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Veelal hebben melkveehouderijen geen Natuurbe-
schermingswetvergunning (hierna Nbw-vergunning) 
voor het weiden van melkvee en het uitrijden van 
mest nabij Natura 2000-gebieden. Gelet op de juris-
prudentie zou dit tot vervelende complicaties kunnen 
leiden. Daar wilde de staatssecretaris wat aan doen. 
Een wijziging van het Besluit vergunningen Natuur-
beschermingswet 1998 is het gevolg. Deze wijziging is 
per 27 april 2016 in werking getreden. Wat behelst 
deze wijziging? En wat ging daaraan vooraf? 

Jurisprudentie: Nbw-vergunning nodig? 

Begin 2015 werd duidelijk dat voor het beweiden en be-
mesten mogelijk een Nbw-vergunning nodig is. De Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna 
de Afdeling) legde in de uitspraak van 4 februari 2015 
(zaaknummer 201305073/1/R2) uit dat een vergunning-
plicht voor deze activiteiten niet was uitgesloten. Een mi-
lieuorganisatie vroeg Gedeputeerde Staten van Limburg 
handhavend op te treden wegens het ontbreken van een 
Nbw-vergunning voor het beweiden en bemesten. Dat 
verzoek wezen Gedeputeerde Staten af. De Afdeling ver-
nietigt dit besluit omdat Gedeputeerde Staten niet had-
den onderzocht of het beweiden met koeien en het uitrij-
den van mest een verslechterend effect zou kunnen 
hebben op het betrokken Natura 2000-gebied en een 
overtreding van art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 
(hierna Nbw) tot gevolg heeft. Dit hadden Gedeputeerde 
Staten volgens de Afdeling moeten onderzoeken. Speci-
fiek over het uitrijden van mest geeft de Afdeling aan dat 
een uitzondering op de vergunningplicht wegens be-
staand gebruik (op grond van art. 19d lid 3 Nbw en art. 1 
onderdeel m Nbw), omdat de mest reeds in de bestaande 
situatie werd uitgereden, niet wordt aangenomen enkel 
op grond van een verwijzing naar de uitvoering van de 
Meststoffenwet. Uit deze uitspraak volgt dat een 
Nbw-vergunning mogelijk eveneens op de activiteiten 
beweiden en bemesten zou moeten zien (bijvoorbeeld als 
nabij het Natura 2000-gebied wordt bemest). Hoe moge-
lijke verslechterende effecten van voornoemde activitei-
ten in kaart moeten worden gebracht en beoordeeld is 
echter niet duidelijk. De Afdeling gaat daar niet op in. 
Deze uitspraak deed veel stof opwaaien. Waren vanaf dat 
moment alle melkveehouders die beweiding toepassen in 
overtreding? Gevreesd werd voor een stortvloed aan 
handhavingsverzoeken. Hierbij speelt een belangrijke rol 
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dat uit de jurisprudentie volgt dat een (verleende en on-
herroepelijke) Nbw-vergunning voor het houden van vee 
niet tevens een Nbw-vergunning inhoudt voor het uitrij-
den van mest. Volgens de Afdeling zijn het houden van 
vee en het uitrijden van mest niet samen één project. Dit 
zou betekenen dat, als voor bemesten een vergunning-
plicht geldt, heel veel veehouders in overtreding zijn. Een 
voorbeeld van een dergelijke uitspraak is die van 21 okto-
ber 2015 (zaaknummer 201501086/1 /R3). In beroep werd 
een Nbw-vergunning voor de uitbreiding van een melk-
veehouderij bestreden. Aangevoerd werd dat de 
Nbw-vergunning voor de melkveehouderij ten onrechte 
was verleend, omdat deze Nbw-vergunning ten onrechte 
niet ook op het uitrijden van mest zag. Dat beroep ver-
wierp de Afdeling. Hoe zit dit precies? 

