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Uitspraak Raad van State over het PAS 

11 juni 2019 

 

Tycho Lam, Paul Bodden en Rachid Benhadi 

In vogelvlucht: 

waar komen we vandaan en waar 
staan we nu? 

mr. Tycho Lam 



6/11/2019 

2 

Het PAS in een notendop 
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Het PAS in een notendop 

11-6-2019 4 



6/11/2019 

3 

 

 

De PAS-uitspraken van 29 mei 2019: 

PAS mag niet als toestemmingsbasis voor 
activiteiten worden gebruikt 

5 11-6-2019 

De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

 

• AbRS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603 
(natuurvergunningen) 

 

• AbRS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604 (weiden van vee en 
bemesten van landbouwgrond) 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Drie schema’s (natuurvergunningen) 

Schema 1 (r.o. 7.3): 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Drie schema’s (natuurvergunningen) 

Schema 2 (r.o. 13.8) 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Drie schema’s (natuurvergunningen) 

Schema 3 (r.o. 16.8): Overzicht rol en duiding maatregelen in PB 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Schema beweiden en bemesten 

R.o. 5.8: 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 
Voordelen maatregelen wel of niet betrekken in passende 
beoordeling 

R.o. 18, punten 5 en 6: 

 

“5. De verwachte voordelen van instandhoudings- en passende 
maatregelen staan niet vast als deze ten tijde van de passende 
beoordeling niet daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 

(…) 

6. De verwachte voordelen van instandhoudings- en passende 
maatregelen staan niet vast indien ten tijde van de passende 
beoordeling: 

a. nog niet is uitgewerkt hoe de voordelen tot stand zullen worden 
gebracht, of 

b. het niveau van wetenschappelijke kennis het niet mogelijk maakt dat 
die voordelen met zekerheid in kaart worden gebracht of 
gekwantificeerd.”. 

 

• Beide uitgangspunten gelden cumulatief 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Lessen voor projectspecifieke passende beoordelingen 

“38. Zoals vermeld in 1.5 leidt deze uitspraak tot bijstelling van de 
rechtspraak van de Afdeling over de eisen waaraan een passende beoordeling 
moet voldoen. De conclusies over de rol en duiding van instandhoudings-, 
passende en beschermingsmaatregelen en autonome ontwikkelingen in een 
passende beoordeling en de uitgangspunten voor de beoordeling of de 
positieve gevolgen van maatregelen die in een passende beoordeling zijn 
betrokken ten tijde van die beoordeling vaststonden, zijn voor elk Nbw-/Wnb-
besluit waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt van 
belang. De uitspraak kan derhalve ook gevolgen hebben voor zaken waarin 
het PAS niet aan de orde is. 

38.1. De bovenstaande beschrijving van de gevolgen die deze uitspraak kan 
hebben voor verschillende soorten besluiten waarin het PAS een rol heeft 
gespeeld is louter informatief en niet limitatief. Of en welke gevolgen de 
toepassing van het PAS in een concrete zaak heeft zal de Afdeling op grond 
van hetgeen in die zaak is aangevoerd beoordelen.”. 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Lessen voor projectspecifieke passende beoordeling 

“16.6. De kritische depositiewaarde geldt niet als absolute grenswaarde voor 
het bepalen van de gunstige staat van instandhouding van stikstofgevoelige 
habitattypen, maar de mate en duur van de overschrijding van de kritische 
depositiewaarde zijn wel belangrijke indicatoren voor de beoordeling of de 
daling van de depositie door de PAS-bronmaatregelen en de effecten van de 
herstelmaatregelen in de gebieden al dan niet nodig zijn voor het behoud en 
het voorkomen van verslechtering van de stikstofgevoelige natuurwaarden. 

16.7. Gelet op de matige staat van instandhouding van de hoogveenhabitats 
in de Peelgebieden en het gegeven dat de forse overbelasting van 
stikstofdepositie, die ook op de lange termijn blijft bestaan, en verdroging 
knelpunten vormen voor die staat, is aannemelijk dat de PAS-
bronmaatregelen en de herstelmaatregelen in de Peelgebieden moeten 
worden geduid als instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen die 
krachtens artikel 6, eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn nodig zijn 
voor het behoud of het voorkomen van verslechtering van deze 
natuurwaarden.”. 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Oordeel ten aanzien van het PAS 

 

• PAS in strijd met artikel 6 lid 3 van de Hrl: 

– een programma zoals het PAS laat zich moeilijk verenigen 
met artikel 6 lid 3 Hrl 

– de uit artikel 6 lid 3 Hrl voortvloeiende eisen voor een 
passende beoordeling staan in de weg aan een programma 
zoals het PAS, dat enerzijds is gericht op het treffen van 
maatregelen voor het behoud en herstel van natuurwaarden 
op termijn en anderzijds op het direct mogelijk maken van 
nieuwe activiteiten 

– de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag ligt 
voldoet niet aan de hiervoor aangehaald eisen. 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Gevolgen: onderdelen PAS onverbindend 

 

• Het PAS mag niet (meer) als basis voor toestemming voor 
activiteiten worden gebruikt! 

