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Waar komen we vandaan? 



Prejudiciële vragen over het PAS 

• AbRS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1259 

 

• AbRS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1260 

 

• Kernvraag: is het Programma Aanpak Stikstof in 
overeenstemming met artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn? 

 

• Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ -> najaar 2018 (naar 
verwachting) arrest HvJ 

 

• Afdeling zag geen aanleiding om de in die procedures ter 
discussie staande natuurbeschermingsvergunningen te 
schorsen 

 

• Waarom niet? 
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Prejudiciële vragen over het PAS 

• In het PAS is een voldoende buffer opgenomen 

 

• Tot 1 juli 2018 wordt niet meer uitgegeven dan 60% van de 
ontwikkelingsruimte die tot 1 juli 2021 als vrije ruimte 
(segment 2) beschikbaar is 

 

• Buffer (van 40%) geeft ruimte om de beschikbare 
depositie- en ontwikkelingsruimte naar beneden bij te 
stellen 

 

• Afdeling: onomkeerbare gevolgen voor Natura 2000-
gebieden zijn uitgesloten  
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Prejudiciële vragen over het PAS 
• Vzr. AbRS 9 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:795 

 

• Herberekening van de depositie- en ontwikkelingsruimte 
heeft plaatsgevonden 

 

• Gevolg: ontwikkelingsruimte naar beneden bijgesteld 

 

• Consequentie: in 19 van de 118 in het PAS opgenomen 
Natura 2000-gebieden komen hexagonen voor waarvoor al 
MÉÉR dan 60% van de ontwikkelingsruimte is uitgegeven 

 

• Voorzieningenrechter: Door de Afdeling in 
verwijzingsuitspraken van belang geachte buffer is deels 
weg  
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Prejudiciële vragen over het PAS 

Voorzieningenrechter:  

• schorsing PAS als zodanig is niet mogelijk 

 

• in bepaalde situaties aanleiding om voorlopige voorziening 
te treffen en dus natuurbeschermingsvergunningen te 
schorsen 
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Prejudiciële vragen over het PAS 

• Zie ook Vz. AbRS 31 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1914 

 

• Natuurbeschermingsvergunning voor pluimveehouderij  

 

• Vergunde situatie leidt tot een toename van depositie op 
hexagonen waarvoor meer dan 60% van de 
ontwikkelingsruimte in segment 2 is toegedeeld  

 

• De vergunde situatie is nog niet gerealiseerd 

 

• Voorzieningenrechter: 

• Verwijst naar toetsingskader in uitspraak 9 maart 2018 

• Schorst (zonder zitting) 
natuurbeschermingsvergunning 

 

• Soortgelijke casus: Vz. Rechtbank Oost-Brabant 1 juni 
2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:2755 

28-6-2018 8 

 



Prejudiciële vragen over het PAS 

• Wat kunnen we concluderen op basis van de 
uitspraken van de Voorzieningenrechter van 9 maart 
2018 en 31 mei 2018? 

 

• PAS bevat – ondanks vingerwijzingen Afdeling in uitspraken 
van 17 mei 2017 – nog steeds veel onzekerheden (t.a.v. 
keuzes, gegevens en aannames die ten grondslag liggen 
aan het PAS en de daarbij behorende passende 
beoordeling) 

 

• PAS heeft niet voorkomen dat in enkele gebieden de 
stikstofdepositie tijdelijk (tot 2020) toeneemt (vijf 
hexagonen in twee Natura 2000-gebieden) 
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Waar staan we nu? 



Prejudiciële vragen over het PAS 

• Zitting bij HvJ op 3 mei 2018 

 

• Volledig verslag zitting: 
https://www.hekkelman.nl/blog/overheidszaken/zitting-hof-van-
justitie-over-het-pas  

 

• Appellanten:  

• passende beoordeling PAS deugt niet (teveel onzekerheden en 
onduidelijkheden)  

• Vragen aandacht voor – en dat is belangrijk! – de uitspraak 
van de Voorzieningenrechter van 9 maart 2018 

• Monitoring heeft niet voorkomen dat er teveel depositieruimte 
is uitgegeven 

 

• Regering:  

• PAS is beste aanpak voor de Habitatrichtlijn-doelen en het 
mogelijk maken van economische doelen 

• Herstelmaatregelen voorkomen dat stikstofdepositie schade 
veroorzaakt 
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Prejudiciële vragen over het PAS 

• Europese Commissie: 

