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De kern van de Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS) is kortweg dat door uitvoering van maatregelen 
ruimte wordt gecreëerd (ontwikkelingsruimte) voor 
nieuwe ontwikkelingen die zorgen voor een toename 
van de stikstofdepositie. Deze maatregelen worden 
getroffen op grond van afspraken die zijn gemaakt 
tussen landelijke en provinciale overheden, per Natu- 
ra 2000-gebied en vanuit verschillende sectoren 
(landbouw, industrie, verkeer). 

Er worden twee soorten maatregelen getroffen. Het eer-
ste type maatregelen draagt bij aan een vermindering van 
de stikstofdepositie (bronmaatregelen). Denk hierbij aan 
maatregelen die zijn opgenomen in de Meststoffenwet 
(gebruiksnormen voor meststoffen), het Besluit gebruik 
dierlijke meststoffen (uitrijperioden en mestaanwen-
dingstechnieken), het Besluit mestbassins milieubeheer 
(afdekplicht mestopslagen) en het Besluit ammoniake-
missie huisvesting veehouderij (staleisen). Het tweede 
type maatregelen dient ter verbetering van de staat van 
instandhouding van de betrokken  habitats  en soorten 
(herstelmaatregelen). Denk hierbij aan hydrologische 
maatregelen en effectgerichte maatregelen tegen verzu-
ring (zoals maaien en afvoeren, intensiever begrazen, 
plaggen). Dergelijke herstelmaatregelen worden beschre-
ven in gebiedsanalyses die zijn gemaakt voor alle afzon-
derlijke Natura 2000-gebieden. De minister heeft de ge-
biedsanalyses openbaar gemaakt en geplaatst op de 
website http://pas.natura2000.nlipagesigebiedsanalyses. 
aspx. 
Het is de bedoeling dat door de PAS de totale stikstofde-
positie op den duur afneemt. De periode waarbinnen dit 
zou moeten gebeuren loopt tot 2020. Dit is opgeknipt in 
drie periodes. De eerste PAS-periode zal zes jaar duren. 
Na afloop van de PAS-periode dient het resultaat te zijn 
dat de maatregelen hebben gezorgd voor een positief ef-
fect op de kwaliteit van Natura 2000-gebieden. 
Het belangrijkste gevolg voor de praktijk is dat op grond 
van de PAS niet meer per project wordt vastgesteld welke 
maatregelen nodig zijn om negatieve effecten ten gevolge 
van stikstof op Natura 2000-gebieden te voorkomen. In-
dien een project zorgt voor een toename van de stikstof-
depositie, dan kan (indien stikstof voorradig is) gebruik-
gemaakt worden van de pot ontwikkelingsruimte die per 
Natura 2000-gebied is gecreëerd. Hoeveel stikstof er be-
schikbaar is, is inzichtelijk gemaakt in de gebiedsvisies.  
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De gebiedsvisies kunt u op voornoemde website raadple-
gen. 

Wat verandert er? 

De regeling van de PAS wordt opgenomen in de Natuur-
beschermingswet 1998. Gelet hierop wordt de Natuurbe-
schermingswet 1998 binnenkort gewijzigd. Naar ver-
wachting treedt de gewijzigde Natuurbeschermingswet 
1998 (inclusief de PAS) medio 2015 in werking. Wat ver-
andert er? 
Op dit moment kan een ondernemer voor een project 
waardoor de stikstofdepositie toeneemt, deze toename 
salderen met de afname van stikstofdepositie door het 
(deels) stoppen van een ander bedrijf. De ondernemer 
met het uitbreidende bedrijf kan hiertoe de ammoniak-
rechten aankopen van het stoppende bedrijf. Dit is het 
zogenoemde extern salderen. Indien de stikstofdepositie 
per saldo niet toeneemt dan kan momenteel de Natuur-
beschermingswetvergunning worden verleend, indien 
voldaan is aan de voorwaarden die op grond van de juris-
prudentie aan saldering worden gesteld. Na inwerking-
treding van de PAS (medio 2015) zal dit niet meer moge-
lijk zijn, afgezien van de situaties die onder het 
overgangsrecht vallen (hier kom ik later op terug). Inge-
volge de PAS wordt vergunningverlening op grond van 
extern salderen expliciet uitgesloten. In plaats daarvan 
kan gebruikgemaakt worden van de stikstof die beschik-
baar is gesteld in de gecreëerde pot ontwikkelingsruimte 
(stikstof) per Natura 2000-gebied. Een ondernemer kan 
deze stikstof verkrijgen door simpelweg een aanvraag om 
Natuurbeschermingswetvergunning in te dienen bij Ge-
deputeerde Staten van de provincie of door een omge-
vingsvergunning aan te vragen waarbij de verklaring van 
geen bedenkingen op grond van de Natuurbeschermings-
wet 1998 is aangehaakt. Indien de ondernemer stikstof 
tekort komt, wordt automatisch gekeken door het be-
voegd gezag (Gedeputeerde Staten van de provincie) of er 
ontwikkelingsruimte is waar de ondernemer gebruik van 
kan maken. Om gebruik te maken van de ontwikkelings-
ruimte hoeft de ondernemer niets te betalen. 

Liever het heft in eigen hand? 

