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In dit artikel behandel ik de recente uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

van 7 September 2011 (zaaknummer 201003301/1/R2, 

www.raadvanstate.nl). Deze uitspraak geeft op vier 

punten duidelijkheid over de vergunningverlening op 

grond van art. 19kd Natuurbeschermingswet 1998. 

Deze punten zal ik in dit artikel bespreken. 

In bovengenoemde uitspraak was de uitbreiding van een 

bestaande varkenshouderij nabij het Natura 2000-gebied 

Gelderse Poort aan de orde. Deze uitbreiding had tot gevolg 

dat de stikstofdepositie van de varkenshouderij op het ge

bied Gelderse Poort toenam. Deze toename werd echter ge

compenseerd met de afname van stikstofdepositie door het 

stoppen van een aantal bedrijven in de buurt. De stikstof

depositie op het gebied Gelderse Poort nam hierdoor per 

saldo af. Volgens het college van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland (hierna: GS) gold hierdoor geen vergunning

plicht meer op grond van art. 19kd Natuurbeschermingswet 

1998 (hierna: Nbw) en weigerde de natuurbeschermings-

wetvergunning. Gelet op art. 19kd Nbw was dit een onjuiste 

beslissing volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State (hier: de Afdeling). Hieronder zal ik de be

langrijkste aspecten belichten die de Afdeling duideiijk 

maakt over vergunningverlening ex art. 191<d Nbw. 

Vergunningplicht in de Nbw 

Art. 19d Nbw 

Op grond van art. 19d lid 1 Nbw bestaat er een vergunning

plicht voor projecten of andere handelingen die gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied 

de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 

soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of 

een significant verstorend effect kunnen hebben (zie hier

over uitgebreider: H.J.M. Wingens, 'De laatste perikelen 

rondom de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998', 

Land- en Tuinbouwbulletin, 2011/3). 

Bestaande rechten in de Nbw 

Art. 19kd Nbw 

Art. 19kd Nbw betreft een regeling voor bestaande rechten. 

Kortweg regelt het artikel de vergunningverlening wanneer 

per saldo geen sprake is van een toename van de uitstoot 

van stikstof op een Natura 2000-gebied ten opzichte van 7 

december 2004 (of later bij aanwijzing van het Natura 

2000-gebied na 7 december 2004) (hierna: de peildatum). 
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Op grond van art. 19kd Nbw betrekt het bevoegd gezag bij 

het verlenen van een natuurbeschermingswetvergunning 

niet de gevolgen die een handeling kan hebben door het 

veroorzaken van stikstofdepositie op een Natura 2000-ge

bied, als de handeling reeds op de peildatum werd verricht 

en sedertdien niet of niet in betekenende mate is gewijzigd, 

en sindsdien per saldo geen toename van stikstofdepositie 

veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor een handeling die na de 

peildatum is begonnen, of na de peildatum in betekenende 

mate is gewijzigd, waarbij is verzekerd dat, in samenhang 

met voor die activiteit getroffen maatregelen, de stikstofde

positie per saldo niet is toegenomen of zal toenemen. 

Belang voor de praktijk: minder werk, tijd en 

kosten 

Het komt erop neer dat wanneer per saldo geen sprake is 

van een toename van de uitstoot van stikstof op een Natura 

2000-gebied ten opzichte van de peildatum, de vergunning 

zonder passende beoordeling kan worden verleend. Een 

passende beoordeling houdt in dat gekeken wordt naar de 

(ecologische) gevolgen van de handeling voor het Natura 

2000-gebied. Een passende beoordeling betekent kortweg 

dat een ecologisch onderzoek moet worden verricht naar 

de effecten van de handeling in relatie tot de instandhou

dingsdoelstellingen. Dit is dus in het geval van art. 19kd 

Nbw niet nodig en daarom voordelig voor de ondernemer 

(minder werk, tijd en kosten). 

