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1. Mitigatie etc. (1)

HvJ EU 15 mei 2014, C-521/12 (ECLI:EU:C:2014:330) (Arrest-Briels)

• Er mag rekening worden gehouden met de in dit project vastgestelde 
beschermingsmaatregelen waarmee wordt beoogd de eventuele schadelijke gevolgen die 
rechtstreeks uit dit project voortvloeien, te voorkomen of te verminderen, teneinde ervoor 
te zorgen dat het betrokken project de natuurlijke kenmerken van dat gebied niet aantast;

• De beschermingsmaatregelen die in een project worden opgenomen om de schadelijke 
gevolgen van dit project voor een Natura 2000-gebied te compenseren, kunnen daarentegen 
bij de door artikel 6, lid 3, opgelegde beoordeling van de gevolgen van dit project niet in 
aanmerking worden genomen;

• Maatregelen die voorzien in de toekomstige ontwikkeling van een nieuw areaal van dezelfde 
of een grotere omvang van het habitattype blauwgraslanden in een ander deel van het 
Natura 2000-gebied, dat niet rechtstreeks door het project wordt aangetast, zijn 
compensatie.
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1. Mitigatie etc. (2)

ABRvS 24 december 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4630, Noordwijkse Golfclub): 

Aanleg nieuw areaal habitattype in hetzelfde Natura 2000-gebied is compensatie:

• de schadelijke gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied ontstaan 
door het verwijderen van ongeveer 1,8 ha van het prioritaire habitattype grijze duinen;”

• De voorgenomen “plaggentransplantatie” en het ontwikkelen van nieuw areaal door het 
maaien en begrazen van bestaand duingrasland kunnen deze schadelijke gevolgen niet 
wegnemen.
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1. Mitigatie etc. (3)

ABRvS 24 december 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4632), Kustversterking Renesse

• de aantasting van het Natura 2000-gebied ontstaat door het bedekken van ongeveer 300 m2 
van het prioritaire habitattype grijze duinen, kalkarm (H2130B) met zand. Dat voor het tot 
ontwikkeling brengen van het habitattype plaggen worden gebruikt van het deel van het 
areaal dat met zand wordt bedekt, maakt dit niet anders. Er gaat een deel van het feitelijk 
bestaande areaal verloren;

• De maatregel om plaggen over te brengen ziet niet op het voorkomen of verminderen van 
schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit het project voortvloeien, maar bevordert dat op een 
andere locatie, grenzend aan het bestaande areaal van het habitattype, dit type tot 
ontwikkeling wordt gebracht;

• Dit geldt ook voor maatregelen om delen van de humeuze bovenlaag en delen van bestaande 
struwelen in depot te plaatsen en samen met nieuwe aanplant na ophoging terug te 
plaatsen. Deze bevorderen dat dit habitattype na ophoging van het duin met zand opnieuw 
ter ontwikkeling wordt gebracht.
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1. Mitigatie etc. (4)

ABRvS 24 december 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4672); Bedrijventerrein de Kolk

• Passende beoordeling dient locatiespecifiek te worden uitgevoerd: “een verrekening van de 
toe- en afnames van stikstofdeposities over de totale oppervlakte van een habitattype in het 
Natura 2000-gebied, geeft immers onvoldoende inzichten”

• “slechts die beschermingsmaatregelen mogen worden betrokken, waarmee wordt beoogd de 
schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit het project voortvloeien te voorkomen of te 
verminderen ter plaatse van de locatie van het voorkomen van het habitattype dat negatieve 
gevolgen voor het project ondervindt. Positieve gevolgen van maatregelen voor een areaal 
van een habitattype waarvoor het project geen negatieve gevolgen heeft, kunnen niet 
worden betrokken bij de beoordeling of het project leidt tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van het gebied. “

• Gelijke redenering in ABRvS 11 maart 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:691), Parkstad Limburg
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1. Mitigatie etc. (5)

ABRvS 11 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:345), IJsseldelta-Zuid

• Vanwege verlies van leef- en broedgebied van twee broedvogelsoorten voorzag het project in 
de aanleg van nieuw rietmoeras in het plangebied. Een deel van dit nieuwe rietmoeras 
diende functioneel te zijn voordat het bestaande rietmoeras wordt aangetast;

• ABRvS: de voorziene ontwikkeling van nieuw rietmoeras is niet gericht op het voorkomen of 
verminderen van de schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit het project voortvloeien “reeds 
omdat de aantasting van het bestaande broed- en leefgebied plaatsvindt binnen het Natura 
2000-gebied, terwijl de beoogde beschermingsmaatregel betrekking heeft op gronden buiten 
het Natura 2000-gebied”
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1. Mitigatie etc. (6)

ABRvS 29 oktober 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3884), Project Zwakke Schakels: 

Aanleg nieuwe foerageermogelijkheden buiten een Natura 2000-gebied voor vogels waarvoor 
het Natura 2000-gebied instandhoudingsdoelstellingen kent is mitigatie.

