
Programma Aanpak Stikstof 
na de uitspraak van de Europese rechter

Basis van het PAS

• bronmaatregelen 

• herstelmaatregelen

� zorgen samen met bestaand beleid (gericht op afname 
stikstofdepositie) voor ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

Melding- en vergunningstelsel onder het PAS

• depositie 0-0,05 mol (drempelwaarde)

o AERIUS-berekening bewaren 

• depositie 0,05-1,0 mol (grenswaarde)

o meldplicht natuurbescherming

• depositie > 1,0 mol

o vergunningplicht natuurbescherming

Uitspraak Raad van State 17 mei 2017

• gebreken aan het PAS

o daling stikstofdepositie i.v.m. maatregelen onvoldoende 
onderbouwd

o ruimte voor economische ontwikkelingen onvoldoende onderbouwd

o verwachte voordelen van maatregelen zijn dus onzeker 

• prejudiciële vragen aan Europese rechter 

Uitspraak Europese rechter 7 november 2018

• maatregelen waarvan de verwachte voordelen niet vaststaan, mogen 
niet worden meegenomen in het PAS 

o dat is wel gedaan in het PAS � daardoor valt basis van het PAS 
feitelijk weg

o overheid moet gebreken aan het PAS, indien mogelijk, herstellen 
(op 4 juli 2018 heeft de overheid een nadere onderbouwing van 
het PAS naar de RvS gestuurd)

• uitzondering op vergunningplicht voor activiteiten onder drempel- / 
grenswaarde is onder strikte voorwaarden mogelijk



Gevolgen na de uitspraak 
van de Europese rechter

Overheid en Raad van State aan zet

• overheid moet, indien mogelijk, zorgen voor juiste onderbouwing van 
het PAS

• Raad van State moet, met inachtneming van uitspraak Europese 
rechter én nadere onderbouwing van het PAS, een uitspraak doen

• vervolgzitting Raad van State naar verwachting 1e kwartaal van 2019

Gevolgen voor bedrijven

• gevolgen voor bedrijven zijn op dit moment nog onduidelijk; 
provincies hebben hierover nog geen uitspraken gedaan

• gevolgen voor lopende procedures: die worden aangehouden totdat 
Raad van State uitspraak heeft gedaan in de pilotzaken

• verwachting: minder ruimte voor economische ontwikkelingen

• risico: voorlopig geen vergunningverlening; PAS-meldingen voor veel 
Natura 2000-gebieden al niet meer mogelijk

• mogelijkheden: economische ontwikkeling door intern salderen of de 
ADC-toets (alternatieven ontbreken, er is een dwingende reden van 
groot openbaar belang en er worden compenserende maatregelen 
getroffen)

Bestaat er een risico op het intrekken van natuurvergunningen die zijn 
verleend o.g.v. het PAS en/of het ‘ongeldig’ verklaren van PAS-
meldingen? Dat valt nog te bezien; daarvoor moeten eerst de nadere 
onderbouwing van het PAS en de uitspraak van de Raad van State 
worden afgewacht.

Vragen?

• www.francadamen.com

• fd@kneppelhout.nl

• 06 839 777 75


