
 

 

 

MEMORANDUM 

  
 
 
 
 
 

DATUM 26-10-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde A. Schaddelee 

DOORKIESNUMMER  

ONDERWERP Memo informatieverstrekking vergunningverlening stikstof derde kwartaal 2021 

Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Na afloop van elk kwartaal informeer ik u over de voortgang van afhandeling van vergunningaanvragen Wet 
natuurbescherming met betrekking tot stikstof. Nu het derde kwartaal van 2021 inmiddels is afgelopen stuur ik u 
hierbij de nu actuele stand van zaken.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 
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Informatieverstrekking vergunningverlening stikstof derde kwartaal 2021 
 
Wat vooraf ging 
• 29 mei 2019: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemming voor activiteiten met potentiële 
gevolgen op de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden.  

• 10 december 2019: inwerktreding nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening. Sindsdien is de 
vergunningverlening van aanvragen Wet natuurbescherming (Wnb) weer opgestart. Op 23 juni 2020 is een 
wijziging van de beleidsregels in werking getreden. Daarmee zijn enkele onbedoelde effecten ten gevolge 
van de beleidsregels van 10 december 2019 weggenomen. Op 14 december 2020 zijn de beleidsregels 
aangepast om het instellen van een Regionaal Stikstof Registratie Systeem (RSRS) mogelijk te maken. 

• 20 januari 2021: in de zaak ‘Logtsebaan’ oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat als bij gebruikmaking 
van intern salderen geen sprake is van negatieve effecten in Natura 2000-gebieden, er geen sprake is van 
vergunningplicht. In de zaak ViA15 oordeelt de Afdeling dat onvoldoende onderbouwd is wat de effecten van 
wegverkeer zijn op meer dan 5 kilometer. 

 
Overzicht liggende dossiers en verleende vergunningen 
In de onderstaande tabel zijn de op peildatum 1 juli 2021 in behandeling zijnde aantallen vergunningdossiers met 
betrekking tot stikstof opgenomen. Het beeld van het tweede kwartaal op hoofdlijnen: 
• D.d. 1-10-2021 zijn 75 aanvragen in behandeling en lopen 2 beroepszaken bij de rechtbank. Daarnaast is 

recent in 9 beroepszaken uitspraak gedaan door de Rechtbank Midden Nederland, waarbij de besluiten van 
GS zijn vernietigd. Tegen deze 9 uitspraken wordt hoger beroep ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie verderop in dit memo. Dit komt in totaal op 86 openstaande 
stikstofdossiers. 

• In het derde kwartaal zijn 11 nieuwe aanvragen Wnb en VVGB’s binnengekomen (5 agrarisch, 6 niet 
agrarisch), evenveel als in kwartaal 1 en 2.  

• Er zijn 16 besluiten definitief genomen, 15 over het weigeren van aanvragen waarbij na de ‘Logtsebaan-
uitspraak’ sprake is van een vergunningvrije situatie. (12 agrarisch, 3 niet agrarisch) en 1 voor het verlenen 
van vergunning (niet agrarisch).  

 

 
Kwartaal 4 
peildatum 
7-1-2020 

Kwartaal 1 
peildatum  
1-4-2021 

Kwartaal 2 
peildatum  
1-7-2021 

Kwartaal 3 
peildatum  
1-10-2021 

Kwartaal 4 
peildatum  
1-1-2022 

Totaal dossiers stikstof in behandeling, waarvan 
- aanvragen (incl VVGB) 
- beroepszaken 

92 100 94 86 
 

75 
11 

 

Ontvangen aanvragen (incl. VVGB) 20 11 11 11  
Vergunning in ontwerp gepubliceerd 11 3 0 1  
Vergunning definitief toegekend (DB + VVGB) 39 3 1 1  
Positieve weigering in ontwerp gepubliceerd - - 13 15  
Positieve weigering definitief toegekend - - 0 15  
Buiten behandeling  1 0 1 0  
Ingetrokken 2 4 10 2  
Afgewezen1 1 0 0 1  

