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Handelingsperspectief 

Stikstof



Natura 2000

160 gebieden: 

met name Vogel- of Habitatricht-

lijngebieden zijn sinds 2003 

aangewezen

118 voor stikstof gevoelige 

gebieden in Nederland



Uitspraak Raad van State

PAS is als basis voor toestemming niet voldoende:

• - meldingen vervallen

• - ontwikkelingsruimte op basis van PAS vervallen

ER MOET SPRAKE ZIJN VAN GEEN AANTOONBAAR 

SIGNIFICANT EFFECT OP VOOR N-GEVOELIG GEBIED

 INDIVIDUELE VEGUNNINGVERLENING

• Intern- en extern salderen

• ADC-toets



Handelingsperspectief - 1

Vergunning (of toestemming) uit hoofde van andere vergunning-

aanvraag, subsidie, certificering, financiering, verzekering, controle 

omgevingsdienst, handhavingsverzoek etc: 

 CENTRALE VRAAG:

is vergunning (cq toestemming) echt nodig, waarvoor en wanneer of 

is wachten ook een optie. 

MAAK ALTIJD EEN AERIUS-BEREKENING: 

dan weet u hoe u er nu voor staat en welk risico u loopt

Kijk ook naar VRAGENBOOM (zie website van Bij12)

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/vergunning-aanvragen-of-niet/


Handelingsperspectief -2

ALS VERGUNNING OF TOESTEMMING NODIG IS.  

LET OP: 

 Depositie < 0,0049 mol depositie N op enig voor stikstof gevoelig 

N2000-gebied niet vergunningplichtig => positieve weigering

 Vraag is of een positieve weigering van een vergunningaanvraag 

voldoende is en geldt als toestemmingverlening

 Kan ook interessant zijn voor ondernemers die (willen) stoppen 

 Let op 25 km-grens voor significante gevolgen

 Beweiden en bemesten is nog onduidelijk cq wat dit betekent voor 

intern salderen met ‘onbebouwde’ grond. 

 Gaat uw (bouw)aanvraag ter inzage en wordt tegenstand 

verwacht ? Wnb kan dan gebruikt worden als ‘stok om mee te 

slaan’ door tegenstanders. 



Handelingsperspectief - 3

Neem verschillende opties door:

1) Intern salderen (op basis van een verleden was depositie altijd al 

aanwezig cq vergund via hinderwet en als binnen dat ‘plafond’ 

dan zijn er dus geen significante gevolgen) 

LET OP: bewijslast 

1) Extern salderen door opkoop van emissierechten elders

LET OP: moet al vergund zijn en gaat om rechten die ingetrok-

ken kunnen worden cq vaak hele stallen

LET OP: denk aan afromen van 30 %

2) ADC-toets (= passende beoordeling) danwel ecologisch onder-

bouwen dat er geen sprake is van significante gevolgen

3) Wachten op ‘legalisatieprogramma’ van landelijke overheid

Vaak staan provincies ook een VOORTOETS toe !!!



Handelingsperspectief - 4

Wachten als vergunning of toestemming niet nodig is, is 

ook een optie. LNV werkt aan legalisatieprogramma voor 

alle bestaande activiteiten (PAS-melders, vergunningsvrije 

activiteiten en ‘te goeder trouw onvergund). Basis is dan 

verkregen stikstofruimte per gebied.

LET OP:

Kan lang duren en of er (voldoende) ruimte komt, is onzeker

Controle omgevingsdienst 

Verzoek om handhaving



Handelingsperspectief –
conclusie

MAAK ALTIJD EEN AERIUS-BEREKENING: 

dan weet u hoe u er nu voor staat en welk risico u loopt.

LOOPT U RISICO: DOE DAN EEN AANVRAAG !!!!!!!!!

=> Aanvraag is vooral maatwerk: KIES TEVOREN STRATEGIE

Hou rekening met: 

• doorlooptijd

• kosten

• beschikbaarheid van benodigde (deel)expertise 

• diverse adviseurs beschikbaar

Vaak staan provincies ook een VOORTOETS toe !!!



ADVIES aan bedrijven: 
breng risico in beeld

MAAK ALTIJD EEN AERIUS-BEREKENING: 

dan weet u hoe u er nu voor staat en welk risico u loopt

• Breng effect goed in beeld (AERIUS-update met 25-km grens)

LET OP: Uitbreiden kas betekent niet altijd meer stikstof (ketel en 

vervoersbewegingen wel)

LET OP: Intern salderen kan vaak ook met onbebouwde grond

 Neem verschillende opties door en kies strategie

Als binnen 1-5 km van een N2000-gebied en bouwplannen dan: 

RICHT JE OP VERGUNNING-VERLENING VIA GEMEENTE

Bouwvergunning kan ook zonder Wnb



VRAGEN of ADVIES

Leonie Claessen

Landelijk beleidsspecialist RO Glastuinbouw Nederland

=> Met name over strategie en opties (kan ook voor niet-leden) 

Zie voor voorwaarden en mogelijkheden: 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/ruimte/glas-pas/

Tel: 06-29512949

Email: lclaessen@glastuinbouwnederland.nl

Contactgegevens zie: 
https://www.glastuinbouwnederland.nl/organisatie/contactpersonen/persoon/leonie-
claessen/

https://www.glastuinbouwnederland.nl/ruimte/glas-pas/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/organisatie/contactpersonen/persoon/leonie-claessen/