– hierdoor zijn onderdelen van de PAS en de bijbehorende 
regelgeving onverbindend verklaard 

• o.a. de aanwijzing van 118 Natura 2000-gebieden 

• o.a. Bijlage 2 van de PAS 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Gevolgen: onderdelen PAS onverbindend 

 

• Artikel 2.12 van het Besluit natuurbescherming is onverbindend 
verklaard 

 

• Gevolgen: 

– de drempel- en grenswaarden van 0,05 respectievelijk 1 mol 
per hectare per jaar geldt niet meer 

– in beginsel zal voor iedere toename aan stikstofdepositie een 
vergunning moeten worden aangevraagd bij een locatie waar 
de kritische depositiewaarde wordt overschreden 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Gevolgen lopende procedures en verrichte meldingen 

 

• Toestemmingen die zijn verleend op grond van het PAS én nog 
niet in rechte onaantastbaar zijn geworden, kunnen niet in stand 
blijven (indien in rechte bestreden) 

– denk aan: Nbw-vergunningen, omgevingsvergunningen 
waarbij een Nbw-toestemming is aangehaakt, tracébesluiten 

 

• Alle situaties die sinds 1 juli 2015 zijn gemeld, zijn alsnog met 
terugwerkende kracht vergunningplichtig 

– bij een melding is immers geen sprake van een in rechte 
onaantastbaar besluit 

 

• Dit geldt dus ook voor alle situaties die niet hoefden te worden 
gemeld, omdat de drempelwaarde niet werd overschreden 

 

• Ook bestemmingsplannen waarbij het PAS een rol speelt 
(kunnen) worden geraakt 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Geen gevolgen onherroepelijke natuurvergunningen, maar… 

• De uitspraak heeft geen gevolgen voor onherroepelijke 
natuurvergunningen.  

• 1 op 1 inpassing van natuurvergunningen die met toepassing van 
het PAS zijn verleend kunnen niet meer 1 op 1 in het 
bestemmingsplan ingepast worden. 

• Intrekking artikel 5.4 lid 2 Wnb? 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Beweiden en bemesten 

 

• Uitzondering op vergunningplicht voor beweiden en bemesten is 
in strijd met Habitatrichtlijn 

– Sprake van project (ruimere uitleg dan m.e.r.-richtlijn) 

– een activiteit die significante gevolgen kan hebben en 
waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, 
kan niet categoraal kan worden uitgezonderd van de 
vergunningplicht, omdat deze activiteit daarmee zou worden 
toegestaan zonder dat sprake is van een individuele passende 
beoordeling 

– Uitzonderingen: zie r.o. 9 e.v. van ECLI:NL:RVS:2019:1604  

 

• Weiden van vee is onlosmakelijk verbonden met oprichten, 
uitbreiden of exploitatie van veehouderij (=project) 

– Opknippen van één project in een vergunningplichtig en een 
niet-vergunningplichtig deel is niet toegestaan 
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De PAS-uitspraken van 29 mei 2019 

Beweiden en bemesten 

 

• Bemesten is op zichzelf een project of andere handeling en is niet 
onlosmakelijk verbonden met oprichten, uitbreiden of exploitatie 
van veehouderij 

– Uitrijden mest is geen absolute noodzaak  mest kan immers 
ook naar elders worden afgevoerd 

– Voor uitrijden mest kan separate vergunning worden 
aangevraagd en verleend 
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Ontwikkeling van veehouderijen 

Natuurvergunningen en bestemmingsplannen 

mr. Paul Bodden 

 

 

Centrale vraag: 

Hoe kan zonder het PAS (i) een natuurvergunning worden 
verleend en (ii) een bestemmingsplan worden vastgesteld 
voor de ontwikkeling van een veehouderij die een toename 
van de stikstofdepostie met zich brengt? 
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Natuurvergunning 

 

•A-G Kokott: 

″E.      Slotbeschouwing (…) 160. Houdt men het totaalbeeld voor ogen, 
dan is het duidelijk dat een lidstaat als Nederland niet onderworpen kan 
zijn aan een onvoorwaardelijke verplichting om zijn landbouw plotseling 
op grote schaal in te perken en ook fors in te grijpen in andere 
economische ontwikkelingen teneinde de belasting van Natura 2000-
gebieden met stikstof tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 
Dwingende redenen van groot openbaar belang dienen naar behoren in 
aanmerking te worden genomen. 

