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STIKSTOF, NATURA 2000 EN 
DE RVS UITSPRAKEN



Natura 2000: Europees netwerk natuurgebieden
Afspraken:
 Einde maken aan achteruitgang natuur
 Herstellen waar noodzakelijk
 Beschermen tegen effecten van (economische) activiteiten



Stikstofproblematiek uitgelegd

Provinciale natuuropgave Natura 2000 gebieden:

 Verankerd in Wet natuurbescherming (voorheen Nbwet 1998)
 Provinciaal uitgewerkt in Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 

2017 – vastgesteld door PS

 Behoud en herstel van Europees natuurnetwerk
 Nemen van herstel- en instandhoudingsmaatregelen

 Bescherming natuur via verbodsstelsel
 Vergunningverlening en handhaving (negatieve natuureffecten niet toegestaan)



Stikstofproblematiek uitgelegd

 Natura 2000-
gebieden Utrecht

 Grensoverschrijdend

 Gebieden hebben 
externe werking –
ook effecten buiten 
de grenzen



Teveel stikstof leidt tot achteruitgang natuur
 In Nederland: Probleem in 117 van de circa 160  gebieden

 In Utrecht: 9 van de 10 gebieden overbelast

 Dit waren de PAS gebieden!

 Neerslag van stikstof moet omlaag

 Dus uitstoot omlaag!

zonder en met overbelasting



Industrie VerkeerLandbouw 
(veruit grootste bron)

Stikstofbronnen
 Alle verbranding (NOx/stikstofoxiden)

 Industrie

 Motoren in transport en bouw

 Ammoniak

 Voornamelijk mest van dieren



Stikstof problematiek niet nieuw

2009: RvS vernietigt eerste vergunningen

2011: Interim beleid Provincie Utrecht (eigen stikstofbank landbouw) 

2013: RvS vernietigt bestemmingsplannen (stikstof overload)

2014: RvS keurt stikstofbank af (Utrecht/Brabant)

2015: PAS als nieuwe oplossing (3 x 6 jaar). 



PAS – Programma Aanpak Stikstof  
 Bronmaatregelen  
 Natuurherstelmaatregelen 
 Ontwikkelingsruimte (meer emissie)
 Monitoring

Het PAS in een notendop



PAS: uitspraken 29 mei 2019

PAS:
 Gaf toestemming voor nieuwe activiteiten vóórdat positieve 

effecten van maatregelen in natuurgebieden vaststaan.

Raad van State
 Mag niet, want in strijd Europese natuurwetgeving (VRL/HRL)

 Geen vrijstellingen, meldingen of ontwikkelingsruimte meer
 Ook plannen (RO) mogen niet meer op het PAS gebaseerd worden



PAS: uitspraken 29 mei 2019

Waarom is de passende beoordeling van het PAS onvoldoende?

 Geen garantie op positieve gevolgen van bron- en herstelmaatregelen.
 Veel maatregelen moesten al uitgevoerd worden om de instandhoudingsdoelstellingen te halen

 Hierdoor geen zekerheid dat natuurwaarden geen schade ondervinden door 
uitdelen ontwikkelingsruimte in een al met stikstof overbelaste omgeving.   

 Eis voor de toekomst: 
 éérst moeten positieve gevolgen van maatregelen vaststaan

 Vertaling: eerst dalen en aantonen dat dit door maatregelen komt

 dáárna toestemming voor nieuwe activiteiten



PAS: uitspraken 29 mei 2019

PAS:
 Provincies hebben beweiden en bemesten vrijgesteld van 

vergunningplicht

Raad van State
 Onterecht, want niet aangetoond dat beweiden en bemesten 

natuur nergens aantasten
 Beweiden onlosmakelijk verbonden aan veehouderij



Impact Utrecht

Bekende consequenties voor Utrecht:
Ongeveer 500 onherroepelijke PAS vergunningen

Blijven overeind
90% agrarisch

Gemelde en andere vergunningvrije activiteiten alsnog vergunningplichtig –
landelijk gedoogd voor zover al uitgevoerd

Voor veehouderijen die willen beweiden of bemesten moet alsnog een 
(landelijke) oplossing komen (voor start seizoen 2020)

Geweigerde handhavingsverzoeken alsnog toekennen

Inventarisatie (gemeentes/provincies/waterschappen) n.a.v. Kamervragen: 
Wordt gelijktijdig met PS gedeeld als met de Tweede Kamer



Wat nu?

