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 | Inleiding

De stikstofdepositie in Nederland is 

hoog: de natuur is op veel plekken over-

belast. Het PAS moet de natuur bescher-

men tegen de negatieve effecten van 

(toenames van) stikstofdepositie en 

tegelijkertijd zorgen dat economische 

groei mogelijk blijft. Het PAS omvat 

daartoe brongerichte maatregelen 

waardoor de stikstofdepositie afneemt 

en herstelmaatregelen in de natuurge-

bieden zelf. Het PAS omvat een syste-

matiek voor het beoordelen van projec-

ten en de toestemmingsverlening. Het 

gaat hierbij om alle type projecten, 

zoals industriële activiteiten, veehoude-

rijen, aanleg van wegen en de realisatie 

van woningen.

In verschillende beroepszaken bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State (ABRvS) wordt aange-

voerd dat het PAS strijdig is met de 

Europese Habitatrichtlijn. Ook zijn er 

bezwaren tegen technische aspecten 

van het PAS en het rekeninstrument 

AERIUS. De ABRvS heeft besloten negen 

zaken als ‘pilot’ te behandelen. Het gaat 

om zaken waarbij natuurvergunningen 

met ontwikkelingsruimte zijn verleend 

voor agrarische bedrijven en om zaken 

over het weiden van vee en het bemes-

ten van gronden waarvoor geen natuur-

vergunning meer nodig is. De ABRvS 

heeft deze zaken eind 2016 op zitting 

behandeld. Op 17 mei 2017 zijn door de 

ABRvS twee tussenuitspraken gedaan 

met zogenoemde prejudiciële vragen 

aan het Hof van Justitie (HvJ). Vragen 

over de uitleg van een Europese richtlijn 

mag de ABRvS niet zelf beantwoorden, 

omdat die uitleg leidend is voor rechters 

in alle EU lidstaten. De ABRvS is daarom 

genoodzaakt deze vragen voor te leggen 

aan het HvJ. Eén uitspraak vraagt of het 

PAS op grond van de Habitatrichtlijn 

mag worden gebruikt voor het verlenen 

van natuurvergunningen. De andere 

uitspraak vraagt of het weiden van vee 

en het bemesten van gronden op basis 

van de Habitatrichtlijn zonder vergun-

ning mogen worden toegestaan. Dit 

artikel gaat in op de eerste tussenuit-

spraak over de natuurvergunningen, 

gericht op de houdbaarheid van het PAS 

als systeem. De volledige tekst van de 

uitspraken is te vinden op de website 

van de Raad van State.

 | Beroepsgronden

De beroepen over de natuurvergunnin-

gen aan agrarische bedrijven zijn inge-

steld door Stichting Werkgroep Behoud 

de Peel. Het beroep richt zich op: ‘ … Het 

PAS en de regelgeving waarborgen vol-

gens de Werkgroep niet dat op een juiste 

wijze uitvoering wordt gegeven aan arti-

kel 6 van de Habitatrichtlijn. Het ambi-

tieniveau van het PAS (…) is volgens de 

Werkgroep te mager. (…) geen uitzicht op 

het bereiken van een gunstige staat van 

instandhouding. Het PAS biedt daarom 

niet de zekerheid dat projecten (…) de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats niet 

zal aantasten.

(…) dat een programma niet de plaats 

van een individuele beoordeling kan 

innemen, die artikel 6, derde lid, van de 

Habitatrichtlijn vereist voor projecten die 

significante gevolgen kunnen hebben 

voor Natura 2000-gebieden. Verder stelt 

zij dat de passende beoordeling die aan 

het PAS ten grondslag ligt niet voldoet 

aan de eisen die de Habitatrichtlijn stelt, 

omdat daarin instandhoudings- en pas-

sende maatregelen zijn betrokken die op 

grond van artikel 6, eerste en tweede lid, 

van de Habitatrichtlijn, moeten worden 

getroffen. Daarnaast zijn in de passende 

beoordeling bron- en herstelmaatregelen 

betrokken die volgens de Werkgroep het 

karakter van compensatie hebben. De 

Werkgroep vindt het in het licht van arti-

kel 6 van de Habitatrichtlijn voorts 
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bezwaarlijk dat de ontwikkelingsruimte 

kan worden toegedeeld voordat de posi-

tieve gevolgen van de maatregelen zich 

hebben voorgedaan.

