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Programmatische  
Aanpak Stikstof (PAS)

Win-win voor natuur en economie of ecologische black box?

Hendrik Schoukens 

Er is teveel stikstof aanwezig in onze natuur. Deze vaststelling is niet nieuw. Wél nieuw is dat door de 

goedkeuring van de instandhoudingsdoelstellingen en de striktere handhaving van de natuurtoets de te hoge 

stikstofdepositie belangrijke consequenties heeft voor de vergunbaarheid van bepaalde activiteiten. Om het 

doembeeld van een definitieve vergunningenstop voor veeteeltbedrijven te vermijden treft Vlaanderen, naar 

Nederlands voorbeeld, voorbereidingen voor een zogenaamde ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS). Met deze 

aanpak wil men het onverzoenbare verzoenen: het verder terugdringen van de stikstofvervuiling voor nieuwe 

ontwikkelingsruimte voor economische activiteiten. Natuurherstelmaatregelen worden als pasmunt gebruikt 

voor het toelaten van bijkomende stikstofemissies. 

In Nederland is het PAS vorige zomer in werking getreden. In Vlaanderen zijn we nog niet zover, maar het ‘PAS’ 

gaat al vlot over de tong. Ondertussen zijn in Nederlands kritische geluiden te horen. Kan men zomaar 

toekomstig natuurherstel inruilen voor economische ontwikkelingen? Gaat men er niet al te gemakkelijk van 

uit dat al die natuurherstelmaatregelen ook effectief zullen blijken? En schuilen er geen juridische addertjes 

onder het gras? In dit artikel gaan we op verkenningstocht bij de noorderburen, om na te gaan of Vlaanderen er 

goed aan doet het Nederlandse PAS te ‘copy-pasten’ of toch beter een eigen weg kiest.

Het gebruik van grote hoeveelheden kunstmest heeft de natuurlijke stikstofkringloop danig verstoord. (© Vilda/Yves Adams)
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Stikstofdepositie als kritische succesfactor voor 
Natura 2000

Stikstof vormt een van de belangrijkste bouwstenen voor het 
leven op aarde. Sinds de industriële revolutie is de natuurlijke 
stikstofkringloop echter danig verstoord, onder meer door de 
verbranding van fossiele brandstoffen en het gebruik van grote 
hoeveelheden kunstmest (Bobbink et al. 2010). Recent onder-
zoek heeft aangetoond dat door menselijk toedoen er maar 
liefst tot tweemaal zoveel stikstof in het milieu terecht komt 
dan via natuurlijke bronnen (Smith 2010). De belangrijkste 
bron van (reactieve) stikstof is de landbouw, die bijna exclusief 
verantwoordelijk is voor de uitstoot van ammoniakgas (NH

3
). 

Het verkeer en de industrie vormen dan weer de belangrijkste 
bronnen van geoxideerde stikstof (NO

x
). Daarnaast wordt een 

groot deel van de stikstofdepositie geïmporteerd vanuit de 
omliggende regio’s.

Een teveel aan stikstof heeft effecten op het klimaat, ecosyste-
men en de menselijke gezondheid. De verzurende en vermes-
tende effecten waarmee de hoge aanvoer van stikstof gepaard 
gaat, zijn nadelig voor de biodiversiteit (De Schrijver et al. 
2013). Vooral heide, schraalgraslanden en sommige bostypes 
zijn erg gevoelig voor stikstofvermesting. Hoewel de stiksto-
femissies onder meer door de implementatie van de Europese 
NEC-richtlijn sinds 1980 met een derde zijn gedaald, hebben 
Nederland en Vlaanderen nog steeds te kampen met een onna-
tuurlijk hoge stikstofdepositie (Cools et al. 2015).