Afspraken Rijk en provincies: 
1. Samenwerken (landelijke stikstofaanpak) 
2. Doorgaan met natuurherstel (onvermijdbaar)

Korte termijn acties (uitgevoerd):
 Bredere aansturing en nieuwe governance (met VNG, UvW, BZK)
 Bepalen consequenties voor verschillende type activiteiten

 Informeren van betrokken partijen

 Bepalen toezicht en handhaving strategie
 Gedogen wanneer er geen sprake is van opzet, maar de illegale status een direct gevolg is van uitspraak
 Dit geldt niet voor handhavingsverzoeken, deze moeten toegekend worden 



Wat nu?

Middellange termijn acties (in uitvoering):
 Op orde krijgen rekensystematiek (AERIUS)
 Opstellen beleidskaders

 Intern salderen (met eigen rechten)
 Extern salderen (met andermans rechten) 
 ADC-toets voor grote(re) maatschappelijke projecten

 Adviescollege o.l.v. Johan Remkes (nationaal)
 Mogelijkheden en prioritering vergunningverlening (september 

2019)
 Advies nieuwe landelijke aanpak stikstof (voor zomerreces 2020)
 Adviescollege krijgt ambtelijke input alle stikstof partners



Wat nu?

Lange termijn (uitvoering in opstartfase):
 Bekijken mogelijkheden landelijke aanpak (ook n.a.v. advies 

commissie)

 Bekijken combinatie mogelijkheden aanpak andere vervuilende 
stoffen

 Bekijken combinatie mogelijkheden Klimaatakkoord



Vragen

Vraag SP: 
“Tenslotte is de SP benieuwd wat de gevolgen zijn van de uitspraak over 
het PAS op toekomstige woningbouwprojecten. Dit in het volle besef dat 
hierover nog veel onduidelijk is.”

Antwoord:
Bouwen (mobiele werktuigen) én het gebruik (verwarming water en 
transport van bewoners) van woningen stoot stikstof uit. Zolang er geen 
nieuwe drempelwaarde is, zal vrijwel alle woningbouw vergunningplichtig
zijn. Woningbouw is dan afhankelijk van de nieuwe beleidskaders voor 
intern en extern salderen, dan wel het lange termijn perspectief.



Vragen

Vragen GL met antwoorden: 
• “Is er al duidelijk welke gevolgen dit heeft voor onze ambities om de 

energietransitie te versnellen? En of er consequenties zijn voor zon 
op dak zoals de motie asbest eraf, zonnepanelen erop en 
erfbegeleiders.”

Antwoord:
Vergunningverlening voor alle projecten waarbij stikstofuitstoot plaats 
vindt ligt momenteel stil. Dit geldt dus ook voor projecten in het kader 
van de energietransitie waarvoor nog geen vergunning is verleend. De 
ernst van de gevolgen is afhankelijk van de nieuwe beleidskaders. 
Vertraging en/of financiële tegenslag zijn op voorhand niet uit te sluiten. 