• De gevolgen van het project houden verband met het verdwijnen van een foerageergebied 
dat buiten het Natura 2000-gebied Waddenzee ligt en dat zal kunnen leiden tot een afname 
van de omvang van de populatie scholeksters waarvoor het Natura 2000-gebied is 
aangewezen. Met de aanleg van de nieuwe foerageermogelijkheden wordt beoogd deze 
afname van de omvang van de populatie scholeksters grotendeels te voorkomen. 

• De in het projectbesluit opgenomen maatregelen kunnen naar het oordeel van de Afdeling 
worden beschouwd als beschermingsmaatregelen. Met deze maatregelen worden de 
schadelijke gevolgen verminderd die rechtstreeks uit het project voortvloeien.
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1. Mitigatie etc. (7)

Instandhoudings- en beheermaatregelen zijn geen mitigatie of compensatie. 

Zie ABRvS 10 december 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4431, vervolg A2-procedure): 

Dit geldt als het gaat om:

• Maatregelen die niet in de bestreden besluiten zijn opgenomen en die geen verband houden 
met eventuele schadelijke gevolgen van de wegverbreding. Het gaat hier om 
instandhoudings- en beheermaatregelen die in de aanvullende passende beoordeling tot de 
verwachte ontwikkeling in het gebied worden gerekend. 

• De Afdeling heeft in de uitspraak van 30 oktober 2013 (nr. 201203812) overwogen dat 
dergelijke maatregelen als feitelijke ontwikkeling in de passende beoordeling worden 
betrokken indien met een voldoende mate van zekerheid vaststaat dat deze maatregelen 
daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.
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1. Mitigatie etc. (8)

Conclusies

1. Maatregelen verbonden aan het project, op dezelfde locatie in het Natura 2000-gebied waar 
negatieve gevolgen plaatsvinden, kunnen mitigatie zijn;

2. Maatregelen verbonden aan het project, op een andere locatie in het Natura 2000-gebied 
dan waar de negatieve gevolgen optreden, zijn compensatie;

3. Aantasting van vogelsoorten buiten een Natura 2000-gebied, waarvoor het Natura 2000-
gebied instandhoudingsdoelstellingen kent, kan gemitigeerd worden buiten het Natura 2000-
gebied;

4. Aantasting van vogelsoorten binnen een Natura 2000-gebied, kan niet gemitigeerd worden 
met maatregelen buiten het Natura 2000-gebied;

5. Plussen en minnen binnen een Natura 2000-gebied op verschillende locaties kunnen dus niet 
tegen elkaar afgewogen worden;

6. Hoe om te gaan met aantasting van vogelsoorten binnen een Natura 2000-gebied: zijn 
maatregelen binnen dit gebied mitigatie of compensatie? 
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2. PAS (1)

“Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)”, Stb. 2014, 
419

• Verbod op externe saldering (art. 19km, lid 3), behoudens uitzonderingsgevallen (art. 19kr, lid 
2 sub b). Wel overgangsrecht;

• Geen ontwikkelingsrechten voor “gewone” bestemmingsplannen;

• Geen vergunningplicht voor projecten onder de grenswaarden van het (ontwerp-) Besluit 
grenswaarden programmatische aanpak stikstof

– 1 mol/ha/jr voor projecten of handelingen;

– Hoofdwegen op een afstand van meer dan 3 km van een Natura 2000-gebied;

– Hoofdvaarwegen op een afstand van meer dan 5 km van een Natura 2000-gebied
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2. PAS (2)

Nieuwe peildatum bestaand gebruik bij toedeling ontwikkelingsruimte voor een uitbreiding van 
een bestaand project of bestaande handeling (Regeling programmatische aanpak stikstof):

De toename van stikstofdepositie waarvoor ontwikkelingsruimte nodig is, wordt bepaald ten 
opzichte van:

– “de stikstofdepositie die ten hoogste feitelijk door die bestaande activiteit werd 
veroorzaakt voor 1 januari 2015” en dit is 

– “de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 
ten hoogste werd veroorzaakt” als gevolg van hetgeen daadwerkelijk werd verricht dan 
wel plaatsvond binnen de kaders van een omgevingsvergunning voor een activiteit als 
bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder e of 1, Wabo, of een vergunning / melding krachtens Wm 
of Hinderwet

Redenering: PAS is gebaseerd op feitelijke emissies, die deel uitmaken van de 
achtergronddepositie waarmee in het programma rekening is gehouden en die is onderbouwd in 
de passende beoordeling van het programma.
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2. PAS (3)

Mogelijke risico’s:

1. Hoe uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen verzekeren als geen gebruik kan worden 
gemaakt van ontwikkelingsruimte?

2. Hoe verhoudt het verbod op externe saldering zich met de mededeling van de Regering dat 
niets er aan in de weg staat om bij de plantoets de stikstofdepositie van nieuwe functies en 
van beëindigde functies te salderen?

