
Relevante te beoordelen aspecten 

 
De Advocaat-Generaal heeft in de conclusie van 25 juli 2018 (C-293/17 en 

C-294/17) overwogen wat de relevante te beoordelen aspecten zijn in een 
passende beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde lid, Habitatrichtlijn: 
 

“a)      Relevante te beoordelen aspecten 

 

49.      De eisen die deze criteria aan een programmatische 

totaalbeoordeling stellen, zijn behoorlijk hoog, met name omdat elke 
redelijke wetenschappelijke twijfel over de uitkomst moet worden 

uitgesloten. 
 

50.      Allereerst moet op juiste wijze worden bepaald, hoeveel stikstof er 
door de te coördineren individuele projecten vrijkomt, en welk percentage 
daarvan de stikstofgevoelige habitats in de betreffende beschermingszones 
bereikt. 

 
51.      In het bijzonder moet voor elke oppervlakte in beschermingszones 
waarop zich beschermde habitats bevinden, worden bepaald hoeveel stikstof 
door het beoordeelde individuele project maximaal wordt afgezet. Hoe 

fijnmazig het betreffende beoordelingsraster in ruimtelijke zin moet zijn, dat 
wil zeggen welke percelen op zichzelf moeten worden beoordeeld, is daarbij 
afhankelijk van de mate waarin de deposities van oppervlakte tot 

oppervlakte kunnen verschillen. 
 

52.      Tegelijkertijd moet de totale stikstofbelasting van deze oppervlakten 
door bestaande activiteiten op de juiste wijze worden bepaald. Derhalve 

volstaat het niet, zich te beperken tot bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de 
landbouw. Alle stikstofbronnen, zoals het verkeer, de industrie en 

particuliere huishoudens, moeten bij de beoordeling worden betrokken. 
 

53.      Tot slot moeten ook alle andere factoren in aanmerking worden 
genomen die in combinatie met stikstofdepositie nadelige gevolgen kunnen 

hebben voor de beschermingszones. 
 

54.      Zoals Denemarken tijdens de mondelinge behandeling terecht 
preciseerde, is het daarbij mogelijk, zich te baseren op geschatte waarden, 

aangezien een passende beoordeling noodzakelijkerwijs een prognose van 
de toekomstige gevolgen van de betreffende activiteiten is.  
 

55.      Deze geschatte waarden moeten echter beantwoorden aan de 
gevoeligheid van de betrokken habitats en soorten alsook aan het 

daadwerkelijke risico van een aantasting door de depositie van stikstof. Het 



is niet voldoende alleen ruwe gemiddelde waarden weer te geven en 

plaatselijke of tijdelijke maximumwaarden van de belasting te negeren 
wanneer deze maximumwaarden de verwezenlijking van de 

instandhoudingsdoelstellingen van het gebied kunnen belemmeren.” 

 

 

 