De EU Habitatrichtlijn vereist dat de Europese habitats en soor-
ten in een zogenaamde ‘gunstige staat van instandhouding’ 
behouden of hersteld worden. In de meeste Natura 2000-gebie-
den in Vlaanderen vormen de te hoge stikstofdeposities een 
belangrijke hinderpaal voor het bereiken van de gebiedsspeci-
fieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) (Schoukens, Van 
Hoorick & Cliquet 2014). Daarnaast zijn de lidstaten en regio's, 
waaronder Vlaanderen, verplicht om een verdere verslechte-
ring van deze natuurlijke toestand tegen te gaan, conform arti-
kel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn. Zo lang de stikstofdepositie 
boven de kritische depositiewaarde ligt (KDW), die de maximaal 
toelaatbare depositie stikstof per eenheid van oppervlakte van 
een bepaald ecosysteem omschrijft waarbij er geen schadelijke 
effecten optreden, is er meestal sprake van verslechtering.

Nederland en Vlaanderen op slot? 

Dat de te hoge stikstofdepositie een knelpunt zou vormen bij 
de implementatie van de Habitatrichtlijn, stond in de sterren 

geschreven. In feite had de kwestie reeds in het midden van 
de jaren negentig op het voorplan moeten treden binnen 
Vlaanderen. Vanaf dat moment dienden de beschermings-
regels immers te worden toegepast en afgedwongen bij 
vergunningverlening voor schadelijke activiteiten bij Natura 
2000-gebieden. En het milieuprobleem was op zich bekend. De 
gebrekkige handhaving van de EU natuurbeschermingsregels, 
deels ten gevolge van politieke onwil, zorgde er echter voor dat 
de kwestie lang onder de radar bleef. De striktere handhaving 
van de zogenaamde 'natuurtoets' bij het verlenen van nieuwe 
vergunningen gedurende de voorbije jaren maakte echter dat 
het probleem niet langer kon worden doodgezwegen. Deze 
toets, die soms de ‘habitattoets’ wordt genoemd, impliceert 
dat er in beginsel geen toestemming kan worden gegeven voor 
plannen of projecten met significante effecten op een Natura 
2000-gebied. Hierbij moet worden vertrokken van een strikte 
voorzorgsbenadering en fungeren de instandhoudingsdoel-
stellingen als referentiecriterium (Schoukens, De Roo & De 
Smedt 2011). Enkel als er geen minder schadelijke alternatieven 
bestaan (A), er dwingende redenen van groot openbaar belang 
kunnen worden aangevoerd (D) en de nodige natuurcompen-
saties worden getroffen (C), kan er bij hoge uitzondering alsnog 
een derogatie worden verleend. Men heeft het wel eens over de 
ADC-test, die voor kleinere particuliere landbouwbedrijven een 
moeilijk te nemen horde vormt (Hof van Justitie 2012).

In Nederland, waar het natuurbeschermingsrecht al langer au 
sérieux wordt genomen, werd de potentieel grote impact van 
de te hoge stikstofdepositieniveaus in Natura 2000-gebieden 
op de economische ontwikkelingsruimte voor landbouwbe-
drijven al sneller zichtbaar. Er werd al een tiental jaar terug 
duidelijk dat de habitattoets de vergunningverlening danig kon 
bemoeilijken voor stikstofuitstotende activiteiten. Een onge-
breidelde ontwikkeling voor nieuwe veeteeltbedrijven in de 
buurt van Natura 2000-gebieden zat er niet meer in. Als gevolg 
van de strikte jurisprudentie van de Nederlandse Raad van 
State en de hoge depositieniveaus in de meeste Nederlandse 
Natura 2000-gebieden, was een impasse ontstaan. Elke bijko-
mende stikstofdepositie, hoe beperkt ook, zou aanleiding 
kunnen geven tot ‘significante effecten’ in een context waarin 
de depositiewaarden reeds zijn overschreden. 