(…) stelt de Werkgroep verschillende 

inhoudelijke bezwaren tegen het PAS 

aan de orde. In algemene zin stelt zij dat 

het voor belanghebbenden nauwelijks 

mogelijk is inzicht te krijgen in de uit-

gangspunten, de prognoses en de bereke-

ningen die aan het PAS en het rekenin-

strument AERIUS ten grondslag liggen.’

 | Beantwoording en prejudiciële 

vragen

De ABRvS geeft een lezenswaardig 

overzicht van de stikstofproblematiek, 

het kader en de onderbouwing van het 

PAS en de wijze waarop toestemming 

aan projecten plaatsvindt. Het geeft ook 

een gedetailleerde beschouwing van de 

verhouding van het PAS met de 

Habitatrichtlijn. De ABRvS komt bij 

deze analyse tot enkele aspecten die tot 

vragen leiden over de uitleg van de 

richtlijn.

Ambitieniveau

De ABRvS is van oordeel dat het ambi-

tieniveau van het PAS verenigbaar is 

met de Habitatrichtlijn. De Afdeling 

leidt af dat de Habitatrichtlijn de ruimte 

biedt voor de keuze om een deel van de 

autonome daling van de stikstofdeposi-

tie en 50% van de daling van de stikstof-

depositie door de PAS-bronmaatregelen 

in te zetten voor economische activitei-

ten, waardoor de stikstofdepositie lang-

zamer afneemt dan het geval zou zijn 

zonder de uitgifte van depositie- en ont-

wikkelingsruimte. De verplichting van 

de Habitatrichtlijn om een gunstige 

staat van instandhouding te herstellen 

is niet aan een termijn gebonden. 

Hoewel de Habitatrichtlijn een resul-

taatsverplichting inhoudt, is het aan de 

lidstaten te bepalen op welke wijze en 

in welk tempo hieraan uitvoering wordt 

gegeven. De ABRvS is van oordeel dat 

met het ambitieniveau van het PAS de 

grenzen van de aan de lidstaat op dit 

punt gegeven beoordelingsruimte niet 

worden overschreden.

Het vereiste van een individuele toe-

stemming of individuele beoordeling

Het beoordelingskader van het PAS 

bepaalt dat als voor een project de 

drempel- of grenswaarde niet wordt 

overschreden, geen individuele toe-

stemming is vereist. De gevolgen van 

die projecten zijn in de passende beoor-

deling voor het PAS namelijk gezamen-

lijk betrokken. Voor projecten die de 

grenswaarde overschrijden is wel een 

individuele toestemming vereist (ver-

gunning), maar hoeft geen individuele 

passende beoordeling te worden 

gemaakt. De passende beoordeling die 

voor het PAS is gemaakt wordt name-

lijk als basis gelegd aan de verlening 

van de vergunning.

De ABRvS acht het aannemelijk dat de 

Habitatrichtlijn ruimte biedt voor het 

beoordelingskader dat met het PAS van 

kracht is geworden. Zij kan echter aan 

het van toepassing zijnde EU-recht en 

de rechtspraak van het HvJ, geen zeker-

heid ontlenen voor de beantwoording 

hiervan. Zij ziet daarom aanleiding 

hierover prejudiciële vragen te stellen 

aan het HvJJ.

