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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 R.v.O. 
aangaande de PAS uitspraken van 29 mei 2019 

Geachte mevrouw Van Elteren, 

Toelichting: 
Naar aanleiding van de uitspraken van de Raad van State van 29 mei 2019 aangaande het PAS (Programma 
Aanpak Stikstof) heeft u op 4 juni 2019 namens de fractie GroenLinks een aantal vragen gesteld. U verwijst 
daarbij naar het nieuwsbericht op de website van de Raad van State 
((https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/). Middels deze brief beantwoorden wij uw 
vragen. 

1 . Bent u op de hoogte van dit bericht? 

Antwoord: 
Wij hebben, net als de overige PAS-partners (Ministeries van LNV en l&W en de 12 provincies), 
kennisgenomen van het bericht en de uitspraken. 

2. Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak voor het huidige beleid van de provincie Utrecht? 

Antwoord: 
De gevolgen voor Utrecht zijn niet anders dan voor de rest van Nederland. De uitspraak veroorzaakt 
een nationaal probleem met effecten op vele opgaven, zoals o.a. de klimaatopgave, infrastructuur, 
landbouw, woningbouw etc. Dit komt omdat de vergunningverlening in het kader van de Wet 
natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming, op basis van de passende beoordeling die ten 
grondslag ligt aan het PAS niet langer meer mogelijk is. Ook het indienen van PAS-meldingen is niet 
langer mogelijk. Projecten die waren vrijgesteld van de vergunningplicht op basis van een 
drempelwaarde of grenswaarde uit het PAS zijn alsnog vergunningplichtig. De vrijstelling van 
bemesten en beweiden die is opgenomen in de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 
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2017 is, gezien de gelijkenis met de vrijstellingen die onverbindend zijn verklaard in de uitspraken in 
andere provincies, niet langer van toepassing. 

3. Wat betekent dit voor de reeds verleende en nog te verlenen vergunningen, en voor projecten waarvan 
de provincie Utrecht de eigenaar is? 

Antwoord: 
De Raad van State heeft aangegeven dat onherroepelijke vergunningen intact blijven. Dit houdt in dat 
projecten die reeds voorzien zijn van een onherroepelijke vergunning doorgang kunnen vinden, ook als 
deze vergunningen zijn verleend op basis van het PAS. Nieuwe vergunningen kunnen niet meer op 
basis van het PAS verleend worden (zie ook onder 2). Projecten, ook projecten waarvan de provincie 
Utrecht de eigenaar is, moeten toetsen of er mogelijk significante effecten van stikstof zijn op 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Voor projecten van groot maatschappelijk belang vormt de 
zogenaamde ADC-toets (Alternatieven, Dwingende redenen van groot maatschappelijk belang, 
Compensatie) een reeds bestaand alternatief. Uiteraard kan ook per project gekeken worden of zij zo 
aangepast kunnen worden dat significante effecten op voorhand zijn uit te sluiten. Alternatieven of een 
eventuele gewijzigde doorstart van het programma zullen door de gezamenlijke PAS-partners 
onderzocht worden. 

4. Welke stappen is uw college voornemens te nemen naar aanleiding van deze uitspraak? 

Antwoord: 
Vervolgstappen worden genomen in overleg met de overige PAS-partners. Daarbij wordt een 
gezamenlijke aanpak geprefereerd. Wij verwijzen u hiervoor naar de brief van de Minister van LNV aan 
de Tweede Kamer van 6 juni 2019 'Nadere reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma 
Aanpak Stikstof, zoals reeds eerder aan Provinciale Staten toegezonden. 
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