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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2022Z09109
Vragen van de leden Van Ginneken en Tjeerd de Groot (beiden D66) aan de
Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Natuur en Stikstof over
MIRT-projecten (ingezonden 11 mei 2022).
Vraag 1
Kunt u toelichten hoe de uitspraken van het kabinet van 13 november 2019
(Kamerstuk 35 334, nr. 1) «Het kabinet heeft besloten dat er ruimte komt voor
de volgende zeven MIRT-projecten (...)» en van 15 december 2021 (Kamerstuk
35 925 A, nr. 24) «Voor de MIRT-projecten zal geen gebruik worden gemaakt
van de landelijke snelheidsverlaging in het SSRS.» met elkaar verenigbaar
zijn?
Vraag 2
Hoe verhoudt dat zich tot de uitspraak in de nota van wijziging 2020
Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht «Het project Ring Utrecht A27/A12 is één
van de specifiek aangewezen projecten die van deze regeling gebruik
kunnen/moeten maken.»?
Vraag 3
Kunt u bevestigen dat de stikstofregistratie tot op heden enkel gevuld was/is
met stikstofruimte als gevolg van de landelijke snelheidsverlaging?
Vraag 4
Kunt u bevestigen of nu wel of niet gebruik is gemaakt van de stikstofruimte
als gevolg van de landelijke snelheidsverlaging uit het stikstofregistratiesysteem (SSRS) voor de in de brief van 13 november 2019 genoemde infrastructurele projecten, in het bijzonder de A27/A12 en de ViA15?
Vraag 5
Zo niet, kunt u uiteenzetten op basis van welke bronnen en maatregelen de
mitigatie en/of compensatie van de stikstofeffecten van deze projecten is
vormgegeven, in het bijzonder de A27?
Vraag 6
Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank van Haarlem op
22 april 2022 dat de landelijke snelheidsverlaging niet kan worden ingezet
voor de vermindering van de stikstofdepositie van projecten elders, voor (de
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houdbaarheid van) het (ontwerp)Tracébesluit, wijzigingsbesluit en gerelateerde (ontwerp)natuurvergunningen?
Vraag 7
Heeft deze uitspraak impact op de behandeling (door de Raad van State) van
deze voornoemde besluiten?
Vraag 8
Vereist dit (opnieuw) een aanpassing van de besluiten?
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