
De Raad van State heeft de volgende prejudiciële vragen gesteld: 

 

"1. Staat artikel 6, tweede en derde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PbEG1992 L206; Habitatrichtlijn) in de weg aan een wettelijke regeling die 
ertoe strekt dat projecten en andere handelingen die stikstofdepositie veroorzaken die een 
drempel- of grenswaarde niet overschrijden, zijn uitgezonderd van de vergunningplicht en 
daardoor zonder individuele toestemming zijn toegestaan, ervan uitgaande dat de gevolgen van 
alle projecten en andere handelingen tezamen die gebruik kunnen maken van de wettelijke 
regeling voor de vaststelling van die wettelijke regeling passend zijn beoordeeld? 
 
2. Staat artikel 6, tweede en derde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PbEG1992 L206) eraan in de weg dat een passende beoordeling voor een 
programma waarin een bepaalde totale hoeveelheid stikstofdepositie is beoordeeld ten grondslag 
wordt gelegd aan de verlening van een vergunning (individuele toestemming) voor een project of 
andere handeling, die stikstofdepositie veroorzaakt die binnen de in het kader van het 
programma beoordeelde depositieruimte past? 
 
3. Mogen in de passende beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde lid, van Richtlijn 92/43/EEG 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG1992 L206), die voor een programma, zoals 
het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021, is gemaakt, de positieve gevolgen van 
instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen voor bestaande arealen van habitattypen 
en leefgebieden worden betrokken, die worden getroffen in verband met de verplichtingen die 
voortvloeien uit artikel 6, eerste en tweede lid, van die richtlijn? 
 
3a. Indien vraag 3 bevestigend wordt beantwoord: kunnen de positieve gevolgen van 
instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen in een passende beoordeling voor een 
programma worden betrokken als deze ten tijde van de passende beoordeling nog niet zijn 
uitgevoerd en het positieve effect daarvan nog niet is verwezenlijkt? 
 
Is daarbij, ervan uitgaande dat de passende beoordeling definitieve bevindingen bevat over de 
gevolgen van deze maatregelen die gebaseerd zijn op de beste wetenschappelijke kennis ter 
zake, van belang dat de uitvoering en het resultaat van die maatregelen wordt gemonitord en 
indien daaruit volgt dat de gevolgen ongunstiger zijn dan waarvan is uitgegaan in de passende 
beoordeling, bijsturing, indien nodig, plaatsvindt? 
 
4. Mogen de positieve gevolgen van de autonome daling van stikstofdepositie die zich zal gaan 
manifesteren in de periode waarin het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 geldt, in de 
passende beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG1992 L206), worden betrokken? 
 
Is daarbij, ervan uitgaande dat de passende beoordeling definitieve bevindingen bevat over deze 
ontwikkelingen die gebaseerd zijn op de beste wetenschappelijke kennis ter zake, van belang dat 
de autonome daling van stikstofdepositie wordt gemonitord, en indien daaruit volgt dat de daling 
ongunstiger is dan waarvan is uitgegaan in de passende beoordeling, bijsturing, indien nodig, 
plaatsvindt? 
 
5. Mogen herstelmaatregelen die in het kader van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 
worden getroffen en waarmee wordt voorkomen dat een bepaalde natuurbelastende factor, zoals 
stikstofdepositie, schadelijke gevolgen kan hebben voor bestaande arealen van habitattypen of 
leefgebieden, geduid worden als beschermingsmaatregel als bedoeld in punt 28 van het arrest 
van het Hof van Justitie van 15 mei 2014, Briels, ECLI:EU:C:2014:330, die in een passende 
beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de 



Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (PbEG1992 L206) mogen worden betrokken? 
 
5a. Indien vraag 5 bevestigend wordt beantwoord: kunnen de positieve gevolgen van 
beschermingsmaatregelen die in de passende beoordeling mogen worden betrokken, daarin 
worden betrokken, als deze ten tijde van de passende beoordeling nog niet zijn uitgevoerd en het 
positieve effect daarvan nog niet is verwezenlijkt? 
 