Dit systeem klinkt wellicht goed. Toch is dit mogelijk niet 
in alle gevallen zo. Het bevoegd gezag (Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie) kan namelijk aanvullende regels 
stellen aan het toedelen van de ontwikkelingsruimte. De 
ondernemer is voor het toedelen van de benodigde ont-
wikkelingsruimte afhankelijk van de voorwaarden die de 
provincie hieraan gaat stellen. Momenteel zijn de provin-
cies druk bezig om dergelijke voorwaarden op te stellen. 
De inhoud van deze regels is nog onbekend. Er zouden 
strikte regels kunnen worden gesteld waaraan niet iedere 
ondernemer kan voldoen. In dat geval kan de onderne-
mer geen beroep doen op ontwikkelingsruimte. In een 
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dergelijk geval is het echter ook niet toegestaan om ex-
tern te salderen. Deze mogelijkheid is op grond van de 
PAS immers expliciet uitgesloten. Voor deze onderne-
mers zal het erg lastig worden om een Natuurbescher-
mingswetvergunning te verkrijgen. 
Indien een ondernemer niet afhankelijk wil zijn van de 
provincie maar het heft in eigen hand wil nemen, is het 
wellicht verstandig om nog vóór de inwerkingtreding van 
de nieuwe wetgeving (beoogd medio 2015) een Natuur-
beschermingswetvergunning aan te vragen met gebruik-
making van aangekochte ammoniakrechten van een stop-
per. Het huidige recht blijft namelijk van toepassing op 
aanvragen die reeds vóór inwerkingtreding van de PAS 
zijn ingediend, waarvan de ingediende gegevens toerei-
kend zijn voor de beoordeling van het project en de ex-
terne saldering is verzekerd. De externe saldering is in elk 
geval verzekerd indien de milieuvergunning van de stop-
per reeds is ingetrokken ten behoeve van het project van 
de uitbreider. Indien een situatie onder het overgangs-
recht valt, dan mag de Natuurbeschermingswetvergun-
ning worden verleend door middel van externe saldering. 

Uitzondering op de vergunningplicht 

Toch is het niet in alle gevallen verstandig om nog vóór de 
inwerkingtreding van de PAS ammoniakrechten aan te 
kopen en een Natuurbeschermingswetvergunning aan te 
vragen. Op grond van de PAS hebben namelijk niet meer 
alle bedrijven een Natuurbeschermingswetvergunning 
nodig. De PAS zorgt ervoor dat een bepaald type bedrijf 
vergunningsvrij wordt. In dat geval zal de ondernemer in 
afwachting van de PAS wellicht liever geen geld uitgeven 
aan ammoniakrechten om een Natuurbeschermingswet-
vergunning te verkrijgen. Een bedrijf zonder Natuurbe-
schermingswetvergunning is momenteel wel in overtre-
ding bij mogelijke negatieve effecten op een Natura 
2000-gebied, waardoor een risico bestaat op handhaving, 
maar afhankelijk van de situatie is dit misschien een risi-
co dat ondernemers wensen te nemen. Welke bedrijven 
worden uitgezonderd van de vergunningplicht? 
De bedrijven die een stikstofdepositie veroorzaken onder 
een bepaalde drempelwaarde zijn uitgezonderd van de 
vergunningsplicht. Deze drempelwaarde is reeds te vin-
den in het Ontwerp-Besluit grenswaarden programmati-
sche aanpak stikstof dat op 9 oktober 2014 is bekendge-
maakt. Hieruit blijkt vooralsnog dat een project dat zorgt 
voor een lagere stikstofdepositie dan 1 mol is uitgezon-
derd van de vergunningplicht. In een dergelijk geval is het 
wel nodig om een melding te doen bij het bevoegd gezag, 
mits de depositie hoger is dan 0,05 mol. Oftewel: een pro-
ject dat een lagere stikstofdepositie veroorzaakt dan 0,05 
mol hoeft niets te ondernemen, een project dat een stik-
stofdepositie veroorzaakt tussen 0,05 mol en 1 mol hoeft 
enkel een melding te doen en een project dat een hogere 
stikstofdepositie veroorzaakt dan 1 mol is vergunning-
plichtig. 
Voor uitbreidingen van bestaande bedrijven is van belang 
dat uit de Ontwerp-Regeling programmatische aanpak 
stikstof (die op 6 januari 2015 is bekendgemaakt), voor-
alsnog blijkt dat de hoeveelheid ontwikkelingsruimte die 
wordt toegedeeld, gelijk is aan de toename van de stik- 

stofdepositie. Volgens de Ontwerp-Regeling gaat het om 
de toename ten opzichte van de reeds eerder verleende 
Natuurbeschermingswetvergunning (of een verklaring 
van geen bedenkingen in een omgevingsvergunning) of, 
indien deze er niet is, de toename ten opzichte van de 
hoogste stikstofdepositie die daadwerkelijk werd veroor-
zaakt op grond van een geldende milieuvergunning of 
melding in de periode tussen 1 januari 2012 en 31 de-
cember 2014. Overigens is het niet toegestaan om projec-
ten 'op te knippen'. De uitzondering op de vergunning-
plicht geldt niet als een wijziging van een bestaand 
bedrijf een stikstofdepositie veroorzaakt die op zichzelf 
onder 1 mol blijft, maar de stikstofdepositie van die uit-
breiding samen met de stikstofdepositie van eerdere klei-
ne uitbreidingen van hetzelfde bedrijf in dezelfde PAS-pe-
riode (van zes jaar) bij elkaar opgeteld, wel leiden tot 
overschrijding van de grenswaarde. In dat geval is wel 
een Natuurbeschermingswetvergunning (met ontwikke-
lingsruimte) nodig. 

Belang voor de praktijk 

Gelet op het voorgaande is het verstandig voor bedrijven 
om op korte termijn, althans ruim voor de verwachte in-
werkingtreding van de PAS (beoogd medio 2015), te be-
zien of zij op grond van de PAS een Natuurbeschermings-
wetvergunning nodig hebben en/of zij nog vóór de 
inwerkingtreding een Natuurbeschermingswetvergun-
ning wensen op grond van externe saldering. 
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