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Onderwerp Richtlijn “omgevingsvergunningen bouwen en afwijken bestemmingsplan” 
 
 
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in een aantal beroepszaken die 
ingesteld waren tegen Wet natuurbeschermingsvergunningen (Wnb-vergunning) die gebaseerd zijn 
op het Programma Aanpak Stikstof. Deze uitspraak heeft gevolgen voor de uitvoerbaarheid van 
ontwikkelingen en projecten binnen de gemeente, die effecten hebben op beschermde 
natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). Deze gevolgen zijn hieronder beschreven. Vervolgens is 
een praktische richtlijn “omgevingsvergunningen bouwen en afwijken bestemmingsplan” opgesteld 
waarmee de vergunningverlening en hiermee de bouw, niet geheel stil komt te liggen.  
 
Gevolgen uitspraak RvS 
 
Melding 
Ontwikkelingen die een beperkte bijdrage leveren aan de stikstofdepositie in een Natura 2000-
gebied waren op grond van het PAS vrijgesteld van een Wnb-vergunningsplicht. Voor dergelijke 
projecten was het indienen van een melding afdoende. Onder de drempelwaarde was ook het 
indienen van een melding niet nodig. De RvS heeft nu echter bepaald dat, in de huidige vorm, deze 
systematiek niet is toegestaan. Gevolg hiervan is dat alle ontwikkelingen die toename van 
stikstofdepositie veroorzaken, een Wnb-vergunning nodig hebben. Het bouwen van één enkele 
woning of een kleine uitbreiding van een bedrijf kan hierdoor Wnb-vergunningplichtig zijn. 
Voorgaande geldt ook voor projecten waarvoor op dit moment een vergunningprocedure loopt. 
 
Passende beoordeling 
Om een Wnb-vergunning te kunnen krijgen is het nodig om aan te tonen dat de natuurlijke 
kenmerken van een Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Bij elke toename van 
stikstofdepositie is dit nodig. Om dit aan te tonen is het nodig om een zogeheten passende 
beoordeling op te stellen. Deze dient als bovengenoemde onderbouwing.  
 
ADC-toetst   
Het is alleen mogelijk om een Wnb-vergunning te verlenen als de natuurlijke kenmerken van een 
Natura 2000-gebied niet worden aangetast of als er sprake is van een project dat voldoet aan de 
ADC-toets. In de ADC-toets wordt aangetoond dat er geen alternatieven zijn, er dwingende 
redenen van groot openbaar belang zijn en of het effect door het nemen van maatregelen kan 
worden gecompenseerd. In de praktijk komen alleen grotere en voor de maatschappij belangrijke 
projecten door deze toets.  
 
Kritische depositie waarde 
Voor de instandhouding van een Natura 2000-gebied kan een gebied maar een beperkte 
hoeveelheid stikstofdepositie aan, de kritische depositie waarde. Indien deze kritische depositie 
wordt overschreden is het niet mogelijk extra depositie te vergunnen zonder aan de ADC-criteria te 
voldoen. In het grootste deel van de Natura 2000-gebieden is er sprake van een overschrijding van 
de kritische depositie waarde.  
  
Beweiden en bemesten 
De RvS heeft geoordeeld dat de vrijstelling voor beweiden en bemesten in strijd is met de 
Habitatrichtlijn. Dit heeft als gevolgd dat beweiden en bemesten niet langer toegestaan is zonder 
Wnb-vergunning. Het ministerie werkt op dit moment aan een oplossing om hier op pragmatische 
wijze mee om te gaan.  
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Hoe verder 
De Omgevingsdienst Noord Holland Noord (ODNHN) is namens de provincie bevoegd Noord-
Holland gezag voor de Wnb. De provincies en de betrokken ministeries zullen de komende tijd de 
precieze gevolgen van de uitspraak bekijken en op zoek gaan naar oplossingen. Het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zal, voor het zomerreces, de kamer nader informeren 
hoe zij omgaat met de gevolgen van de uitspraak. De Omgevingsdienst IJmond houdt hierover 
contact met de ODNHN. 
 
Ingediende meldingen 
Voor meldingen die zijn ingediend op grond van het PAS golden vrijstelling van de Wnb-
vergunningplicht als de stikstofdepositie onder de grens- of drempelwaarde was gelegen. Voor deze 
meldingen geldt dat er alsnog een toestemmingsbesluit moet worden genomen. Het gaat hier 
landelijk om ruim 3.300 meldingen. Het ministerie van LNV zal hiervoor op korte termijn met een 
oplossing komen. 
 
Onherroepelijke Wnb-vergunningen 
Vooralsnog geeft de RvS uitspraak geen gevolgen voor onherroepelijke vergunningen en overige 
besluiten. Wel is er een mogelijkheid dat natuurbeschermingsorganisaties verzoeken in gaan 
dienen tot intrekking van Wnb-vergunningen. De Omgevingsdienst IJmond (hierna ODIJ) zal, als 
dergelijke zaken zicht voordoen, de gemeente hierover informeren.  
 
