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Op 13 november 2013 heeft de Afdel ing bestuurs

rechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afde

ling) een drietal belangrijke uitspraken gedaan over 

de mogelijkheden van projectsaldering ex art. 19kd 

Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998). 

Het gaat o m de uitspraken met zaaknummers 

201206190/1/R2 (uitbreiding pluimveehouderij Rhe-

nen), 201303243/1/R2, 201303324/1/R2, 201303514/1/ 

R2 en 201303816/1/R2 (ui tbreiding veehouderijen 

Noord-Brabant) en 201211640/1 /R2 (pluimveehoude

r i j Leveroy). Projectsaldering is het salderen ex art. 

19kd Nbw 1998 in het kader van de vergunningverle

ning op grond van art. 19d Nbw 1998. In voornoemde 

uitspraken beantwoordt de Afdel ing de vraag onder 

welke voorwaarden projectsaldering met ammoniak-

rechten u i t een provinciale stikstofdepositiebank is 

toegestaan en gaat zij nader i n op de vraag onder we l 

ke voorwaarden externe saldering - dat is saldering 

in de vo rm van int rekking van een mil ieuvergunning, 

Hinderwetvergunning of melding (hierna tezamen 

aangeduid als: milieuvergunning) voor de verlening 

van een Nbw-vergunning voor de opricht ing of u i t 

breiding van een agrarisch bedr i j f - i n het kader van 

projectsaldering is toegestaan. De Afdel ing oordeelt 

dat de op de referentiedatum (art. 19kd l i d 3 Nbw 

1998 bepaalt welke datum geldt als referentiedatum) 

vergunde ammoniakemissie enkel voor externe sal

dering gebruikt kan worden, voor zover deze ammo

niakemissie na de referentiedatum vergund is geble

ven. In di t art ikel worden de consequenties voor de 

prak t i jk van deze Afdelingsuitspraken besproken. 

Saldering via een provinciale 
stikstofdepositiebank 

In de uitspraak over de Brabantse stikstofdepositiebank 
beantwoordt de Afdeling de vraag of op grond van art. 

19kd Nbw 1998 gesaldeerd kan worden met ammoniak 
die afkomstig is uit een provinciale depositiebank. 

Ter beantwoording van deze vraag schetst de Afdeling al
lereerst op een overzichtelijke manier de voorwaarden 

die worden gesteld aan externe saldering in het kader van 
art. 19kd Nbw 1998. Die voorwaarden z i jn : 
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de eis van directe samenhang tussen 'uitbreider' en 
'stopper', en; 

de eis dat het stoppend bedri jf op het moment dat 
het intrekkingsbesluit wordt genomen of de over

eenkomst tot aankoop van ammoniak wordt geslo
ten, feiteli jk aanwezig dient te zijn. 

Directe samenhang bij extern salderen op grond 
van intrekkingsbesluit of op grond van overeen
komst 

Voigens de Afdeling is er directe samenhang als vaststaat 
dat de bedrijfsvoering van het saldogevende bedri jf daad

werkelijk is of wordt beeindigd en de vergunning voor 
het saldogevende bedri j f daadwerkelijk is of zal worden 

ingetrokken voor de uitbreiding van het saldo-ontvan-
gende bedrijf. Dit b l i jk t voigens de Afdeling uit ten minste 

twee mogelijke situaties: 

ofwel er is een intrekkingsbesluit genomen nadat het 

Natura 2000-gebied als zodanig is aangewezen, 

dan wel er is een overeenkomst gesloten tussen het 

saldogevende en saldo-ontvangende bedri jf over de 

overname van het stikstofdepositiesaldo van de in te 
trekken milieuvergunning. 

Het is dus niet nodig dat er daadwerkelijk reeds een (de

fini t ief) intrekkingsbesluit is genomen om de ammoniak-

rechten van een stoppend/gestopt bedrijf te kunnen ge

bruiken voor externe saldering. Een gesloten 

overeenkomst over de overname van het stikstofdeposi

tiesaldo van de in te trekken milieuvergunning is vo l 
doende. 

Stoppend/gestopt bedriif dient bij extern salderen 
feitelijk nog in bedrijf te zijn 

Bij extern salderen moet het stoppende/gestopte bedrijf 
feiteli jk nog in bedri j f z i jn op het moment dat de mil ieu

vergunning van dat bedri j f wordt ingetrokken of dat de 

overeenkomst over de overname van de stikstofdepositie 
wordt gesloten. Dit betekent voigens de Afdeling dat op 
het moment dat het intrekkingsbesluit wordt genomen 

dan wel de overeenkomst wordt gesloten, sprake dient te 
zi jn van twee mogelijke situaties: 

ofwel het stoppende bedrijf houdt op dat moment 

daadwerkelijk nog dieren; 

dan wel, indien geen dieren meer gehouden worden, 

dient hervatting van het bedri jf mogelijk te zijn zon
der dat daarvoor een vergunning op grond van de 

Nbw 1998 nodig is. 