Nederland ging ‘op slot’ (Uittenbosch 2009), althans zo leek 
het wel als de strikte lezing van de habitattoets werd gevolgd. 
Het werd immers alsmaar moeilijker om het verlenen van 
vergunningen voor veeteeltinrichtingen, maar bijvoorbeeld ook 
voor infrastructuurprojecten, zoals de bouw of uitbreiding van 
autowegen, te verzoenen met de strikte beschermingseisen uit 

De belangrijkste bron van (reactieve) stikstof is de landbouw, die bijna exclusief verantwoordelijk is voor de uitstoot van ammoniakgas (NH
3
). (© Vilda/Yves Adams) 
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de Habitatrichtlijn  (van der Feltz 2015). Het spreekt voor zich 
dat het doembeeld van een vergunningenstop bij veel beleids-
makers en politici niet in goede aarde viel. Ook het natuurbe-
schermingsrecht zelf kreeg er geen goede naam door aangezien 
het steeds meer werd gepercipieerd als een lastig obstakel voor 
verdere economische ontwikkeling. 

In Vlaanderen liep het niet zo'n vaart. Vaak werden de habi-
tattoets niet al te strikt toegepast bij vergunningverlening. Zo 
werden het voorbije decennium bijkomende stikstofdeposities 
toegelaten in een context waar dit, naar de strikte letter van 
de wet, niet meer mogelijk had kunnen zijn. Vooralsnog liggen 
er nog geen rechterlijke uitspraken voor waarin projecten 
worden stopgezet omdat zij leiden tot een bijkomende stik-
stofbelasting op gevoelige habitats. Nu het problematische 
karakter van bijkomende stikstofdeposities in een overbelast 
milieu de voorbije jaren erg op het voorplan is gekomen, is het 
echter niet uitgesloten dat er de komende jaren wel rechterlijke 
uitspraken in die zin zullen voorliggen. Meer nog, met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen er binnenkort 
ook binnen Vlaanderen door de rechter vergunningen worden 
vernietigd omwille van een al te soepele omgang met de 
stikstofproblematiek.

Het gebrek aan rechterlijke uitspraken betekent echter niet dat 
er de voorbije tien jaar niets is gebeurd. Zo werd sinds 2011 een, 
eerder soepel, beoordelingskader toegepast voor ammoniakde-
posities in het kader van de vergunningverlening voor veeteel-
tinrichtingen (LNE 2011). Naar aanleiding van de opmaak van 
de S-IHD is echter duidelijk geworden dat ook in Vlaanderen 
een ‘vergunningenstop’ niet langer ondenkbaar was, met zo’n 
22.000 landbouwbedrijven in de nabijheid van een speciale 
beschermingszone. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de ‘kleine vervuilers’ (ongeveer 21.000 bedrijven), de 
‘oranje bedrijven’ (ongeveer 1.420 bedrijven) die betekenis-
volle effecten veroorzaken op stiktofgevoelige habitats en 140 
zogenaamde ‘rode bedrijven’ die 50% of meer bijdragen aan de 
meest gevoelige habitatvlek binnen hun depositiepluim (Cools 
et al. 2015).

Tussentijdse oplossingen…

Via allerlei juridische handigheidjes heeft men in Nederland 
geprobeerd om de lastige klip van de habitattoets bij de vergun-
ningsverlening te omzeilen. Aangezien een aantal van deze 
oplossingspistes gedeeltelijk zijn overgenomen in het Vlaamse 
natuurbehoudsrecht, is het nuttig er wat dieper op in te gaan. 
Nochtans valt vooralsnog op dat Vlaanderen op dit punt iets 
minder voortvarend te werk gaat. 

Een eerste trucje was de zogenaamde ‘saldering’-benadering, 
waarbij bijkomende emissies aanvaardbaar worden als tege-
lijkertijd bestaande belastende activiteiten worden beëindigd 
of verminderd. Zo werd de bouw van een nieuwe stal in een 
landbouwbedrijf mogelijk als tegelijkertijd oudere stallen 
buiten gebruik worden gesteld. Ook werd het mogelijk om de 
intrekking van een vergunning voor een andere, dichtbij gele-
gen veeteelt inrichting, in mindering te brengen. In de recht-
spraak werd dit aanvaard, zij het onder strikte voorwaarden 

(Woldendorp & Schoukens 2015). Het vormt een techniek die 
misschien ook in Vlaanderen moet worden bekeken aangezien 
ze minder aanleiding hoeft te geven tot juridische knelpun-
ten. Het gaat om meer zuivere vormen van mitigatie, die niet 
afhankelijk zijn van de uitkomst van nog te nemen herstel-
maatregelen. Maar een echte handel in emissierechten, zoals 
het geval is met CO

