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Gevolgen na vernietiging Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
Middels dit schrijven informeren wij u dat sinds 29 mei 2019 de AbRS (Afdeling 
bestuursrechtspraak Raad van State) bestemmingsplannen vernietigt waarbij rechtstreeks 
wordt verwezen naar de Programmatische Aanpak Stikstof(PAS). Hierna gaan wij in op het 
wettelijk systeem, de gevolgen van de jurisprudentie en de betekenis voor projecten. In een 
bijlage (1129936) bij dit schrijven is tevens de inventarisatie van de projecten opgenomen. 
 
Het wettelijk systeem 
Op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn van de EU zijn alle Europese lidstaten 
verplicht om ecologisch beschermingswaardige zones aan te wijzen, de zogenoemde Natura 
2000-gebieden.  
De gemeente Vlissingen heeft zo’n beschermingswaardig gebied binnen haar 
gemeentegrenzen, te weten het stroomgebied van de Westerschelde met onder meer 
Rammekenshoek als een zone met bijzondere, beschermingswaardige natuurwaarden. 
 
Voor het ontwikkelen van ruimtelijke plannen en projecten is steeds een onderzoek nodig 
naar de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden. In de Wet Natuurbescherming (tot 1 
januari 2017: de Natuurbeschermingswet 1988) heeft de Nederlandse wetgever de 
verantwoordelijkheid voor de bescherming en instandhouding van Natura 2000-gebieden 
belegd bij de provincies.  
In artikel 2.7 van de Wet Natuurbescherming is een vergunningplicht opgenomen voor 
plannen en projecten die gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. 
Op grond van artikel 2.8 moet voor elk vergunningplichtig plan of project een passende 
beoordeling worden gemaakt van de gevolgen van het plan c.q. project voor het Natura 
2000-gebied en van de mitigerende en compenserende maatregelen die worden genomen. 
Dit moet gebeuren door de lokale overheid. In feite wordt verlangd dat het college van 
burgemeester en wethouders zorgdraagt voor een milieueffectrapportage waarin niet alleen 
de stikstofuitstoot wordt berekend maar er ook concrete maatregelen worden benoemd. 
 
De minister van LNV heeft het landelijk programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
ontwikkeld, dat voorziet in een gebieds- en sectoroverstijgende terugdringing van de uitstoot 
van stikstof. Dat programma is van toepassing op de Zeeuwse natuurgebieden met 
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uitzondering van het Veerse Meer. In het PAS wordt als uitgangspunt genomen dat de 
gerealiseerde en nog te realiseren daling van de stikstofdepositie (= neerslag van stikstof in 
natuurgebieden) door maatregelen bij de uitstootbron (aangeduid als ‘de 
ontwikkelingsruimte’) deels mag worden ingezet voor nieuwe activiteiten of voor uitbreiding 
van bestaande activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. In het verlengde daarvan is een 
vrijstelling van de vergunningplicht geïntroduceerd in combinatie met een meldingsplicht. De 
stikstofdepositie wordt berekend met het rekenprogramma AERIUS. 
 
 
De PAS deelt stikstofuitstotende projecten in 3 categorieën in: 
1. er is géén vergunning nodig voor projecten die een stikstofdepositie veroorzaken die lager 
is dan 0,05 mol N/ha/jaar; 
2. er kan worden volstaan met een melding van projecten die een stikstofdepositie 
veroorzaken tussen 0,05 en 1 mol N/ha/jaar; 
3. er is een vergunning nodig voor projecten en handelingen die meer stikstofdepositie 
veroorzaken dan 1 mol N/ha/jaar. 
Verder is in de Regeling PAS een bijlage opgenomen met projecten die voorrang krijgen bij 
de toedeling van ontwikkelingsruimte. 
 
De recente rechtspraak 
Verschillende milieuorganisaties hebben de PAS aangevallen. Zij stellen onder meer dat 
voornoemde categorie-indeling het mogelijk maakt dat projecten vergunningsvrij of slechts 
meldingsplichtig zijn op basis van ontwikkelingsruimte die moet ontstaan door in de 
toekomst te nemen maatregelen. Het gaat hier om projecten die feitelijk meer 
stikstofdepositie veroorzaken. Zij stellen ook dat het uniforme rekenprogramma AERIUS 
uitgaat van aannames die niet voor elk natuurgebied opgaan. Dergelijke leemten in de PAS 
hebben als resultaat dat de stikstofdepositie feitelijk toeneemt, wat in strijd is met de 
doelstelling om Natura 2000-gebieden te beschermen tegen elke vorm van aantasting. 
 
Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken over de 
verenigbaarheid van de PAS met de Habitatrichtlijn. 
Volgens het Europese Hof vraagt de Habitatrichtlijn om het treffen van 
voorzorgsmaatregelen zodra het risico bestaat dat een project leidt tot een significante 
verstoring van een Natura 2000-gebied. Dit voorzorgsbeginsel brengt mee dat elk plan of 
project dat niet direct verband houdt met het beheer en de instandhouding van een 
natuurgebied, wordt beschouwd als een plan of project dat significante gevolgen kan 
hebben voor een Natura 2000-gebied. Elk plan of project moet individueel beoordeeld 
worden op diens gevolgen voor de specifieke kenmerken en omstandigheden van een 
Natura 2000-gebied, op basis van een integrale effectbeoordeling. Die integrale 
effectbeoordeling moet volledige, nauwkeurige en definitieve constateringen en 
conclusies bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de 
milieugevolgen van een plan of project voor een Natura 2000-gebied wegnemen. 
Een algemene vrijstelling voor een bepaalde categorie plannen of projecten (in de PAS 
ongeacht de natuurlijke kenmerken van het te beschermen gebied dat in de nabijheid ligt), 
verdraagt zich niet met het uitgangspunt dat elk individueel plan of project moet worden 
onderworpen aan een integrale beoordeling van diens effecten. Hetzelfde geldt voor het 
rekenen met gemiddelde waarden. Een algemene vrijstelling is alleen denkbaar wanneer op 
grond van objectieve omstandigheden met zekerheid uitgesloten kan worden dat de plannen 
of projecten geen significante gevolgen kunnen hebben voor het betreffende natuurgebied. 
Bij de integrale effectbeoordeling van een plan of project mag alleen rekening worden 
gehouden met voorzorgsmaatregelen en autonome (van het plan of project 
losstaande) beschermende maatregelen indien de verwachte voordelen van die 
maatregelen al vaststaan op het moment van de integrale beoordeling.  Met 
toekomstige maatregelen mag dus geen rekening worden gehouden als niet ten tijde van de 
beoordeling al vaststaat dat die maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. 
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Conclusie: het Europese Hof maakt gehakt van algemene vrijstellingen en van het hanteren 
van algemene rekenwaarden zoals in de PAS. Verder wordt er een zware bewijslast 
opgelegd met betrekking tot de milieueffecten van een plan of project en de (positieve) 
effecten van preventieve maatregelen en projectonafhankelijke beschermingsmaatregelen. 
 
Als gevolg van dit arrest heeft de AbRS op 29 mei 2019 stevige uitspraken moeten doen 
over natuurbeschermingsvergunningen die met toepassing van de PAS zijn verleend. De 
AbRS constateert dat aan de PAS een generalistische beoordeling van milieueffecten ten 
grondslag ligt die geen recht doet aan de integrale beoordeling die door het Europese Hof 
wordt verlangd. Verder worden in de PAS herstelmaatregelen en autonome ontwikkelingen 
meegenomen die ten tijde van de effectberekening in AERIUS nog niet zeker waren. Om die 
redenen oordeelt de AbRS dat de PAS niet kan dienen als beoordelingsgrondslag voor 
activiteiten die leiden tot een toename van de stikstofdepositie, zoals de aanleg van een 
weg, de oprichting van een gebouw of de uitbreiding van een veehouderij (waarbij zowel 
wordt gekeken naar de uitstoot die de aanleg, oprichting en uitbreiding zelf meebrengt als de 
uitstoot die het gebruik van de weg, het gebouw of de uitbreiding overeenkomstig diens 
bestemming in de toekomst zal veroorzaken). 
 
Daarna heeft de AbRS bestemmingsplannen vernietigd waarin een uitbreiding van 
activiteiten (respectievelijk de aanleg van een weg, de herbestemming van een stadion en 
de aanleg van een woonwijk met 470 woningen) mogelijk is gemaakt met toepassing van de 
PAS. 
 
