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Hoe nu verder na het arrest van het 
Hof van Justitie van 7 november 2018? 
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Programma 

 

• Inleiding PAS-systematiek 

 

• Twijfels die gerezen zijn over de PAS-systematiek 

 

• Het arrest van het Hof van Justitie: de voor de praktijk 
belangrijke vragen en antwoorden 

 

• Hoe nu verder?  
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Het PAS in een notendop 
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Het PAS in een notendop 

 

• Sinds 1 juli 2015 in werking 

 

• Geldt tot 2021; daarna nog twee programma’s 

 

• Doel: verbinden economische ontwikkeling met op termijn 
realiseren instandhoudingsdoelstellingen stikstofgevoelige 
habitats en leefgebieden 118 Natura 2000-gebieden 

 

• Depositieruimte door daling stikstofdepositie o.g.v. 
bestaand beleid en aanvullende bronmaatregelen PAS 
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Het PAS in een notendop 
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Het PAS in een notendop 

 

• Depositieruimte:  

• Berekend door AERIUS; 

• Per hexagoon; 

• Opgenomen in de gebiedsanalyses. 

 

• Bestaat uit:  

• Depositieruimte voor autonome ontwikkelingen;  

• Depositieruimte voor activiteiten onder grenswaarden;  

• Ontwikkelingsruimte voor nieuwe activiteiten.  
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Het PAS in een notendop 
 

1. Geen vergunningplicht, indien:  

• Geen andere gevolgen dan stikstof 

• Stikstofdepositie blijft onder de grenswaarden  

• 1 mol/ha/jr 

• 0,05 mol/ha/jr indien nog maar 5% of minder van de 
depositieruimte voor grenswaarden beschikbaar is 

 

2. Wel een meldplicht voor landbouw, industrie en infrastructuur, 
tenzij < 0,05 mol/ha / jr (art. 2.7 Regeling natuurbescherming) 

 

3. Prioritaire projecten (segment 1) -> bijlage bij Regeling 
natuurbescherming 

 

4. Niet prioritaire projecten (segment 2): 

• Wordt toegedeeld in toestemmingsbesluiten (art. 2.7 lid 1 
Besluit natuurbescherming) 
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Het PAS in een notendop 
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De pilotzaken: twijfel over de 
houdbaarheid van het PAS 
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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 

 

• 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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Buffer is deels weg 
 

• 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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Buffer is deels weg 

 

Voorzieningenrechter AbRS:  

• 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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Buffer is deels weg 
 

• 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 
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Gebreken 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 

 

• Dit probleem is (november 2018) nog (steeds) niet opgelost 
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Prejudiciële vragen over het PAS 

 

• Zitting bij HvJ op 3 mei 2018 

 

• Conclusie Advocaat-Generaal Kokott op 25 juli 2018 

 

• Arrest Hof van Justitie op 7 november 2018 (C-293/17 en 
C-294/17) 
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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 

 

• 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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Het arrest van het Hof van Justitie 

Hof van Justitie 
 

• Arrest Hof van Justitie 7 november 2018 bevat uitgebreide 
overwegingen ten aanzien van de door RvS gestelde vragen 

 

• Pilotzaken waren allemaal agrarische zaken 

 

• Vandaag geen nadruk op overwegingen ten aanzien van en 
gevolgen voor agrarische sector, wel nadruk op infrastructurele, 
stedelijke en industriële projecten 

 

• Welke vragen zijn in verband daarmee van belang voor de 
praktijk? 
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Hof van Justitie 
Vragen die vandaag centraal staan: 

• 1e vraag: staat de Habitatrichtlijn in de weg aan een 
programmatische aanpak (zoals het PAS)? 

 

• 2e vraag: is de PAS-systematiek waarbij uitgegaan wordt van 
drempel-/grenswaarden voor de vergunningplicht houdbaar? 

 

• 3e vraag: mag er in de passende beoordeling die aan het PAS ten 
grondslag ligt rekening worden gehouden met de positieve 
effecten van toekomstige maatregelen als de (positieve) effecten 
van die maatregelen zich nog niet hebben gemanifesteerd?  