Vergunningplicht blijft in stand 

Het eerste punt dat de Afdeling duideiijk maakt in boven

genoemde uitspraak is dat wanneer voldaan is aan art. 19kd 

Nbw (kort gezegd: de stikstofdepositie neemt ten opzichte 

van de peildatum niet toe), de vergunningplicht niet ver

valt. Oftewel: de ondernemer heeft in dat geval nog wel 

een vergunning nodig. Vreemd is deze overweging van de 

Afdeling mijns inziens niet. Art. 19kd Nbw zegt immers let

terlijk dat bij 'besluiten over (...) het verlenen van een ver

gunning' het bevoegd gezag in zo'n situatie niet de gevol

gen betrekt die de stikstofdepositie door de handeling kan 

hebben. Deze overweging ligt op een l i jn met eerdere uit

spraken van de voorzitter van de Afdeling in procedures be

treffende voorlopige voorziening, bijvoorbeeld de uitspra

ken van de voorzitter van de Afdeling van 24 december 

2010 (zaaknummer 201008178/2/R2, www.raadvanstate.nl) 

en 22 ju l i 2010 (zaaknummer 201003331/1/R2, www.raad

vanstate.nl). 

Belang voor de praktijk: alsnog 

natuurbeschermingswetvergunning aanvragen 

Meerdere provincies stelden zich tot voor kort op het 

standpunt dat art. 19kd Nbw een uitzondering op de ver

gunningplicht met zich bracht. Ten onrechte, zo blijkt uit 

deze uitspraak. Dit betekent dat in gevallen waarbij een 

aanvraag is ingediend en het bevoegd gezag aan de aanvra-
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ger op grond van art. 19kd Nbw heeft laten weten dat geen 

natuurbeschermingswetvergunning vereist is (ofwel in een 

brief aan de aanvrager dan wel door de vergunning te wei

geren), moet nu alsnog een natuurbeschermingswetvergun-

ning worden aangevraagd. 

Toekomst 

Bij brief van 28 S e p t e m b e r 2011 aan de Tweede Kamer rea

geert de Staatssecretaris van Economische zaken, Land

bouw en Innovatie op bovengenoemde uitspraak. In deze 

brief geeft de staatssecretaris aan dat het handhaven van de 

vergunningplicht naar zijn oordeel leidt tot overbodige ad

ministratieve handelingen en dat derhalve de regering op 

korte termijn met een voorstel zal komen om de wet aan te 

passen (TK, 2011-2012, 32 588, nr. 109, p. 3). Het is evenwel 

de vraag of een dergelijke wetswijziging in overeenstem

ming is met de Habitat- en Vogelrichtlijn. 

Peildatum niet altijd 7 december 2004 

Het tweede dat de Afdeling duideiijk maakt is dat de peil

datum in art. 19kd Nbw (7 december 2004 of later indien 

het Natura 2000-gebied later is aangewezen) niet altijd 

juist is. Welke peildatum genomen moet worden hangt af 

van het moment van aanwijzing van het Natura 2000-ge

bied. Dit is niet altijd 7 december 2004 (of later indien later 

aangewezen). De peildatum is van belang om te beoordelen 

of ten opzichte van die datum sprake is van bestaande rech

ten (anders gezegd: om te beoordelen of ten opzichte van 

die datum geen sprake is van een toename per saldo van de 

stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied). Te onder

scheiden zijn drie gebieden: 

Het eerste is een Natura 2000-gebied dat is aangewe

zen op grond van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/ 

EEC) op of na 7 december 2004. 

Het tweede is een Natura 2000-gebied dat is opgeno

men op de lijst van gebieden met communautair be

lang op grond van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/ 

EEG) (hierna: een Habitatrichtlijngebied). 

Voor deze gebieden is er geen probleem volgens de Afde

ling. Dit wi l zeggen: de peildatum van 7 december 2004 (of 

later indien later aangewezen) in art. 19kd Nbw kan voor 

deze gebieden gewoon toegepast worden. 

Het derde gebied betreft een Natura 2000-gebied dat is 

aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 

79/409/EEG) (hierna: een Vogelrichtlijngebied) vddr 7 

december 2004. 

Ten aanzien van deze gebieden overweegt de Afdeling dat 

de peildatum van 7 december 2004 in art. 19kd Nbw in 

strijd is met de Habitatrichtlijn. In plaats van 7 december 

2004 geldt daarom als peildatum de (vaak veel) eerdere da

tum waarop het beschermde Vogelrichtlijngebied is aange

wezen. Deze peildatum gaat overigens niet verder terug 

dan 10 juni 1994. Dit is de datum waarop de omzettingster-

mijn van de Habitatrichtlijn is afgelopen. Als de aanwijzing 

voor deze datum is gedaan, dan geldt 10 juni 1994 als peil

datum. 

