PAS-vergunningverlening voorlopig op slot!
Weet u nog?: met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden volgens WBdP veel te
gemakkelijk vergunningen verleend voor toenames van de stikstofneerslag op de Peel (en andere
Natura2000-gebieden) en worden illegale uitbreidingen onterecht gelegaliseerd. Dit terwijl er met
het PAS -i.t.t. wat de naam suggereert- vrijwel geen reductie van de veel te hoge stikstofneerslag
op de natuur wordt bereikt.
Weer iets bereikt in onze strijd tegen het PAS.
Om dat uit te leggen eerst even een korte terugblik:
Eind 2016 zijn bij de Raad van State (RvS)
de eerste zes beroepen van WBdP
behandeld tegen vergunningen aan
veehouderijen die met het PAS waren
verleend. In mei 2017 heeft de RvS m.b.t.
die beroepen een tussenuitspraak gedaan.
De RvS was er niet zeker van of het PAS
aan alle vereisten van de Europese
Habitatrichtlijn voldoet. Daarom heeft de
RvS hierover 'prejudiciële' vragen gesteld
aan het Europese Hof van Justitie. De
definitieve uitspraak op de beroepen van
WBdP wordt daarna pas gedaan.
De RvS was daarnaast van mening dat
diverse keuzes, gegevens en aannames in
het PAS onvoldoende zijn onderbouwd.
WBdP heeft op die punten van haar beroep
Vergunningverlening voorlopig op slot!
gelijk gekregen. Ook als het Europese Hof
van mening is dat de programmatische aanpak is toegestaan, dan zal het PAS op die punten
aangescherpt of op zijn minst beter gemotiveerd dienen te worden.
Die nadere PAS-motivering is op 4 juli door het ministerie (mede namens de provincies) aan de
RvS geleverd.
Het ministerie concludeert dat hiermee voor het merendeel de door de RvS gevraagde informatie
beschikbaar is gesteld.
Het ministerie stelt echter ook dat nog niet op alle punten volledige duidelijkheid kan worden
gegeven. Daarom zal er voorlopig geen PAS-ontwikkelingsruimte meer worden uitgegeven. Ook
zal voorlopig de resterende 'stoppersruimte' niet beschikbaar worden gesteld.
Dat er geen 'ontwikkelingsruimte' meer wordt uitgegeven, betekent dat (vanaf 4 juli) in heel
Nederland geen vergunningen Wet natuurbescherming meer zullen worden verleend aan
veehouderijen (en andere projecten die stikstof uitstoten), als daarmee de berekenbare
stikstofneerslag op een Natura2000-gebied toeneemt.
Kort gezegd: de vergunningverlening voor meer stikstof zit voorlopig op slot!
Dat er voorlopig ook geen 'stoppersruimte' beschikbaar wordt gesteld, heeft te maken met
stoppende veehouderijen. Een deel van de stikstofvermindering die daarmee werd bereikt, werd

i.h.k.v. het PAS toebedeeld aan de 'ontwikkelingsruimte'. Dat wil zeggen dat andere bedrijven
daarmee hun stikstofuitstoot kunnen laten toenemen. Dit gebeurt voorlopig dus niet meer.
(WBdP had in haar beroepen gesteld dat de reductie t.g.v. de stoppende bedrijven deels dubbel
werd gerekend en kreeg daarin van de RvS gelijk. Dat punt heeft het ministerie dus nog niet op
weten te lossen.)
WBdP moet de nadere motivering die door het ministerie aan de RvS is geleverd nog goed gaan
bestuderen. Of we het met alle conclusies van het ministerie eens zijn, weten we nog niet. We
weten ook nog niet of de RvS het voldoende zal achten. Daarnaast is het afwachten hoe lang het
'voorlopig' op slot zitten zal duren.
Maar in ieder geval hebben we dus toch weer iets bereikt in onze strijd voor een
vergunningverlening waarin meer rekening gehouden wordt met de natuurbelangen!
Antwoord Europese Hof?
We zijn ook heel benieuwd naar wat het antwoord zal zijn van het Europese Hof van justitie op de
vragen die door de RvS zijn gesteld. Eerst zou de Advocaat Generaal van het Hof op 12 juli haar
conclusie uitbrengen (haar advies geven aan het Hof). Dat is uitgesteld tot 25 juli.
25 juli is dus echt spannend. Dan weten we meer over de vraag of het Programma Aanpak Stikstof
al of niet is toegestaan i.h.k.v. de Habitatrichtlijn. (Volledige zekerheid is er dan nog steeds niet.
Het Hof moet daarna nog beslissen. Dat kan wellicht nog tot het najaar duren.)

Voor de voedselarme, zeldzame Peelnatuur is een echte aanpak van de stikstofneerslag noodzakelijk!
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