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Enkele relevante ontwikkelingen van afgelopen jaar:

• 1 januari 2017 inwerkingtreding Wet natuurbescherming

• tussenuitspraken Raad van State over Programma  Aanpak 
Stikstof (PAS) met prejudiciële vragen 

• uitspraken over PAS en bestemmingsplan

• uitspraak over Wnb-vergunningplicht voor drainage

• aanscherping Brabants maatregelenpakket veehouderij

Terugblik 2017
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Wet natuurbescherming in het kort: wat bleef hetzelfde?

• basis voor vergunningen / plannen / meldingen

• toetsingskader in art 2.7 + 2.8 + 2.9 Wnb

• behoud verbod extern salderen

• behoud toetsingskader PAS, inclusief meldingsplicht (Bnb en 
Rnb)

• loskoppelen vergunningaanvragen Wnb en Wabo blijft mogelijk 
(kan door eerst Wnb aan te vragen en daarna Wabo)

Wet natuurbescherming
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Wat veranderde er ook alweer met de inwerkingtreding van de Wnb?

• nieuw bevoegd gezag: provincie waarin project / andere 
handeling wordt gerealiseerd (evt. met instemming andere 
provincies)

• beroep in twee instanties (rechtbank + RvS)

• landelijke vrijstelling van Wnb-vergunningplicht voor beweiden 
en bemesten is vervallen (sinds 1 januari 2017 bevoegdheid 
van provincies)

Wet natuurbescherming
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Programma Aanpak Stikstof
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Depositieruimte PAS
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Samenvatting melding- en vergunningstelsel onder PAS:

• depositie 0-0,05 mol: AERIUS-berekening bewaren 
- betreft ‘autonome groei’ (onder drempelwaarde)
- NB: ogv Wnb geen verplichting

• depositie 0,05-1,0 mol: meldingsplicht
- betreft ‘onder grenswaarde’
- let op realisatietermijn

• depositie boven 1,0 mol: Wnb-vergunningplicht
- betreft ‘vrije ontwikkelingsruimte’
- let op provinciale beleidsregels en intrekkingsbevoegdheid

Toetsingskader PAS
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Uitspraken RvS 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259 en 1260):

• 1259: over PAS algemeen

• 1260: over beweiden en bemesten

• prejudiciële vragen aan Hof van Justitie: zijn de verschillende 
onderdelen van het PAS in overeenstemming met artikel 6 
Habitatrichtlijn (Hrl) vastgesteld?

• verzoek RvS om vragen vóór 1 juli 2018 (helft programma-
periode 1 juli 2015 – 1 juli 2021) te beantwoorden

Tussenuitspraken PAS
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Enkele gebreken aan PAS:

• omvang depositiedaling waarvan in PAS is uitgegaan, is 
onvoldoende inzichtelijk gemaakt
- (gevolgen van) verschillende PAS-bronmaatregelen zijn 

onvoldoende onderbouwd
- vanwege contra-indicaties mocht niet zonder meer worden 

uitgegaan van doorzetten dalende trend stikstofdepositie

• omvang depositieruimte waarvan in PAS is uitgegaan, is 
onvoldoende inzichtelijk gemaakt
- niet blijkt dat maximale cumulatieve bijdrage van alle 

activiteiten onder drempelwaarde is meegenomen in passende 
beoordeling voor PAS

- risico dubbel benutten ruimte stoppende bedrijven vanwege 
(uitzonderings)mogelijkheden extern salderen

Tussenuitspraken PAS
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Prejudiciële vragen PAS algemeen in het kort:

• drempel- en grenswaarde
- onzeker of uitzondering op Wnb-vergunningplicht in 

overeenstemming is met art. 6 Hrl

• één passende beoordeling voor individuele vergunningen
- onzeker of Wnb-vergunning mag worden verleend o.b.v. 

passende beoordeling PAS waarin totale hoeveelheid 
stikstofdepositie is beoordeeld

• maatregelen
- onzeker of bron- en herstelmaatregelen in passende 

beoordeling mogen worden betrokken (incl. positieve 
gevolgen ervan)

Tussenuitspraken PAS
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Enkele overwegingen en prejudiciële vragen over beweiden en 
bemesten:

• is uitzondering op Wnb-vergunningplicht voor beweiden en 
bemesten in overeenstemming met art. 6 Hrl?