2
, lijkt niet aan de orde. Het gaat om lokale 

milieueffecten, die op ad hoc-niveau moeten worden bekeken. 
Bovendien kan saldering ertoe leiden dat de autonome reduc-
ties ten gevolge van het verdwijnen van oude veeteeltinrichtin-
gen alsnog worden ‘gecompenseerd’. Zij worden immers deels 
hergebruikt om nieuwe deposities te rechtvaardigen. Op die 
manier kan het nog moeilijker worden om de natuurdoelen te 
halen. 

Daarnaast werd in de Nederlandse Natuurbeschermingswet 
voorzien dat bestaande activiteiten, die reeds plaatsvon-
den bij de aanwijzing van het Natura 2000-gebied, alsnog 
worden vrijgesteld van de habitattoets (Bastmeijer 2009). 
Ook in Vlaanderen heeft men hiervoor een regeling uitge-
dacht, hetgeen op zich niet strijdig hoeft te zijn met het EU 
recht zolang er geen sprake is van blijvende verslechterin-
gen. Zo zijn de vergunningen van alle veeteeltbedrijven van 
rechtswege verlengd tot 31 januari 2016 (met de mogelijk-
heid van verlenging tot 31 december 2019). In het kader van 
het Omgevingsvergunningsdecreet uit 2014 is de beoorde-
lingsplicht bij hervergunningen opgeheven wanneer er geen 
sprake is van fysieke ingrepen (Schoukens 2014). Ook is er een 
bijzondere (mogelijk illegale) omzettingsregeling voorzien 
voor bestaande vergunningen. De blijvende verslechtering 
waaraan vele Vlaamse Natura 2000-gebieden onderhevig zijn, 
hangt echter als een juridisch 'zwaard van Damocles' boven 
de recent uitgewerkte overgangsregelingen voor bestaande 
inrichtingen.

In Vlaanderen wordt sinds kort ook gewerkt met specifieke 
beoordelingskaders voor veeteeltbedrijven die in bepaalde 
gevallen nog een beperkte uitbreiding mogelijk maken. De 
‘groene’ bedrijven, met een impact van 0 tot 3% op de zoge-
naamde kritische depositiewaarde van de meest nabijgelegen 
habitatvlek, kunnen uitbreiden, zelfs met een stijging tot aan 
3% in theorie. Voor nieuwe activiteiten zal de bijdrage echter 
steeds als significant worden beschouwd. ‘Oranje’ bedrijven 
kunnen slechts uitbreiden mits de nodige reductiemaatrege-
len worden getroffen op bedrijfsniveau zodanig dat de emissie 
met minstens 30% daalt ten opzichte van de totale emissie. 
Een nieuwe activiteit zal echter steeds significant zijn. Voor de 
‘rode bedrijven’ wordt op korte termijn zelfs werk gemaakt van 
een ‘uitfasering’, waaraan een herstructureringsprogramma zal 
worden gekoppeld. Hoewel begrijpelijk vanuit sociaal oogpunt, 
is laatstgenoemde regeling niet geheel onbesproken in het licht 
van de EU natuurrichtlijnen (Schoukens, Van Hoorick & Cliquet 
2014). Niettemin is ze uniek binnen internationale context. 
Er liggen vooralsnog geen voorbeelden uit andere landen 
voor van dergelijk ingrijpende beleidskeuzes voor probleem-
bedrijven. Ook het ‘afromen’ van de deposities door oranje 
bedrijven betekent in elk geval een stap vooruit. Vlaanderen is 
trouwens niet de enige lidstaat die werkt met beoordelingska-
ders. Ook Duitsland heeft hiervoor geopteerd en stelt relatief 
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beperkte bijkomende emissies alsnog vrij van een bijkomende 
beoordeling.

