijke maatregelen niet mogen worden

betrokkenin de passende beoordeting van de gevolgen van een plan of proiect voor de betrokken

gebieden ats die voordelen niet vaststaan, met name omdat nog niet is uitgewerkt hoe de voordelen

tot stand zullen worden gebracht of omdat het niveau van wetenschappelijke kennis het niet mogeliik

maakt dat zij met zekerheid in kaart worden gebracht of gekwantificeerd.

Reactie colleqe

Deze overweging ziet op het uitgangspunt van de voormalige Programmatische Aanpak Stikstof.

Hierbij werd ervan uitgegaan dat in de toekomst technologische verbeteringen zouden optreden

waardoor er ruimte zou ontstaan in de hoeveelheid stikstof die uitgestoten wordt.
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Bij Park Vogelenzang is uitgegaan van toekomstige reductie van de uitstoot van stikstof. Deze
reductie wordt ingezet tijdens de realisatiefase. Hierbij is reeds gedetailleerd uitgewerkt met welke
type werktuigen er wordt gesloopt en gebouwd (zogenoemde diesel stage lV werktuigen2).
Er worden daarom in dit bestemmingsplan geen aannames gedaan over te verwachten toekomstige
technologische verbeteringen. ln het kader van het bestemmingsplan moet worden aangetoond dat
er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De gedetailleerde rapporten tonen aan dat dit in het
vergunningstraject uitvoerbaar is. Hierdoor kan, en is reeds, op dit moment een vergunning in het
kader van de Wet Natuurbescherming aangevraagd bij het bevoegd gezag de Provincie Noord
Holland, gemandateerd aan de Omgevingsdienst Noord Holland Noord en is aangetoond dat er bij
dit bestemmingsplan geen strijdigheid is met een goede ruimtelijke ordening.

Overige overwegingen
Tijdens de commissie grondgebied is een vraag gesteld met betrekking tot de stikstofuitstoot van de
50 extra woningen zoals deze zijn opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid. Ter aanvulling van wat u
is gemeld tijdens de vergadering wil ik hierbij nog opmerken dat het stikstofonderzoek ziet op het
gehele plangebied. Dit is inclusief de bebouwing die op dit moment nog niet gesloopt zal worden
(onder andere de gebouwen Westerhout, De Linden en het Herman Hamshofje). ln de berekening
zijn de gebouwen die blijven staan zowel in de huidige als nieuwe situatie opgenomen. tn de
berekening is uitgegaan van een worst-case-scenario. lndien later, door middel van de
wijzigingsbevoegdheid, deze bebouwing wordt gesloopt, zal dit een positief effect hebben op de
stikstofuitstoot. Dit omdat het gaat om oude gasgestookte bebouwing die op dat moment worden
vervangen door uitstootvrije nieuwbouw.

Erfafscheidingen
ln het Beeldkwaliteitsplan zijn regels opgenomen met betrekking tot de erfafscheidingen. Het
beeldkwaliteitsplan geldt als uitgangspunt van de anterieure overeenkomst die de gemeente heeft
gesloten met GGZ lnGeest. Wanneer GGZ de grond verkoopt wordt ook de anterieure overeenkomst
overgedragen. Hiermee is de ontwikkelaar mede verantwoordelijk voor het bereiken en in stand
houden van de gewenste kwaliteit zoals aangegeven in het beeldkwaliteitsplan. Voor de
raadsbehandeling ontvangt u een brief van GGZ lnGeest met betrekking tot de erfafscheidingen.

Met vriendelijke

N.A.L nk
wethouder

2 https://www.natuurenmilieu.nl/wp-contenVupload sl2018112lFactsheet-lmpact-mobiele-werktuigen-
2018.pdf