3. Hoe kwalificeren de PAS-maatregelen? Als beheer- en instandhoudingsmaatregelen, als 
mitigatie of als compensatie?

4. Kan ontwikkelingsruimte uitgegeven voorafgaand aan het gerealiseerd hebben van deze 
ruimte?

5. Met de PAS-maatregelen wordt, ook op langere termijn, de kritische depositiewaarde nog 
steeds overschreden. Hoe zal de ABRvS hier tegen aan kijken?

6. Hoe om te gaan met grenswaarden-projecten?

7. Regeling bestaand gebruik vs. uitleg ABRvS over bestaand gebruik. 
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3. Bestemmingsplannen (1)

Wanneer is een passende beoordeling (en plan-MER) niet vereist:

 Geen uitbreidingsmogelijkheden ten opzichte van de feitelijk legale situatie ten tijde van de 
vaststelling van het plan (ABRvS 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3763); 

 “Een plan dat voorziet in een wijziging of uitbreiding van een veehouderij die niet leidt tot 
een verhoging van de depositie ten opzichte van de toegestane situatie op de relevante 
peildatum [is] een plan waarvan kan worden uitgesloten dat het significante gevolgen heeft.” 
PB is dan niet vereist (ABRvS 1 mei 2013, nr. 201202866/1). Kan alleen als sprake is van een 
volledig onherroepelijk vergunde situatie (ABRvS 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3763). 
Is de feitelijke situatie dan niet meer relevant? Hoe om te gaan met wijzigingen na de 
referentiedatum?

 Voortoets op basis waarvan geoordeeld kan worden dat plan niet leidt tot mogelijk significant 
negatieve effecten.

 Niet: doorschuiven naar (binnenplanse) flexibiliteitsmogelijkheden of naar toepassing art. 
19d Nbw e.v, of bij het voor het eerst planologisch bestemmen van een bestaande situatie. 
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3. Bestemmingsplannen (2)

ABRvS 6 augustus 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:2942, Westerveld)

-> je kunt niet bepalen:

 Dat als strijdig gebruik wordt aangemerkt gebruik waarvoor bij of krachtens de Nbw een 
vergunning is vereist en waarvoor deze vergunning niet is verleend;

 Dat bij het toestaan van bouwwerken en werken en werkzaamheden geen strijd met de 
Nbw zal mogen optreden;

 dat voor vergroting van een bouwplan moet worden aangetoond dat er geen nadelige 
effecten plaatsvinden in Natura 2000-gebied (ABRvS 31 oktober 2012 (nr. 
201105435/1/R3)
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3. Bestemmingsplannen (3)

ABRvS 22 oktober 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3763)

 je kunt de vergunde diersoort planologisch verankeren als daarmee significante gevolgen 
kunnen worden uitgesloten 

ABRvS 5 november 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3930)

 PB kan niet worden voorkomen door een regeling waarin gesteld is dat wijziging/uitbreiding 
van een veehouderij alleen mogelijk is indien stikstofdepositie per saldo niet toeneemt:  

 Salderen kan immers alleen in een passende beoordeling.

VMR Actualiteitendag 19.03.2015



3. Bestemmingsplannen (4)

ABRvS 29 oktober 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3866

 “Uit voormelde planregels volgt dat het plan bij recht uitbreiding van de bebouwing bij een 
agrarisch bedrijf toestaat onder de voorwaarde dat de uitbreiding niet gepaard gaat met een 
toename van de ammoniakemissie van het bedrijf. Gelet hierop leidt de in het plan bij recht 
toegestane uitbreiding van agrarische bebouwing niet tot een toename van de 
stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden.”

 Planregels: “de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het houden van 
landbouwhuisdieren mag per agrarisch bedrijf ten hoogste de bestaande oppervlakte 
bedragen, met dien verstande dat een grotere oppervlakte is toegestaan indien er geen 
sprake is van een toename van de ammoniakemissie van het betreffende bedrijf”

VMR Actualiteitendag 19.03.2015



3. Bestemmingsplannen (5)

Wat werkt wel?

1. Geen uitbreidingsmogelijkheden in het plan toestaan ten opzichte van feitelijke, legale 
situatie voorafgaand aan vaststelling bestemmingsplan;

2. Uitbreiding alleen toestaan als er geen toename van stikstofemissie optreedt;

3. Volwaardige PB in combinatie met mogelijke mitigerende maatregelen, met als eindconclusie 
dat plan niet leidt tot significant negatieve gevolgen en voldoende borging van deze 
mitigerende maatregelen. 

 Kan dan gesteld worden dat deze mitigerende maatregelen voldoende geborgd zijn door art. 19d 
Nbw e.v.? 

 Bijv. door een “per saldo geen toename regeling?”

4. Gebruiken maken van de PAS?

5. Uitbreidingen / wijzigingen alleen toestaan d.m.v. omgevingsvergunning voor strijdig gebruik
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VRAGEN?

VMR Actualiteitendag 19.03.2015


