
Gevolgen PAS-uitspraak 
voor initiatiefnemers
Juli – September 2019

Provincie Noord-Brabant

Initiatiefnemers die met activiteiten zijn gestart voordat 
hun vergunning onherroepelijk werd, hebben dit op 
eigen risico gedaan. Het bevoegd gezag moet hand- 
haven. Provincies en Rijk werken samen aan een hand-
reiking voor handhaving.

Consequenties bij beroep 
De verwachting is dat de rechter besluiten, gebaseerd 
op het PAS en waartegen beroep is aangetekend over 
stikstofdepositie, in beginsel zal vernietigen. Als initiatief-
nemer kunt u ervoor kiezen om de onderbouwing van 
het aspect stikstofdepositie te vervangen door een indi-
viduele ecologische beoordeling op basis van interne, 
externe saldering of ADC-toets. Het bevoegd gezag kan 
dan een wijzigingsbesluit vaststellen. Zoals hierboven 
gesteld zal een ADC-toets echter waarschijnlijk voor uw 
project niet bruikbaar zijn.

Bronmaatregelen 
De uitspraak bevestigt het belang van bron- en herstel-
maatregelen. De bevoegde gezagen hebben besloten 
om door te gaan met de uitvoering van de onder het 
PAS te nemen bron- en natuurherstelmaatregelen en 
bovendien te zoeken naar extra landelijke bronmaat- 
regelen in de diverse sectoren.
Het terugbrengen van de stikstofuitstoot tot nul geeft u 
het beste perspectief op een vergunning. Actief onder-
zoeken welke bronmaatregelen u kunt nemen is daarbij 
van belang. Welke bronmaatregelen in uw situatie 
effectief zijn, is maatwerk. Voorbeelden zijn: 
 - Toepassen van nageschakelde techniek (bijvoor-

beeld de-NOx-installaties).
 - Anders inrichten van het terrein, waardoor uitstoot 

op een andere plek de lucht in gaat en daardoor 
ook op een ander gebied effect heeft (schoorste-
nen, inrit, laad- en loslocatie).

 - Verlagen van de depositie van de productie. Kijk 
vooral naar de verbrandingsprocessen waarbij 
stikstofoxiden vrijkomen.

 - Aanpassen van de bedrijfsprocessen. Deze kunnen 
ook zelf stikstofoxiden of ammoniak emitteren. Aan-
passen kan bijvoorbeeld door minder productie- 
lijnen neer te zetten of te faseren in het productie-
proces, hiermee kan een reductie worden bereikt.

 - Het inpandig verwerken van materialen. 
 - Bij de realisatie van wegen en wegwerkzaamheden 

ander materieel inzetten dat geen of minder stikstof 
uitstoot. 

Door bronmaatregelen te nemen is er nog veel mogelijk. 
Vaak kan een bedrijf, als het weet wat de kaders zijn, 
aanpassingen doen waardoor de depositie verlaagd 
wordt. Meestal is dit wel een kwestie van andere of 
hogere investeringen. Maar met landelijke subsidiere-
gelingen of energiefondsen zijn er mogelijkheden om 
de kosten te verlagen. Hierover kunt u meer informatie 
vragen bij uw contactpersoon.

Hoe verder?
De provincie erkent het effect van de PAS-uitspraak 
op initiatiefnemers in alle sectoren in Nederland en 
Noord-Brabant en zet zich als PAS-partner landelijk 
dan ook sterk in om een oplossing te vinden voor deze 
impasse. De provincie is ervan overtuigd dat een ver- 
vanger voor het PAS sterk zal inzetten op verduurzaming 
op bedrijfsniveau in alle economische sectoren. Alleen 
zo komt er een houdbaar systeem voor economische 
ontwikkeling met behoud van waardevolle natuur. De 
overgang naar zo’n nieuw systeem zal ongetwijfeld niet 
makkelijk zijn. Toch ziet de provincie dit met vertrouwen 
tegemoet. 

We willen u graag helpen en ondersteunen bij de ge- 
volgen van de PAS-uitspraak. We zullen u daarom 
samen met andere overheden in Brabant regelmatig 
informeren over de actuele ontwikkelingen. Deze folder 
is hier een eerste uitwerking van. Voor meer informa-
tie verwijzen we u naar onderstaande websites. Hier 
verwachten we u in de loop van september 2019 meer 
te kunnen vertellen. 

Meer informatie en op de hoogte 
blijven
Uitspraken van de Raad van State: www.raadvansta-
te.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/ 
Website BIJ12: www.bij12.nl/pas 
Website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/ 
onderwerpen/aanpak-stikstof
Website provincie Noord-Brabant:  
www.brabant.nl/pas 

Vragen stellen?
Contactgegevens van uw projectleider: 

................................................................................
Vragen over de uitvoering van vergunningverlening, 
handhaving en toezicht: info@odbn.nl 
Vragen over het proces en de kaders: PAS@brabant.nl 
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GEVOLGEN VOOR NIEUWE 
VERGUNNINGEN
De PAS-uitspraak betekent dat toestemmingsbesluiten 
(zoals vergunningen) niet kunnen worden verleend 
onder verwijzing naar de passende beoordeling van het 
PAS. In de volgende situaties is vergunningverlening wel 
mogelijk:
1. Het effect (stikstofdepositie) op stikstofgevoelige 

N2000-gebieden is nul, bijvoorbeeld door het 
nemen van bronmaatregelen;

2. Het effect van het initiatief blijft binnen de eigen 
vergunde “rechten” (intern salderen, effect is nul of 
dalend);

3. Het effect wordt (onder strikte voorwaarden) extern 
gesaldeerd met één of meerdere saldogevende 
bedrijven. 

4. Er is een ecologische onderbouwing waaruit blijkt 
dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende 
N2000-gebied niet worden aangetast, ondanks dat 
er een effect is. 