 

• Hamvraag: voldoet het PAS in de huidige vorm aan de zware 
toetsingsmaatstaf die het Hof van Justitie heeft aangelegd?  
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1e vraag: Staat de 
Habitatrichtlijn in de weg aan 
een programmatische aanpak 
(zoals het PAS)? 
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Hof van Justitie 
 

Hof:  

• Plannen en projecten dienen – in de regel – individueel passend 
te worden beoordeeld (r.o. 94) 

 

• Maar: de Habitatrichtlijn vereist ook dat bij een passende 
beoordeling gekeken wordt naar de cumulatieve effecten van 
verschillende plannen of projecten (r.o. 95)  

 

• Integrale effectbeoordeling die aan het PAS ten grondslag is 
gelegd, maakt het mogelijk om te kijken naar eventuele 
cumulatieve effecten (r.o. 96) 

 

• Daar mee is niet gezegd dat PAS ook voldoet aan de eisen van de 
Habitatrichtlijn (r.o. 97) 

 

• Hof formuleert zware beoordelingsmaatstaf 
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Hof van Justitie 

 

“98. De overeenkomstig artikel 6, lid 3, eerste volzin, van de 
habitatrichtlijn verrichte beoordeling mag namelijk geen leemten 
vertonen en moet volledige, nauwkeurige en definitieve 
constateringen en conclusies bevatten die elke redelijke 
wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de plannen of 
projecten voor het betrokken beschermde gebied wegnemen (arrest 
van 25 juli 2018, Grace en Sweetman, C-164/17, EU:C:2018:593, 
punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

99      Bovendien stelt de in artikel 6, lid 3, tweede volzin, van de 
habitatrichtlijn bedoelde tweede fase van de beoordelingsprocedure, 
die volgt op de passende beoordeling van de gevolgen van een plan 
of project voor het betrokken gebied, voor de toestemming voor een 
dergelijk project als voorwaarde dat het de natuurlijke 
kenmerken van het betrokken gebied niet aantast [zie in die 
zin arrest van 17 april 2018, Commissie/Polen (oerbos van 
Białowieża), C-441/17, EU:C:2018:255, punt 115 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak].”. 

 

 

 

 

 

21-11-2018 24 

 



13 

Hof van Justitie 

 

Huiswerk voor de Afdeling: 

 

“101    Teneinde erop toe te zien dat voldaan wordt aan alle 
genoemde eisen, dient de nationale rechter over te gaan tot een 
grondige en volledige toetsing van de wetenschappelijke 
deugdelijkheid van de passende beoordeling, zoals bedoeld in 
artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn, die onderdeel is van een 
programmatische aanpak en de uitwerking daarvan, waaronder 
met name het gebruik van software als die in het 
hoofdgeding, bedoeld om een rol te spelen in de 
toestemmingsprocedure. Slechts wanneer de nationale rechter 
ervan overtuigd is dat die in een eerder stadium uitgevoerde 
beoordeling voldoet aan die eisen, mogen de bevoegde nationale 
instanties op basis van die beoordeling een vergunning verlenen 
voor individuele projecten.”.  
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2e vraag: is de PAS-
systematiek waarbij uitgegaan 
wordt van drempel-
/grenswaarden voor de 
vergunningplicht houdbaar? 
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Hof van Justitie 

 

PAS-systematiek: 

• geen natuurbeschermingsvergunning vereist als het gaat om een 
project dat een stikstofdepositie veroorzaakt die lager is dan 0,05 
mol N/ha/jaar 

 

• projecten die een stikstofdepositie van minimaal 0,05 mol 
N/ha/jaar tot maximaal 1 mol N/ha/jaar veroorzaken, zijn zonder 
voorafgaande toestemming toegestaan, maar voor dergelijke 
projecten geldt wel een meldingsplicht 

 

• Is dit systeem houdbaar? 
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Hof van Justitie 

