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Statenbrief: Uitspraak Raad van State m.b.t. het Programma 
Aan pak Stikstof

Geachte dames en heren,

Inleiding
Op 29 mei jl. heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Afdeling) uitspraak gedaan 
t.a.v. het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt.
Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor 
beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die 
gebieden. Zo’n toestemming 'vooraf mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.
De opschorting van de toestemmingsverlening is op basis van het PAS niet meer mogelijk. Dit heeft 
verstrekkende consequenties voor onze ambities op meerdere terreinen (o.a. woningbouw, infrastructuur, 
klimaat).

Voorgeschiedenis
Een aantal natuurorganisaties. Mobilisation for the Environment (MOB) en werkgroep Behoud de Peel, heeft 
tegen een zestal vergunningen beroep ingediend. Volgens de organisaties wijkt het PAS op een aantal punten 
af van de Europese Habitatrichtlijn. Naar aanleiding hiervan stelde de Afdeling in mei 2017 prejudiciële vragen 
over het PAS aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Het Hof accepteert een systeem als dat van de 
PAS bij het toestaan van projecten, maar gaf aan dat er zware eisen blijven gelden voor de onderbouwing van 
het PAS. Daarna oordeelde het Hof dat de vrijstelling voor beweiden en bemesten alleen mogelijk is als 
significante gevolgen voor de natuur op voorhand zijn uit te sluiten.
De Afdeling heeft nu geoordeeld dat het PAS niet aan deze eisen voldoet. Daarnaast oordeelt de Afdeling dat 
de vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten niet in overeenstemming is met de 
Habitatrichtlijn.

Essentie /samenvatting:
Op 3 juni vond het Bestuurlijk Overleg PAS plaats tussen de PAS partners. Aanwezig waren Carola Schouten 
(LNV), Cora van Nieuwenhuizen (l&W), Hester Maij (Ph-er PAS/ Overijssel), Peter Drenth (Gelderland) en 
Johannes Kramer (Frysiän). Op 21 juni vindt een vervolg Bestuurlijk Overleg plaats waarin nadere afspraken 
zullen worden gemaakt voor de korte-, middellange- en lange termijn.
De bestuurders hebben de juridische analyse van de uitspraak van de Raad van State en de impact daarvan 
besproken.
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In bijgaande Kamerbrief zijn deze samengevat. Kern van de bespreking was:
De passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het PAS is onvoldoende. Het PAS als zodanig 
bestaat dus niet meer;
Er is geen toestemmingsverlening meer mogelijk op basis van het PAS;
De impact hiervan is groot, want dit betekent een rem op alle economische activiteiten, strekt zich uit 
naar opgaven van andere ministeries en is dus van nationaal belang;
De minister van LNV zal als systeemverantwoordelijke de regie nemen voor de middellange en lange 
termijn. Het betreft dan het opstellen van kaders en faciliteiten om toestemmingsverlening op korte en 
middellange termijn vlot te trekken (door middel van ADC-toets en/of extern salderen) en het opnieuw 
uitdenken van een (programmatische) aanpak, die zich niet beperkt tot stikstof alleen, maar integraler 
van karakter zal moeten zijn.
Het ligt voor de hand dat de provincies als bevoegd gezag en ten aanzien van handhaving en 
problematiek inzake bestaande toestemmingsbesluiten en meldingen, de regie nemen. Hier spelen 
urgente acties op de korte en middellange termijn. De provincies denken verder vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid in het gedecentraliseerde natuurbeleid met het ministerie van LNV mee over 
uitvoerbare oplossingen op lange termijn.

Vervolgprocedure/voortgang
Eind juni vindt een volgend Bestuurlijk Overleg plaats tussen de PAS-partners over de aanpak op korte termijn 
bij de toestemmingsverlening. Inzet is dat dan gezamenlijke kaders en overige werkafspraken worden gemaakt 
tussen LNV, l&W, provincies en IPO zodat we juist ook in deze precaire situatie gezamenlijk blijven optrekken.

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten
Kennisnemen van de brief van de Minister aan de Tweede Kamer inzake de gevolgen van de uitspraak Raad 
van State met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.
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