Deze eis zal voor de praktijk grote gevolgen hebben. In 
veel gevallen zullen voor externe saldering ammoniak-

rechten gekocht zi jn van een feitelijk reeds gestopt be
drijf . Deze gestopte bedrijven zullen in veel gevallen niet 

beschikken over een (toereikende) vergunning op grond 
van de Nbw 1998. 
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Saldering via provinciale stikstofdepositiebank 
Voigens de Afdeling wordt met saldering via de stikstof

depositiebank hetzelfde beoogd als met externe salde
ring: een toename van stikstofdepositie van een vergund 

project wordt gesaldeerd met een afname van stikstofde
positie door een ingetrokken milieuvergunning. Externe 
saldering en saldering via de depositiebank zijn dus beide 

te duiden als een maatregel ter mitigatie van de effecten 
van het vergunde project. Enkel de wijze waarop het be

nodigde saldo wordt verkregen, verschilt. Bij de deposi
tiebank zorgen gemeentebesturen voor de intrekking van 

milieuvergunningen van bedrijven waarvan de bedrijfs
voering is beeindigd en voert de provincie de regie over 

de opname van het saldo dat ui t deze ingetrokken ver
gunningen vrijvalt en over de toekenning van saldo aan 
bedrijven die saldo nodig hebben. Bij externe saldering 

zorgt het agrarisch bedrijf dat saldo nodig heeft er zelf 
voor dat het met een ander agrarisch bedrijf overeen

komt dat de milieuvergunning daarvan wordt ingetrok
ken en dat het saldo wordt overgenomen. 

Gelet op de overeenkomsten tussen externe saldering en 
saldering via een depositiebank oordeelt de Afdeling dat 

eisen die worden gesteld aan externe saldering eveneens 

van toepassing zi jn op saldering via een depositiebank. 

De Afdeling oordeelt echter dat het vereiste van directe 

samenhang bij saldering via een stikstofdepositiebank 

niet vergt dat een directe koppeling bestaat tussen de i n 
getrokken milieuvergunning van een saldogevend bedrijf 

en het onttrokken saldo voor het saldo-ontvangende be

dri jf . In de depositiebank mogen echter geen ammoniak-

rechten worden opgenomen van bedrijven waarvan de 

milieuvergunning is ingetrokken voordat de provincie 

Noord-Brabant de depositiebank instelde. Directe samen

hang is voigens de Afdeling enkel aanwezig indien de m i 

lieuvergunningen zijn ingetrokken na de datum van (het 
concrete voornemen tot) installing van de stikstofdeposi

tiebank. Dat is in Noord-Brabant 29 September 2009, de 

datum waarop het convenant 'Stikstof en Natura 2000' is 
gesloten. De Afdeling overweegt dat de depositiebank 

van Noord-Brabant niet aan deze voorwaarde voldoet. 

Voorts is de Afdeling van oordeel dat de depositiebank 
niet kan worden gebruikt voor saldering van een toena
me van stikstofdepositie op Vogelrichtlijngebieden. Niet 

uitgesloten is immers dat in de depositiebank van 
Noord-Brabant milieuvergunningen zi jn opgenomen die 

pas verleend zi jn na de referentiedata voor Vogelricht
lijngebieden (na 10 jun i 1994 en 24 maart 2000). De de

positiebank van Utrecht voldoet voigens de Afdeling 
evenmin aan de voorwaarden voor salderen met amrao-
niakrechten uit een stikstofdepositiebank. 

Tussenconclusie 
De Afdeling oordeelt dus dat saldo uit een depositiebank 
kan worden betrokken bi j de verlening van een Nbw-ver-
gunning, indien is gewaarborgd dat directe samenhang 

bestaat tussen de in de depositiebank op te nemen en de 

te onttrekken saldi. Nu de depositiebanken van 
Noord-Brabant en Utrecht niet kunnen waarborgen dat 
een directe samenhang bestaat, hadden de salderingsbe-

sluiten op grond van de provinciale verordening (Stikstof 

en Natura-2000) niet bij de vergunningverlening mogen 
worden betrokken. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben naar 
aanleiding van de Afdelingsuitspraak besloten om het 

saldo van de depositiebank op 'nul ' te zetten en de Rege
ling Stikstof en Natura 2000 zodanig aan te passen dat 

bedrijven niet meer op een wachtlijst (een zogenoemde 
'aanhouderslijst') geplaatst kunnen worden. Praktisch 

houdt di t in dat alle lopende salderingsverzoeken gewei
gerd zullen worden vanwege het ontbreken van saldo in 
de depositiebank. Bovendien zullen nieuwe salderings

verzoeken niet in behandeling worden genomen. Het sal
deren door middel van de depositiebank is hierdoor in 