Kwalificatie en betrekken van de maatre-

gelen

De specifieke vraag is of en zo ja onder 

welke voorwaarden in een passende 

beoordeling rekening mag worden 

gehouden met instandhoudingsmaat-

regelen, passende maatregelen en 

maatregelen die specifiek voor het pro-

gramma worden genomen en met 

autonome ontwikkelingen. Tevens is de 

vraag of voor deze maatregelen geldt 

dat ze uitsluitend in een passende 

beoordeling mogen worden betrokken 

als ze op dat moment reeds genomen 

zijn en resultaat hebben gehad.

De ABRvS acht het aannemelijk dat 

getroffen en nog te treffen maatregelen 

en autonome ontwikkelingen in een 

passende beoordeling kunnen worden 

betrokken. Maar de ABRvS kan echter, 

omdat in de rechtspraak van het HvJ 

een dergelijke situatie nog niet aan de 

orde is geweest, hiervan nu geen zeker-

heid geven. Dit geeft aanleiding hier-

over vragen aan het HvJ te stellen:

‘Mogen in de passende beoordeling 

(…) die voor (…) het PAS, is gemaakt, 

de positieve gevolgen van instand-

houdingsmaatregelen en passende 

maatregelen voor bestaande arealen 

(…) worden betrokken, die worden 

getroffen in verband met de verplich-

tingen die voortvloeien uit (…) de 

Habitatrichtlijn?

Indien deze vraag bevestigend 

wordt beantwoord: kunnen de 

positieve gevolgen van instand-

houdingsmaatregelen en passende 

maatregelen in een passende 

beoordeling voor een programma 

worden betrokken als deze ten 

tijde van de passende beoordeling 

nog niet zijn uitgevoerd en het 

positieve effect daarvan nog niet is 

verwezenlijkt? Is daarbij (…) van 

belang dat de uitvoering en het 

resultaat van die maatregelen 

wordt gemonitord en indien daar-

uit volgt dat de gevolgen ongunsti-

ger zijn dan waarvan is uitgegaan 

in de passende beoordeling, bijstu-

ring, indien nodig, plaatsvindt?

Mogen de positieve gevolgen van de 

autonome daling van stikstofdeposi-

tie die zich zal gaan manifesteren in 

de periode waarin het PAS geldt, in de 

passende beoordeling (…) worden 

betrokken? Is daarbij (…) van belang 

dat de autonome daling van stikstof-

depositie wordt gemonitord, en 

indien daaruit volgt dat de daling 

ongunstiger is dan waarvan is uitge-

gaan in de passende beoordeling, bij-

sturing, indien nodig, plaatsvindt?
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Mogen herstelmaatregelen die in het 

kader van het PAS worden getroffen 

en waarmee wordt voorkomen dat 

een bepaalde natuurbelastende fac-

tor, zoals stikstofdepositie, schadelij-

ke gevolgen kan hebben voor 

bestaande arealen (…), geduid wor-

den als beschermingsmaatregel (…), 

die in een passende beoordeling (…) 

mogen worden betrokken?

Indien deze vraag bevestigend 

wordt beantwoord: kunnen de 

positieve gevolgen van bescher-

mingsmaatregelen die in de pas-

sende beoordeling mogen worden 

betrokken, daarin worden betrok-

ken, als deze ten tijde van de pas-

sende beoordeling nog niet zijn 

uitgevoerd en het positieve effect 

daarvan nog niet is verwezen-

lijkt? Is daarbij (…) van belang dat 

de uitvoering en het resultaat van 

de maatregelen wordt gemoni-

tord en indien daaruit volgt dat 

de gevolgen ongunstiger zijn dan 

waarvan is uitgegaan in de pas-

sende beoordeling, bijsturing, 

indien nodig, plaatsvindt?’

