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Uitspraak Raad van State in verzoek om PAS te schorsen. 

Afgelopen vrijdag, 9-3, heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in het verzoek van WBdP 
en MOB/Vereniging Leefmilieu om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te schorsen.  
Het verzoek waar het ons eigenlijk om ging -een schorsing van het gehele PAS- is niet toegekend, 
Toch zijn de gevolgen van de uitspraak groot, omdat de RvS aangeeft dat vergunningen voor 
toenames van stikstofneerslag op Natura2000-gebieden waar de PAS-'buffer' al is opgebruikt, 
geschorst kunnen worden. Dat kan, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, tot op wel ongeveer 
30 km afstand van zulke gebieden effect hebben. 
 
Meer uitleg: 
 
De RvS schrijft dat we verzoeken om vergunningen te schorsen toegewezen zullen krijgen 
wanneer bedrijven met die vergunning PAS-ontwikkelingsruimte hebben gekregen 
(ontwikkelingsruimte = de mogelijkheid om extra stikstofneerslag te veroorzaken). Het moet daarbij 
gaan om bedrijven die stikstofneerslag veroorzaken op een deel van een Natura2000-gebied 
waarvan de ontwikkelingsruimte al voor 60% of meer is opgebruikt. In het PAS is namelijk 
afgesproken dat de eerste 3 jaar van het PAS maximaal 60% van de ontwikkelingsruimte vergund 
zou mogen worden en de tweede periode van 3 jaar 40%. Die eerste periode van 3 jaar loopt af op 
1-7-'18. In de gevallen dat die 60% al vóór 1-7-'18 is overschreden, is de 'buffer' die volgens de 
RvS in het PAS ingebouwd zat niet meer aanwezig. Dan is er, vanwege de door de RvS 
genoemde PAS-gebreken (aan het licht gekomen vanwege de zes PAS-beroepen van WBdP) 
geen zekerheid meer dat er geen schade wordt toegebracht aan de natuur. Die PAS-gebreken zijn 
door het ministerie/de provincies nog niet verholpen.  
 
In de kerngebieden van de Peel is de PAS-'buffer' nog nergens opgebruikt. Daarom hadden wij 
ons schorsingsverzoek gebaseerd op het Weerterbos, waarin het afgesproken maximum van 60% 
van de uitgifte van ontwikkelingsruimte was overschreden. Ook in andere Natura2000-gebieden, 
zoals bijv. de Maasduinen, is de 60% al overschreden. Ondanks dat het probleem niet in alle 
Natura2000-gebieden speelt, zal het wel veel invloed hebben. Tegenwoordig wordt de 
stikstofneerslag van één bedrijf namelijk tot op grote afstand berekend. Gemiddeld genomen 
(afhankelijk van de omvang van het bedrijf) zullen bedrijven tot op ruwweg zo'n 30 km afstand 
stikstofneerslag op bijv. het Weerterbos of de Maasduinen veroorzaken. De gevolgen van de RvS-
uitspraak strekken zich dus uit over een heel groot gebied, waarin voorlopig geen nieuwe 
vergunningen voor stikstoftoenames meer verleend kunnen worden. 
 
Als het goed is zullen we niet om schorsing van nieuwe vergunningen hoeven te vragen. De 
provincies mogen voor de Natura2000-gebieden waar de ontwikkelingsruimte van de eerste helft 
van de PAS-periode al is opgebruikt volgens de eigen PAS-regels namelijk geen toenames meer 
vergunnen (in ieder geval niet tot 1-7-'18, de eerste PAS-periode). We zullen wel in de gaten 
moeten houden of de provincies zich aan de regels houden. Wat dat betreft is het goed dat de RvS 
de mogelijkheid tot schorsing van de vergunningen nadrukkelijk in haar uitspraak heeft 
opgenomen, zodat de provincies gewaarschuwd zijn. 
 
Opnieuw is het duidelijk geworden dat er aan het PAS-systeem gebreken kleven. Enkel met 
technische middelen een miniem beetje stikstofvermindering proberen te krijgen (meer stelt het 
PAS niet voor) is niet de oplossing. We hebben het al veel vaker gezegd: de enige echte oplossing 
is minder dieren. 

 



 

Steun Werkgroep Behoud de Peel 

Stichting Werkgroep Behoud de Peel is voor haar inkomsten hoofdzakelijk afhankelijk van giften en 
donaties. De financiële situatie van de stichting is kritisch. De laatste jaren is het financiële resultaat 

ondanks zuinig beheer steeds negatief en wordt ingeteerd op de reserves.  

Extra ondersteuning is zeer welkom.  
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