De gevolgen van deze jurisprudentie 
Het Europese Hof heeft strenge kaders gesteld voor het beoordelen van milieueffecten op 
Natura 2000-gebieden. Met de huidige uitspraken van de AbRS staat vast dat de PAS geen 
deugdelijke grondslag biedt voor de beoordeling van de milieueffecten die plannen en 
projecten hebben op een Natura 2000-gebied. Denk aan het vaststellen van een nieuw 
bestemmingsplan, het ontwikkelen van een nieuwe wijk of bedrijventerrein, het aanleggen 
van wegen en spoorlijnen. 
 
De gevolgen voor lopende projecten is verschillend. 
-Bestemmingsplannen, tracébesluiten en natuurbeschermings- of omgevingsvergunningen 
die reeds zijn verleend en niet zijn aangevochten, behouden hun rechtskracht. 
-Plannen, tracébesluiten en vergunningen waartegen een bezwaar of beroep loopt, zijn 
aantastbaar en kunnen onderuit gaan wanneer ze zijn gebaseerd op de PAS. 
-Nieuwe bestemmingsplannen, tracébesluiten en vergunningen kunnen niet op basis van de 
PAS worden vastgesteld c.q. verleend en moeten voldoen aan de strikte beoordelingseisen 
van de Habitatrichtlijn en Wet Natuurbescherming. In elk dossier moet uit een 
vooronderzoek blijken of een toename van de stikstofdepositie te verwachten is. Als dat het 
geval is, zal in principe een volledige en gedetailleerde beoordeling van de milieueffecten 
moeten plaatsvinden ten behoeve van het besluitvormingstraject. Dat kost tijd en geld. 
 
Een milieueffectrapportage is niet nodig in dossiers waarin de zogenaamde ADC-toets 
slaagt. Het gaat daarbij om projecten waarvoor geen alternatieven (A) zijn, en dwingende 
(D) redenen van openbaar belang maken dat het project moet doorgaan en ook kan 
doorgaan als de aantasting van de natuur wordt gecompenseerd (C). De ADC-toets is tot op 
heden weinig succesvol toegepast. Slechts in 1 geval (de aanleg van een weg) is de 
eindstreep gehaald. 
 
Enkele officiële reacties 
-De minister van LNV heeft op 13 juli 2019 een adviescollege ingesteld dat binnen twee 
maanden moet komen met een advies voor de korte termijn en binnen een jaar met een 
advies voor de langere termijn.  
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De kortetermijnoplossing wordt gezocht in een aanpassing van het rekenmodel AERIUS, 
maar daarmee is het verboden systeem van algemene vrijstellingen nog niet gerepareerd. 
Het aangepaste rekenmodel komt in september beschikbaar en moet ook ADC-aanvragen 
gaan faciliteren. 
-Als bevoegd gezag inzake natuurbescherming hebben gedeputeerde staten van Zeeland bij 
brief van 24 juli 2019 aan de Zeeuwse gemeenten het dringende advies gegeven om 
voorlopig geen nieuwe ontwerpbestemmingsplannen en ontwerp-omgevingsvergunningen 
meer ter inzage te leggen en om reeds in gang gezette procedures weer in te trekken, 
omdat gedeputeerde staten anders verplicht zijn om zienswijzen te vragen over de 
stikstofdepositie van die plannen (zoals inmiddels ook daadwerkelijk is gebeurd bij het 
bestemmingsplan Scheldewijk-Noord en bij twee windmolenprojecten). 
-Gedeputeerde staten van Zeeland zijn ondertussen begonnen met inventarisatie van de 
lopende Zeeuwse projecten waarop de uitspraak van 29 mei jl effect heeft. Het streven is om 
eind augustus een volledig overzicht te hebben. Ook van de plannen en projecten in 
Vlissingen wordt een inventarisatie gemaakt. 
 