Is daarbij, ervan uitgaande dat de passende beoordeling definitieve bevindingen bevat over de 
gevolgen van deze maatregelen die gebaseerd is op de beste wetenschappelijke kennis ter zake, 
van belang dat de uitvoering en het resultaat van de maatregelen wordt gemonitord en indien 
daaruit volgt dat de gevolgen ongunstiger zijn dan waarvan is uitgegaan in de passende 
beoordeling, bijsturing, indien nodig, plaatsvindt?". 

 

Specifiek over weiden en bemesten heeft de Raad van State de volgende vragen gesteld: 

 

"1. Kan een activiteit die niet valt onder het begrip project als bedoeld in artikel 1, tweede lid, 
onder a, van Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 
2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB 
L 26), omdat het geen fysieke ingreep in het natuurlijk milieu is, een project als bedoeld in artikel 
6, derde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
(PbEG1992 L206) zijn omdat de activiteit significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan 
hebben? 
 
2. Als ervan wordt uitgegaan dat het op of in de bodem brengen van meststoffen een project is, 
moet dan, in het geval dit rechtmatig plaatsvond voordat artikel 6, derde lid, van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG1992 L206) van 
toepassing werd voor een Natura 2000-gebied, en dat thans nog steeds plaatsvindt, geoordeeld 
worden dat sprake is van één en hetzelfde project, ook als het bemesten niet steeds op dezelfde 
percelen, in dezelfde hoeveelheden en met dezelfde technieken heeft plaatsgevonden? 
 
Is voor de beoordeling of sprake is van één en hetzelfde project relevant dat de stikstofdepositie 
door het op of in de bodem brengen van meststoffen niet is toegenomen, nadat artikel 6, derde 
lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG1992 
L206) van toepassing werd voor het Natura 2000-gebied? 
 
3 Staat artikel 6, derde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PbEG1992 L206) in de weg aan een wettelijke regeling die ertoe strekt dat 
een activiteit die onlosmakelijk samenhangt met een project en daarom ook als project moet 
worden beoordeeld, zoals het weiden van vee door een melkveehouderij, wordt uitgezonderd van 
de vergunningplicht, waardoor voor die activiteit geen individuele toestemming is vereist, ervan 
uitgaande dat de gevolgen van de zonder vergunning toegestane activiteit voor de vaststelling 
van die wettelijke regeling passend zijn beoordeeld? 
 
3a. Staat artikel 6, derde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PbEG1992 L206) in de weg aan een wettelijke regeling die ertoe strekt dat 
een bepaalde categorie van projecten, zoals het op of in de bodem brengen van meststoffen, 
wordt uitgezonderd van de vergunningplicht en daardoor zonder individuele toestemming is 
toegestaan, ervan uitgaande dat de gevolgen van de zonder vergunning toegestane projecten 
voor de vaststelling van die wettelijke regeling passend zijn beoordeeld? 



 
4 Voldoet de passende beoordeling die ten grondslag is gelegd aan de uitzondering op de 
vergunningplicht voor het weiden van vee en het op of in de bodem brengen van meststoffen, 
waarin is uitgegaan van de feitelijke en verwachte omvang en intensiteit van deze activiteiten en 
waarvan de uitkomst is dat gemiddeld genomen een stijging van stikstofdepositie door deze 
activiteiten kan worden uitgesloten, aan de eisen die artikel 6, derde lid, van Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG1992 L206), daaraan stelt? 
 
4a Is daarbij van belang dat de uitzondering op de vergunningplicht samenhangt met het 
Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (het PAS) waarin wordt uitgegaan van een daling van de 
totale stikstofdepositie op de stikstofgevoelige natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden en dat 
de depositieontwikkeling in de Natura 2000-gebieden in het kader van het Programma Aanpak 
Stikstof 2015-2021 jaarlijks wordt gemonitord, waarbij wanneer de daling ongunstiger is dan 
waarvan in de passende beoordeling van het programma is uitgegaan, bijsturing, indien nodig, 
plaatsvindt? 