161. Deze redenen bestaan enerzijds uit het algemene maatschappelijke 
belang bij economische ontwikkeling en anderzijds, met name wanneer 
reeds goedgekeurde activiteiten mogen worden voortgezet, uit het 
rechtsstatelijke doel, de grondrechten van de betrokken ondernemingen te 
eerbiedigen. Hoewel het in de regel lastig zal zijn, de belangen van 
individuele agrarische bedrijven als dwingende redenen van groot 
openbaar belang te aanvaarden, biedt een integrale beoordeling als het 
PAS de mogelijkheid, deze particuliere belangen in te passen in het 
algemene belang bij agrarische ontwikkeling en bij de eerbiediging van 
verworven rechten.”. 
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Natuurvergunning 

 

• Techniek? 

• Reparatie PAS? 

- Gaat dat lukken / Is dat een verstandige route? 

- Hoe lang gaat dat duren? 

• Oprichting / wijziging veehouderij en weiden => één project  

• Nader te definiëren deel van de Nederlandse Veehouderij => 
dwingende redenen van groot openbaar belang? 

- ´ADC-toets´ 

• Ontstentenis van alternatieven, dwingende redenen van groot 
openbaar belang en compenserende maatregelen 

• Projectspecifieke passende beoordeling waarbij natuurmaatregelen 
worden betrokken 

• Interne saldering 
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Natuurvergunning 

 

•Veelal: enige optie => externe saldering (maar enkel indien ´gave´ stikstof 
beschikbaar is) 

• Via (provinciale / regionale) depositiebank? 

 

• PrePAS jurisprudentie weer onverkort relevant 

• AbRS 7 september 2001, ECLI:NL:RVS:2011:BR6898  

• Bestaande rechten => vergunde situatie op de 
referentiedatum 

• AbRS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1891 (Leveroy) 

• Bestaande rechten => enkel vergunde rechten op de 
referentiedatum die ná de referentiedatum vergund zijn 
gebleven 

• AbRS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1931 (Liessel) 

• Bedrijf moet op moment van saldering nog feitelijk aanwezig 
zijn 

• Hervatting moet mogelijk zijn zonder nieuwe (destijds) Nbw-
vergunning 
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Natuurvergunning 
Vervolg externe saldering 

     

• + Stoppersruimte: AbRS 19 december 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:4192 (Sint-Oedenrode) 

• Nadere precisering jurisprudentie stoppersruimte in de uitspraak 
van 29 mei 2019; dubbele inzet stikstofdepositie uitgesloten 
indien: 

• Bedrijf veroorzaakte op 1 juli 2015 geen stikstofdepositie 
meer of 

• Veroorzaakte op 1 juli 2018 nog stikstofdepositie of 

• Staat binnen één kilometer afstand van een Natura 2000-
gebied 

• Referentiedata:  

• VR: toestemming voor 20 juni 1994 / 24 maart 2000 

• HR: toestemming voor 7 december 2004 

• Of: natuurtoestemming 
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AERIUS Calculator 
 

     

• Mag in beginsel worden toegepast 

• Echter, ingaan op bezwaren:  

• AERIUS Calculator niet of minder geschikt voor 
depositieberekeningen op korte afstand van de bron, omdat, 
anders dan in het rekenmodel AAgro-Stacks, de diameter van 
het emissiepunt en de uittreedsnelheid niet kunnen worden 
ingevoerd en een gebouwmodule ontbreekt; zou tot verschillen 
leiden bij een bron op korte afstand 
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Bestemmingsplan 

 

• Bestemmingsplan geen toedelingsbesluit PAS, echter:  

• Verwijzing in bestemmingsplan naar passende beoordeling PAS 

• Eén-op-één inpassing prioritaire projecten PAS in 
bestemmingsplan 

• Eén-op-één inpassing onherroepelijke natuurvergunningen die op 
basis van het PAS zijn verleend 

• Eén-op-één inpassing PAS-meldingen in bestemmingsplan 

• Het onder verwijzing naar de passende beoordeling bij het PAS in 
het bestemmingsplan toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen die 
onder de grenswaarde (1 mol/ha/jr) of drempelwaarde (0,05 
mol/ha/jr) uit het PAS blijven 

• Maatregelen uit het PAS ook borgen in het bestemmingsplan 

• … 
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Bestemmingsplan 

 

• Andere referentiesituatie: feitelijke en planologisch legale situatie 
ten tijde van de vaststelling van het plan  

• AbRS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1515 (Westellingwerf)  

• AbRS 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:298 (Apeldoorn) 

• Niet relevant: milieurechtelijk legaal, omgevingsvergunning 
bouwen 

 

• Feitelijke situatie: vergunde veebezetting in het plangebied direct 
voorafgaand aan vaststelling bestemmingsplan, die (voor feitelijke 
onderbezetting) wordt gecorrigeerd door recente CBS-cijfers 
(meitellingen) 

• AbRS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3507 (Leudal) 
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Bestemmingsplan 

 

 

• Denken in verschillende oplossingen/gebiedsgericht? 