Toekomst 

Recent heeft de Staatssecretaris van Economische zaken, 

Landbouw en Innovatie aangegeven in voornoemde brief 

van 28 S e p t e m b e r 2011 dat d e regering op korte termijn 

met een voorstel zal komen om art. 19d Nbw in l i jn met de 

uitspraak aan te passen, zodat deze ook voor Vogelrichtlijn-

gebieden kan gelden (TK, 2011-2012, 32 588, nr. 109, p. 3). 

Ik ga ervan uit dat dit gebeurt door de peildatum in art. 

19kd Nbw aan te passen, althans door de peildatum te kop

pelen aan het moment waarop de Vogelrichtlijngebieden 

werden aangewezen. Duideiijk geeft de staatssecretaris dit 

echter niet aan. 

Vergunde situatie is uitgangspunt 

Het derde punt dat de Afdeling duideiijk maakt is dat art. 

19kd Nbw uitgelegd dient te worden aan de hand van de 

vergunde situatie op de peildatum. Dit betekent dat niet ge

keken mag worden naar de feitelijke stikstofdepositie die 

afgeleid kan worden van de stikstofemissie op grond van 

het aantal dieren dat gehouden werd (wat bijvoorbeeld kan 

blijken uit de veeboekhouding). 

Volgens de Afdeling is een 'toestemming' nodig van voor de 

aanwijzing van het gebied als Natura 2000-gebied. Als 'toe

stemming' geldt volgens de Afdeling een vergunning, dan 

wel melding, op grond van de Wet milieubeheer of de Hin-

derwet. Het komt erop neer dat de natuurbeschermings-

wetvergunning ex art. 19kd Nbw verleend kan worden zon

der passende beoordeling als er geen toename van de stik

stofdepositie is ten opzichte van de vergunde situatie voor 

het moment van aanwijzing van Natura 2000-gebieden 

(waarbij voor Vogelrichtlijngebieden dus veelal verder te-

ruggegaan moet worden dan 7 december 2004). 

Bij het vaststellen van de hoeveelheid stikstofdepositie op 

het Natura 2000-gebied waarvoor op de peildatum 'toe

stemming' was verleend (oftewel vergund was) mag een 

vervallen milieuvergunning niet meegeteid worden (bij

voorbeeld in het geval dat een inrichting niet binnen drie 

jaar is voltooid en in werking gebracht ex art. 8.18 Wet mi

lieubeheer (oud)). Dit blijkt uit de uitspraak van de Afdeling 

van 30 maart 2011 (zaaknummer 201004532/1/R2, 

www.raadvanstate.nl). Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor 

een (deels) ingetrokken of vernietigde vergunning. 

Belang voor de praktijk: meer werk, tijd en kosten 

In situaties waarbij voor een handeling nog nooit een 

rechtsgeldige milieuvergunning is verleend (bijvoorbeeld 

omdat deze meerdere malen is vernietigd of gewoonweg 

nooit is aangevraagd) o f w e l waarvoor een milieuvergun

ning is verleend na de aanwijzing van het beschermd Na

tura 2000-gebied, o f w e l waarvoor een milieuvergunning is 

verleend voor de aanwijzing als Natura 2000-gebied maar 

met minder stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied 

dan de aangevraagde hoeveelheid, levert dit meer werk (en 

bovendien t i jd en kosten) op voor de aanvrager. Het is niet 

zo dat de aanvrager hierdoor op voorhand geen natuurbe-

schermingswetvergunning verleend krijgt! Art. 19kd Nbw is 

niet van toepassing, wat (slechts) betekent dat bij de beoor-
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deling van de aanvraag om natuurbeschermingswetvergun-

ning de mogelijk negatieve effecten op het beschermd Na

tura 2000-gebied ten gevolge van de stikstofdepositie wel 

meegenomen moeten worden. De conclusie is dat in dat ge

val ecologisch onderzoek gedaan dient te worden naar het 

effect van het bedrijf op de instandhoudingsdoelstellingen. 

Op grond van dit onderzoek (de passende beoordeling) 

dient beoordeeld te worden of de handeling toelaatbaar is. 