In Nederland werd niet zwaar ingezet op de verdere ontwik-
keling van zo'n beoordelingskaders aangezien de strikte visie 
van de Nederlandse Raad van State hier geen ruimte leek 
voor te laten. Dat wil echter niet zeggen dat er sprake was van 
een vergunningenstop bij gebreke aan extra ontwikkelings-
ruimte, die pas beschikbaar werd bij de opstart van het PAS. 
Op projectniveau probeerde men in Nederland via een meer 
flexibele benadering van de habitattoets projecten alsnog af 
te stemmen met de voorzorgsbenadering die voortvloeit uit de 
Habitatrichtlijn. Hier vindt men de kiemen van het PAS-verhaal, 
dat reeds in 2010 in de wetgeving werd ingeschreven. 

Uitgangspunt is dat stikstof slechts een van de factoren is die 
de staat van instandhouding van een habitattype bepalen. 
Natuurlijke dynamiek, begrazing en waterhuishouding spelen 
evenzeer een rol en kunnen habitats ‘resistenter’ maken tegen 
bijkomende stikstofuitstoot. Als de kwaliteit van habitattypes 
primordiaal afhangt van de niveaus van stikstofdepositie is 
het theoretisch mogelijk om elders in het Natura 2000-gebie-
den nieuwe habitats te gaan creëren om de negatieve impact 
te ondervangen. Men duidde het aan als de zogenaamde  
‘systeembenadering’, die ook werd aanvaard in bepaalde recht-
spraak van de Nederlandse Raad van State (Nederlandse Raad 
van State 2014). 

Uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg 
is evenwel gebleken dat zo’n natuurherstelmaatregelen niet 
kunnen worden beschouwd als ‘mitigatie’ als zij directe schade 
vooronderstellen aan beschermde habitats binnen eenzelfde 
Natura 2000-gebied. De inherente onzekerheden die gepaard 
gaan met natuurontwikkeling of – herstel zouden dergelijke 
maatregelen overigens  onverzoenbaar maken met het voor-
zorgsbeginsel (Hof van Justitie 2014). En blijkt nu net dat de 
mitigatiemaatregelen waarop de flexibele strategieën steu-
nen bol staan van … inherente onzekerheden. Verderop in de 
bijdrage zal blijken dat deze uitspraak - die beter bekend staat 
als het 'Briels'-arrest - een belangrijk juridisch obstakel vormt 
bij de verdere uitwerking van het PAS.

PAS to the rescue?

De hoger geschetste oplossingen boden echter om een aantal 
redenen nog onvoldoende soelaas. Het was erg moeilijk om 
op vergunningenniveau alle maatregelen en informatie aan 
mekaar te koppelen en op die manier toch enige ‘ontwikke-
lingsruimte’ te creëren. Op 1 juli 2015 heeft Nederland dan zijn 
laatste troef uitgespeeld, het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 
Aan dit ambitieuze programma is jaren gewerkt. Nederland 
kon alleen ‘van het slot’ als er ontwikkelingsruimte zou worden 
gecreëerd door tegelijk brongerichte én natuurmaatregelen te 
nemen. De natuurmaatregelen zouden dus worden ‘beloond’ 
met economische en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. 
Natuurherstel als, excusez le mot, ‘pasmunt’ voor toekomstige 
economische ontwikkelingen.

De voorbije jaren hebben landbouwers tijdens verschillende wielerwedstrijden hun ongenoegen geuit over de striktere beoordelingstandaarden die gelden bij 

veeteeltinrichtingen in de buurt van Natura 2000-gebieden. (© ID / photo agency – Photopress.be)
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De totstandkoming van het Nederlandse PAS heeft langer 
geduurd dan gedacht. Iets wat men in Vlaanderen best ook 
goed in het achterhoofd houdt. Er was wel al in 2010 een voor-
lopige versie van het PAS. Het betrof echter enkel een afspra-
kenkader, om het pad te effenen naar de definitieve versie van 
het PAS dat in werking trad in 2015 (PAS 2015). Voor het defini-
tieve PAS moest een volledige plan-MER worden doorlopen met 
gebiedsanalyses voor de 117 in het plan opgenomen Natura 
2000-gebieden. In dat verband moesten ook alternatieve 
ontwikkelingsscenario’s worden bekeken. Ook is het hele PAS 
aan een passende beoordeling onderworpen (Passende beoor-
deling 2015). Uiteindelijk is er net zo lang aan de maatregelen 
gesleuteld tot het ecologisch oordeel ten minste positief was 
over het tot staan brengen van de verslechtering. 