Jurisprudentie: houden van vee en uitrijden 
van mest niet onlosmakelijk verbonden 

De Afdeling stelt allereerst vast dat het uitrijden van mest 
geen onderdeel is van het aangevraagde project. De ver-
gunningaanvraag zag uitdrukkelijk niet op het uitrijden 
van mest. De aanvraag had enkel betrekking op de uit-
breiding van de melkveehouderij met een stal voor melk-
rundvee. Vervolgens overweegt de Afdeling dat het hou-
den van dieren en het mogelijk uitrijden van mest op de 
bij het bedrijf behorende gronden - in dit geval - niet zo-
danig onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden dat de 
Nbw-vergunning geweigerd had moeten worden. De Af-
deling licht toe dat het uitrijden van mest op de bedrijfs-
gronden niet noodzakelijk is voor de afvoer van de mest, 
omdat daarvoor alternatieven bestaan, bijvoorbeeld de 
verwerking van de mest op een andere locatie. Dit bete-
kent volgens de Afdeling dat het uitrijden van mest niet 
als één project met het houden van vee hoefde te worden 
aangevraagd en te worden vergund. Deze uitspraak 
maakt duidelijk dat het bevoegd gezag een aanvraag om 
een Nbw-vergunning voor het houden van (melkrund-) 
vee niet automatisch tevens hoeft te beoordelen en verle-
nen (of weigeren!) voor het uitrijden van mest. Dat kan 
mogelijk anders zijn (in een bijzonder geval) wanneer al-
ternatieven voor de afvoer van mest ontbreken. 

Conclusie en gevolgen jurisprudentie 

Uit de jurisprudentie blijkt dat een (afzonderlijke) 
Nbw-vergunning nodig kan zijn voor het beweiden van 
vee en het uitrijden van mest, naast een Nbw-vergunning 
voor het houden van vee. 
Voornoemde jurisprudentie leidt tot onzekerheid voor de 
agrariërs die vee beweiden of meststoffen gebruiken 
(veehouders, akkerbouwers, natuurbeheerders en ande-
ren). Deze onzekerheid wordt onder andere veroorzaakt 
door dreigende handhavingsverzoeken en de vraag hoe 
de mogelijke effecten van beweiden en bemesten zouden 
moeten worden beoordeeld. Ook is onduidelijk welke on- 
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derbouwing nodig is om een beroep te kunnen doen op 
de uitzondering op de vergunningplicht wegens bestaand 
gebruik (op grond van art. 19d lid 3 Nbw en art. 1 onder-
deel m Nbw). In veel gevallen lijkt het lastig een beroep te 
doen op bestaand gebruik. Denk bijvoorbeeld aan perce-
len met gewasrotatie, verschillende intensiteit van be-
weiding, beweiding met verschillende soorten vee of per-
celen die niet permanent bij dezelfde agrariër in gebruik 
zijn. In veel gevallen zal derhalve een Nbw-vergunning-
procedure moeten worden doorlopen. De staatssecretaris 
vond dit alles behalve wenselijk. Daarom is een nieuwe 
uitzondering op de vergunningplicht voorbereid. Deze 
nieuwe uitzondering is sinds kort opgenomen in het Be-
sluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998. 

Wijziging Besluit vergunningen 
Natuurbeschermingswet 1998 

Op 27 april 2016 is de wijziging van het Besluit vergun-
ningen Natuurbeschermingswet 1998 in werking getre-
den (Stb. 2016, 162). Op grond van deze wijziging is niet 
langer een Nbw-vergunning nodig voor het weiden van 
vee en het gebruik van meststoffen (Stb. 2016, 75). In art. 
3a van voornoemd Besluit is hiervoor een uitzondering 
opgenomen. Er is gebruikgemaakt van de mogelijkheid 
die art. 19da Nbw 1998 biedt om bij algemene maatregel 
van bestuur categorieën van activiteiten vrij te stellen van 
de vergunningplicht. De vrijstelling ziet op het weiden 
van alle soorten vee en 'het op of in de bodem brengen 
van meststoffen' (dierlijke meststoffen, overige organi-
sche meststoffen en kunstmest). 

Is de uitzondering juridisch houdbaar? 