 

• Onderscheid 

• Bestemmingsplan voor één ontwikkeling 

• Bestemmingsplan voor het buitengebied 
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Bestemmingsplan voor één ontwikkeling 

 

• Geen aantasting natuurlijke kenmerken 

 

• Rechtstreeks, onlosmakelijk gevolg 

 

• Mitigeren 

 

• Eén-op-één inpassing 

 

• Salderen 

 

 

31 11-6-2019 

Geen aantasting natuurlijke kenmerken 

 

 

• AbRS 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1434  
(De Zuivelhoeve Hengelo) 

• + 0,01 mol/ha/jaar 

• = 0,001 - 0,002% van de kritische depositiewaarden  

• Maatregelen 

 

• AbRS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:497 (Rondweg 
Voorthuizen) 

• 0,5, 0,4 en 0,3 mol/ha/jaar 
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Rechtstreeks, onlosmakelijk gevolg 

 

• AbRS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:784 (Randweg Cuijk) 

 “(…) 27.4. Voor de beoordeling van de gevolgen van het plan voor 
het Natura 2000-gebied dienen alle samenhangende gevolgen te 
worden betrokken. De raad heeft daarbij terecht ook de positieve 
gevolgen van de aanleg van de randweg als gevolg van het feitelijk 
verdwijnen van  landbouwgronden betrokken. Het betreft in dit 
geval een rechtstreeks, onlosmakelijk gevolg van het plan, nu de 
weg ter plaatse van deze gronden zal worden aangelegd en deze 
gronden zodoende niet meer agrarisch kunnen worden gebruikt. 
Derhalve zal ter plaatse van deze  gronden ook geen mest meer 
kunnen worden uitgereden. (…)” 

 

• Eerder in gelijke zin: AbRS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014: 
4672 (Bedrijventerrein De Kolk en Rondweg Nunspeet)  
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Mitigeren 

 

• Mitigerende maatregel 

• Beschermingsmaatregel als bedoeld in de uitspraak van 29 mei 
2019 

 

• AbRS 14 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3192  
(De Hertenhorst Beekbergen) 
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Eén-op-één inpassing 

 

• Natuurvergunning één-op-één inpassen in bestemmingsplan 

 

• Artikel 2.8 lid 2 Wnb 

 

• AbRS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS: 2016:1515 (Weststellingwerf) 

• Natuurvergunning moet onherroepelijk zijn 

• Bestemmingsplan mag niet meer mogelijk maken dan de 
natuurvergunning 

• Borging in de planregels 

• Uit oogpunt van rechtszekerheid moet duidelijk zijn welke 
natuurvergunning precies wordt bedoeld 

• Geen passende beoordeling  

=> in zoverre geen milieueffectrapportage vereist op 
grond van artikel 7.2a, eerste lid, Wm 
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Eén-op-één inpassing 

 

″36. (…) Deze uitspraak betekent dat geen toepassing kan worden gegeven 
aan artikel 19j, vijfde lid van de Nbw 1998 of artikel 2.8, tweede lid, van de 
Wnb als het plan een herhaling of voortzetting is van een project waarvoor een 
Nbw/Wnb-vergunning is verleend op basis van het PAS-beoordelingskader. De 
conclusie dat op grond van de passende beoordeling die aan het PAS ten 
grondslag ligt niet verzekerd is dat de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-
gebieden niet worden aangetast, betekent dat redelijkerwijs moet worden 
aangenomen dat een passende beoordeling voor het plan nieuwe gegevens en 
inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat plan. 