Het meest in het oog springend kenmerk van het Nederlandse 
PAS is het programmatische karakter ervan (Freriks & Van 
Rijswick 2015). Het gaat om een nationaal totaalplan dat alle 
Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats omvat en 
het slaat op elke activiteit die kan bijdragen aan de toename van 
de stikstofdepositie. Men wil daarmee de ‘case by case’-aan-
pak achter zich laten. Er ligt een samenhangend geheel van 
generieke en gebiedsgerichte maatregelen, dat zowel gericht 
is op vermindering van de stikstofdepositie als versterking van 
natuurwaarden (van der Feltz 2015). Alle relevante informatie 
over (de ontwikkeling van de) stikstofdepositie is in een apart 
programma bijeen gebracht (www.aerius.nl). Aan het einde van 
de looptijd van het programma (drie periodes van zes jaar) wil 
men overal de instandhoudingsdoelstellingen halen en tegelijk 
meer economische activiteiten mogelijk maken. 

Bouwstenen van het PAS

Het Nederlandse PAS 2015-2021 verbindt economische ontwik-
keling met het op termijn realiseren van de instandhoudings-
doelstelling van de voor stikstof gevoelige habitattypen en 
(habitats van) soorten voor de Natura 2000-gebieden die zijn 
opgenomen in dit programma.

Het programma bevat brongerichte maatregelen die leiden tot 
een verdere afname van de stikstofdepositie en herstelmaatre-
gelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in 

Natura 2000-gebieden. Door deze maatregelen kunnen in en 
rondom de Natura 2000-gebieden ook nieuwe economische 
activiteiten worden toegelaten die stikstofemissie met zich 
meebrengen. Het betreft de zogenaamde ‘ontwikkelingsruimte’. 
Het maakt meteen ook de bijzonderheid van het Nederlandse 
PAS duidelijk. De voorziene beheer- en herstelmaatregelen 
worden niet in de eerste plaats ingezet om te voldoen aan de 
EU natuurdoelen, maar om een verdere achteruitgang te stop-
pen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen terug moge-
lijk te maken. 

Het Nederlandse PAS bevat zelf alleen landelijke bronmaat-
regelen die op emissiereductie zijn gericht. Generieke aanvul-
lende brongerichte maatregelen zijn er alleen voor de land-
bouw. Voor andere sectoren, vooral verkeer en industrie, zijn al 
eerder maatregelen genomen in een ander kader. 

De aanvullende gebiedsgerichte maatregelen zijn per Natura 
2000-gebied gebundeld. Deze herstelmaatregelen zijn gericht 
op het bestendiger maken van de natuur tegen een overbe-
lasting van stikstof. Zij hebben dus geen invloed op de hoogte 
van de depositie zelf. Zij zijn gebaseerd op wetenschappelijk 
gevalideerde herstelstrategieën. Op dit punt heeft Nederland 
onmiskenbaar pionierswerk verricht.

Het geheel van gebiedsgerichte herstelmaatregelen en de 
passende beoordeling vormt de zogenaamde gebiedsanalyse. 
De functie van de gebiedsanalyse is van cruciaal belang in de 
PAS-systematiek. In de gebiedsanalyses is onderbouwd dat 
door de generieke en gebiedsgerichte maatregelen, ontwikke-
lingsruimte kan worden toegekend zonder dat de te bescher-
men habitattypen en soorten in gevaar komen. Pas na een 
positieve ecologische beoordeling kan een Natura 2000-gebied 
in het PAS worden opgenomen. Tevens garanderen de gebieds-
analyses dat er geen verslechtering plaatsvindt. Dit ecologisch 
oordeel is essentieel in het gehele PAS-verhaal. Er worden 
convenanten (uitvoeringsovereenkomsten) gesloten tussen de 
organisaties die de maatregelen treffen en de overheden, om te 
verzekeren dat de maatregelen effectief worden uitgevoerd. 

