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Memo informatieverstrekking vergunningverlening stikstof eerste kwartaal 2021

Geachte leden van Provinciale Staten,
Na afloop van elk kwartaal in 2020 heb ik u geïnformeerd over de voortgang van afhandeling van
vergunningaanvragen Wet natuurbescherming met betrekking tot stikstof. Nu het eerste kwartaal van 2021
inmiddels is afgelopen stuur ik u hierbij de nu actuele stand van zaken. Daarbij informeer ik u ook over hoe we
omgaan met de gevolgen van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20
januari 2021, waar ik u eerder over geïnformeerd heb in de brief van 9 februari 2021 met nummer UTSP1275693856-3288.
Ik vertrouw erop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Informatieverstrekking vergunningverlening stikstof eerste kwartaal 2021
Wat vooraf ging
Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemming voor activiteiten met potentiële gevolgen op de
stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Op 10 december 2019 zijn de nieuwe beleidsregels (intern en extern
salderen) in werking getreden. Sindsdien is de vergunningverlening van aanvragen Wet natuurbescherming
(Wnb) weer opgestart. Op 23 juni 2020 is een wijziging van de beleidsregels in werking getreden. Daarmee zijn
enkele onbedoelde effecten ten gevolge van de beleidsregels van 10 december 2019 weggenomen. Op
14 december 2020 zijn de beleidsregels aangepast om het instellen van een Regionaal Stikstof Registratie
Systeem (RSRS) mogelijk te maken.
Overzicht liggende dossiers en verleende vergunningen
In de onderstaande tabel zijn de op peildatum 1 april 2021 in behandeling zijnde aantallen vergunningdossiers
met betrekking tot stikstof opgenomen. Het beeld van het eerste kwartaal op hoofdlijnen:

11 nieuwe aanvragen Wnb en VVGB’s binnengekomen, 9 minder dan in het vierde kwartaal van 2020.

3 vergunningen in ontwerp gepubliceerd, deze kunnen telkens na een zienswijzetermijn van 6 weken
definitief gepubliceerd worden.

3 toestemmingen definitief verleend (2 agrarisch, 1 niet-agrarisch). Het gaat om 3 definitieve
toestemmingen direct via de Wnb.
Kwartaal 4
peildatum
7-1-2020
Totaal dossiers stikstof in behandeling
Ontvangen aanvragen (incl. VVGB)
Vergunning in ontwerp gepubliceerd
Definitief toegekend (DB + VVGB)
Buiten behandeling
Ingetrokken
Afgewezen1

Kwartaal 1
Kwartaal 2
peildatum
peildatum
1-4-2021
1-7-2021
92
100
20
11
11
3
39
3
1
0
2
4
1
0

Kwartaal 3
peildatum
1-10-2021

Kwartaal 4
peildatum
1-1-2022

In kwartaal 1 van 2021 verleend
In het eerste kwartaal van 2021 zijn 3 definitieve vergunningen toegekend, waarvan 2 agrarisch en 1 overig ( van
verblijfsrecreatie naar permanente bewoning). Tegen geen daarvan is beroep ingediend bij de rechtbank MiddenNederland.
In het eerste kwartaal zijn geen definitieve vergunningen afgegeven voor woningbouwprojecten2. Voor
woningbouw hebben we momenteel één aanvraag in behandeling. Dit betreft sloop bestaand zorgcentrum
Rosendael in Utrecht en bouw van 260 appartementen + 1.500 m2 voorzieningen. Hiervoor staan meerdere
verzoeken om aanvullende gegevens uit bij de aanvrager. Het is een aanvraag in het kader van het SSRS.
Gevolgen uitspraken Raad van State 20 januari 2021
Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in twee zaken uitspraak
gedaan die impact hebben op de vergunningverlening3, ook op liggende dossiers.
Zaak ‘Logtsebaan’: intern salderen vergunningvrij
In de zaak ‘Logtsebaan’ heeft de Afdeling geoordeeld dat als bij gebruikmaking van intern salderen geen sprake
is van negatieve effecten in Natura 2000-gebieden, er geen sprake is van vergunningplicht. Het aanvragen van
een vergunning is dan niet nodig. De provinciale beleidsregels waren gebaseerd op het uitgangspunt dat er in die
gevallen wel sprake was van vergunningplicht. Van de in totaal 100 openstaande Utrechtse aanvragen, zijn er 74