• Programmatische aanpak niet op voorhand in strijd met 
Habitatrichtlijn, MITS er geen wetenschappelijke twijfel 
bestaat over de conclusies 

 

• Twijfel is er in dit geval wél. Commissie verwijst naar 
verwijzingsuitspraak 

 

• Commissie verwijst ook naar Orleans-arrest (HvJ 21 juli 2016, 
ECLI:EU:C:2016:583) -> voorlopen op onzekere toekomstige 
positieve effecten is niet toegestaan 
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EC over het PAS 

• Advies EC d.d. 13 oktober 2017 aan HvJ (niet openbaar) 

 

• Commissie zeer kritisch over het PAS 

 

Enkele opmerkingen van de EC: 

 

• Habitatrichtlijn verzet zich niet tegen programmatische aanpak, 
MITS de passende beoordeling die daaraan ten grondslag ligt 
voldoet aan de strikte eisen van het HvJ 

 

• Twijfel bij EC of passende beoordeling die aan PAS ten grondslag 
ligt voldoet – geen wetenschappelijke zekerheid dat schade aan 
habitattypen wordt voorkomen 

 

• Er mag geen rekening worden gehouden in passende beoordeling 
met toekomstige positieve gevolgen van 
instandhoudingsmaatregelen (art. 6 lid 1 Hrl) en toekomstige 
positieve gevolgen van passende maatregelen (art. 6 lid 2 Hrl)  
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EC over het PAS 
• Opvallend punt EC: 35% vd stikstofdepositie in NL is afkomstig 

van bronnen uit buitenland -> over een belangrijk deel van de 
stikstofdepositie heeft NL géén controle 

 

• Herstelmaatregelen PAS (bijv. maaien en verwijderen van de 
bovenste grondlaag of hydrologische maatregelen) zijn geen 
mitigerende maatregelen, omdat: 

• de betrokken maatregelen geen onderdeel zijn van het project 
dat de schadelijke gevolgen veroorzaakt 

• de stikstofdepositie als zodanig wordt niet voorkomen 

 

• Afwachten conclusie A-G of deze visie EC deelt 
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Prejudiciële vragen over het PAS 

• A-G Kokott: 

• Op 12 juli 2018 verschijnt de conclusie van de A-G 

 

• Stelt vast dat kritische depositiewaarden in de huidige 
situatie worden overschreden -> wordt naar mijn 
inschatting een belangrijk onderdeel van de conclusie 

 

• Betwijfelt of alle in het PAS opgenomen maatregelen als 
mitigerende maatregel kwalificeren (met name 
herstelmaatregelen, zoals bijv. plaggen bodem) 
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Hoe gaan we verder?  

Omgaan met onzekerheden die aan het PAS 
kleven 



Bestemmingsplannen 
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Bestemmingsplannen en PAS 
• Voor bestemmingsplannen geldt dat er geen koppeling is met PAS 

 

Maar waar gaat het in de praktijk dan mis? Waarom worden 
bestemmingsplanzaken aangehouden door de Afdeling? 

 

• Geen passende beoordeling gemaakt voor het bestemmingsplan, 
maar verwijzing naar passende beoordeling PAS: 

 

• Vz. 25 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1230 (Parklaan Ede): 

“5.2. De vragen of en in hoeverre de raad de passende beoordeling 
die voor het aspect stikstof is gemaakt voor het Natura 2000-
gebied "Veluwe" in het PAS ten grondslag kon leggen aan het 
bestemmingsplan en of de raad de verwachting mocht hebben dat 
de in het programma gereserveerde ontwikkelingsruimte aan het 
project zal worden toebedeeld omdat het project "Parklaan (NSL)" 
is opgenomen in de bijlage bij de "Regeling programmatische 
aanpak stikstof", lenen zich, mede gelet op de inhoudelijke 
bezwaren die SNE en GNMF en anderen tegen die passende 
beoordeling naar voren hebben gebracht, niet voor beantwoording 
in een voorlopige voorzieningenprocedure.”. 
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Bestemmingsplannen en PAS 
• Idem: 

 

• Vz. AbRS 25 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1229 (Kustzone 
Petten) 

 

