
Het vooruitzicht dat Max Verstappen het volgend jaar in een Formule 1-
race opneemt tegen Lewis Hamilton op het circuit van Zandvoort, is voor 
veel Nederlanders een droom. Het is echter nog de vraag of deze droom 
ook uit gaat komen. De uitspraak van 29 mei 2019 van de hoogste 
bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (Afdeling), heeft namelijk grote gevolgen voor de toelaatbaarheid 
van stikstofdepositieveroorzakende activiteiten. Stikstofdepositie is de 
neerslag van stikstof op een bepaald gebied. 
 
De Afdeling is van oordeel dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet 
meer als basis voor toestemming van activiteiten mag worden gebruikt, 
omdat deze aanpak in strijd is met het Europese recht, waaronder de 
Habitat-richtlijn. Het PAS werd onder meer gebruikt bij de vergunning-
verlening voor activiteiten waarbij sprake was van stikstofdepositie op 
beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). Voor veel onder-
nemers was niet direct duidelijk dat de uitspraak van de Afdeling niet 
alleen problematisch is voor de agrarische sector, maar voor heel 
ondernemend Nederland. 
 
Gevolgen voor de bouwsector 
Zo kan ook de bouwwereld de dans niet ontspringen en kan de uitspraak 
bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de vereiste aanpassingen op en rond 
het circuit van Zandvoort. De gevolgen van de PAS-uitspraak strekken zich 
steeds verder uit. De Afdeling heeft, voortbordurend op de PAS-uitspraak, 
al een streep gezet door meerdere bouwprojecten waaronder de realisatie 
van 468 nieuwe woningen in de gemeente Roermond en de uitbreiding van 
een bedrijventerrein in de gemeente Aalten. 
 
Op 4 oktober 2019 hebben de economen van ABN AMRO zelfs aangegeven 
dat 70.000 banen in de bouwwereld op de tocht staan. De orderporte-
feuilles zijn bij veel bouwbedrijven nu nog wel gevuld. Het probleem is dat 
hier maar weinig nieuwe projecten aan zullen worden toegevoegd. Dit heeft 
er onder andere mee te maken dat het PAS niet meer kan worden gebruikt 
bij de vergunningverlening voor stikstofdepositieveroorzakende activiteiten 
en het daardoor moeilijker wordt om een bouwvergunning te krijgen. 
 
Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie Remkes) 
De uitspraak van de Afdeling heeft veel vragen opgeroepen en onzekerheid 
gecreëerd in Nederland. De minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit (LNV) heeft daarom het Adviescollege Stikstofproblematiek 
ingesteld. Het Adviescollege bestaat uit de voorzitter de heer J.W. Remkes 
en negen leden. De leden in het adviescollege hebben verschillende 
achtergronden, denk hierbij aan een juridische, ecologische, economische 
en bestuurlijke achtergrond. Het adviescollege is gevraagd om advies uit te 

brengen over oplossingen voor de kortere en langere termijn, betreffende 
de stikstofproblematiek die is ontstaan na de PAS-uitspraak. 
 
Op 25 september 2019 heeft de commissie Remkes haar eerste advies met 
de titel: ‘Niet alles kan’ uitgebracht. Het advies bevat de aanbevelingen 
voor de korte termijn. De commissie is bij haar advies voor de korte termijn 
uitgegaan van de bestaande wetgeving en heeft daarbij expliciet 
aangegeven niet een ‘juridische list’ te willen verzinnen. Het verzinnen van 
een ‘juridische list’ is onacceptabel, zo stelt de commissie. 
 
Stikstofuitstoot diverse sectoren 
Stikstofdepositie wordt veroorzaakt door verschillende sectoren in 
Nederland. Het advies bevat maatregelen gericht op die sectoren waar op 
korte termijn winst kan worden behaald. Het gaat om de sectoren 
veehouderij, mobiliteit, industrie en bouw. Al deze sectoren dienen in een 
evenwichtige verhouding een bijdrage te leveren aan de vereiste reductie 
van stikstofdepositie, waarbij kosteneffectiviteit in ogenschouw moeten 
worden genomen. De landbouw en meer specifiek de veehouderij is in 
Nederland, ondanks alle maatregelen van de afgelopen jaren, verreweg de 
grootste veroorzaker van stikstofdepositie. Deze sector is niet de enige 
veroorzaker. In de figuur hiernaast is de stikstofdepositie van de 
verschillende sectoren weergegeven. 
(bron: RIVM 2019) 
 
Maatregelen op korte termijn 
Het advies van de commissie behelst in essentie de volgende maatregelen: 
 
•  Gerichte verwerving of sanering van agrarische bedrijven (veehouderij); 
•  Snelheidsverlaging op de rijks- en provinciale wegen (mobiliteit); 
•  Winst behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclu-

sief bouwen en door beter gebruik te maken van innovatieve technieken 
en materialen (bouwsector); 

•  Aanpassen aanbestedingsvoorwaarden en vergunningsvoorwaarden 
voor bedrijven die in Natura 2000-gebieden aanleg-, beheer- en onder-
houdswerkzaamheden uitvoeren (bouwsector). 

 
Daarnaast acht de commissie een generieke vrijstelling vooralsnog niet 
mogelijk voor projecten met zeer geringe deposities zoals de in het PAS 
opgenomen vergunningvrije activiteiten. Doordat een dergelijke generieke 
vrijstelling niet mogelijk is, zal in de meeste gevallen de stikstofdepositie 
(nagenoeg) moeten worden uitgesloten alvorens een bouwproject doorgang 
kan vinden. Inmiddels is ook duidelijk dat het daarbij niet alleen gaat om 
stikstofdepositie in de exploitatiefase, maar ook om stikstofdepositie in de 
bouwfase.

PAS 2.0? 
De commissie zal voor de zomer van 2020 advies uitbrengen over een 
afwegingskader en een samenhangende lange-termijnaanpak van 
maatregelen voor bestaande stikstofdepositie veroorzakende activiteiten 
in alle sectoren. Dit alles met als doel het verminderen van de 
stikstofdepositie in de toekomst. Een vernieuwde versie van een 
programmatische aanpak is denkbaar: PAS 2.0. 
 
Door het wegvallen van het PAS-regime wordt het lastiger, maar niet 
onmogelijk om een natuurvergunning te krijgen voor stikstofdepositie- 
veroorzakende activiteiten. Hoe de nieuwe aanpak van de stikstof-
problematiek eruit komt te zien is nog onduidelijk. Het eerste advies heeft 
geen fundamentele doorbraak van de stikstofimpasse opgeleverd en biedt 
geen oplossing voor alle stikstofgevoelige bouwprojecten. Het is dan ook 
nog onduidelijk of de fans van de Formule-1 kunnen genieten van een race 
op het circuit van Zandvoort. Voor antwoorden op vragen over dit onderwerp 
kunt u de Q&A op onze website (www.vil.nl/PAS) bekijken.
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