 

Hof: 

• in twee gevallen zijn projecten weliswaar uitgezonderd van de 
vergunningplicht, maar is het toestemmingsregime voor die 
projecten niettemin gebaseerd op de passende beoordeling (die 
aan het PAS ten grondslag ligt), waarin is gekeken naar de 
gevolgen van plannen en projecten van die omvang 

 

• Kortom: de van de vergunningplicht uitgezonderde gevallen zijn 
(ook) passend beoordeeld 

 

• Ook ten aanzien van dit punt huiswerk voor de Raad van State 
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Hof van Justitie 

 

“110    Zoals in punt 101 van dit arrest is aangegeven, dient de 
nationale rechter over te gaan tot een grondige en volledige 
toetsing van de wetenschappelijke deugdelijkheid van de 
passende beoordeling, zoals bedoeld in artikel 6, lid 3, van de 
habitatrichtlijn, die onderdeel is van een programmatische 
aanpak als die in het hoofdgeding, en zijn uitzonderingen op 
de vergunningplicht als die in het hoofdgeding slechts 
toegestaan wanneer hij ervan overtuigd is dat die in een eerder 
stadium uitgevoerde beoordeling voldoet aan de eisen van de 
genoemde bepaling. 

 

111    Met name moet worden nagegaan of zelfs onder de in het 
hoofdgeding aan de orde zijnde drempel- of grenswaarde er geen 
gevaar is dat er sprake is van significante effecten die de 
natuurlijke kenmerken van de betrokken gebieden kunnen 
aantasten.”. 
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3e vraag: Mag er in de 
passende beoordeling die aan 
het PAS ten grondslag ligt 
rekening worden gehouden 
met de positieve effecten van 
toekomstige maatregelen als 
de (positieve) effecten van die 
maatregelen zich nog niet 
hebben gemanifesteerd?  
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Hof van Justitie 

 

Hof: 

• PAS is gericht op stikstofdaling bewerkstelligen in Natura 2000-
gebieden 

 

• Daartoe worden in de overbelaste Natura 2000-gebieden 
maatregelen getroffen die langdurig effect zullen hebben, waarbij 
bepaalde maatregelen pas in de toekomst kunnen worden 
getroffen en andere maatregelen regelmatig moeten worden 
herhaald (r.o. 127) 

 

• Gaat dus voor een deel om maatregelen die nog niet zijn 
getroffen of nog geen resultaat hebben gehad en waarvan de 
effecten nog niet vast staan (r.o. 128) 
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Hof van Justitie 

Hof: 

“130 Het is echter zo dat de toekomstige voordelen van dergelijke 
maatregelen niet mogen worden betrokken in de passende 
beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor de 
betrokken gebieden als die voordelen niet vaststaan, met name 
omdat nog niet is uitgewerkt hoe de voordelen tot stand 
zullen worden gebracht of omdat het niveau van 
wetenschappelijke kennis het niet mogelijk maakt dat zij met 
zekerheid in kaart worden gebracht of gekwantificeerd. 

 

131    Hieraan moet worden toegevoegd dat in de passende 
beoordeling in de zin van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn 
niet alleen moet worden gekeken naar de te verwachten 
positieve gevolgen van die maatregelen, maar ook naar 
vaststaande of mogelijke nadelige gevolgen daarvan (zie in die 
zin arrest van 25 juli 2018, Grace en Sweetman, C-164/17, 
EU:C:2018:593, punt 53).”. 

