
Hieronder staat een citaat uit het advies van het adviescollege (blz. 33-34). 

Het Adviescollege acht het, mede gelet op de administratieve lasten, niet wenselijk dat 
kleine bijdragen aan de depositie die onder het PAS waren vrijgesteld van een vergunning 
(dit betreft niet beweiden en bemesten) en tijdelijke emissies (zoals hiervoor omschreven in 
paragraaf 4.4) alsnog worden onderworpen aan langdurige vergunningprocedures. 
Aangezien de urgentie bij sommige projecten groot is, dient te worden gestreefd naar 
besluitvorming op korte termijn. Het Adviescollege beveelt Rijk en provincies aan beleid te 
formuleren langs de volgende lijnen.  

Aanvraag  

 bij gebreke van een vrijstellingsregeling zal met het oog op legalisering een 
vergunningaanvraag moeten worden ingediend;  

 aanvragers moeten – na bekendmaking van het beleid – een redelijke termijn krijgen 
voor indiening van de aanvraag;  

 aanvrager zal een nieuwe AERIUS-berekening moeten overleggen;  
 aanvragers zijn gehouden om informatie te verstrekken over welke inspanningen zij 

verrichten om emissies zoveel mogelijk te beperken (toepassen van best beschikbare 
technieken);  

 aanvrager dient inzicht te geven in de gerealiseerde activiteiten per 29 mei 2019. 
Latente ruimte komt niet in aanmerking voor legalisering (behoudens maatwerk, zie 
paragraaf 4.4).  

Faciliteren individuele beoordeling  

• er dient te worden gezocht naar een systematiek waarin de benodigde vergunningruimte 
wordt geïnventariseerd door de provincies;  

• deze vraag wordt per activiteit inzichtelijk gemaakt en de totale vraag wordt gerelateerd 
aan de ruimte die na afroming beschikbaar is. Het gaat daarbij om een collectieve 
passende beoordeling waarin individuele activiteiten inzichtelijk worden gemaakt. Voor 
de activiteiten waarvoor ruimte beschikbaar is, is naar de mening van het Adviescollege 
nader individueel onderzoek niet zinvol ; 

• gezocht moet worden naar een mogelijkheid om in lijn met het voorgaande een 
eenvoudige afdoening te bewerkstelligen, die leidt tot een vergunning;  

• bij het ontbreken van voldoende ruimte kan aanvrager ervoor kiezen de stappen van 
salderen of de ADC-toets te doorlopen.  

Bij de herbeoordeling van vernietigde vergunningen, bij een eerste beoordeling van situaties 
die als gevolg van de uitspraak van de Raad van State weer vergunningplichtig zijn 
geworden (anders dan de hiervoor genoemde vrijgestelde activiteiten, bijvoorbeeld omdat 
nog geen vergunning is verleend voor wijziging of uitbreiding ten opzichte van de 
referentiesituatie) adviseert het Adviescollege in het te ontwikkelen beleid aanvullend 
aandacht te besteden aan de volgende punten :  

• Aanvraag (in aanvulling op hetgeen hiervoor is genoemd)  
- inzicht verschaffen in de situatie ten tijde van de referentiesituatie, behoudens 

voor zover de aanvraag (legalisering van) nieuwe activiteiten betreft;  
- aanvrager kan een voorstel doen voor intern of extern salderen overeenkomstig 

het door Rijk en provincies in onderlinge afstemming geformuleerde beleid. Het 
salderingsbeleid moet onder andere betrekking hebben op de mate van afroming 
(latente ruimte en reductie). Bij de formulering van het beleid dient acht te 



worden geslagen op de randvoorwaarden die door de Raad van State worden 
verbonden aan saldering;  

- aanvrager kan een voorstel doen voor een ADC-toets;  
- onderzoek moet – behoudens bij interne saldering – plaatsvinden in het kader 

van een passende beoordeling;  
- het beschikbaar komen van ruimte voor vergunningverlening uit 

(gebiedsspecifieke) reductiemaatregelen, kan tot aanpassing van beleid leiden. In 
dat geval moet inzichtelijk worden gemaakt wat van aanvrager wordt verlangd.  

• Onderzoek ruimte vergunningverlening:  
- Er dient – evenals onder het PAS – een plafond te worden gesteld aan uit te 

geven ruimte. Daarbij moet wel worden voorzien in een hardheidsclausule voor 
bijzondere gevallen.  

- In de lijn van het voorgaande dient ook beleid te worden ontwikkeld voor de 
(her)beoordeling bestemmingsplannen en van nieuwe aanvragen.  

Het is aan te bevelen afspraken te maken over een evaluatie van het te formuleren beleid. 


