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Inhoud 

Actualiteiten ten aanzien van: 

1.  Bestaand gebruik en bestaande rechten; 

2.  Interne en externe saldering, inclusief saldering via depositiebank; 

3.  Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). 
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1. Bestaand gebruik en bestaande rechten (1) 

§  Bestaand gebruik is vergunningvrij (art. 19d, lid 3, Nbw) 

§  “ieder gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het 
bevoegd gezag” (art. 1, sub m, Nbw). 

§  Feitelijk gebruik is bepalend. Ook een wijziging die gunstiger is voor een Natura 2000-gebied leidt tot 
het vervallen van bestaand gebruik (ABRvS 3 juli 2013, 201113299, Enci).  Kernvraag: is het bedrijf 
dat op 31 maart 2010 bestond, feitelijk voortgezet. 

•  Zie ook ABRvS 19 februari 2014, 201305070 (t.t.v. controle 904 i.p.v. 1056 mestvarkens aanwezig 
maar toch nog steeds sprake van ongewijzigde voortzetting van de activiteit”): ”hierbij is in 
aanmerking genomen dat een fluctuatie als de onderhavige beneden het vergunde aantal 
mestvarkens inherent is aan de bedrijfsvoering van een varkenshouderij.” Waar zit de grens? 

§  Peildatum 31 maart 2010 in overeenstemming met Habitatrichtlijn? De ABRvS draait er om heen: 

“Als op 31 maart 2010 en nadien geen wijziging heeft plaatsgevonden van de vergunde situatie met 
betrekking tot de varkenshouderij ten opzichte van [de referentiedatum] mag de uitzondering op de 
vergunningplicht voor bestaand gebruik worden toegepast.” (ABRvS 19 februari 2014, 201305070)  

Dus: geen beroep op regeling voor bestaand gebruik indien voor dit gebruik geen toestemming is 
verleend voor de referentiedatum (ook ABRvS 24 oktober 2012, nr. 201101092). 
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1. Bestaand gebruik en bestaande rechten (2) 

§  ABRvS koppelt de uitzondering op de vergunningplicht voor bestaand gebruik dus aan de jurisprudentie 
over bestaande rechten. 

§  Kern van deze jurisprudentie (beginnend met ABRvS 30 maart 2010, nr. 200903784): 

§  Vergund gebruik is bepalend 

•  Vergund = milieu- of Hinderwetvergunning of geaccepteerde 8.19 Wm-melding geldend op de 
referentiedatum. 

•  Referentiedatum: HRL-gebied: datum van plaatsing op lijst van communautair belang. VRL-gebied: 
aangewezen vóór 10 juni 1994: 10 juni 1994; aangewezen op of na 10 juni 1994: datum van 
aanwijzing. 

§  Wijziging vergunning na peildatum ook relevant: indien rechten zijn beperkt, is het bestaande recht 
daarmee ook ingeperkt. Indien rechten zijn uitgebreid, zijn bestaande rechten niet uitgebreid, er van 
uitgaande dat geen Nbw-beoordeling heeft plaatsgevonden (ABRvS 13 november 2013, nr. 
201211640). Als vergunning na de referentiedatum van rechtswege is vervallen, is er ook geen 
bestaand recht meer (ABRvS 5 februari 2014, nr. 201001848) 

§  Relevantie van bestaande rechten: met bestaande rechten kan (intern) gesaldeerd worden. Een 
aanvullende passende beoordeling is dan niet meer vereist. 
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1. Bestaand gebruik en bestaande rechten (3) 

§  Vuistregels voor (interne) saldering met bestaande rechten bij wijziging/uitbreiding van een bestaande 
activiteit: 

§  Is de uitbreiding/wijziging een (afzonderlijk) project met mogelijk significant negatieve effecten? 

§  Zo ja: beschikt de initiatiefnemer over bestaande rechten? 

§  Zijn de bestaande rechten na de referentiedatum gewijzigd? 

§  Als huidige activiteit (oud + nieuw) leidt tot minder effecten ten opzichte van de bestaande rechten: 
geen aanvullende (passende) beoordeling vereist. Huidige situatie wordt dan als andere handeling 
beoordeeld. 

§  Maar: hoe moeten eerdere wijzigingen/uitbreidingen na de referentiedatum worden beoordeeld?: 

“Alle als project aan te duiden wijzigingen die [na de referentiedatum] hebben plaatsgevonden of 
zullen plaatsvinden, en waarvoor nog geen vergunning krachtens de Nbw 1998 is verleend, dienen 
wel passend beoordeeld te worden als bedoeld in artikel 19f, eerste lid, van de Nbw 1998, indien die 
wijzigingen significante gevolgen voor het Vogelrichtlijngebied kunnen hebben” (ABRvS 28 november 
2012, nr. 201107938).   
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2. Salderen (1) 

§  Salderen is een vorm van mitigatie van effecten. Drie varianten in de jurisprudentie: 

§  Interne saldering: salderen met eigen bestaande rechten (zie hiervoor); 

§  Externe saldering d.m.v. het (gedeeltelijk) intrekken van milieuvergunningen; 

§  Externe saldering d.m.v. het gebruik van een depositiebank.  