Betreffen afwijzingen van verzoeken tot intrekken van onherroepelijke vergunningen.
Wel is er één vergunning verleend waarbij mogelijk wordt gemaakt om een park met verblijfsrecreatie om te zetten naar
permanente bewoning.
3 Zie ook mijn brief aan u van 9 februari 2021 met nummer UTSP-1275693856-3288.
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gebaseerd op intern salderen. Conform de met andere provincies en betrokken ministeries afgesproken lijn gaan
wij nu als volgt met deze aanvragen om.
Nu er bij intern salderen geen sprake is van vergunningplicht, is indieners van openstaande aanvragen per brief
de keuze voorgelegd of ze hun aanvraag willen intrekken of dat ze een ‘positieve weigering’ van hun aanvraag
wensen. Bij het intrekken van een aanvraag beoordelen wij wat er is aangevraagd niet verder, we sluiten het
dossier. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om er conform wet- en regelgeving voor te zorgen
dat wat aangevraagd is niet leidt tot negatieve effecten in Natura 2000-gebieden. Dat moet aantoonbaar
uitgesloten zijn, bijvoorbeeld bij een handhavingscontrole.
Bij een ‘positieve weigering’ beoordelen wij op basis van de ingediende aanvraag en daarbij behorende stukken
of het op grond van de toegepaste interne saldering uitgesloten is dat de aangevraagde activiteiten tot negatieve
effecten leidt in Natura 2000-gebieden leidt. Als dat het geval is, dan is er sprake van een vergunningvrije situatie
en wordt er geen vergunning verleend. Omdat de activiteit wel uitgevoerd kan worden, spreken we van een
´positieve weigering´. Met dit besluit heeft de initiatiefnemer van ons een bevestiging dat hetgeen is aangevraagd
vergunningvrij is. Het blijft de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om er conform wet- en regelgeving voor
te zorgen dat wat aangevraagd is niet leidt tot negatieve effecten in Natura 2000-gebieden.
Wat we zien is dat de meeste aanvragers voor een positieve weigering kiezen en een minderheid voor het
intrekken van de aanvraag. In het eerste kwartaal zijn 63 brieven verstuurd met het verzoek een keuze te maken.
29 aanvragers hebben hierop gereageerd. 25 kiezen voor een positieve weigering en 4 kiezen voor het intrekken
van de lopende aanvraag. In het tweede kwartaal werken we verder aan het afhandelen van deze dossiers.
Voor eerder onder het nieuwe beleid verleende vergunningen op basis van intern salderen die ten tijde van de
Raad van State uitspraak onherroepelijk waren, geldt dat er geen gevolgen zijn. Voor verleende vergunningen op
basis van intern salderen waar op het moment van de uitspraak een beroepszaak liep, geldt dat die op dat
moment niet onherroepelijk waren. Dat gaat om 8 zaken. Hierbij geldt dat geen sprake meer is van
vergunningplicht. De aanvrager kan dan kiezen tussen het intrekken van de aanvraag of een positieve weigering
ontvangen. Ook is er de mogelijkheid om de rechter nog een uitspraak te laten doen in de zaak, die zal zich dan
moeten baseren op de uitspraak van de Raad van State.
Sinds de Raad van State-uitspraak geldt dat initiatiefnemers bij intern salderen geen vergunning meer hoeven
aan te vragen. Dat lijkt al terug te zien in het aantal binnengekomen aanvragen in het eerste kwartaal. Dat zijn er
11, in het laatste kwartaal van 2020 waren dat er 20.
Zaak ‘ViA15’: onderbouwing effecten wegverkeer op meer dan 5 kilometer onvoldoende
De Raad van State heeft in deze zaak geoordeeld dat onvoldoende onderbouwd is wat de effecten van
wegverkeer zijn op meer dan 5 kilometer. Dat hangt samen met het gegeven dat de stikstofdepositie van
wegverkeer in het wettelijke rekenmodel AERIUS Calculator niet verder van 5 kilometer van de wegen berekend
wordt4. Dit kan vooral gevolgen hebben in gevallen waarbij er sprake is van relevante wijzigingen in wegverkeer.
Bijvoorbeeld verkeersaantrekkende werking bij (grotere) woningbouwprojecten of gewijzigde verkeersstromen bij
wegaanpassingen. Op dit moment hebben wij geen vergunningaanvragen in behandeling waar dit speelt.
Afgesproken lijn met provincies en betrokken ministeries is dat wanneer er in beperkte mate sprake is van
wijzigingen van wegverkeer en uitgesloten kan worden dat er op meer dan 5 kilometer effecten van dat
wegverkeer op de stikstofdepositie op kunnen treden, aanvragen in behandeling kunnen worden genomen.
Legalisering PAS-meldingen
De Minister van LNV en de provincies hebben, nadat de Eerste Kamer op 9 maart 2021 de Wet stikstofreductie
en natuurherstel heeft aangenomen, de opdracht om tezamen zorg te dragen voor het legaliseren van projecten
waarvoor ten tijde van het PAS 2015–2019 geen natuurvergunning nodig was vanwege hun geringe
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. PAS-meldingen vallen daar ook onder.
Initiatiefnemers die onder het PAS een melding hebben ingediend zijn in 2020 door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) bericht en opgeroepen om aan te geven of legalisatie voor hen nog aan de orde
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Het is een tussenuitspraak en geen einduitspraak: de minister van IenW is in de gelegenheid gesteld om binnen 26 weken het
Tracébesluit beter te motiveren of aan te passen. Nadat deze betere motivering of aanpassing is gegeven volgt een definitieve
uitspraak. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Hordijk
(“Meer meten, robuuster rekenen”, 15 juni 20204) wordt onder regie van de minister van LNV samen met de provincies al
onderzoek gedaan naar de rekengrens van 5 kilometer voor wegverkeer. De tussenuitspraak ViA15 onderstreept het belang
hiervan en leidt tot extra onderzoeksvragen die worden meegenomen, zoals de mogelijkheden voor het toepassen van
rekengrenzen voor verschillende emissiebronnen, dan wel depositiegrenzen op basis van eenduidige criteria. De
onderzoeksresultaten zijn voorzien voor de zomer van 2021.
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is. Daarvoor hebben zich inmiddels initiatiefnemers gemeld en hun gegevens aangeleverd. In een interprovinciaal
project wordt in het tweede kwartaal onder coördinatie van BIJ12 gestart met de legalisatie. De eerste
legaliseringen zullen naar verwachting bestaan uit het afgeven van ‘positieve weigeringen’ voor bedrijven die op
basis van de ‘Logtsebaan uitspraak’ niet vergunningplichtig zijn. Het tempo van verdere legalisatie is afhankelijk
van het tempo waarin de benodigde stikstofruimte vrijkomt. De verwachting is dat het 2 tot 3 jaar kan duren dat
alle PAS-meldingen in alle provincies gelegaliseerd zijn5.
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In de provincie Utrecht zijn onder het PAS ongeveer 220 meldingen ingediend.
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