 

Monitoring legt geen doorslaggevend gewicht in de schaal 
(r.o. 129-130)!!! 
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Hof van Justitie 

 

 

 

“132 Gelet op het voorgaande dient op de vijfde tot en met zevende 
vraag in zaak C-293/17 en de derde tot en met de vijfde vraag in 
zaak C-294/17 te worden geantwoord dat artikel 6, lid 3, van de 
habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat 
instandhoudingsmaatregelen in de zin van lid 1 van dat artikel, 
preventieve maatregelen in de zin van lid 2 van dat artikel, 
maatregelen die specifiek voor een programma als dat in de 
hoofdgedingen worden getroffen, of zogenoemde autonome 
maatregelen, dus maatregelen die losstaan van dat 
programma, niet mogen worden betrokken in een passende 
beoordeling als bedoeld in deze bepaling indien de verwachte 
voordelen van die maatregelen niet vaststaan ten tijde van 
die beoordeling.”. 
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Hamvraag: voldoet het PAS in 
de huidige vorm aan de zware 
toetsingsmaatstaf die het Hof 
van Justitie heeft aangelegd?  

 

Wat vindt u? 
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De eerste twijfels zijn er al…. 

Vzr. Rechtbank Gelderland, 12 november 2018, 
ECLI:NL:RBGEL:2018:4873: 

 

“De voorzieningenrechter overweegt dat over de 
rechtmatigheid van de PAS door de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële 
vragen zijn gesteld aan het Hof van Justitie. Deze zijn bij 
uitspraak van 7 november 2018 beantwoord. Uit dit 
antwoord maakt de voorzieningenrechter op dat de 
wijze waarop de PAS in elkaar zit, niet op voorhand 
juist is. De voorzieningenrechter kan daarom niet op 
voorhand van de juistheid van de met de Aerius 
calculator berekende gevolgen van het project voor 
Natura 2000 gebieden uitgaan.”. 
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Hoe nu verder? 
 

• Raad van State zal aan de hand van de in het arrest van het Hof van 
Justitie aangelegde beoordelingsmaatstaven moeten beoordelen of 
aan het PAS ten grondslag gelegde passende beoordeling voldoet 

 

• Ons standpunt: passende beoordeling zoals die aan het PAS ten 
grondslag ligt voldoet op dit moment niet 

 

• Waarom niet? 

 

 

 

 

 

21-11-2018 36 

 



19 

Hoe nu verder? 
 

• PAS houdt rekening met positieve gevolgen van maatregelen, terwijl 
de effecten zich nog niet hebben verwezenlijkt noch vaststaat dat die 
effecten zich ook daadwerkelijk zullen gaan voordoen. Responstijd 
maatregelen moet niet onderschat worden 

 

• Passende beoordeling PAS bevat geen definitieve bevindingen 

 

• Werking PAS (nog) niet aangetoond -> stikstofdepositie neemt 
onverminderd toe (!) 

 

• Minister erkent dat PAS nog niet optimaal werkt 
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Kamerbrief 22 oktober 2018 

 

• Minister heeft Tweede Kamer geïnformeerd over de werking van 
het PAS 

 

• Kamerstukken II, 2018/2019, 32 670, nr. 140 

 

• Mededelingen minister stemmen niet gerust 

 

• Enkele belangrijke constateringen van de minister 
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Kamerbrief 22 oktober 2018 

 

 

“Omdat het PAS nog maar 3 jaar in werking is, is er nog 
niet op alle onderdelen voldoende 
monitoringsinformatie beschikbaar waaruit harde 
conclusies ten aanzien van de werking van het PAS 
kunnen worden getrokken. Op dit moment is het 
bijvoorbeeld nog niet mogelijk om effecten van 
maatregelen exact vast te kunnen stellen, onder 
andere vanwege de responstijd van maatregelen. 
Daarom is voortgang in de uitvoering van de maatregelen 
op dit moment een essentieel element van de evaluatie.”. 
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Kamerbrief 22 oktober 2018 

 

“Zo valt bij de emissiebeperking in de landbouw (generieke 
bronmaatregelen in het PAS) de vertraging in de maatregelen 
voor mestaanwending op en is de uitvoering en het effect van 
voer- en managementmaatregelen nog niet goed inzichtelijk 
te maken. De beoogde netto-reductie van de 
ammoniakemissies uit de landbouw blijkt nog niet uit de 
registraties voor het jaar 2016.  