Afdeling advisering van de Raad van State 
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 22 
februari 2016 haar advies bekendgemaakt over het (toen 
nog ontwerp-)besluit. De Afdeling advisering van de Raad 
van State is zeer kritisch over de uitzondering op de ver-
gunningplicht voor beweiden en bemesten. Volgens de 
Afdeling advisering is zowel beweiden als bemesten 
waarschijnlijk 'een project' in de zin van de wettelijke re-
geling. In dat geval moet op grond van art. 6 lid 3 Habi-
tatrichtlijn met een passende beoordeling zijn verzekerd 
dat het project niet zorgt voor significante effecten voor 
Natura 2000-gebieden. De Afdeling advisering twijfelt of 
de uitzondering op de vergunningplicht hiermee in over-
eenstemming is. Ook vraagt de Afdeling advisering zich af 
hoe de uitzondering op de vergunningplicht zich ver-
houdt tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Er is 
dus sprake van twee serieuze kritiekpunten. 

Staatssecretaris 
In de Nota van Toelichting op het Besluit gaat de staatsse-
cretaris in op deze twee punten. De staatssecretaris stelt 
zich op het standpunt dat het weiden van vee en het uit-
rijden van mest geen 'projecten' zijn. In dat geval geldt 
art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn niet. Bovendien - zo meent de 
staatssecretaris - zou de uitzondering op de vergunning-
plicht voor beweiden en bemesten de toets aan art. 6 lid 3 
Habitatrichtlijn doorstaan. De staatssecretaris licht dit toe  

aan de hand van de PAS. Uit de gebiedsanalyses (dit zijn 
ecologische onderbouwingen op gebiedsniveau voor elk 
Natura 2000-gebied), die ten grondslag liggen aan de PAS, 
blijkt dat een significant effect is uitgesloten. In de ge-
biedsanalyses zijn de bestaande stikstofemissies en -de-
posities als gevolg van beweiden en bemesten in 2014 be-
trokken. De stikstof is berekend tot op perceelsniveau 
(rekening houdend met locatie, grondsoort, gewas, bijbe-
horende maximale gebruiksnorm en toegestane gebruik-
stechnieken), op basis van het Geografisch Informatiesys-
teem Agrarische Bedrijven (GIAB) en het Landelijk 
grondgebruiksbestand Nederland (2014). Naar de toe-
komst toe wordt evenmin een significant effect verwacht. 
De stikstofemissie ten gevolge van beweiden en bemes-
ten zal waarschijnlijk gaan dalen (bijvoorbeeld gelet op 
de afname van landbouwareaal en een verdere aanscher-
ping van de normen voor de aanwending van meststoffen 
op grond van de Meststoffenwet en de daarop gebaseerde 
uitvoeringsregelgeving). 
Verder geeft de staatssecretaris aan dat de berekende 
stikstof als gevolg van beweiden en bemesten in 2014 on-
derdeel uitmaakt van de depositieruimte van de PAS voor 
activiteiten waarvoor geen Nbw-vergunning nodig is. 
Deze depositieruimte is bestemd voor de voortzetting en 
de autonome ontwikkeling van bestaande activiteiten 
(zoals beweiden en bemesten). Anders gezegd: volgens 
de staatssecretaris is in de PAS rekening gehouden met de 
stikstofemissie vanwege beweiden en bemesten, zodat de 
PAS strookt met de uitzondering op de vergunningplicht 
die nu is opgenomen in het Besluit vergunningen Natuur-
beschermingswet 1998. Indien bij individuele bedrijven 
sprake is van wijzigingen van de bedrijfsvoering ten op-
zichte van de bestaande situatie (althans de situatie in 
2014), waardoor de intensiteit van de beweiding op indi-
viduele percelen of bemesting in relatie tot het grondge-
bruik (grasland, akkerbouwgewas) wijzigt, worden vol-
gens de staatssecretaris de mogelijke effecten hiervan 
uitgemiddeld over de verschillende bedrijven. De staats-
secretaris wijst op de jaarlijkse gewasrotaties en de af-
wisselende intensiteit van beweiding per perceel. 