Betekenis voor projecten 
In afwachting van de aanpassing of vervanging van de PAS zal lokaal worden geprobeerd 
om alle plannen en projecten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. 
-Omgevingsvergunningen voor bouwen. Kleine projecten zoals vlaggenmasten, 
reclamezuilen, schuttingen en dakkapellen leiden niet tot een significante toename van 
stikstofdepositie en kunnen gewoon worden vergund. Dat zal ook gelden voor de vergroting 
van een garage bij een woning. 
-Omgevingsvergunningen ter vervanging van bestaande gebouwen en wegen hoeven geen 
gevolgen te hebben voor de stikstofdepositie. Soms kan een vervanging zelfs positief 
uitpakken, zoals wanneer een gas-verwarmde woning wordt vervangen door een gasloze 
woning met inductiekookplaat, zonnecollectoren en warmtepomp. Voor zulke projecten kan 
makkelijk worden gemotiveerd waarom de omgevingsvergunning wordt verleend. 
-Binnenplanse ontheffingen en ontheffingen voor kruimelgevallen zijn door de 
(plan)wetgever bij voorbaat toegestaan en kunnen gewoon worden verleend zolang op basis 
van het vooronderzoek gemotiveerd kan worden dat de ontheffing geen gevolgen heeft voor 
de stikstofdepositie. Als de ontheffing ziet op een project dat bijvoorbeeld een toename van 
verkeersbewegingen veroorzaakt, is het wel verstandig om in AERIUS te berekenen of deze 
activiteit mogelijk gevolgen heeft voor de stikstofdepositie. Is dat het geval, dan moet 
vervolgens beoordeeld worden welke significante gevolgen dat project voor de omliggende 
Natura 2000-gebieden heeft en gezocht worden naar compenserende maatregelen. 
-Omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) en bestemmingsplanwijzigingen voor de 
realisatie van nieuwe gebouwen en wegen kunnen gevolgen hebben voor de milieukwaliteit. 
De stikstofdepositie kan worden berekend met de aangepaste AERIUS-tool die naar 
verwachting in september 2019 beschikbaar komt. De vergunning kan worden verleend 
indien de depositie verwaarloosbaar is. Neemt de stikstofdepositie toe, dan moet een 
ecoloog beoordelen of het project significante invloed heeft op specifiek stikstofgevoelige 
landschapstypen of prioritaire diersoorten binnen de omliggende Natura 2000-gebieden. Als 
die specifieke invloed er niet is, kan de vergunning worden verleend. Als die invloed er wel 
is, moet er worden gezocht naar compenserende maatregelen, eerst binnen het project en 
anders daarbuiten (het slopen van een bestaand gebouw of het sluiten van een andere 
weg). Indien binnen het project geen saldering mogelijk is, dan moet ten behoeve van de 
betreffende procedure een passende beoordeling en planMER worden opgesteld waarbij 
extern kan worden gesaldeerd. Dat kan niet alleen praktische problemen opleveren, maar 
ook kosten meebrengen. 
-Omgevingsvergunningen voor projecten van dwingend openbaar belang zijn te verlenen 
met gebruikmaking van de ADC-toets. Dat een project van dwingend openbaar belang is, 
moet wel heel goed worden gemotiveerd. Ook in die gevallen zal wellicht sprake zijn van 
compenserende maatregelen. 
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-Voor nader te bepalen (belangrijke) projecten zal overleg worden gezocht met de provincie 
om te peilen of gedeputeerde staten bereid zijn medewerking te verlenen aan het afwikkelen 
van de procedure voor het betreffende project. 
 
 
Hiermee verwachten wij u, voor dit moment, voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 

 

 
 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 



Lijst (bestemmings)plannen die niet onherroepelijk zijn. 
 
 
 

Naam plan Status Depositie stikstof Gevolg 

Scheldekwartier, 
Stadshavens; 100 
ligplaatsen 

Ter vaststelling aan 
raad september 2019 
Nb-wet vergunning 
voor aanleg en 
uitvoering tot 1 juli 
2020 (aanleg 900 
ligplaatsen). Tot 100 
ligplaatsen geen 
vergunning nodig 
tenzij nieuwe regels 
PAS dat vereisen. 

Ja Verordening 
omgevingsplan stelt 
uitzonderingspositie 
jachthaven SK. 
Voorwaarde 
vaststelling bp vóór 1 
januari 2020.  
Alsnog onderbouwen 
bij 
vergunningaanvraag. 