 

Voorlopig is er zelfs sprake van een toename die vooral 
wordt veroorzaakt door de toenmalige groei van de 
melkveestapel en een stijging van de emissies uit het 
gebruik van kunstmest.”. 
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Kamerbrief 22 oktober 2018 

 

 

“Veel herstelmaatregelen kennen de nodige 
voorbereidingstijd. Een grootdeel van de maatregelen moet in 
de eerste helft van 2021 gereed komen. Opstellers 
constateren hierdoor risico’s voor de tijdige uitvoering 
van de maatregelen onder meer omdat tegenvallers 
moeilijk op te vangen zijn.”. 
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Kamerbrief 22 oktober 2018 

 

 

“Vanwege de aandachtspunten die volgen uit de stikstof- en 
natuurmonitoring en de onzekerheden daarbij, wordt in de 
tussenevaluatie aangeraden terughoudend te zijn met het 
uitgeven van de resterende ontwikkelingsruimte voor 
segment 2 (vrije ontwikkelingsruimte), gereserveerd voor de 
drie laatste jaren van het eerste tijdvak. Deze ruimte zou 
volgens de opstellers bijvoorbeeld gefaseerd ter 
beschikking gesteld kunnen worden of er kan een 
buffer worden achtergehouden.”.  
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Kamerbrief 22 oktober 2018 

 

 

“Opstellers bevelen ook aan om de monitoringssystematiek 
van de PAS-bronmaatregelen op onderdelen te verbeteren 
en de tijdigheid van uitvoering van de bron- en 
herstelmaatregelen kritisch te volgen. Ook wordt 
aanbevolen de planning van met name complexe 
herstelmaatregelen zo accuraat mogelijk te houden en 
rekening te houden met de doorlooptijden van de 
verschillende (deel)maatregelen.”.  
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Kamerbrief 20 november 2018 

Kamerbrief minister Schouten (LNV) aan de Tweede Kamer 

 

Kort samengevat: 

• op 15 november 2018 hebben gedeputeerde staten van 
provincies, de ministers van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat met elkaar 
vastgesteld dat de toestemmingsverlening kan worden 
voorgezet binnen de kaders zoals die eerder door de 
Voorzieningenrechter van de Afdeling zijn vastgesteld 

 

• voor vergunningverlening kan vooralsnog geen beroep worden 
gedaan op 40% van de vrije ontwikkelingsruimte (segment 2) 
voor stikstofdepositie. Deze 40% dient als buffer, zodat 
onomkeerbare gevolgen voor de natuur worden voorkomen totdat 
de Afdeling zich heeft uitgesproken over de vraag of de 
onderbouwing van het PAS voldoet 

 

• de uitspraak van het Europees Hof bevestigt het belang van de 
uitvoering van bron- en herstelmaatregelen die onderdeel van het 
PAS zijn; de PAS-partners gaan hier dan ook mee door 

 

 

 

21-11-
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Hoe nu verder? 
 

• Kortom, PAS voldoet in de huidige vorm niet aan de strenge 
beoordelingsmaatstaven die door het Hof van Justitie in zijn arrest 
van 7 november 2018 zijn aangelegd 

 

• Tijd begint te dringen voor de minister: zitting pilotzaken op          
14 februari 2019 
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Hoe nu verder? 
 

Onze verwachtingen en inschattingen: 

• Minister zal zich inspannen om PAS-systematiek overeind te houden 
(er is geen alternatief) 

 

• Er zal zeer terughoudend worden omgegaan met het uitgeven van 
vrije ontwikkelingsruimte (segment 2) aan projecten 

– De ontwikkelingsruimte voor de tweede helft van het eerste PAS-
tijdvak is dan ook nog niet beschikbaar gesteld en dit blijft 
voorlopig zo, verwachten wij 

 

• De aan het PAS ten grondslag gelegde passende beoordeling zal 
(moeten) worden aangevuld 

 

• Duimschroeven voor de agrarische sector zullen verder worden 
aangeschroefd 

 

• Bovendien….. 
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Moet het PAS sneuvelen, of 
heeft het PAS de 
ontwikkelingspraktijk toch ook 
veel goeds gebracht en dient 
deze behouden te worden? 