• daarvoor eerst beoordelen: project of andere handeling

• voor uitzondering op Wnb-vergunningplicht gelden voor project 
namelijk strengere voorwaarden dan voor andere handeling 

• veel Europese rechtspraak over uitzonderingen op Wnb-
vergunningplicht, maar niet over beweiden en bemesten, 
daarom verschillende prejudiciële vragen

Tussenuitspraken PAS
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Géén voorlopige voorziening door Raad van State:

• PAS lijkt op voorhand geen ongeschikt instrument om uitvoering te 
geven aan verplichtingen ex art. 6 Hrl

• RvS acht het waarschijnlijk dat gebreken aan PAS kunnen worden 
hersteld zodat PAS ongewijzigd of gewijzigd (bijv. minder 
depositieruimte) kan worden voortgezet 

• door reservering depositieruimte in PAS voor eerste helft tijdvak (1-
7-2015 tot 1-7-2018) en tweede helft tijdvak (1-7-2018 tot 1-7-
2021) afzonderlijk is soort buffer ingebouwd

• RvS acht het niet aannemelijk dat er (in de eerste helft van het 
tijdvak) onomkeerbare gevolgen optreden

• daarom in beginsel tot 1 juli 2018 geen aanleiding tot treffen 
voorlopige voorziening

Tussenuitspraken PAS
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Andere uitspraken en Brabant  
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Mag PAS in bestemmingsplan worden toegepast?

• ABRS 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3433
- PAS-melding telt niet mee in referentiesituatie plan
- grenswaarde PAS in planregels; in stand gelaten

• ABRS 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3530
- geen inhoudelijk oordeel over vraag of grenswaarde en 

drempelwaarde PAS in planregels zijn toegestaan
- geen passende beoordeling in volgende situaties plan:

- één-op-één inpassing Wnb-vergunning
- artikel 2.8, tweede lid, Wnb
- als referentiesituatie = planologisch legale situatie

vóór vaststelling plan, voor zover feitelijk gerealiseerd

Uitspraken PAS en 
bestemmingsplan
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Voor drainage mogelijk Wnb-vergunningplicht:

• zie bijv. ABRS 15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:417

• situatie: nieuwe drainage aangelegd op gronden in een inham 
van een Natura 2000-gebied, zonder Wnb-vergunning

• handhaving: drainage kan kwaliteit natuurlijke habitats 
verslechteren of significant verstorend effect hebben op soorten 
waarvoor Natura 2000-gebied is aangewezen

• conclusie: Wnb-vergunning nodig (in deze situatie)

Uitspraak drainage
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Verordening natuurbescherming Noord-Brabant:

• bovenwettelijke reductie-eisen ammoniakemissie

• aangepast in het kader van het maatregelenpakket zorgvuldige 
veehouderij (juli 2017)

• aanscherping eisen

• eisen voortaan ook voor rundvee en geiten

• versneld aanpassen van oude stallen aan eisen (uiterlijk 1-1-
2020 / 1-1-2022 in plaats van 1-1-2028)

• intern salderen niet meer mogelijk

Aanscherping Brabants 
maatregelenpakket
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Vooruitblik
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Welke ontwikkelingen staan ons te wachten?

• aanpassing PAS door overheid n.a.v. tussenuitspraken Raad 
van State van 17 mei 2017?

• beantwoording prejudiciële vragen PAS door Hof van Justitie 

• daarna einduitspraken PAS door Raad van State

• aanvullende brongerichte maatregelen PAS en/of herzieningen 
PAS?

Vooruitblik
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Dank voor jullie aandacht!

Kneppelhout & Korthals Advocaten

www.kneppelhout.nl
010 400 5100

06 839 777 75
fd@kneppelhout.nl

www.francadamen.com