 

37.    Het voorgaande betekent dat deze uitspraak gevolgen kan hebben voor 
bestemmingsplannen waarvan de beroepsprocedure nog niet is afgerond en 
waarin (door degene die zich op deze bepalingen kan beroepen) 
beroepsgronden naar voren zijn gebracht over de toepassing van artikel 19j, 
vijfde lid, van de Nbw 1998 of artikel 2.8, tweede lid, van de Wnb en waarbij is 
afgezien van het maken van een passende beoordeling omdat die eerder is 
gemaakt voor een Nbw/Wnb-vergunning die verleend is met het PAS-
beoordelingskader.″ 
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Salderen 

 

• Zie AbRS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:254 (Hilvarenbeek) 

• Saldering = mitigerende maatregel indien: 

• Directe samenhang tussen het voorgenomen plan en de 
salderingsmaatregel 

• Deze wordt aangenomen als de vergunning voor het saldo-
gevende bedrijf daadwerkelijk is of zal worden ingetrokken ten 
behoeve van de uitbreiding van het saldo-ontvangende bedrijf 

• Dit kan blijken uit het intrekkingsbesluit of een overeenkomst 

• Verder dient vast te staan dat de bedrijfsvoering van het saldo-
gevende bedrijf daadwerkelijk is of wordt beëindigd 

 

• Let op: uitvoerbaarheid bestemmingsplan: 

• Zie bijv. AbRS 26 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8316, 
r.o. 2.36.4 (Buitengebied 2010 Oirschot) 

• Echter ook: AbRS 31 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2371 
(Ommen) 
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Bestemmingsplan voor het buitengebied 

 

• Veelal: ‘op slot zetten’ bestaande veehouderijen 

 

• Veel varianten: maximale dieraantallen, diersoorten, dierplaatsen, 
stikstofemissie, stikstofdepositie 

 

• Let op: 

• Stikstofdepositie als gevolg van het weiden en bemesten!? 

• AbRS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3197 (Oisterwijk) 

• Emissieregel volstaat niet, sluit niet uit dat het plan zal leiden tot een 
toename van de depositie ten gevolge van het houden van dieren 
buiten de stallen 

• Echter: AbRS 6 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2413 
(Bronckhorst) 

• Emissieregel in plaats van depositieregel gesanctioneerd 
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Bestemmingsplan voor het buitengebied 

 

 

 

•AbRS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3197 (Oisterwijk) 

• Gebruiksverbod: ″(….) het gebruik van gronden met de 
bestemming ´agrarisch met waarden – Landschap en natuur´ 
waarop niet tevens een aanduiding bouwvlak is gelegen, waarbij 
de emissie N/ha/jaar meer bedraagt dan de emissie N/ha/jaar 
afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan 
aanwezige bestaande gebruik van deze gronden. (….)″ 
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Bestemmingsplan voor het buitengebied 

 

• Drie grote nadelen ‘op slot zetten’ 

 

• Niet dynamisch (verduurzaming?) 

 

• Separate trajecten voor ontwikkelingen 

 

• Planschaderisico’s 
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Bestemmingsplan voor het buitengebied 

• Ontwikkeling en daarmee dynamiek via binnenplanse 
salderingsmethode? 

 

• AbRS 28 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2793  
(Buitengebied fase II 2013 Oirschot) 

• Bouw stallen slechts toegestaan, indien stikstofemissie vanuit 
inrichting niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt 

• ‘Saldering’ in casu niet (goed) gedefinieerd 

• Directe samenhang noodzakelijk tussen plan en 
salderingsmaatregel 

• Salderen met afname stikstofdepositie ter plaatse van arealen 
habitattype waar toename stikstofdepositie  
plaatsvindt    
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Bestemmingsplan ´Buitengebied 
Groesbeek´, salderingsregeling:  
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Programma Aanpak Stikstof 

Hoe nu verder met ruimtelijke 
ontwikkelingen (bedrijventerreinen, 
infra, wonen etc.) na de uitspraak van 
de Raad van State van 29 mei 2019?  

mr. Rachid Benhadi 

✗ ✗ ✗ 

Eerste reactie minister Schouten 

 

Minister Schouten heeft bij brief van 29 mei 2019 een eerste reactie 
gegeven op de PAS-uitspraken: 

– de huidige motivering van het PAS biedt niet de 
wetenschappelijke zekerheid dat er geen schadelijke gevolgen 
zijn voor de natuur 

– een dergelijke toestemming vooraf, zoals bij het PAS, mag 
niet meer gegeven worden 

– de vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en 
bemesten is niet in overeenstemming met de Hrl; hiervoor is 
een vergunning nodig 

 

• De opschorting van de toestemmingsverlening op basis van het 
PAS blijft van kracht, het is ook niet meer mogelijk om meldingen 
in te dienen 

 

• Eerste week van juni bestuurlijk overleg met de PAS-partners over 
hoe gevolg kan worden gegeven aan de uitspraak 
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Bestemmingsplannen en 
natuurbeschermingsvergunningen 
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Bestemmingsplannen 

• Verschillende bestemmingsplannen liggen bij de Afdeling op de plank 

• verwezen naar passende beoordeling bij PAS (zowel prioritaire als 
niet-prioritaire projecten) 

• Parklaan Ede (ECLI:NL:RVS:2016:1230) en Kustzone 
Petten (ECLI:NL:RVS:2016:1229) 

