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Wie is wie?
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Programma 
1. Stand van zaken Natura 2000

2. Prejudiciële beslissing HvJEU

3. Advieslijn

4. Hoe in de praktijk?
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Stand van zaken Natura 2000 
Resultaten blijven achter, gevolgen stikstofdepositie op hele 
systeem zijn merkbaar
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Resultaten slecht
• PAS evaluatie (Tauw):
•Geen netto reductie: zelfs groei stikstofdepositie!

•Geraamde PBL reductie komen jaar na jaar niet uit

•En ook nog:
• Volkswagengate

•Mestfraude (64% veehouderijbedrijven niet in de haak. Bron: 
NRC)

Stand van zaken Natura 2000



Prejudiciële beslissing HvJEU
Nu is het wachten op de nationale rechter
Beweiden en bemesten

Rekengegevens

Programma goed idee?
Tijdigheid
Zekerheid



Beweiden en bemesten
• Het projectbegrip 
• natuurbeschermingsregelgeving = breder
• m.e.r.-regelgeving

• Beweiden en bemesten projectbegrip M.e.r.-richtlijn?
• Een periodieke activiteit kan ook een nieuw project zijn.

• Dat de stikstofdepositie door een periodieke activiteit over het geheel 
genomen niet toeneemt, maakt niet dat voor het nieuwe project geen 
Passende beoordeling nodig is

Prejudiciële beslissing HvJEU



Beweiden en bemesten
Een gemiddelde waarde voor bemesting of beweiding in PB PAS garandeert niet dat 
deze activiteiten voor geen enkel beschermd gebied significante gevolgen zal hebben!

Wat is belangrijk:

• omvang en mogelijke intensiteit van de activiteiten

• de afstand tot het gebied

• omstandigheden waarin dat gebied zich bevindt.

Prejudiciële beslissing HvJEU



Programma goed idee: wel eisen

• Het PAS is op zich beter geschikt om cumulatieve gevolgen van 
stikstofdeposities van meerdere projecten te bekijken dan een individuele 
beoordeling van een plan of project.

Prejudiciële beslissing HvJEU



Passende beoordeling PAS voor projecten?
• Tijdigheid en ongunstige staat van instandhouding

• Passende beoordeling voldoet aan eisen (artikel 6, derde lid, 
Habitatrichtlijn).

• Wetenschappelijke zekerheid

Prejudiciële beslissing HvJEU



Toekomstige voordelen
• Toekomstige voordelen nog niet betrekken. 

• Vooral belangrijk:
• Hoe bereik je voordelen?

• Zekerheid over in kaart kunnen brengen voordelen

• Kwantificeerbaarheid voordelen

Prejudiciële beslissing HvJEU



Discussie in vakliteratuur



Onze voorlopige conclusies (1)
Vanwege PAS en Aerius waren we ‘soepeler’ dan met andere 
onderwerpen mbt alternatieven, extra maatregelen en effecten

1. Het gaat niet goed met resultaten PAS. 

2. Richting van deze uitspraak



Onze voorlopige conclusies (2)
Dit leidt tot volgende inhoudelijke eisen 

“terug op de MER-burelen”
• Breng (bron)maatregelen in beeld met minder stikstofemmissie/-

depositie, net als bij ‘gewone’ onderwerpen. Alternatieven met 

minder stikstof als zonering.

• Effecten beweiden en bemesten ook in beeld indien vlakbij N2000

• Aanvullende meetgegevens tov Aerius niet nodig

• Het MER moet informatie geven over de voortgang van 

herstelmaatregelen in nabije Natura 2000-gebieden



Standaard tekst in advies
“Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie vragen beantwoord van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) over de verenigbaarheid 
van het PAS met de Europese natuurregelgeving. Het Hof keurt een programmatische 
aanpak goed, maar laat de vraag of de Passende beoordeling van het PAS voldoende is 
om op basis daarvan depositieruimte te verlenen aan de nationale rechter. Daarvoor is 
nodig dat aantasting van natuurlijke kenmerken met wetenschappelijke zekerheid kan 
worden uitgesloten. De verwachting bestaat dat de Afdeling hierover in het voorjaar 
uitspraak doet. Volgens de PAS-partners kan in ieder geval tot dat moment van het PAS 
gebruik worden gemaakt.[1] ”

Voetnoot 1: Zie TK 2018-2019, 32 670, 141. 
[1] Zie TK 2018-2019, 32 670, 141.



En nu: discussie in 3 groepen
1. Veehouderij naast 

N2000 én 
een veehouderij 10 km 
van N2000

2. Buitengebied met 
ernaast N2000

3. Logistiek centrum met 
verkeersaantrekkende 
werking met in de buurt 
N2000 (1,5 km van de 
onsluitingsweg)



Hoe verder met PAS?

• Als PAS ‘faalt’ mogelijk weer terug naar extern salderen: weer 

mogelijk met hoge onderzoekslasten.

• Alleen stilstand: PAS maatregelen om N2000 doelen te 

bereiken vervallen

• Bronmaatregelen (uitkopen) op landelijk niveau (zie 

Vlaanderen)

• Andere ideeën?
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