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Ontwikkeling  

Bijlagen - 
 
Inleiding 
 
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de procedure die is aangespannen tegen 
het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft geoordeeld dat de PAS systematiek in strijd is 
met de Europese richtlijnen, en dat daarom ook niet langer gewerkt mag worden met de beoordelings-
systematiek op basis van het PAS voor stikstofuitstoot. Omdat gemeentes gebruik maakten van de PAS 
systematiek bij onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen, de beoordeling van 
vergunningaanvragen voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan op het onderdeel stikstof, en deze 
systematiek niet langer gebruikt kan worden is het noodzakelijk geworden om op andere wijze 
vergunningaanvragen te beoordelen op het onderdeel stikstof. In deze raadinformatie-brief informeren wij u 
nader over deze uitspraak. 
 
Achtergrond 
 
Wet Natuurbescherming 
In de Wet natuurbescherming staan beschermingsregels voor de Nederlandse natuurgebieden en planten- en 
diersoorten. De Wet natuurbescherming geeft uitvoering aan de verplichtingen van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. Sinds 1 januari 2017 gaan de provincies over het natuurbeleid en zorgen zij voor de 
vergunningen en ontheffingen. In de Wet natuurbescherming staat, dat nieuwe economische activiteiten of 
uitbreidingen van bestaande activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden. 
Economische activiteiten kunnen leiden tot een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden. 
Sommige beschermde plantensoorten groeien alleen in voedselarme omstandigheden. Stikstof zorgt voor 
voedselrijkere grond, waardoor deze beschermde soorten kunnen verdwijnen en ook de diversiteit van 
plantensoorten achteruitgaat. Stikstof komt niet alleen in de vorm van ammoniak in het milieu, maar het 
wordt ook als stikstofoxide uitgestoten door auto's en door de industrie. Hierdoor werd er lange tijd zeer 
terughoudend toestemming gegeven om in de buurt van Natura 2000-gebieden iets te ondernemen wat 
stikstofuitstoot veroorzaakt. 
 

Om aan te tonen dat ontwikkelingen geen negatieve stikstofeffecten op nabijgelegen Natura 2000 gebieden 
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veroorzaken is volgens de Wet natuurbescherming een passende beoordeling nodig. Deze passende 
beoordeling houdt in dat per ontwikkeling expliciet en specifiek in kaart gebracht moet worden wat de 
ontwikkeling voor gevolgen kan hebben op de plant en diersoorten in de specifieke omliggende Natura 2000 
gebieden. Dit is ingewikkeld en duur. Als op voorhand duidelijk is dat er geen negatieve effecten op Natura 
2000 te verwachten waren (wat moet blijken uit een zogenaamde voortoets) dan kan worden afgezien van 
een passende beoordeling en is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van de provincie 
nodig. 
Op landelijk niveau daalt de neerslag van stikstof al langere tijd, maar het was met een passende beoordeling 
systematiek moeilijk te bewijzen dat een afzonderlijke activiteit geen kwaad kan voor de natuur. Daarom zijn 
er in 2008 aanbevelingen gedaan om dit probleem op te lossen met een programmatische benadering. 
Hieruit ontstond het PAS, dat op 1 juli 2015 van start is gegaan. 
 
Wat is de PAS en Wat heeft de Raad van State nu besloten? 
Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen werkte de overheid sinds 2015 met het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS). Van de 160 zogeheten Natura 2000-gebieden krijgen 118 te veel ammoniak en/of 
stikstofoxide te verduren. Het PAS gold voor 118 Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur (de PAS-
gebieden) en verbond ecologische en economische doelen. 
Gemeentes en provincies maakten gebruik van de PAS systematiek waarin drempelwaardes waren 
opgenomen om te beoordelen of het voor vergunningplichtige ontwikkelingen die stikstofuitstoot 
veroorzaken met een mogelijk negatief effect op een nabijgelegen Natura 2000 gebied, noodzakelijk was om 
naast de benodigde omgevingsvergunning, ook een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van 
de provincie aan te vragen.  
 