 
5 Mogen in de passende beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde lid, van Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG1992 L206), die voor een programma 
zoals het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 is gemaakt, de positieve gevolgen van 
instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen voor bestaande arealen van habitattypen 
en leefgebieden worden betrokken, die worden getroffen in verband met de verplichtingen die 
voortvloeien uit artikel 6, eerste en tweede lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (PbEG1992 L206)? 
 
5a. Indien vraag 5 bevestigend wordt beantwoord: kunnen de positieve gevolgen van 
instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen in een passende beoordeling voor een 
programma worden betrokken als deze ten tijde van de passende beoordeling nog niet zijn 
uitgevoerd en het positieve effect daarvan nog niet is verwezenlijkt? 
 
Is daarbij, ervan uitgaande dat de passende beoordeling definitieve bevindingen bevat over de 
gevolgen van deze maatregelen die zijn gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis ter 
zake, van belang dat de uitvoering en het resultaat van die maatregelen wordt gemonitord en 
indien daaruit volgt dat de gevolgen ongunstiger zijn dan waarvan is uitgegaan in de passende 
beoordeling, bijsturing, indien nodig, plaatsvindt? 
 
6. Mogen de positieve gevolgen van de autonome daling van stikstofdepositie die zich zal gaan 
manifesteren in de periode waarin het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 geldt, in de 
passende beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG1992 L206), worden betrokken? 
 
Is daarbij, ervan uitgaande dat de passende beoordeling definitieve bevindingen bevat over deze 
ontwikkelingen die gebaseerd zijn op de beste wetenschappelijke kennis ter zake, van belang dat 
de autonome daling van stikstofdepositie wordt gemonitord, en indien daaruit volgt dat de daling 
ongunstiger is dan waarvan is uitgegaan in de passende beoordeling, bijsturing, indien nodig, 
plaatsvindt? 
 
7. Mogen herstelmaatregelen die in het kader van een programma, zoals het Programma Aanpak 
Stikstof 2015-2021, worden getroffen en waarmee wordt voorkomen dat een bepaalde 
natuurbelastende factor, zoals stikstofdepositie, schadelijke gevolgen kan hebben voor 
bestaande arealen van habitattypen of leefgebieden, geduid worden als beschermingsmaatregel 
als bedoeld in punt 28 van het arrest van het Hof van Justitie van 15 mei 2014, Briels, 
ECLI:EU:C:2014:330, die in een passende beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde lid, van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de 



instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG1992 L206) mogen 
worden betrokken? 
 
7a. Indien vraag 7 bevestigend wordt beantwoord: kunnen de positieve gevolgen van 
beschermingsmaatregelen die in de passende beoordeling mogen worden betrokken, daarin 
worden betrokken, als deze ten tijde van de passende beoordeling nog niet zijn uitgevoerd en het 
positieve effect daarvan nog niet is verwezenlijkt? 
 
Is daarbij, ervan uitgaande dat de passende beoordeling definitieve bevindingen bevat over de 
gevolgen van deze maatregelen die gebaseerd zijn op de beste wetenschappelijke kennis ter 
zake, van belang dat de uitvoering en het resultaat van de maatregelen wordt gemonitord en 
indien daaruit volgt dat de gevolgen ongunstiger zijn dan waarvan is uitgegaan in de passende 
beoordeling, bijsturing, indien nodig, plaatsvindt? 

8 Is de bevoegdheid tot het opleggen van verplichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van de Wet 
natuurbescherming, waaraan de bevoegde instantie toepassing dient te geven indien dat gelet op 
de instandhoudingsdoelstellingen nodig is voor een Natura 2000-gebied, een voldoende 
preventief instrument om ten aanzien van het weiden van vee en het op of in de bodem brengen 
van meststoffen uitvoering te kunnen geven aan artikel 6, tweede lid, van Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG1992 L206)?". 

 