“De vragen of en in hoeverre de raad de passende beoordeling die 
voor het aspect stikstof is gemaakt voor de desbetreffende Natura 
2000-gebieden in het PAS ten grondslag kon leggen aan het 
bestemmingsplan en, in het verlengde daarvan, of de raad de 
verwachting mocht hebben dat de in het programma opgenomen 
(vrije) ontwikkelingsruimte aan dit project zal worden toegedeeld, 
lenen zich, mede gelet op de inhoudelijke bezwaren die Zijper 
Landschap tegen die passende beoordeling naar voren heeft 
gebracht, niet voor beantwoording in een voorlopige 
voorzieningenprocedure.”.  
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Bestemmingsplan De Heuning-Oost 

AbRS 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2760 

• Bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van een 
bedrijventerrein 

 

• Passende beoordeling is opgesteld 

 

• Depositie vanwege het plan op de daarvoor gevoelige habitattypen 
in het Natura 2000 gebied "Rijntakken" bedraagt 0,01 mol N/ha/jr 

 

• Conclusie passende beoordeling: gelet op PAS is toename 
stikstof géén belemmering om plan vast te stellen 

 

• Afdeling:  

• over de toepassing van het PAS kan geen oordeel worden 
gegeven (i.v.m. prejudiciële vragen) 

• indien een oordeel over de toepassing van het PAS is vereist, 
zou dat tot aanhouding van de onderhavige zaak nopen.  
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Bestemmingsplan De Heuning-Oost 

AbRS 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2760 

“15.2.    In het onderzoek Stikstofdepositie van Econsultancy van 4 
mei 2016 is berekend dat de depositie vanwege het plan op de 
daarvoor gevoelige habitattypen in het Natura 2000 gebied 
"Rijntakken" 0,01 mol N/ha/jr bedraagt. Onder verwijzing naar de 
binnen het PAS bestaande mogelijkheden wordt 
geconcludeerd dat dit geen belemmering vormt voor het plan. 
Echter, over de toepassing van het PAS kan de Afdeling thans 
niet oordelen, omdat terzake bij uitspraken van 17 mei 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:1259 en ECLI:NL:RVS:2017:1260 een 
aantal zogenoemde prejudiciële vragen is gesteld aan het Hof 
van Justitie van de Europese Unie. Indien een oordeel over de 
toepassing van het PAS is vereist, zou dat tot aanhouding van de 
onderhavige zaak nopen. Het benodigd zijn van een oordeel over de 
toepassing van het PAS zou evenwel nopen tot aanhouding van de 
zaak.”. 
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Bestemmingsplan De Heuning-Oost 

AbRS 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2760 

MAAR: 

• Hangende beroep had gemeenteraad een aanvulling op de 
passende beoordeling laten opstellen 

 

• Strekking aanvulling:  

• Door maatregelen (zoals maaibeheer en begrazing) wordt 
aantasting natuurlijke kenmerken Natura 2000-gebied 
voorkomen 

• Met bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen 
staan niet in de weg aan het behalen instandhoudingsdoelen 
voor de betrokken habitattypen 
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Bestemmingsplan De Heuning-Oost 

AbRS 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2760 

“15.3.    Met een oog op een finale geschillenbeslechting ziet de 
Afdeling echter aanleiding om het onderzoek Stikstofdepositie van 
Econsultancy van 4 mei 2016 te beoordelen in het licht van de van 
na het bestreden besluit daterende notitie van Econsultancy van 5 
juli 2017. In deze stukken, in samenhang gelezen, wordt ook 
zonder toepassing van het PAS geconcludeerd dat de 
depositie vanwege het plan op de daarvoor gevoelige 
habitattypen in het Natura 2000 gebied "Rijntakken" van 0,01 
mol N/ha/jr er niet aan in de weg staat dat de 
instandhoudingsdoelstellingen, bestaande uit herstel en 
gedeeltelijk uitbreiding van de desbetreffende habitattypen, 
ruimschoots worden gehaald.”. 
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Bestemmingsplan Radio Kootwijk  

AbRS 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2683 

• Punt van aandacht: mitigerende maatregelen mogen niet reeds 
zijn opgenomen in PAS 

 

“Verder staat volgens de stichting ten onrechte niet vast of de 
voorgestelde maatregelen een aanvulling vormen op de 
beheermaatregelen die in het kader van de programmatische 
aanpak stikstof (hierna: de PAS) getroffen zullen worden. 