 

Gaat het PAS de eindstreep 
halen?  

 

Wat vindt u? 
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Hoe nu verder?  

Omgaan met onzekerheden die aan het PAS 
kleven 

Vooraf 
• PAS blijft voorlopig gelden 

 

• Toename stikstofdepositie hoeft dus niet te betekenen dat een 
project geen doorgang kan vinden -> uiteindelijk gaat het om risico’s 
in kaart te brengen en deze (vroegtijdig) te elimineren 

 

• Het begint uiteraard met het creëren van zicht op de 
stikstofdepositie bij een plan of project 

 

• Vanuit dat startpunt kan gezocht worden naar oplossingen 

 

• Oplossingen blijven mogelijk -> maatwerk is het sleutelwoord  

• bronmaatregelen,  

• fasering, 

• gewijzigde uitvoering van het project,  

• planologische borgingen in het bestemmingsplan  

• etc. 
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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. discussie bij het HvJ) 

• 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) -> zaak is op zitting 
behandeld, nog geen uitspraak 

 

• 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 
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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? 

• Medewerking provinciebestuur? 

 

• 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? 
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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) 

21-11-2018 70 



36 

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 

• Andersom geredeneerd: naarmate de inbreuk kleiner is op de 
betrokken natuurwaarden, is de rechterlijke toets van het 
alternatievenonderzoek en de dwingendheid van de redenen 
van openbaar belang lichter 
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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 

 

21-11-2018 75 

ADC-toets 
 

• Verwachting is dat met alle onzekerheden over PAS, steeds vaker 
ADC-toets zal worden doorlopen bij grotere projecten 

 

• 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 

 
21-11-2018 76 



39 

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 
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ADC-toets Blankenburgverbinding: 
 

• AbRS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2454 

 

• Afdeling accepteert ADC-toets en tracébesluit haalt de eindstreep 

 

• Afdeling stelt zich ten aanzien van de beoordeling van de 
alternatievenafweging (A) en de dwingende redenen (D) relatief 
soepel op 
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ADC-toets Blankenburgverbinding 
  
“28.3. (…) Hoewel zij terecht wijzen op het belang dat de industrie in 
het HIC zelf zo veilig mogelijk is, kan een grootschalige 
calamiteit in het gebied nooit helemaal worden uitgesloten. 
Het is dan ook evenzeer van belang dat de bereikbaarheid 
van het gebied voor de hulpdiensten zo goed mogelijk is.  

(…) 

Het tracé zorgt ervoor dat in het geval van een calamiteit een 
extra route beschikbaar is voor de hulpdiensten en uit het 
gebied te evacueren personen. Om deze redenen heeft de 
minister zich terecht op het standpunt gesteld dat het tracé 
nodig is in verband met argumenten die verband houden met 
de menselijke gezondheid en de openbare veiligheid.    Voor 
zover Natuurmonumenten en anderen wijzen op de nuloptie 
stelt de Afdeling vast dat daarmee de bereikbaarheid van het 
HIC - en daarmee de veiligheid van het gebied - juist niet 
wordt verbeterd. In zoverre is de nuloptie dus geen 
alternatief voor het tracé.”. 
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Compenserende 
maatregelen 
Blankenburg-
verbinding 

Resumerend: 
 

• Onzekerheden over het PAS hoeven niet te betekenen dat 
een plan of project geen doorgang kan vinden 

• PAS blijft immers gelden 

• Loopt een project spaak vanwege stikstof? Oplossingen 
blijven mogelijk -> maatwerk is het sleutelwoord 
(bronmaatregelen, gewijzigde uitvoering van het project 
etc.) 

 

• 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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Contact 

Rachid Benhadi  

06 – 13 73 69 52 

r.benhadi@hekkelman.nl 

Tycho Lam 

06 – 51 83 26 43 

t.lam@hekkelman.nl 