Vragen

Vragen GL met antwoorden: 
• “In de SB staat onder Vervolgprocedure/voortgang het volgende: Het college onderzoekt intussen 

wat de implicaties voor de provincie Utrecht zijn en werkt aan de beantwoording van de reeds 
door u ingediende schriftelijke vragen. De schriftelijke vragen zijn voor het reces reeds 
beantwoord, waarvoor dank, maar wij vragen ons af hoe het staat met het onderzoek naar de 
implicaties voor de provincie Utrecht. Is het inmiddels duidelijk welke projecten in de provincie 
Utrecht geen doorgang kunnen vinden door de uitspraak van de Raad van State? Kunnen wij een 
volledig overzicht van de gevolgen voor onze provincie verwachten en zo ja, wanneer verwacht 
GS alle implicaties voor de provincie Utrecht helder in beeld te hebben?”

Antwoord:
De uitgebreide cijfers van de inventarisatie op verzoek van de Tweede Kamer krijg u toegezonden 
zodra deze aan de kamer zelf bekend zijn gemaakt. 
Daarnaast is het van belang om te vermelden dat de implicaties nooit volledig in beeld gebracht 
kunnen worden. Alleen van die zaken die bij ons bekend zijn door aanvragen, dan wel de 
inventarisatie, kunnen door ons in beeld worden gebracht. Activiteiten die voorheen volledig 
toestemmingvrij waren, zijn onbekend en betreffen zoveel verschillende mogelijke activiteiten dat deze 
praktisch ook niet inventariseerbaar zijn. Het totaalbeeld kan ook wijzigen: aantallen zijn afhankelijk 
van nieuwe initiatieven, wijzigingen van plannen en uiteraard de snelheid van het beschikbaar komen 
van nieuwe beleidskaders en de inhoud van deze kaders. 



Vragen

Vragen PvdA met antwoorden: 
• “Hoe lang verwacht gedeputeerde nog nodig te hebben om voor de provincie Utrecht in kaart te 

hebben welke vergunningen zijn vernietigd en kan hij daarbij aangeven wat nog wel en wat niet 
meer kan?”

Antwoord: Er zijn op dit moment 17 beroepszaken. In 12 daarvan is reeds uitspraak gedaan en is de 
besluitvorming vernietigd. Van de 5 resterende zaken worden er naar verwachting 3 niet ontvankelijk 
verklaard omdat op de conceptbesluiten geen zienswijzen waren ingediend. De overige 2 zaken is de 
uitspraak waarschijnlijk eensluidend: vernietiging. Een overzicht van wat wel en niet kan heeft u 
gekregen in de zojuist gegeven presentatie. 
• “De PvdA wil speciaal aandacht vragen voor de problematiek rondom de woningbouw. Er zijn 

immers ook vergunningen voor bouwplannen vernietigd. Kan Gedeputeerde aangeven wat qua 
bouwen van huizen nog wel kan en wat niet?”

Antwoord: De mogelijkheden voor woningbouw zijn weergegeven in het antwoord op de SP vraag. 
• “En wat betekent dit voor concrete bouwplannen die er al zijn in onze provincie?”
Antwoord: Voor zover deze nog niet zijn gerealiseerd, dan wel vergund, dienen deze plannen 
aangehouden te worden tot de nieuwe beleidskaders beschikbaar zijn.
• “En voor de ambitie in het coalitie-akkoord om 10.000 woningen per jaar extra te bouwen?”
Antwoord: Dit is afhankelijk van de snelheid en inhoud van de nieuwe beleidskaders en mogelijk van 
de beschikbaarheid van salderingsruimte. 



Vragen

Vragen VVD met antwoorden: 
• “Of een “economische impact analyse” onderdeel uitmaakt van de 

inventarisatie die momenteel wordt gemaakt.”
Antwoord: Nee dit maakt geen onderdeel uit van het inventarisatie 
verzoek van de Tweede Kamer. 

• “Wie is het aanspreekpunt vanuit het college omtrent de PAS voor 
projecten die vallen onder andere portefeuilles. Bijvoorbeeld voor 
projecten op het gebied van mobiliteit en woningbouw. “

Voor de tweede vraag geef ik graag het woord aan gedeputeerde 
Bruins-Slot.



ANDERE VRAGEN?
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