Bestemmingsplannen 
Deze uitspraak van de RvS heeft geen directe gevolgen voor bestemmingsplannen. Op dit moment 
liggen er wel zaken met betrekking tot bestemmingsplannen en het PAS bij de RvS. Hierover moet 
de RvS nog uitspraak doen. Zodra deze uitspraak bekend is, zal ODIJ de gemeente informeren over 
de gevolgen hiervan.  
 
Conclusie 
De uitspraak heeft geen gevolgen voor onherroepelijke vergunningen. 
Per project of ontwikkeling is het vanaf nu noodzakelijk om, indien er sprake is van 
stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied, een passende beoordeling op te stellen en een Wet 
natuurbeschermingsvergunning aan te vragen. Het is aan de initiatiefnemer om middels een 
stikstofdepositie berekening aan te tonen of er sprake is van stikstofdepositie. Voor veel 
ontwikkelingen die een Wnb-vergunning nodig hebben, zal gelden dat deze enkel door kunnen 
gaan als deze een groot maatschappelijk belang hebben. Ook dit is aan de initiatiefnemer om aan 
te tonen. 
 
Richtlijn “omgevingsvergunningen bouwen en afwijken bestemmingsplan” 
Om de bouw niet geheel stil te laten leggen is de praktische richtlijn “omgevingsvergunningen 
bouwen en afwijken bestemmingsplan” opgesteld. Deze is hieronder beschreven: 
 
Alle omgevingsvergunningaanvragen worden beoordeeld op de noodzaak tot het doen van een 
voortoets Wet natuurbescherming. 
 
Vergunningaanvragen voor ontwikkelingen van beperkte omvang hoeven geen stikstof onderzoek 
aan te leveren, omdat van deze ontwikkelingen op voorhand duidelijk is dat er geen negatieve 
stikstofimpact hoeft te worden verwacht. Dit geldt voor de hierna genoemde categorieën 
ontwikkelingen waarvan op grond van ecologische criteria is beoordeeld dat als gevolg van deze 
categorieën geen negatieve gevolgen optreden. 
 
Categorie 1 – Verbouwing van een woning 

 Oppervlakte neemt niet toe; 
 Aantal woningen neemt niet toe. 
Ervan uitgaande dat: 
 De realisatiefase kort is; 
 Het nieuwe bouwwerk voldoet aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit. 
 
Categorie 2 – ‘vergunningsvrij’ 
 Verbouwing met een toename aan oppervlakte dat niet meer is dan wat vergunningsvrij zou 

mogen; 
 Aantal woningen blijft gelijk, art. 5 Bijlage 2 exclusief lid 1 onder c Besluit omgevingsrecht; 
 Met uitzondering van agrarische bouwwerken. 
 



-3- 

 
- Dakkapellen, één woning: 
 vergunningaanvragen voor dakkappelen aan de voorzijde van het dak geen onderzoek te 

verlangen en de vergunning te verlenen zoals voor de uitspraak van RvS ook gebruikelijk was.  
 voor alle particuliere initiatieven voor de bouw van één woning, die verder van Natura 2000 

gebieden is gelegen, een vergunning te verlenen zonder stikstofdepositieberekening. Voor 
aanvragen van bedrijven geldt maatwerk.  

 
Bij aanvragen nabij Natura 2000 gebieden is richtlijn niet van toepassing.   
 
Deze voorgestelde lijn is een voortzetting van bestaand beleid in de zin dat ook onder het PAS voor 
dezelfde categorieën werd geoordeeld dat geen PAS-beoordeling nodig was bij het verlenen van de 
vergunning. 
 
Voor vergunningaanvragen voor ontwikkelingen van niet beperkte omvang (waarmee bijvoorbeeld 
twee of meer nieuwe woningen worden gerealiseerd) moet de aanvrager door middel van een 
voortoets aantonen dat er geen negatieve stikstofimpact te verwachten is. 
 
Risico’s 
Indien een bouwvergunning volgens de richtlijn “omgevingsvergunningen bouwen en afwijken 
bestemmingsplan” wordt afgegeven op een aanvraag dan kan dit in de bezwaarfase problemen 
geven.  
De Wnb heeft een rechtstreekse werking op projecten. Het bevoegd gezag ODNHN houdt toezicht 
op de Wnb-vergunning en kan handhavend optreden richting de initiatiefnemer indien niet strikt 
aan de Wnb wordt voldaan. ODNHN kan de gemeente aanspreken op het onterecht verlenen van 
de bouwvergunning. 
Met de in te zetten richtlijn “omgevingsvergunningen bouwen en afwijken bestemmingsplan” geeft 
de gemeente aan dat vergunningen in ieder geval onderbouwd worden verleend. Hiermee worden 
de risico’s in een bepaalde mate beperkt en beheerst. 
 

 

 

 

 


