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Stand van zaken wetgeving



Stand van zaken wetgeving

• Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden op 1 
januari 2017

• Grondslag voor programmatische aanpak (art. 1.13 Wnb):

a. vermindering belasting van natuurwaarden van Natura 2000-
gebieden of bijzondere nationale natuurgebieden door bij of 
krachtens amvb aangewezen factoren, realisering van de 
instandhoudingsdoelstellingen van die gebieden, of 

b. verbeteren 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

• Bij of krachtens amvb of bij provinciale verordening



Stand van zaken wetgeving

• PAS uitgewerkt in uitvoeringsregelgeving: Besluit natuurbescher-
ming (Stb. 2016, 383) en Regeling natuurbescherming (Stcrt. 2016, 
nr. 55791): op hoofdlijnen voortzetting regeling PAS onder Nbw
1998
 Hoofdstuk 2, titel 2.1, van het Bnb: 
 Hoofdstuk 2 van de Rnb

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





Stand van zaken wetgeving

• Enkele belangrijke aanpassingen in PAS-regelgeving met betrekking 
tot depositieruimte en drempelwaarden:  

 Zodra ergens sprake is van overschrijding grenswaarde, dan geen 
vrijstelling vergunningplicht. Evenmin vrijstelling als op meerdere 
Natura 2000-gebieden stikstofdepositie wordt veroorzaakt en 
depositie niet op alle Natura 2000-gebieden onder de grenswaarde 
blijft. Volgt uit art. 2.12, eerste lid, sub a, onder 1, Bnb

 Gevolg: alle ruimte uit segment 2. Dus niet meer deels uit depositie-
ruimte onder grenswaarde

 Indien weer ruimte beschikbaar: besluit art. 2.12, vierde en vijfde 
lid, Bnb (Besluit ministers EZ en I en M, dus niet meer van 
rechtswege)



Jurisprudentie



Jurisprudentie: melding

ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2893 (ook: Vz.
ABRvS 6 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3491) 
• Meldingsplicht heeft als doel het gebruik van de 

depositieruimte voor activiteiten onder een grenswaarde 
te monitoren 

• Uitzondering op de vergunningplicht volgt rechtstreeks uit 
Nbw 1998 en Besluit grenswaarden PAS 

• Melding noch de meldingsbevestiging zijn als voorwaarde 
gesteld voor het van toepassing zijn van de uitzondering 
op de vergunningplicht

• Reactie op de melding niet op rechtsgevolg gericht



Jurisprudentie: bevoegdheid 

ABRvS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3154/-
ECLI:NL:RVS:2016:3190
• Aanvragen Nbw-vergunning voor inwerkingtreding PAS
• Besluit op aanvraag d.d. 9 december 2015
• Besluit genomen conform bevoegdheidsverdeling zoals die 

gold op grond van per 1 juli 2015 gewijzigde Nbw 1998
• Voor de bevoegdheidsregeling in de artikelen 2a en 2 van 

de Nbw 1998 geen overgangsrecht, dus terecht sinds 1 juli 
2015 vigerende regeling m.b.t. bevoegdheid toegepast.



Jurisprudentie overgangsrecht PAS

Overgangsrecht
• PAS geldt op grond van art. 9.3, derde lid, Wnb als een 

programma als bedoeld in art. 1.13, eerste lid, Wnb
• Art. 5.13 Bnb : continuering overgangsrecht art. 19km, vierde lid, 

Nbw 1998 en art. 67a Nbw 1998). 