• PAS-uitspraak zal uiteraard gevolgen hebben voor deze plannen 

 

• Voor vernietigde én alle nieuwe bestemmingsplannen geldt (indien 
significant negatieve gevolgen voor een N2000-gebied) niet kunnen 
worden uitgesloten) een verplichting om een passende beoordeling 
(en MER, 7.2a Wet milieubeheer) te maken  
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Natuurbeschermingsvergunningen 

• Idem voor natuurbeschermingsvergunningen -> veel zaken op de 
plank bij rechtbanken en Afdeling  

 

• Voor vernietigde en alle nieuw te verlenen 
natuurbeschermingsvergunningen verplichting om stikstofgevolgen 
alsnog in kaart te brengen 

 

• Start met voortoets en eventueel daarop volgend een passende 
beoordeling -> vervolgens aanvraag natuurbeschermingsvergunning 
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Bestemmingsplannen en 
natuurbeschermingsvergunningen 

• Kortom: terug naar de “klassieke” procedure (voortoets, passende 
beoordeling, mitigatie) 

• projectspecifieke beoordeling: depositie vanwege de met 
het bestemmingsplan/natuurbeschermingsvergunning mogelijk 
gemaakte ontwikkelingen beoordelen op gevolgen voor 
stikstofgevoelige habitattypen  

 

• Oude discussies over mitigatie gaan weer herleven 
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Mitigerende maatregelen 

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

• Algemene 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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Drempelwaarden 

• Let op: geen ruimte om te spelen met drempelwaarden en 
afstanden 

 

• Door PAS geïntroduceerde drempelwaarde 0,05 mol/ha/jr was en 
is niet bruikbaar 

• De Heuning-Oost (ECLI:NL:RVS:2017:2760) 

• Randweg Haps (ECLI:NL:RVS:2016:784) 

 

• Idem voor natuurbeschermingsvergunningen: 

• AbRS 9 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1207 
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Gevolgen voor vergunningvrije en 
meldingsplichtige gevallen? (I) 

• Groot probleem voor de praktijk.  

 

• AbRS: sneuvelen PAS heeft gevolgen voor gevallen die onder PAS (1) 
uitgezonderd waren van vergunningplicht dan wel (2) waarvoor 
volstaan kon worden met een melding 

 

“33.2. Het voorgaande betekent dat (…) dat er geen grens- en 
drempelwaarde en afstand heeft gegolden, en dat geen toepassing kon 
worden gegeven aan de uitzondering op de vergunningplicht voor 
activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken die de grens- of 
drempelwaarde niet overschrijdt of die op een grotere afstand dan de 
vastgestelde afstand worden gerealiseerd. Geconstateerd moet worden 
dat activiteiten die met toepassing van de uitzondering op de 
vergunningplicht zonder vergunning zijn gerealiseerd of verricht alsnog 
vergunningplichtig zijn. Dat geldt ook voor activiteiten waarvoor de 
meldingsplicht gold.”.  

Kortom: alsnog vergunningplicht…. 
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Gevolgen voor vergunningvrije en 
meldingsplichtige gevallen? (II) 

• Mogelijke oplossing? Externe saldering weer toegestaan 

 

• 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) 

 

• Artikel 5.5 lid 3 Wnb is onverbindend verklaard (AbRS 29 mei 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, r.o. 39.7 e.v.) 
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Van probleem naar oplossing 
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Marsroute (op hoofdlijnen) 
 

• Stap 1: waar hebben we het precies over? Wat veroorzaakt welke 
depositie? 

 

• Stap 2: welke mogelijkheden zijn er om de stikstofdepositie als 
gevolg van een plan of project te reduceren?  

 

• Stap 3: juridische borging maatregelen (in bestemmingsplan of 
natuurbeschermingsvergunning) 

 

• Stap 4: resteffect? Is effect significant? 

 

• Stap 5: ADC-toets 
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Invoerkant kritisch beschouwen 
 

• Kortom: toename stikstofdepositie is niet per definitie spelbreker -> 
het gaat erom 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 

• Aan welke knoppen kan er gedraaid worden? 

• Bereidheid tot concessies? 

 

• Vanuit dat startpunt kan gezocht worden naar oplossingen 
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Invoerkant kritisch beschouwen 
 

• Oplossingen blijven mogelijk -> maatwerk is het sleutelwoord  

• van worstcase-beschouwing naar realistische beschouwing 

• bronmaatregelen,  

• fasering, 

• gewijzigde uitvoering van het project,  

• planologische borging in het bestemmingsplan  

• Welke typen bedrijven laat je wel of niet toe? Welke 
bedrijfscategorieën? 