5. Er wordt toestemming verleend op basis van een 
zogenaamde ADC-toets. Uit de toets moet blijken 
dat aan de volgende drie voorwaarden wordt 
voldaan: 
 a. Er zijn geen alternatieven (A) voor het project;
 b. Er is een dwingende reden (D) van openbaar 

belang;
 c. Er worden voldoende compenserende maat- 

regelen (C) getroffen.
Optie 4 en 5 zullen voor u waarschijnlijk niet van  
toepassing zijn. Optie 4 is moeilijk om aan te tonen.  
Optie 5 is alleen van toepassing bij grote (infrastructu- 
rele) projecten van maatschappelijk belang.

GEVOLGEN VOOR LOPENDE 
VERGUNNINGEN
Heeft u een lopende vergunning? Dan is het onder- 
staande voor u van toepassing: 

Aanvragen vergunningen
Omdat de collectieve passende beoordeling via het PAS 
is komen te vervallen, kunnen op basis hiervan geen 
vergunningen worden verstrekt. Om een vergunning te 
krijgen moet u dus terugvallen op het nemen van bron-
maatregelen, een individuele passende beoordeling aan 
de hand van intern- of extern salderen of een ADC-toets.
Een aantal projecten kan door intern salderen een 
stikstofeffect voorkomen. Voor intern salderen is zo 

snel mogelijk een rekentool nodig. Het streven is in 
september 2019 de geactualiseerde AERIUS Calculator 
beschikbaar te stellen.

De bevoegde gezagen werken samen om te komen tot 
een beleidslijn voor toekomstige vergunningverlening op 
basis van de ADC-toets en extern salderen. Het streven 
is deze beleidslijn inclusief handreiking najaar 2019 
beschikbaar te hebben.

Meldingen en vergunningsvrije activiteiten
Als gevolg van de uitspraak is de vrijstelling van de 
vergunningplicht onder de grenswaarde vervallen. Hier-
mee vervalt de mogelijkheid om meldingen in te dienen. 
Voor alle gemelde activiteiten is er nu dus alsnog een 
vergunningplicht.

Deze vergunningvrije activiteiten zijn destijds uitgevoerd 
conform de toen geldende wet- en regelgeving. Daar-
mee hebben initiatiefnemers te goeder trouw gehandeld. 
Om deze reden zal er geen sprake zijn van actieve 
handhaving: na vaststelling van de beleidslijn voor toe-
komstige vergunningverlening zal voor deze activiteiten 
gestreefd worden naar legalisatie.

Projecten behorend bij PAS-meldingen die nog niet zijn 
gerealiseerd, zijn niet meer zonder vergunning uit te 
voeren. Ook voor deze projecten moet u dus een ver-
gunning aanvragen. In de uitwerking die in de komende 
periode is te verwachten, zullen provincies en Rijk  
definiëren wat onder ‘nog niet gerealiseerd’ wordt 
verstaan.

(Ontwerp) besluiten
De ontwerpbesluiten die ter inzage liggen, maar waar-
over nog geen definitief besluit is genomen, kunnen 
geen doorgang vinden. Op de omgevingsvergunningen 
die nog niet definitief zijn, zijn de zogenoemde  
‘verklaring van geen bezwaar’ niet meer van toe- 
passing.

Voor deze en voor de vernietigde vergunningen 
geldt dat een nieuwe vergunning nodig is om de 
eerder aangevraagde activiteiten alsnog mogelijk 
te maken. De initiatiefnemer moet dus een nieuwe 
vergunningaanvraag indienen. Dit kan pas als de 
nieuwe AERIUS Calculator beschikbaar is. Dit is 
waarschijnlijk in september 2019.

GEVOLGEN PAS-UITSPRAAK VOOR 
INITIATIEFNEMERS

JULI – SEPTEMBER 2019

Bent u momenteel bezig met een vergunningaanvraag? Wilt u op 

korte termijn een vergunning aanvragen voor uw project? Of wilt 

u een bestemmingsplan vaststellen? Dan krijgt u waarschijnlijk te 

maken met de uitspraak van de Raad van State over het PAS.

PAS-UITSPRAAK RAAD VAN STATE

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het PAS. Het Programma Aan-

pak Stikstof (PAS) mag niet meer als basis worden gebruikt bij de toestemming voor activiteiten waarbij 

stikstof vrijkomt. Het PAS werd namelijk gebruikt om, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen 

van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming te geven voor activiteiten die 

mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer). 

Van de PAS-uitspraak is een filmpje gemaakt dat u via deze link kunt bekijken:  

vimeo.com/338944317.
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