(…) 

Voorts heeft de raad gesteld dat de maatregelen die ter 
mitigatie van de gevolgen van dit plan worden uitgevoerd 
geen maatregelen zijn die deel uitmaken van het pakket van 
herstelmaatregelen dat in dit gebied getroffen wordt in het 
kader van de PAS. De stichting heeft dit niet gemotiveerd 
bestreden.”. 
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Bestemmingsplan De Del 

AbRS 11 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3444 

• Algemeen beheermaatregelen (beheerplan): geen mitigerende 
maatregelen 

• Moet gaan om extra (project)specifieke maatregelen 

AbRS: 

“11. De maatregelen die worden omschreven in het rapport 
"Ecologische plusmaatregelen De Del" van 29 juli 2014, het 
verwijderen van de Amerikaanse Eik en de Amerikaanse vogelkers, 
zijn volgens [appellant sub 2] reeds genoemd in de werkversie van 
het Natura 2000-beheerplan Veluwe uit 2009 en in het document 
"Herstelstrategie H9120: Beuken-eikenbossen met hulst", en 
zullen derhalve ook zonder uitvoering van het plan plaatsvinden. 
(…) 
Nu het additionele maatregelen betreft die worden 
uitgevoerd ter plaatse van het habitattype dat negatieve 
gevolgen van het plan kan ondervinden, zijn de 
maatregelen naar het oordeel van de Afdeling aan te 
merken als mitigerende maatregelen die betrokken 
mochten worden bij de passende beoordeling.”. 
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Aangehouden bestemmingsplannen 

Stel bestemmingsplan is vanwege verwijzing naar PAS 
aangehouden? Wat dan? Hoe aanhouding ongedaan te 
maken? 

 

Twee mogelijke routes: 

• Projectspecifieke passende beoordeling 

• ADC-toets  
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Projectspecifieke passende beoordeling 

• Voor project opgestelde specifieke passende beoordeling 

 

• D.m.v. wijzigingsbesluit (ex artikel 6:19 Awb) de passende 
beoordeling aan het bestemmingsplan ten grondslag leggen 

 

• Mogelijk dat Afdeling daarin aanleiding ziet om van aanhouding af 
te zien 

 

• Zie bijv. project Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk 
Flevoland (zaaknr. 201707646/1/R6).  

 

• Inpassingsplan had eigen passende beoordeling, maar wel 
gestoeld op passende beoordeling PAS: 
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Projectspecifieke passende beoordeling 
Passage uit passende beoordeling: 

 

“op basis van het stikstofonderzoek én op basis van de 
gereserveerde ontwikkelingsruimte aan stikstofdepositie in het PAS 
kan – in samenhang met de passende beoordeling die voor 
de PAS is gemaakt en waarin onder andere het gebruik van 
de ontwikkelingsruimte is getoetst – worden geconcludeerd 
dat significant negatieve effecten op Natura 2000 gebieden zijn 
uitgesloten. In de passende beoordeling bij het PAS is gemotiveerd 
dat het gebruik van de ontwikkelingsruimte niet leidt tot de 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-
gebied Weerribben, Rottige Meenthe & Brandemeer en De Wieden 
en dat de betreffende instandhoudingsdoelen niet in gevaar 
komen.”. 

 

• Gevolg? 
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Projectspecifieke passende beoordeling 

• Niet geheel verrassend: Afdeling houdt zaak aan 

 

• Vervolgens is een projectspecifieke passende beoordeling 
opgesteld waarin zonder gebruikmaking van het PAS is 
bezien of het plan significante gevolgen heeft voor Natura 
2000-gebieden 

 

• Afdeling ziet in deze projectspecifieke passende beoordeling 
aanleiding om terug te komen op beslissing tot aanhouding 
en gaat over tot inhoudelijke behandeling 
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Projectspecifieke passende beoordeling 

Brief AbRS:  

“Uit uw brief komt verder naar voren dat inmiddels een nadere 
ecologische analyse is uitgevoerd waarin zonder 
gebruikmaking van de Programmatische Aanpak Stikstof is 
bezien of het plan significante gevolgen heeft voor Natura 
2000-qebieden die stikstofgevoelig zijn. De Afdeling ziet in 
het desbetreffende rapport voldoende aanleiding om terug 
te komen van de eerdere beslissing om de zaak aan te 
houden. De zaak zal dan ook binnen afzienbare tijd voor een 
zitting worden geagendeerd. Daarbij wordt aangetekend dat niet 
op voorhand valt uit te sluiten dat de Afdeling mede op basis van 
het verhandelde ter zitting alsnog tot de conclusie komt dat eerst 
uitspraak kan worden gedaan nadat het Hof van Justitie de 
gestelde prejudiciële vragen heeft beantwoord.“. 
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Projectspecifieke passende beoordeling 

• Zaak op 20 maart 2018 op zitting behandeld 

• Nog geen uitspraak  

• Let op: projectspecifieke passende beoordeling (hangende 
beroep) geeft géén garantie dat Afdeling ook 
daadwerkelijk overgaat tot inhoudelijke behandeling -> 
verschillende praktijkgevallen  
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Natuurbeschermingsvergunningen 

28-6-2018 32 



Buiten het PAS om 
• Aanvragen natuurbeschermingsvergunning zonder beroep te 

doen op ontwikkelingsruimte PAS? -> ook hier projectspecifieke 
passende beoordeling? 