Scheldekwartier 
Scheldewijk Noord; 235 
woningen 

Ontwerp 
 

Ja Zienswijze ontvangen. 
Onderbouwen, 
aanvullende 
berekening nodig 

Scheldekwartier, 
Timmerfabriek; 
hotelfunctie 

Vergunningaanvraag, 
gereed start 
procedure 

Ja Alsnog onderbouwen, 
wordt meegenomen 
in aanvullend 
onderzoek 
Timmerplein.  

Scheldekwartier, 
Timmerplein; 150 
woningen 

Voorbereiding Ja Onderbouwen, 
aanvullende 
berekening Aerius bij 
Econsultancy. 

Scheldekwartier, 
Prinslocatie; woningen 

Voorbereiding Ja Meenemen bij 
voorbereiding 

Scheldekwartier, 
verlegging weg 

Voorbereiding Nee Mogelijk 

Souburg-Noord 
Valckhof; 9 woningen 

Voorbereiding Ja Onderbouwen zonder 
PAS. Huidig 
planologisch regime 
maakt meer mogelijk 
en bespreken met 
Provincie. 

Zeehaven- en 
industrieterrein 
Vlissingen-Oost 

In werking, beroep 
ingesteld 

Ja Geen beroep tegen 
stikstof.  

Claverveld, 2e fase; 100 
woningen 

Voorbereiding Ja Onderbouwen zonder 
PAS. Huidig 
planologisch regime 
maakt meer mogelijk 
en bespreken met 
Provincie. 

Claverveld, 1e fase 
wijzigingsplan; afname 5 
woningen 

Voorbereiding Nee Onderbouwen zonder 
PAS. 



Souburg-Noord, 2e fase; 
82 woningen 

Voorbereiding Ja Onderbouwen 

Herontwikkeling 
Vlissingsestraat; 25 
woningen 

Voorbereiding Ja, gering Onderbouwen 

Galgeweg 9a; 1 woning 
ruimte voor ruimte 
regeling 

Voorbereiding Ja, zeer gering Onderbouwen zonder 
PAS. Huidig 
planologisch regime 
maakt zelfde mogelijk. 
Bespreken met 
Provincie. 

Windturbines Damen Ontwerp Mogelijk Onderbouwen en 
bespreken met 
provincie 

Windturbines C.RO Ontwerp Mogelijk Onderbouwen en 
bespreken met 
provincie 

Windturbine BTZ Voorbereiding Mogelijk Onderbouwen en 
bespreken met 
provincie 

Britannia Aanvraag ogv Ja Onderbouwen 

Zorgontwikkeling 
Oranjeplein;  

Voorbereiding ja Onderbouwen  

OLV-kerk; 20 - 25 
woningen 

Voorbereiding Mogelijk Onderbouwen 

Molenweg; zorgwonen 
en 7 woningen 

Voorbereiding Mogelijk Mogelijk nader 
onderbouwen of 
saldering 

Ravensteijnplein; 
herstructurering 
woningen 

Voorbereiding Nee, minder 
woningen 
teruggebouwd. 

Saldering 

Strandpaviljoen Kon 
Tiki; 

Voorbereiding Mogelijk Onderbouwen  

Gymzaal Braamstraat Voorbereiding 
omgevingsvergunning 
september 

Mogelijk Onderbouwen 

Tijdelijke school 
Roerstraat 

Voorbereiding 
omgevingsvergunning 
september 

Mogelijk  Onderbouwen  

Tijdelijke school 
Dongestraat 

Voorbereiding 
omgevingsvergunning 
september 

Mogelijk  Onderbouwen  

Definitieve school Van 
Visvlietstraat 

Voorbereiding 
omgevingsvergunning 
september 

Nee, Saldering, 
verbouwen huidige 
school 

Onderbouwen 

Definitieve school V/d 
Priesterstraat 

Voorbereiding 
omgevingsvergunning 
september 

Nee, saldering, 
verbouwen huidige 
school 

Onderbouwen 

Theo van 
Doesburgcentrum; 13 
appartementen 

Voorbereiding Mogelijk Onderbouwen 



Oefenlocaties Mariniers Voorbereiding Mogelijk  onderbouwen 
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