Noord-Brabant geen optie meer. Bedrijven die nog een 
salderingsverzoek hadden lopen, zullen echter in de gele

genheid worden gesteld om hun aanvraag zodanig aan te 
passen dat ook zonder een salderingsbesluit een vergun-

bare situatie ontstaat (bijvoorbeeld door middel van een 
lagere ammoniakemissie in de beoogde situatie dan wel 
via externe saldering). 

Externe saldering 

In de uitspraak over de pluimveehouderij te Leveroy 
(zaaknr. 201211640/1/R2) oordeelt de Afdeling dat de op 

de referentiedatum vergunde ammoniakemissie enkel 

voor saldering gebruikt kan worden, voor zover deze am

moniakemissie na de referentiedatum vergund is geble

ven. De Afdeling verwijst daarbij naar het arrest 'Stadt Pa-

penburg' van het Hof van Justitie van 14 januari 2010 

(zaaknr. C-226/08). Indien na de referentiedatum een 

vergunning is verleend voor een activiteit die minder am
moniakemissie tot gevolg heeft dan de op de referentie

datum vergunde situatie en voor de exploitatie niet eer

der een vergunning op grond van de Nbw 1998 of de 

Natuurbeschermingswet (oud) is verleend, maakt de op 

de referentiedatum vergunde situatie slechts voor een 

deel onderdeel ui t van de aangevraagde situatie. Ammo-

niakrechten van een stoppend/gestopt bedrijf kunnen 
dus enkel voor externe saldering worden gebruikt, voor 
zover de ammoniakrechten overeenkomstig de mil ieu

vergunning op de referentiedatum niet zi jn verminderd 
op grond van een na de referentiedatum verleende m i l i 
euvergunning met minder ammoniakrechten. 

Indien na de referentiedatum een vergunning is verleend 

voor een activiteit die meer ammoniakemissie tot gevolg 
heeft en voor de exploitatie niet eerder een vergunning 
op grond van de Nbw 1998 of de Natuurbeschermingswet 

(oud) is verleend, b l i j f t de vergunde situatie op de refe
rentiedatum het uitgangspunt bi j de beoordeling van de 

vraag of de aangevraagde situatie leidt tot een toename 
van stikstofdepositie. 

Bij de beoordeling van de vraag of de aangevraagde situa
tie leidt tot een toename van stikstofdepositie dient aldus 
een vergelijking te worden gemaakt tussen de ammo-

niakdepositie als gevolg van de voorgenomen activiteit 

met de ammoniakdepositie in de vergunde situatie met 
de laagst toegestane ammoniakemissie in de periode 
vanaf de referentiedatum tot het moment dat de aan te 

vragen vergunning op grond van de Nbw 1998 wordt ver
leend. De vergunde situatie met de laagste ammoniak-
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emissie geldt als uitgangspunt, nu slechts dat deel van de 
vergunning als voortzetting van het project kan worden 

aangemerkt. Bij de aankoop van ammoniak zal eveneens 
dienen te worden vastgesteld dat de aan te kopen ammo

niak vergund is gebleven. Alleen in dat geval is de ammo
niak immers bruikbaar. 

Conclusie 

De in dit artikel besproken Afdelingsuitspraken van 13 

november 2013 geven duidelijkheid over de toepassing 
van art. 19kd Nbw 1998 bij projectsaldering. Tegelijker

t i j d maken de uitspraken de toepassing van art. 19kd 
Nbw bij projectsaldering niet eenvoudiger. De Afdeling 
heeft de eisen die worden gesteld aan (externe) saldering 

ex art. 19kd Nbw aanmerkelijk verscherpt. Het is zaak om 
in het kader van de aankoop van ammoniak en in het ka

der van de aanvraag om een Nbw-vergunning alert te zi jn 
op deze eisen. Als het voornemen van de wetgever om 

art. 19kd Nbw 1998 met de inwerkingtreding van de Pro-
grammatische Aanpak Stikstof (PAS) te laten vervallen, 

wet wordt, is (externe) saldering niet langer mogelijk (zie 
Kamerstukken II). 

• 
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