• Eisen aan bedrijfsvoering? 

• etc. 
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Stikstofdepositie en planologische 
waarborgen 
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Bestemmingsplannen - stikstofverkaveling 
• Bedrijventerreinen: wordt het niet tijd voor bestemmingsplannen 

met een stikstofverkaveling? 

 

• Per bedrijfskavel toekennen emissie- en depositieruimte toekennen 
en deze juridisch borgen in planregels? 

• Verdeling schaarste depositieruimte op een juridisch bindende 
manier 

• Treffen van (vergaande) bronmaatregelen wordt gestimuleerd 

• Denk bijv. aan gasloos bouwen op industrieterrein -> 
beperkt stikstofbudget in bestemmingsplan noodzaakt tot 
treffen maatregelen 

 

• Vgl. bestemmingsplan met geluidverkaveling 

• AbRS 4 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:237 en 
ECLI:NL:RVS:2015:234) 

 

• Pionieren met bestaande juridische instrumenten 
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Bestemmingsplannen – overige juridische 
waarborgen 

 

• Knelpunt in praktijk bij bedrijventerreinen: verkeersaantrekkende 
werking 

 

• Hoofdvraag: Kunnen in een bestemmingsplan beperkingen worden 
gesteld aan de verkeersaantrekkende [(vracht)autobewegingen] van 
een bedrijf?  
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Bestemmingsplannen – juridische 
waarborgen 

• AbRS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1354 (tussenuitspraak) en 16 
augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2193 (einduitspraak) (Derde 
Merwedehaven) 

 

• Planregeling: gebruik gronden voor bedrijfsactiviteiten uitsluitend 
toegestaan indien per m2 uitgeefbare grond per jaar niet meer dan 
0,8 vrachtwagentransporten (= 1,6 verkeersbewegingen) 
plaatsvinden 
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Bestemmingsplannen – juridische 
waarborgen 

• Afdeling (tussenuitspraak) 

 

• Vrachtwagentransporten kunnen gevolgen hebben voor “woon- en 
leefklimaat, verkeersveiligheid, milieu, volksgezondheid en natuur” 

 

• Met het beperken van de vrachtwagenbewegingen in de planregels 
wordt beoogd de nadelige gevolgen voor de omgeving te beperken 
(goede ruimtelijke ordening, ruimtelijk relevant) 

• i.c. o.a. Natura 2000-gebied 

 

• De Afdeling acht de bestreden planregeling planologisch relevant 

 

• Handhaafbaarheid? 
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Bestemmingsplannen – juridische 
waarborgen 

• Bestuurlijke lus: gemeenteraad voegt planregel toe die bedrijven 
verplicht tot: (a) het bijhouden van een administratie van het 
jaarlijkse aantal vrachtwagentransporten, (b) het bij het bedrijf 
bewaren van deze gegeven voor een periode van minimaal twee jaar, 
en (c) het op eerste aanvraag van een daartoe bevoegde ambtenaar 
inzage geven in deze gegevens. 

 

• Appellanten (bedrijven): administratieverplichting is een extra last 
voor de betrokken bedrijven en bepaling is overbodig. 

 

• Afdeling:  

• administratieverplichting is ruimtelijk relevant in verband met de 
handhaafbaarheid van de planregeling inzake het maximaal aantal 
toegestane vrachtwagentransporten, en  

• daarmee in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening 

 

 

11-6-2019 63 

 

Bestemmingsplannen – juridische 
waarborgen 

• Kansen? Jazeker! Voor: 

• Individuele bedrijfslocaties (vrachtwagenbewegingen); 

• Landgebonden bedrijventerreinen (vrachtwagenbewegingen); 

• Havengebieden (normeren vrachtwagen- en vaarbewegingen); 

 

• Stapje verder: 

• Gebruik specifieke (elektrische) bedrijfsmiddelen in planregels 
borgen? 

• Gebruik specifieke (elektrische) bedrijfsmiddelen in 
natuurbeschermingsvergunning borgen? 
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Kritische depositiewaarde 

• Is het maximale gedaan om de stikstofdepositie terug te brengen? 

 

• Is er nog een restdepositie over? 

 

• Is deze significant? 

 

 

N.B.: moet de kritische depositiewaarde van een habitattype als 
absolute grenswaarde voor het bepalen van de gunstige staat 
van instandhouding van een habitattype? 

RvS: Neen. De mate en de duur van de overschrijding zijn bijkomende 
indicatoren die van belang zijn en die relevant zijn voor het bepalen van 
de significantie van een aantasting. 
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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) 
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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 
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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 

 

• Alternatieven beoordelen in licht doelstelling plan/project 
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ADC-toets: alternatieven 

• Vergelijk doelstelling Doortrekking A15: 

 

“Het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid over de weg 
door de doorstroming op, capaciteit, betrouwbaarheid en 
robuustheid van de weg te vergroten en daarbij rekening te houden 
met de leefomgeving.”. 