 

• Route begaanbaar?  

 

• In ieder geval niet op voorhand uitgesloten 

 

• In de Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming en 
Regeling natuurbescherming is niet vastgelegd dat PAS exclusief 
kader vormt 

 

• Route is mogelijk wel in strijd met gedachte achter PAS 

• Risico op frustratie werking PAS aanwezig? 

 

• Zie Frins (AB 2018/108) 
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Buiten het PAS om / Externe saldering 

• Externe saldering: ten behoeve van de verlening van een 
natuurbeschermingsvergunning voor bijv. oprichting of 
uitbreiding bedrijf wordt de vergunning voor een ander 
bedrijf geheel of gedeeltelijk ingetrokken. Per saldo is dan 
geen sprake van een toename van stikstofdepositie 

 

• Onder PAS verbod op externe saldering (voor zover 
betrekking hebbend op natuurbeschermingsvergunning 
voor een inrichting), zie artikel 5.5 lid 3 Wnb 

 

• Uitzondering op verbod: artikel 2.14 Besluit 
natuurbescherming: GS kunnen 
natuurbeschermingsvergunning verlenen en uitzondering 
toestaan op verbod van externe saldering in uitzonderlijke 
gevallen en als een goede werking van het PAS niet in 
gevaar komt 

 

• P.s.: in planspoor mag externe saldering wél worden 
toegepast?! 
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Bestemmingsplannen en 
natuurbeschermingsvergunningen: 
biedt de ADC-toets een oplossing? 

28-6-2018 35 



ADC-toets 

• Artikel 2.8 lid 4 Wnb 

 

• Blijkt uit een passende beoordeling dat de aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet kan 
worden uitgesloten? 

 

• Dan ADC-toets, zie artikel 2.8 lid 4 Wnb (artikel 6 lid 4 
Habitatrichtlijn) 
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ADC-toets 

• Plan kan worden vastgesteld en natuurbeschermingsvergunning 
kan worden verleend als: 

 

• A: er geen alternatieve oplossingen zijn,  

 

• D: het plan of project nodig is om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van sociale of economische 
redenen, én 

 

• C: de nodige compenserende maatregelen worden getroffen. 

 

• ADC-toets wordt (nog veel) te weinig toegepast 

 

• Koudwatervrees? Terecht? 
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ADC-toets: alternatieven 

• Alternatieventoets: alternatievenonderzoek heeft betrekking op de 
vraag of het plan of project op een andere locatie gerealiseerd kan 
worden dan wel of de doelstellingen van het plan of project op 
een andere wijze gerealiseerd kunnen worden 

 

• Tot op heden strenge toets Afdeling:  

• geen ‘redelijkheidstoets’.  Anders gezegd, het is niet 
toegestaan om enkel die alternatieven die redelijk zijn in 
ogenschouw te nemen 

 

• AbRS 25 februari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH4011:  

• Geen alternatieve locaties waarbinnen 3,5 jaar een windpark 
van 2000 MW kon worden gerealiseerd 

• Afdeling: minister heeft zichzelf met de tijdsspanne van 3,5 
jaar een te grote beperking opgelegd 
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ADC-toets: dwingende redenen  

• Dwingende redenen: belang van realisering van het plan of project 
weegt op de langere termijn zwaarder dan het belang van het 
behoud van de waarden van het Natura 2000-gebied 

 

• Wat kunnen dwingende redenen zijn? Plannen en/of projecten die 
bijdragen aan: 

• Werkgelegenheidsbelang 

• Volkshuisvestingsbelang 

• Gezondheidsbelang 

• Nationale economische belangen 

• Belang opwekken duurzame energie 

• Verkeersveiligheid 

• Volksgezondheid  
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ADC-toets: dwingende redenen  

• Nadat alternatieven én dwingende redenen zijn beoordeeld 
moet er een afweging worden gemaakt: rechtvaardigen de 
uitkomsten van deze beoordeling dat er een inbreuk wordt 
gemaakt op de beschermde natuurwaarden van het Natura 
2000-gebied? 

