Concept-Regeling stikstofreductie en natuurverbetering
Beantwoording vragen Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
Deze regeling bevat nadere regels over de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn, Stb.
2021, 140) en het concept-Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn, zie
www.internetconsultatie.nl/amvbwsn). De Wsn introduceert in de Wet natuurbescherming en later
in de Omgevingswet onder meer drie resultaatsverplichtende omgevingswaarden voor
stikstofdepositie. Het Bsn voegt aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) een verplichting
toe (nieuw artikel 7.19a) om bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden adequate
maatregelen te treffen om de emissie van stikstofverbindingen naar de lucht te beperken.
2. Wie zijn betrokken?
De bepaling over monitoring richt zich tot de Minister van LNV. De bepaling over de aanvraag voor
de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit richt zich tot degene die zo'n activiteit wil
verrichten.
3. Wat is het probleem?
De Wsn verplicht tot monitoring van de omgevingswaarden. Het is wenselijk om te regelen welke
applicatie daarvoor wordt gebruikt.
Het toekomstige artikel 7.19a Bbl bevat een algemene verplichting om emissiebeperkende
maatregelen te treffen bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden. Het is wenselijk dat
de aanvrager van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit die algemene verplichting in de
aanvraag ‘vertaalt’ naar zijn concrete situatie. Op die manier ontvangt het bevoegd gezag tijdig
informatie over de invulling van artikel 7.19a Bbl en kan dit meenemen in de beoordeling of de
vergunning verleend kan worden. Een vergelijkbare verplichting voor bouw- en
sloopwerkzaamheden waarvoor geen omgevingsvergunning maar een melding nodig is, wordt
geregeld in het Bbl zelf.1
4. Wat is het doel?
Het doel van dit besluit is het nader uitwerken van de Wsn en het Bsn.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De keuze voor overheidsinterventie is al gemaakt in de Wsn.
6. Wat is het beste instrument?
De keuze voor regelgeving is al gemaakt in de Wsn en in het concept-Bsn.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het bij de vergunningaanvraag voor de bouwactiviteit aanleveren van een beschrijving van de
emissiebeperkende maatregelen die bij de bouw getroffen zullen worden, is een beperkte
administratieve handeling die mee kan lopen in de reguliere vergunningprocedure. De verplichting
om die maatregelen te treffen, volgt niet uit deze regeling, maar uit het toekomstige artikel 7.19a
Bbl, zoals dat is opgenomen in het concept-Bsn.

Zie de artikelen 2.15quater, tweede lid, onder i, en 7.11, eerste lid, onder i, zoals opgenomen in het conceptBsn.
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