 | Benodigde verbeteringen

De ABRvS heeft over een aantal aspec-

ten van het PAS wel een oordeel gege-

ven, omdat de Habitatrichtlijn daarbij 

niet aan de orde is. Hieruit volgt dat de 

onderbouwing van het PAS op onderde-

len moet worden verbeterd of aange-

vuld. Het gaat daar bij onder meer om:

de onderbouwing van de verwachte 

daling van de stikstofdepositie is 

onvoldoende inzichtelijk;

de onderbouwing van de verwachte 

economische groei van 2,5% als buf-

fer voor tegenvallers in de autonome 

daling is onvoldoende inzichtelijk;

het is onvoldoende inzichtelijk 

welke gegevens en aannames ten 

grondslag liggen aan de stelling dat 

de marge die is aangehouden tus-

sen de prognose van de landelijke 

daling van ammoniakemissie als 

gevolg van het Besluit Emissiearme 

Huisvesting en de daling van 

ammoniakemissie waarvan in het 

PAS is uitgegaan voldoende is om 

onzekerheden in de prognose op te 

vangen.

Het is onduidelijk of voldoende 

depositieruimte beschikbaar is voor 

het opvullen van bestaande rechten.

Het is aan de minister en staatssecreta-

ris van Economische Zaken en de 

minister van Infrastructuur en Milieu 

of zij hiermee in de tussentijd, in 

afwachting van de antwoorden van het 

HvJ, beginnen.

 | Gevolgen tussenuitspraken

De ABRvS treft tussentijds geen voorlo-

pige voorziening voor de natuurvergun-

ningen. Het PAS heeft een looptijd van 

zes jaar (2015-2021). De uit te geven 

ontwikkelingsruimte gedurende deze 

looptijd is verdeeld in twee periodes 

van drie jaar. De eerste periode loopt 

tot 1 juli 2018. De buffer van de tweede 

periode zorgt er naar verwachting voor 

dat activiteiten die tot 1 juli 2018 toe-

stemming krijgen op grond van het 

PAS, geen onomkeerbare gevolgen voor 

de natuur zullen hebben. Na 1 juli 2018, 

wanneer de tweede helft van de buffer 

zal moeten worden aangesproken, zal 

de situatie als dat nodig is opnieuw 

worden bekeken. 

Door de vragen aan het HvJ vindt nog 

geen definitieve geschillenbeslechting 

plaats over deze beroepszaken. Het is 

dus nog onzeker of de besluiten in 

stand blijven. De ABRvS heeft tevens 

circa 200 andere zaken lopen waarin 

wordt aangevoerd dat het PAS juridisch 

niet deugt. Deze en nieuwe beroepsza-

ken kunnen dan ook niet behandeld 

worden. De gevolgen van deze verwij-

zing naar het HvJ zijn daarom groot en 

van belang voor veel ontwikkelingen in 

Nederland. Het is wenselijk dat deze 

onzekerheid zo kort mogelijk is. De 

ABRvS heeft het HvJ verzocht de vragen 

met voorrang te behandelen en ver-

zocht de vragen vóór 1 juli 2018 te 

beantwoorden.

Het gaat nog geruime tijd duren voor-

dat duidelijkheid ontstaat wat deze vra-

gen voor het PAS betekenen. Op zich 

kan in de tussentijd gebruik worden 

gemaakt van het PAS en kunnen ver-

gunningen worden verleend en mel-

dingen worden ingediend. Er bestaat 

een groot risico dat veel van deze ver-

gunningen – indien een beroepsproce-

dure wordt gestart – zich gaan ophopen 

bij de rechter. Mocht het fout gaan met 

het PAS ontstaan er veel nieuwe vra-

gen, zoals: wat is de consequentie voor 

reeds verleende vergunningen? Naast 

dat gehoopt wordt dat het HvJ binnen 

de gevraagde termijn in de beantwoor-

ding voorziet, zijn de beroepszaken nog 

niet definitief beslecht. De ABRvS zal 

alle aangehouden zaken ook nog moe-

ten afhandelen. Er breekt een spannen-

de tijd aan!

* Berend Hoekstra is werkzaam als 

senior consultant luchtverontreini-

ging bij Tauw bv.
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