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PAS

• Programma is in werking getreden op 1 juli 2015 

• Voorts op 1 juli 2015 in werking getreden:
 Wet van 8 oktober 2014, houdende wijziging van de Nbw

(programmatische aanpak stikstof)
 Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof 
 Regeling programmatische aanpak stikstof

• PAS en onderliggende gebiedsanalyses vormen passende 
beoordeling voor het aspect stikstof. Voor andere mogelijke 
effecten op Natura 2000-gebieden kan dus nog een passende 
beoordeling nodig zijn



Depositieruimte





Grenswaarden



PAS
grenswaarden

• Grenswaarden (Besluit grenswaarden PAS) 
 Algemene grenswaarde van 1 mol/ha/j
 Bij rijkswegen en rijksvaarwegen (Tracéwet) wordt een 

afstandsnorm gehanteerd 
 Vangnetbepaling (0,05 mol/ha/j (als 95% van de ruimte is 

benut)
 Meldplicht (opgenomen in Regeling PAS): voor nader 

omschreven activiteiten met depositie groter dan 0,05 
mol/ha/j en max. 1 mol/ha/j

 Geen meldplicht voor prioritaire projecten



PAS
grenswaarden

• Wanneer melden?
 Tenminste vier weken en maximaal drie maanden voorafgaand 

aan realisatie activiteit ingeval van bijplaatsen dieren
 Tenminste vier weken en maximaal twee jaar voorafgaand aan 

realisatie activiteit ingeval van oprichting, wijziging of 
uitbreiding inrichting (landbouw, industrie of gebruik 
gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden) of 
aanleg/wijziging infrastructuur

 ‘Onterechte’ meldingen?



PAS
grenswaarden

• Jurisprudentie 
 Vz. ABRvS 6 november 2015, 201507651/1/R2:  

meldingsbevestiging niet op rechtsgevolg gericht, en derhalve 
geen appellabel besluit

 ABRvS 2 maart 2016, 201504734/1/R2: melding hangende 
beroepsprocedure tegen weigering vergunning. Beroep niet 
ontvankelijk



PAS
grenswaarden

• In verschillende Natura 2000-gebieden is de 
depositieruimte voor meldingsplichtige projecten en 
andere handelingen uitgeput (zie voor een overzicht 
http://pas.bij12.nl en mededelingen Staatscourant)

• Gevolg: 
 grenswaarde voor die gebieden van rechtswege verlaagd naar 

0,05
 projecten en andere handelingen waarvoor geen melding kan 

worden gedaan, vallen terug op vergunningplicht met 
mogelijkheid van beroep op ontwikkelingsruimte uit segment 
2 (voor zover beschikbaar)

http://pas.bij12.nl/


Het toedelen van ontwikkelingsruimte 



PAS
Ontwikkelingsruimte

Toedelen ontwikkelingsruimte
• Bij in de wet genoemde besluiten of ander besluit dat bij ministeriële 

regeling is aangewezen (momenteel geen andere besluiten aangewezen)

Veelal wijziging of uitbreiding bestaande bedrijven
• Beoordeling toename ten opzichte van situatie waarvoor reeds Nb-

toestemming is verleend (Nbw-vergunning, omgevingsvergunning 
aangehaakt, beheerplan)

• Indien niet eerder toestemming: peildatum 1 januari 2015 : (= depositie die 
in periode 1-1-2012 tot en met 31-12-2014 per kalenderjaar ten hoogste 
werd veroorzaakt o.g.v. omgevingsvergunning, melding/vergunning 
Hinderwet/Wm), idem indien feitelijke depositie hoger is dan volgt uit 
besluit (zie hiervoor)

• Bij wegen/vaarwegen beoordeling ten opzichte van autonome toename



PAS
Ontwikkelingsruimte

• ABRvS 27 januari 2016, 201406537/1/R2 en 
201406589/1/R2: 
 Deel instandhoudingsmaatregelen die zijn betrokken als feitelijke 

ontwikkeling betreffen tevens PAS-maatregelen
 Volgens appellanten kunnen die maatregelen niet ook worden 

ingezet voor (in casu) elektriciteitscentrales
 Effecten van maatregelen t.b.v. centrales mogen niet in een later 

stadium alsnog in de vorm van ontwikkelingsruimte worden 
vrijgegeven



PAS
ontwikkelingsruimte/grenswaarden

• Stand van zaken
 Sinds inwerkingtreding ruim 1700 vergunningaanvragen en ruim 

2000 meldingen
 Ongeveer 94 % landbouw
 Zuid-West Veluwe: ontwikkelingsruimte benut (meldingen en 

segment 2)
 Tot nu toe 357 onherroepelijke vergunningen



STAND VAN ZAKEN PLANNEN

Wet natuurbescherming



Wet natuurbescherming
Stand van zaken

• Wet natuurbescherming bevat ruimere regeling voor 
programmatische aanpak (art. 1.13 Wn)
• a. de belasting van natuurwaarden van Natura 2000-gebieden of 

bijzondere nationale natuurgebieden door bij of krachtens deze 
maatregel aangewezen factoren te verminderen en de 
instandhoudingsdoelstellingen van die gebieden te realiseren, of 

• b. de staat van instandhouding van de van nature in Nederland in het 
wild voorkomende soorten dieren of planten of de in Nederland 
voorkomende typen natuurlijke habitats of habitats van soorten te 
verbeteren

• Bij of krachtens amvb of bij provinciale verordening



Wet natuurbescherming
Stand van zaken

• Uitvoeringsregelgeving Besluit natuurbescherming en 
Regeling natuurbescherming

• Hoofdstuk 2, titel 2.1, van het besluit: continuering van de 
regeling, van de programmatische aanpak stikstof

• Hoofdstuk 2 van de regeling natuurbescherming (=Regeling 
programmatische aanpak stikstof)

• “Voor andere factoren dan stikstofbelasting is een 
programmatische aanpak op landelijk niveau thans niet 
nodig.”



Dank voor uw aandacht.
Vragen?

afreriks@element-advocaten.nl