§  Externe saldering door (gedeeltelijk) intrekken van milieuvergunningen: 

§  Directe samenhang tussen de intrekking van de Wm-vergunning en de verleende Nbw-vergunning 
doordat (i) vergunning wordt ingetrokken t.b.v. Nbw-vergunning, blijkend uit intrekkings- en 
verleningsbesluit en/of (ii) een overeenkomst tussen saldo-gever en saldo-ontvanger; 

§  Saldering heeft betrekking op hetzelfde Natura 2000-gebied, dezelfde habitats en, waarschijnlijk, 
dezelfde locatie (ABRvS 13 november 2013, 201303242). Nergens mag sprake zijn van een toename; 

§  Saldering kan met een bedrijf dat “feitelijk nog aanwezig is”: als hervatting van het bedrijf mogelijk is 
zonder dat daarvoor een vergunning op grond van art. 19d, lid 1, Nbw voor het realiseren van een 
project is vereist (ABRvS 14 augustus 2013, 201205373, ABRvS 13 november 2013, 201303242). 
Feitelijke activiteiten zijn niet doorslaggevend. 
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2. Salderen (2) 

§  Externe saldering door gebruik van depositiebank die bij verordening is vastgesteld (o.a. Gelderland, 
Noord-Brabant) 

§  NB: Depositiebanken worden (i.h.a.) ook gebruikt als onderdeel van de verplichting om passende 
maatregelen te treffen ten behoeve van het bereiken van een goede staat van instandhouding.  

§  Uitspraken die gaan over de acceptatie van meldingen / het reserveren van saldo uit de depositiebank 
moeten worden onderscheiden van uitspraken die betrekking hebben op het gebruik van saldo ten 
behoeve van het verlenen van een Nbw-vergunning.  

§  ABRvS heeft gebruik saldo ten behoeve van Nbw-vergunning niet geaccepteerd (ABRvS 13 november 
2013, nr. 201303243). Wél geaccepteerd: reservering van saldo uit de depositiebank (ABRvS 19 juni 
2013, nr. 201200593). 
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2. Salderen (3) 

§  ABRvS 13 november 2013, nr. 201303243 e.a.:  

§  Saldering via depositiebank bij vergunningverlening is op zichzelf mogelijk, mits er maar directe 
samenhang tussen opgenomen en uit te geven saldo bestaat; 

§  Directe gebruik samenhang tussen opgenomen en uit te geven saldo ontbreekt bij vergunningen die 
reeds waren ingetrokken voordat de depositiebank werd ingesteld; 

§  Saldering alleen mogelijk indien het saldogevende bedrijf “ feitelijk nog aanwezig was” op het moment 
dat vergunning ten behoeve van depositiebank werd ingetrokken; 

§  Niet aanvaardbaar dat ook vergunningen in de depositiebank zijn opgenomen die verleend zijn na de 
referentiedatum voor Vogelrichtlijngebieden, zonder dat gewaarborgd is dat deze vergunde activiteiten 
passend beoordeeld zijn. 
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3. PAS (1)  

§  Planning: onduidelijk. Brief Staatssecretaris van 30 oktober 2013: streven is om de PAS in de zomer van 
2014 vast te stellen. Wordt die planning wel gehaald? 

§  Wat moet er nog gebeuren? In ieder geval afronden gebiedsanalyses, beoordeling effectiviteit maatregelen 
en wijziging Nbw (Kamerstukken II 2012/13, nr. 33 669). 

§  Belangrijke discussiepunten bij wetswijziging: 

§  Wel of geen verbod op externe saldering na inwerkingtreden van de PAS; 

§  Geen ontwikkelingsruimte voor plannen (m.u.v. beheerplannen en art. 2.3 Chw-plannen); 

§  Vaststellen grenswaarde voor projecten en andere handelingen, waaraan dan geen 
ontwikkelingsruimte hoeft te worden toebedeeld. 

§  Zie ook de (kritische) voorlichting Raad van State over het hanteren van een drempelwaarde en het 
behouden van de mogelijkheid van externe saldering (5 maart 2014, W15.14.0029/IV).  

§  Belangrijke kritiek: (i) ecologische onderbouwing drempelwaarde in relatie tot uitspraak ABRvS 19 juni 
2013 (nr. 201200593); (ii) door gebruik drempelwaarde resteert minder ontwikkelingsruimte; (iii) 
jurisprudentie ondersteunt gebruik drempelwaarde niet; (iv) bij extern salderen geldt nog steeds een 
vergunningplicht; (v) externe saldering kan afbreuk doen aan effectiviteit PAS. 



Actualiteiten Natuurbeschermingswet VMR 2014 9 

3. PAS (2) 

§  Zal de PAS een oplossing kunnen bieden voor de toenemende stikstofproblematiek? Ontwikkelingen in 
jurisprudentie die e.e.a. zouden kunnen bemoeilijken: 

§  ABRvS 30 oktober 2013 (201203812/1/R2 en 201203820/1/R2; Kolencentrales Maasvlakte): Autonome 
ontwikkelingen (waaronder beheermaatregelen) mogen in de PB worden meegenomen. Er moet dan 
wel zekerheid bestaan dat de maatregelen worden verricht en blijvend effect sorteren. Ook moeten de 
positieve en negatieve effecten van deze beheermaatregelen bij de beoordeling worden betrokken. 
Verder lijkt ABRvS “moeite” te hebben met een situatie waarin de KDW blijvend overschreden wordt, 
ook als afdoende beheermaatregelen worden getroffen. 

§  ABRvS 13 november 2013 (201303243): onduidelijk of saldering van effecten binnen hetzelfde 
habitattype in hetzelfde Natura 2000-gebied mitigatie of compensatie is. Geen toename van 
stikstofdepositie op het totale areaal van een habitattype vs. geen toename van stikstofdepositie op een 
of meer delen van ditzelfde habitattype. 

§  Conclusie A-G inz. prejudiciële vragen A2 Den Bosch-Eindhoven (27 februari 2014, Zaak C-521/12): 
ontwikkeling van een nieuw areaal van een habitattype in het Natura 2000-gebied dat elders in dit 
Natura 2000-gebied wordt aangetast als gevolg van de A2, moet worden aangemerkt als 
compenserende maatregel.  
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VRAGEN? 