Hof van Justitie 
Het is de vraag of de standpunten van de staatssecretaris 
de rechtelijke toets kunnen doorstaan. Zo heeft de juris-
prudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
bepaald dat de definitie van het begrip 'project' in art. 1 
lid 2 MER-richtlijn relevant is voor de verduidelijking van 
het begrip 'plan' of 'project' in de zin van de Habitatricht-
lijn, omdat beide richtlijnen tot doel hebben dat wordt 
voorkomen dat voor activiteiten die schadelijk kunnen 
zijn voor het milieu, toestemming wordt verleend zonder 
een voorafgaande beoordeling van hun milieueffecten. 
Het hof heeft herhaaldelijk uitgesproken dat de 
MER-richtlijn een ruime werkingssfeer en een zeer breed 
doel heeft. Aan het begrip 'project' in de zin van de Habi-
tatrichtlijn lijkt dan ook een ruime uitleg te moeten wor-
den gegeven. In het licht van bovenstaande is onzeker of 
de activiteiten beweiden en bemesten zonder Nbw-ver-
gunning kunnen voldoen aan art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn. 
De staatssecretaris merkt hierover op dat het weiden van 
vee en het gebruik van meststoffen zien op het uitvoeren 
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van reguliere activiteiten die geen reële veranderingen in 
de structuur of materiële toestand ter plaatse met zich 
brengen. In dat geval is in lijn met de jurisprudentie geen 
sprake van een 'project'. 

Europese Commissie 
Het (toen nog ontwerp-)besluit is ook voorgelegd aan de 
betrokken diensten van de Europese Commissie. Volgens 
de diensten van de Commissie schrijft de Habitatrichtlijn 
niet systematisch een vergunningplicht voor land-
bouwactiviteiten voor. Wel moeten dan in overeenstem-
ming met de Habitatrichtlijn andere passende maatrege-
len worden genomen ter voorkoming van verslechtering 
van de Natura 2000-gebieden. De vrijstelling mag vol-
gens de diensten niet leiden tot een verdere toename van 
de stikstofdepositie op  habitats  waarvoor het kritieke ni-
veau (de kritische depositiewaarde) al wordt overschre-
den. Tegen deze achtergrond spreken zij de hoop uit dat 
de PAS daadwerkelijk een vermindering van de stikstof-
depositie tot gevolg heeft. 

Bijsturen 
Gelet op het voorgaande is van belang dat jaarlijks de 
ontwikkeling van de stikstofdepositie en de effectiviteit 
van de maatregelen op grond van de PAS worden gemoni-
tord, waarna zo nodig kan worden bijgestuurd. Bij de  mo-
nitoring  zal steeds rekening moeten worden gehouden 
met de wijzigingen van de bedrijfsvoering van bedrijven 
ten opzichte van de situatie die is meegenomen in de PAS 
(in beginsel de situatie in 2014). Hierdoor kan immers de 
intensiteit van de beweiding op individuele percelen of 
bemesting in relatie tot het grondgebruik (grasland, ak-
kerbouwgewas) zijn gewijzigd, zonder dat de gevolgen 
hiervan reeds zijn beoordeeld bij het afgeven van een 
Nbw-vergunning. 

Wat nu: procedures verwacht 

Om maximale rechtszekerheid te krijgen zouden veehou-
ders een aanvraag kunnen indienen voor een Nbw-ver-
gunning voor het weiden van vee en/of het uitrijden van 
mest. Dan volgt natuurlijk een weigering. Daartegen 
staan rechtsbeschermingsmogelijkheden open. De houd-
baarheid van de nieuwe regelgeving kan dan aan de kaak 
worden gesteld. De rechter zal dan de rechtmatigheid van 
de vrijstelling moeten toetsen. 
Ook kunnen (en zullen!) er handhavingsprocedures vol-
gen. Waarschijnlijk zullen er handhavingsverzoeken wor-
den ingediend wegens het ontbreken van een Nbw-ver-
gunning voor het beweiden en/of bemesten. De provincies 
zullen dergelijke verzoeken afwijzen. In beroepsprocedu-
res tegen dergelijke besluiten zal de houdbaarheid van de 
nieuwe regelgeving door de rechter worden beoordeeld. 
Naar verwachting zullen dergelijke procedures niet lang 
op zich laten wachten. 
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