 

• Naarmate de inbreuk op de natuurwaarden groter is, 
worden de eisen die aan het alternatievenonderzoek en de 
dwingendheid van de redenen van openbaar belang 
zwaarder 
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ADC-toets: compensatie 
• Wnb stelt geen eisen aan compenserende maatregelen 

 

• Richtsnoeren EC bieden handvatten voor beoordeling compensatie 

 

• Wordt uitgevoerd en heeft resultaat – bij voorkeur! – voordat het 
Natura 2000-gebied wordt aangetast 

 

• Bijv. creëren van nieuw habitat in of buiten bestaand Natura 
2000-gebied  

• Buiten Natura 2000-gebied? Dan aanwijzing van dat gebied als 
Natura 2000-gebied (artikel 2.8 lid 8 Wnb) 

 

• Financiële compensatie niet toegestaan 
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ADC-toets 
• Verwachting is dat met alle onzekerheden over PAS, steeds vaker 

ADC-toets zal worden doorlopen 

 

• Soepelere opstelling Afdeling wenselijk, mogelijk dat Afdeling 
n.a.v. alle onzekerheden rondom PAS zich soepeler zal opstellen in 
beoordeling ADC-toetsen 

 

• Wat zou voor de praktijk werkbaar kunnen zijn?  

• Naar mate de inbreuk op een Natura 2000-gebied groter is, 
des te zwaarder de eisen die aan een ADC-toets moeten 
worden gesteld 

 

• Praktijk begint al te experimenteren met de ADC-toets 

 

• Voorbeeld: tracébesluit Blankenburgverbinding 

 

• ADC-toets uitgevoerd n.a.v. aanhouding door Afdeling 
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ADC-toets Blankenburgverbinding: 

“Uit het oogpunt van natuurbescherming is er geen reden om 
de beantwoording van de prejudiciële vragen af te wachten. 
Voor dit wijzigingsbesluit is een projectspecifieke Passende 
Beoordeling uitgevoerd voor het aspect stikstofdepositie. Daarin is 
op geen enkele manier het PAS betrokken. Uit de Passende 
Beoordeling (stikstofdepositie) volgt dat het gebruik van de 
Blankenburgverbinding door het verkeer, als gevolg van 
netwerkeffecten op andere wegvakken, kan leiden tot toename van 
stikstofdepositie op Natura 2000. Voor de meeste habitattypen in 
de Natura 2000-gebieden rond deze wegvakken, kunnen 
significante negatieve effecten met zekerheid worden 
uitgesloten. Voor enkele habitattypen is dit niet het geval. 
Hiervoor is de ADC-toets uitgevoerd en zijn compenserende 
maatregelen bepaald. Het Tracébesluit 
Blankenburgverbinding (2017) legt de compenserende 
maatregelen vast en maakt deze onderdeel van het project.”. 

• Bron: Tracébesluit Blankenburgtunnel 
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ADC-toets Blankenburgverbinding: 

• Alternatieven: onder verwijzing naar alternatievenafweging in 
MER wordt gesteld dat alternatieven waaraan minder bezwaren 
kleven ontbreken  

 

• Dwingende redenen: menselijke gezondheid en openbare 
veiligheid -> wegverbinding nodig in verband met ontsluiting 
havengebied en biedt extra evacuatiemogelijkheden 

 

• Compenserende maatregelen: zijn geborgd in Tracébesluit (zie 
volgende sheet) 
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ADC-toets Blankenburgverbinding: 
• Op 26 april 2018 (2e) zitting over Blankenburgverbinding (zaaknr. 

201602958/1) 

 

• Uitspraak biedt hopelijk duidelijkheid over de ADC-toets en 
wellicht blijkt daaruit van een soepelere opstelling door de 
Afdeling 

 

• Wordt vervolgd… 
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Resumerend: 
• Onzekerheden over het PAS hoeven niet te betekenen dat 

een plan of project geen doorgang kan vinden 

 

• Aanhouding zaak door de Afdeling is geen reden om bij de 
pakken neer te gaan zitten 

 

• Chargerend: praktijk is te afwachtend, te weinig durf en 
creativiteit om oplossingen (bijv. ADC-toets) uit te 
proberen. Wat heb je te verliezen als de zaak (toch) al is 
aangehouden? 
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