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- Herkomst en gevolgen

- Unierechtelijk kader en implementatie vóór het PAS

- Inhoud PAS

- Betekenis vernietiging PAS

- Praktische gevolgen voor bouw

- Milieuopgaven overheid

- Stand van zaken
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Programma



- Verzurend; leidt o.m. tot kalkgebrek in de hele voedselketen

- Vermestend; leidt tot andere habitats
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Herkomst en gevolgen



4

Unierechtelijk kader gebiedsbescherming

- Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) (en Vogelrichtlijn 

(Richtlijn 79/409/EEG))

- Aanmelden beschermde gebieden o.b.v habitattypen en 

soorten

- Aanwijzen Natura 2000-gebieden met instandhoudings-, 

herstel- en verbeterdoelstellingen

- Vaststellen beheerplan om doelstellingen te bereiken

- Vergunningstelsel om verslechtering te voorkomen



5

Nationaalrechtelijk kader 
gebiedsbescherming

Wet natuurbescherming

- Gebieden

- Beheerplannen

- Vaststelling plannen met 

passende beoordeling

- Vergunning o.b.v. passende 

beoordeling met 

mitigerende/compenserende

maatregelen



- Verbetermaatregelen en herstelmaatregelen ineen

- Positieve gevolgen nog niet (wetenschappelijk) zeker
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Inhoud Programma Aanpak Stikstof (PAS)



- PAS onverbindend wat betreft Natura 2000-gebieden;

- Vrijstelling vergunningplicht voor activiteiten die onder 

drempel- en grenswaarde blijven, is niet toegestaan; 

meldingen ook niet toegestaan;

- Tevens beweiden en bemesten een project.
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Betekenis vernietiging PAS



- Bestemmingsplan

- Omgevingsvergunning afwijken

- Omgevingsvergunning milieu

- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

- (melding Activiteitenbesluit)
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Praktische gevolgen bouw



- Vermindering stikstofdepositie (Habitatrichtlijn)

- Vermindering eutrofiëring (Kaderrichtlijn water)

- Vermindering CO2-uitstoot (Urgenda-uitspraak)

- (Vermindering fijn stof (Milieudefensie-uitspraak))
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Milieuopgaven overheid
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Stand van zaken

1) Adviescollege Remkes
2) Niet-verhogen maximumsnelheid
3) AERIUS
4) Advies:

1) Reductie
2) Herstel

5) Beleidsregels
6) ‘Chefsache’ + korte termijn

drempelwaarde

Verzoeken om:
1) Intrekking 

bestaande 
vergunningen

2) Handhaving

1) Taskforce Stikstof
2) 10-puntenplan; brief 

30/9 met uitwerking
3) Meldpunt
4) Manifest
5) Contacten met IBT
6) Praktische bijstand



Concrete ledenvragen: Johan Smits en Ernst Plambeck

bj@metaalunie.nl

030 – 605 3344

Lobby: Derk Jan Meijer
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Vragen of meer informatie?