 
In kwartaal 3 van 2021 afgehandeld 
Van de d.d. 1 oktober 2021 75 openstaande aanvragen zijn er 58 gebaseerd op intern salderen. Daarvoor geldt 
op grond van de ‘Logtsebaan-uitspraak’ dat daar geen vergunningplicht voor geldt. Voorwaarde daarvoor is dat 
de stikstofdepositie vanwege de aangevraagde activiteiten in Natura 2000-gebieden na intern salderen op 0,00 
uitkomt, uitgaand van de correcte uitgangspunten. Deze aanvragers zijn hier met een brief over ingelicht. Daarin 
zijn de betreffende aanvragers conform met andere provincies afgesproken handelwijze de keuze voorgelegd of 
ze hun aanvraag willen intrekken of dat ze van ons als bevoegd gezag een formele bevestiging willen dat er 
sprake is van een vergunningvrije situatie (besluit tot positieve weigering van de aanvraag). We zien dat de 

 
1 Betreffen afwijzingen van verzoeken tot intrekken van onherroepelijke vergunningen. 
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meeste aanvragers kiezen voor een positieve weigering. In die gevallen beoordelen wij of de interne saldering 
correct is toegepast. In de meeste gevallen moeten wij de aanvrager hiervoor om aanvullend benodigde 
gegevens vragen. De afhandeling vergt in de meeste gevallen vergelijkbaar veel tijd als de afhandeling tot 
vergunning. In het derde kwartaal hebben wij voor 15 aanvragen een positieve weigering in ontwerp 
gepubliceerd. Nadat de zienswijzetermijn daarvoor is verstreken kunnen wij definitieve besluiten daarover nemen. 
In 2 gevallen hebben de aanvragers ervoor gekozen om hun aanvraag in te trekken, die dossiers zijn nu gesloten.  
Voor de overige 22 aanvragen waar geen sprake is van intern salderen geldt onverkort de vergunningplicht, die 
dossiers handelen we zoals te doen gebruikelijk af.  
Daarnaast is er in 2 dossiers sprake van een beroep bij de rechtbank. Hiervan zijn wij nog in afwachting van de 
zitting.  
 
Uitspraken rechtbank Midden-Nederland 22-9-2021 
Op 22 september 2021 heeft de Rechtbank Midden-Nederland eerder door GS genomen besluiten in het kader 
van vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming vernietigd. Het gaat om 9 besluiten waarbij de 
vernietiging vooral betrekking heeft op algemene, landelijk geldende aspecten waarvoor inmiddels ook andere 
rechtbanken in zaken van andere provincies vergelijkbare uitspraken gedaan hebben2. Zoals door de rechtbank 
in de besluiten is aangegeven is het aan het kabinet en aan de wetgever om met goed doordachte generieke 
maatregelen te komen waar natuurorganisaties, bedrijven, burgers en lokale overheden mee verder kunnen in 
concrete gevallen. Als provincie blijven wij bij het Rijk en de wetgever onverkort inzetten op robuuste generieke 
kaders en uitgangspunten die bijdragen aan houdbare vergunningen in lijn met de Wet natuurbescherming. 
GS hebben besloten om in alle gevallen hoger beroep in te stellen, om zo tot definitief en algemeen geldend 
uitsluitsel over betreffende uitspraken te komen. Ook andere provincies met vergelijkbare zaken hebben hoger 
beroep ingesteld of zijn voornemens dat te doen. Definitief uitsluitsel van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State vergt in beginsel 1 tot 1,5 jaar na het instellen van hoger beroep. Daarmee is niet voor eind 2022 
uitsluitsel te verwachten. In de tussentijd gaat dat vergunningverlening door, zoals ook interprovinciaal 
afgesproken. Daarbij worden de overwegingen van de rechtbank, zoveel als mogelijk, betrokken. Het dan om 
overwegingen over emissiefactoren voor emissie-arme stalsystemen die bij vergunningaanvragen gebruikt 
moeten worden3, en de wijze van omgaan met beweiden en bemesten in de vergunningverleningn. Omdat het 
om generieke, algemeen geldende aspecten gaat, moet daar overleg over plaatsvinden met de provincies over 
consistente, uniforme en juridisch robuuste werkwijzen.  
Van de nu behandeling zijnde 75 aanvragen bevatten, voor zover wij nu kunnen overzien, 49 zaken vergelijkbare 
elementen die door de rechtbank zijn afgekeurd. In de verdere afhandeling daarvan moeten de overwegingen van 
de rechtbank betrokken worden. In de overige 26 openstaande aanvragen spelen deze aspecten niet. Deze 
laatste 26 gevallen bevatten in totaal 13 niet agrarische bedrijven 
 