De Raad van State heeft recent geoordeeld dat de PAS-aanpak niet voldoet. Eind vorig jaar tikte het Europees 
Hof van Justitie de Nederlandse regering al op de vingers. Het rechterlijk oordeel is dat de overheid nu 
onterecht op basis van gecalculeerde verrekeningen toestemming geeft voor allerlei projecten die voor meer 
stikstof zorgen, zoals vergunningen voor uitbreiding van veeteeltbedrijven of de aanleg van wegen. Het 
probleem daarmee is dat van die maatregelen niet vooraf vaststaat of ze voldoende compenserend zijn. En 
dat moet wel, zei eerder al het Europese Hof en nu ook de Raad van State. "Pas dan kan de overheid 
een nieuwe activiteit toestaan", aldus de Raad van State. 
Hieromtrent is het volgende relevante citaat te lezen in het vonnis: "Het PAS loopt nu vooruit op toekomstige 
positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij 'vooraf' toestemming 
aan nieuwe activiteiten. Dat mag niet, want dat is in strijd met Europese natuurwetgeving." 
 
Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State? 
De provincie heeft besloten voorlopig geen vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming meer te 
verlenen op basis van PAS systematiek en beoordelingen, voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot 
verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Om hoeveel projecten het in totaal gaat is het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot 
mogelijk wel duizenden in heel Nederland. De uitspraak heeft volgens de minister geen gevolgen voor 
projecten met een vergunning die al onherroepelijk is.  
 
Door de vernietiging van de PAS systematiek zijn we weer terug bij de situatie van voor 2015, waarin per 
project een voortoets en eventueel daaropvolgend een passende stikstofimpactbeoordeling moet worden 
gemaakt.  
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Een voortoets is een ecologisch onderzoek waarin de vraag beantwoord moet worden of op grond van 
objectieve gegevens op voorhand kan worden uitgesloten dat een plan of project op zichzelf of in combinatie 
met andere plannen of projecten significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige Natura 2000-
gebieden. Is dat het geval, dan moet een passende beoordeling worden gedaan, inclusief maatregelen die de 
schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit het plan voortvloeien, voorkomen of verminderen.   
 
 
Hoe nu verder 
 
Het stedelijk gebied van Haarlem wordt aan de westkant begrensd door het Natura 2000 gebied 
‘Kennemerland-Zuid’. Dit omvat globaal alle landgoederen en duingebieden tussen Haarlem en de Noordzee. 
Het is één van de 118 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In het noorden wordt het gebied begrensd 
door het Noordzeekanaal en de bebouwing van IJmuiden, naar het zuiden door Noordwijk. Zandvoort is 
geheel omringd door Natura 2000 gebied.  
 
Door het vernietigen van de PAS systematiek kan ook de gemeente bij het verlenen van haar 
omgevingsvergunningen en vaststellen van bestemmingsplannen geen gebruik meer maken van deze 
beoordelingssystematiek. Door de uitspraak van de Raad van State dat de PAS-systematiek voor het bepalen 
van geoorloofde stikstofuitstoot niet is toegestaan, zullen gemeentes en provincies nu, net als voor 2015 het 
geval was, op andere wijze moeten beoordelen of de vergunningaanvragen dan wel bestemmingsplannen 
voldoen aan de vereisten zoals gesteld in de Wet natuurbescherming. 
 
Deze uitspraak van de Raad van State kan consequenties hebben voor de ontwikkelzones en de grotere 
bouwprojecten in Haarlem. Er kan voor deze ontwikkelingen en projecten geen gebruik meer worden 
gemaakt van het PAS, wat inhoudt dat er per ontwikkeling en per project een passende beoordeling moet 
worden gemaakt.  
Het is daarmee niet gezegd dat deze ontwikkelingen en projecten geen doorgang meer kunnen vinden. Voor 
Haarlem geldt dat  de meeste grotere bouwprojecten die nu of binnenkort aan de orde zijn op ruime afstand 
van het Natura 2000 gebied liggen. De projecten waarvoor al een vergunning is aangevraagd en die zijn 
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing, lopen dan ook gewoon verder door.  
 
De projecten in de ontwikkelzones moeten nog starten omdat de ontwikkelvisies nog niet door de raad zijn 
vastgesteld. Deze zullen uiteraard aan de dan geldende regelgeving moeten voldoen, inclusief die voor 
stikstof. Er zal bij het ontwikkelen van deze zones rekening moeten worden gehouden met de 
stikstofproblematiek en per zone zal bekeken moeten worden wat de effecten hiervan zijn.  Deze projecten 
zullen de gebruikelijke procedure  doorlopen.  
 
Het kabinet heeft een commissie in het leven geroepen onder voorzitterschap van oud CdK Remkes. Wij gaan 
ervan uit dat deze commissie op korte termijn meer duidelijkheid geeft over de toe te passen werkwijze en 
beoordelingssystematiek in de komende periode.  
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 
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