 

• “De (…) (conclusie, RB) is dat er geen redelijkerwijs alternatieve 
oplossingen voorhanden zijn, die een gelijkwaardig doelbereik én 
minder effect op Natura 2000-gebied hebben ten opzichte van het 
voorkeursalternatief, zie ook de samenvattende tabel met de 
beschouwing van de alternatieven ten opzichte van de 
gestelde hoofddoelstelling van het voornemen en hun 
bijbehorende (milieu)effecten.” (Tracébesluit A12/A15 Ressen 
– Oudbroeken (18 februari 2019) 
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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 (ook hier 
weer belangrijke rol weggelegd voor geformuleerde doelstelling 
plan/project) 

 

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

• Werkgelegenheidsbelang 

• Volkshuisvestingsbelang 

• Gezondheidsbelang 

• Nationale economische belangen 

• Belang opwekken duurzame energie 

• (verkeers)veiligheid 

• Volksgezondheid  
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ADC-toets: dwingende redenen  

• Voorbeeld werkgelegenheidsbelang: 

 

• AbRS 16 juli 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AH9872 (Westerschelde 
Container Terminal): 

 

“In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat een regionaal 
werkgelegenheidsbelang nooit een dwingende reden van 
groot openbaar belang kan zijn, in de zin van artikel 6, vierde lid, 
van de Habitatrichtlijn. Wel zal de dwingende reden van groot 
openbaar belang overtuigend moeten worden aangetoond. 
Hierbij dient ondubbelzinnig vast te staan dat het belang 
van de realisering van het plan of project op de lange 
termijn zwaarder moet wegen dan het belang van het 
behoud van de SBZ.”. 
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ADC-toets: dwingende redenen  

 

“Uit de stukken blijkt niet waarop de hiervoor geschetste 
verwachting van een significante neergang van de werkgelegenheid 
in de Zeeuwse havengebieden is gebaseerd. Daarmee is niet 
duidelijk geworden of verweerders een gedegen onderzoek hebben 
verricht naar de te verwachten ontwikkeling van de werkgelegenheid 
in Zeeland. Bij de beantwoording van de vraag of het regionale 
werkgelegenheidsbelang in dit geval kan worden aangemerkt 
als een dwingende reden van groot openbaar belang, kon een 
dergelijk onderzoek niet worden gemist. De Afdeling acht in 
zoverre dan ook niet overtuigend aangetoond dat het 
economische belang van de aanleg van de WCT moet worden 
aangemerkt als een dwingende reden van groot openbaar 
belang. Hier wreekt zich ook het ontbreken van een toereikend 
onderzoek naar alternatieven waarmee de werkgelegenheid in de 
regio kan worden behouden dan wel uitgebreid. De beperkte 
vraagstelling die aan het plan ten grondslag ligt, staat in de weg aan 
een toereikende onderbouwing van het antwoord op de vraag of in 
dit geval sprake is van dwingende redenen van groot openbaar 
belang.”. 
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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 
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ADC-toets 
 

• Verwachting eerdere seminars: ADC-toets zal steeds vaker worden 
doorlopen bij grotere projecten 

 

Inmiddels:  

• Projectplan Waterwet hoogwatergeul Reevediep (2015) 

• AbRS 25 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3623 

• Tracébesluit Blankenburgverbinding (2018) 

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

• Tracébesluit Doortrekking A15 Ressen (2019) 

• AbRS ? 
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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: 

 

“De compenserende maatregelen zullen in 2018 worden uitgevoerd. 
De compenserende maatregelen worden dus circa 5 jaar voor 
aanvang van het gebruik van de Blankenburgverbinding gerealiseerd 
en dus ruim voordat de mogelijke aantasting begint. Het tempo 
van ontwikkeling is bovendien hoger dan het tempo van 
aantasting. Op geen enkel moment zal er daarom sprake zijn 
van een vermindering van oppervlak of kwaliteit van de 
betrokken habitattypen. Gelet op de omvang, kwaliteit, locatie en 
tijdigheid van de compensatie is de conclusie dat de algehele 
samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.”. 

 

 

11-6-2019 81 

Contact 

 
• Tycho Lam | 06-51 832 643 | t.lam@hekkelman.nl 

 

• Paul Bodden | 06-12 339 623 | p.bodden@hekkelman.nl 

 

• Rachid Benhadi | 06-13 736 952 | r.benhadi@hekkelman.nl 