Jurisprudentie overgangsrecht PAS

Art. 5.13, tweede lid, Bnb (voorheen art. 67a Nbw 1998):
• PAS niet betrokken bij besluitvorming over projecten, plannen en andere 

handelingen indien aan drie voorwaarden is voldaan: 
 (i) vóór 1 juli 2015 was reeds een besluit in voorbereiding voor het 

project, plan of de andere handeling; 
 (ii) het bevoegde gezag beschikte op 30 juni 2015 over voldoende 

gegevens (waaronder, indien noodzakelijk, een passende beoordeling) om 
de aanvraag te kunnen beoordelen en 

 (iii) een tijdige uitvoering van de noodzakelijke (mitigerende) maatregelen 
om te verzekeren dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-
gebied niet zullen worden aangetast als gevolg van het project, of om 
verslechteringen of significant negatieve gevolgen als gevolg van de 
andere handelingen te voorkomen, is verzekerd.  



Jurisprudentie overgangsrecht PAS

ABRvS 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3489:
• Uitleg ‘beschikken over voldoende gegevens’ (ii)
• Bevoegd gezag stelt: niet voldaan aan voorwaarde in verband 

met het ontbreken van diverse voor de beoordeling benodigde 
gegevens en bescheiden ontbreken, waaronder overeenkomsten 
tussen saldogevende bedrijven en aanvrager, en 
milieuvergunningen met bijbehorende tekeningen van bepaalde 
saldogevende bedrijven. Niet voldaan aan (ii): art. 67a Nbw 1998 
(thans 5.13, tweede lid Bnb) niet van toepassing



Jurisprudentie overgangsrecht PAS

ABRvS 14 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3327
• Bij toepassing van art. 5.13, tweede lid, Bnb leidt aanvulling van 

een voor 1 juli 2015 ingediende aanvraag ná 1 juli 2015 niet 
meteen tot een situatie waarin het overgangsrecht niet meer van 
toepassing is. Wijziging van gegevens en bescheiden, als 
onderdeel van de aanvraag, kan ook na 1 juli 2015 plaatsvinden, 
mits dit niet zover gaat dat een andere activiteit wordt 
aangevraagd.



Jurisprudentie overgangsrecht PAS

ABRvS 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3489:
• Wat betekent oordeel over art. 67a Nbw 1998/art. 5.13, tweede 

lid Bnb voor de andere overgangsrechtelijke bepaling: art. 19km, 
vierde lid, Nbw 1998, thans artikel 5.13, eerste lid, Bnb
(uitzondering op verbod externe saldering)?

• Art. 5.13, eerste lid, Bnb: “Artikel 5.5, derde lid, van de wet is niet 
van toepassing op een besluit op een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, of 47a, eerste 
lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, die is ingediend vóór 1 
juli 2015.“

• ABRvS: deze bepaling wel van toepassing. Vereist is aanvraag 
vóór 1 juli 2015, niet dat de aanvraag compleet is.



Bestemmingsplannen

• Geen toedeling ontwikkelingsruimte bij bestemmingsplannen
• Informatie die met het PAS is verzameld, kan worden gebruikt
• Gebruik passende beoordeling PAS versus uitvoerbaarheid
• Hoe omgaan met drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jr ? 

Uitvoerbaarheid, passende beoordeling nodig? 
• Uitvoerbaarheid verzekerd bij prioritaire projecten? Vz ABRvS 25 

april 2016, ECLI:NL:RVS: 2016:1230



Overig

Brief Staatssecretaris Van Dam d.d. 17 maart 2017
• Per die datum inwerkingtreding partiële herziening PAS 
• Stand van zaken pilotzaken: prejudiciële vragen (PAS in 

samenhang met vrijstelling voor het weiden van vee en het 
uitrijden van meststoffen)

• Actuele informatie stand van zaken: 
 in 112 van de in totaal 118 PAS-gebieden is nog ruimte voor vergunningen 

en/of meldingen
 voor ca. 60 PAS-gebieden grenswaarde verlaagd 
 in delen van 9 PAS-gebieden is de vrije ruimte voor vergunningen volledig 

benut voor de eerste drie jaar van de PAS-periode (totaal zes jaar). In 3 
gebieden nog wel meldingsruimte



Dank voor uw aandacht.
Vragen?

afreriks@element-advocaten.nl