Externe saldering 

Tot slot herhaalt de Afdeling haar standpunt over externe 

saldering. In de uitspraak van 16 maart 2011 (zaaknummer 

200909282/1/R2, www.raadvanstate.nl) werd door de Afde

ling voor het eerst externe saldering als mitigerende maat

regel geaccepteerd bij de vergunningverlening op grond 

van art. 19d Nbw. Hierna volgde in de uitspraak van 29 juni 

2011 (zaaknummer 200908730/1/R2, www.raadvanstate.nl) 

eenzelfde standpunt ten aanzien van de vergunningverle

ning op grond van art. 16 Nbw. 

Bij externe saldering wordt de toename van ammoniakde

positie door de uitbreiding of wijziging van een agrarisch 

bedrijf gecompenseerd met de afname van ammoniakdepo

sitie door een stoppend agrarisch bedrijf waarvan de 

milieuvergunning wordt ingetrokken. 

Voorwaarden externe saldering 

Uit de jurisprudentie blijkt dat aan externe saldering een 

aantal voorwaarden wordt gesteld. De belangrijkste voor

waarde is dat sprake moet zijn van een duidelijke samen

hang (de Afdeling spreekt over 'directe' samenhang) tussen 

het uitbreidende en het stoppende bedrijf (of de meerdere 

stoppende bedrijven waarvan de depositie wordt gebruikt 

voor het uitbreidende bedrijf, zie de uitspraak van 29 juni 

2011). Wanneer sprake is van 'directe' samenhang zal af

hangen van de feitelijke omstandigheden. Zo was in boven

genoemde uitspraken sprake van 'directe' samenhang om

dat er een overeenkomst was gesloten tussen het stop

pende bedrijf en het uitbreidende bedrijf over de over

dracht van stikstofdepositierechten aan het uitbreidende 

bedrijf, aldus de Afdeling. Of dit ook in andere situaties vol

doende is zal onder andere afhangen van de inhoud van de 

overeenkomst. 

Een andere voorwaarde is dat gewaarborgd moet zijn dat 

het stoppende bedrijf niet opnieuw begint. Wanneer hier

van sprake is zal wederom afhangen van de feitelijke om

standigheden. In bovenstaande uitspraken bleek het intrek

ken van de milieuvergunning en het vervallen van een mel

ding voldoende. Wat opvalt is dat de Afdeling in de uit

spraak van 29 juni 2011 aangeeft dat het niet uitmaakt dat 

de bedrijfsactiviteiten van het agrarisch bedrijf waarvan de 

milieuvergunning werd ingetrokken reeds voor de intrek

king van de milieuvergunning niet meer werden uitgeoe

fend (er waren geen varkens meer aanwezig op het bedrijf). 

Dit strookt met het uitgangspunt dat de Afdeling heeft ten 

aanzien van bestaande rechten, namelijk dat gekeken dient 

te worden naar de vergunde situatie en niet de feitelijke. 

Een derde voorwaarde is dat de verworven stikstofdeposi

tierechten van het stoppende bedrijf moeten zien op het

zelfde natuurgebied als waarop de depositie ziet van het 

uitbreidende bedrijf. Dit is een logische voorwaarde in het 

licht van 'directe' samenhang. 

Een vierde voorwaarde is dat met voldoende zekerheid 

vaststaat dat geen sprake is van toename van stikstofdepo

sitie op (een gedeelte van) het natuurgebied. In beide uit

spraken is dit op meer dan 20 gevoelige locaties (25 respec

tievelijk 22 locaties) in het desbetreffende natuurgebied be

rekend en op geen van de gevoelige locaties was sprake van 

een toename van stikstofdepositie. 

Externe saldering bij passende beoordeling 

Uiteindelijk concludeerde de Afdeling dat de aangevraagde 

vergunning beoordeeld moest worden aan de hand van de 

artt. 19e, 19f, 19g en 19h van de Nbw (en niet op grond van 

art. 19kd Nbw). Bij externe saldering moet in dat geval vol

gens de Afdeling een passende beoordeling gemaakt wor

den. Het is niet mogelijk om extern te salderen en aldus de 

passende beoordeling te ontwijken. Externe saldering mag 

wel als mitigerende maatregel toegepast worden bij de pas

sende beoordeling (NB: bij externe saldering op grond van 

art. 19kd Nbw is geen passende beoordeling nodig). 

Trefwoorden: vergunningverlening, art. 19kd Natuurbe

schermingswet 1998. 

LTB Afl. 11/12 - november/december 2011 15 