Legalisering PAS-meldingen 
De Minister van LNV en de provincies hebben op grond van de Wsn de opdracht om tezamen zorg te dragen 
voor het legaliseren van projecten waarvoor ten tijde van het PAS 2015–2019 geen natuurvergunning nodig was 
vanwege hun geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. PAS-meldingen vallen daar ook onder. In 
Utrecht betreft dat ongeveer 220 PAS-meldingen. 
Op dit moment zijn wij bezig met de beoordeling van de eerste Utrechtse dossiers die in aanmerking komen voor 
legalisatie. Dat gaat om gevallen die op grond van de ´Logtsebaan-uitspraak’ vergunningvrij zijn en waarvoor een 
positieve weigering afgegeven kan worden. Hier kunnen ook de overwegingen van de Rechtbank Midden-
Nederland zoals eerder in dit memo genoemd aan de orde zijn. Voor zaken die niet vergunningvrij zijn geldt in 
beginsel dat er stikstofruimte nodig is om die te kunnen legaliseren. Het tempo van legalisatie is dan afhankelijk 
van het tempo waarin de benodigde stikstofruimte vrijkomt. De verwachting is dat het 2 tot 3 jaar kan duren 
voordat alle PAS-meldingen in alle provincies gelegaliseerd zijn.    
 
Wijziging afstandsgrens bij berekenen stikstofdepositie 
Zoals aangegeven in de kwartaalrapportage van het tweede kwartaal, heeft heeft de minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit op 9 juli 2021 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat bij 

 
2 Emissiefactoren voor emissiearme stallen en wijze van omgaan met beweiden en bemesten. 
3 Het gaat om de door de minister van IenW op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) vastgestelde emissies per 
dier per stalsysteem (‘Rav-codes’). 
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depositieberekeningen met AERIUS Calculator een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gaat gelden4. De 
gewijzigde afstandsgrens wordt naar verwachting eind 2021 of begin 2022 in AERIUS doorgevoerd. Voor de 
aanvragen worden de grootste effecten verwacht bij aanvragen waar verkeersbewegingen een grote rol spelen. 
Op dit moment hebben wij geen openstaande aanvragen waar dat aan de orde is. 
 
Capaciteit 
Zoals in de kwartaalrapportage van het tweede kwartaal gemeld, is de ambtelijke capaciteit bij 
vergunningverlening beperkt. Verschillende bureaus zijn benaderd voor beschikbaarheid om de capaciteit uit te 
breiden, daar blijkt niet of nauwelijks beschikbaarheid. Er wordt daarom nu ook geïnvesteerd in het opleiden van 
nieuwe medewerkers, enerzijds bestaande medewerkers vanuit andere werkvelden, anderzijds 
nieuwe/inhuurmedewerkers met minder ervaring. 
Bij het verwerken van de liggende voorraad aanvragen een speelt de opeenvolging van gerechtelijke uitspraken 
een belangrijke rol. Dat heeft een opeenvolging van afwegingen over het vervolg van de vergunningverleningen 
tot gevolg, met opeenvolgende gewijzigde inzichten en eisen voor aanvragers. 
 
 
 
 
 

 
4 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/vaste-afstandsgrens-van-25-kilometer-voor-alle-emissiebronnen  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/vaste-afstandsgrens-van-25-kilometer-voor-alle-emissiebronnen