Een ander belangrijk onderdeel van het PAS is de verdeling van 
de ontwikkelingsruimte. Er moet ontwikkelingsruimte worden 
gevraagd voor alle nieuwe activiteiten die een minimale stik-
stofdepositie op een stikstofgevoelig habitattype veroorzaken. 
Een deel van de ontwikkelingsruimte wordt gereserveerd voor 
zgn. prioritaire projecten. Bepaalde kleinere deposities zijn 
slechts meldingsplichtig. De vergunningsprocedure onder het 
PAS-regime zal wel soepeler verlopen dan vandaag het geval is. 
De initiatiefnemer vraagt een vergunning aan voor een activi-
teit die tot een toename van de depositie kan leiden. Vervolgens 
wordt berekend hoeveel ontwikkelingsruimte er nodig is en 
beschikbaar. De passende beoordeling van de gebiedsanalyse 
doet dienst als specifieke passende beoordeling, wat de vergun-
ningsprocedure aanzienlijk zal faciliteren.

Juridische struikelblokken?

Het Nederlandse PAS is onmiskenbaar een van de meest inno-
vatieve pogingen om economie en ecologie met mekaar te 

De switch naar industriële landbouw heeft grote ecologische gevolgen gehad.  

(© Vilda/Yves Adams)
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verzoenen. In Vlaanderen voorziet men de creatie van een PAS 
vooralsnog tegen 2019, hoewel nog niet duidelijk is of deze even 
ver zal gaan als het Nederlandse voorbeeld en wat de precieze 
inhoudelijke uitgangspunten ervan zullen zijn. Hoewel het 
nog wachten is op een nieuwe beslissing van de Vlaamse 
Regering, is nu reeds duidelijk dat men evenzeer bijkomende 
ontwikkelingsruimte wil creëren door extra investeringen in 
natuurbeheer en – herstel van overbelaste stikstofgevoelige 
habitats. Men stelt immers vast dat een strikter vergunnin-
genbeleid op zich niet de stikstofproblematiek zal oplossen, 
maar bovendien ook sociaaleconomische onwenselijke conse-
quenties met zich mee brengt. Vertrekkend van het gegeven 
dat de Habitatrichtlijn geen tijdshorizont vooropstelt voor het 
behalen van de gunstige staat van instandhouding, wil men 
een gefaseerde programmatische aanpak uitwerken, die een 
redelijk vergunningenbeleid (ontwikkelingsruimte) koppelt aan 
meer verregaande bron- en herstelmaatregelen. De decretale 
aanzetten van de programmatische aanpak zijn reeds voorzien 
in het in 2014 gewijzigde Natuurdecreet. 

Grosso modo lijkt dit aan te sluiten bij de Nederlandse aanpak. 
De vraag stelt zich echter of het Nederlandse PAS wel voldoet 
aan de strikte eisen uit de EU natuurrichtlijnen. Hierover zijn de 
meningen vooralsnog verdeeld (Van der Feltz 2015). 

Een eerste punt van kritiek op het Nederlandse PAS is dat het 
niet primordiaal inzet op het bereiken van de instandhoudings-
doelstellingen maar vooral een verdere achteruitgang wenst 
te voorkomen zonder al te zeer te raken aan de economische 
ontwikkelingsruimte. Ook in Vlaanderen lijkt dit de bedoeling 
te zijn. Gelet op de reeds problematische toestand waarin vele 
Natura 2000-gebieden zich bevinden, zou men terecht kunnen 
opwerpen dat Nederland, door zich te focussen op de creatie 
van ontwikkelingsruimte, handelt in strijd met zijn verplichting 
om de stikstofdepositie zo snel en zoveel als mogelijk te laten 
afnemen onder de kritische depositiewaarde en op die manier 
de gunstige staat van instandhouding te bereiken (Woldendorp 
& Schoukens 2015). Artikel 6, lid 1 van de Habitatrichtlijn legt 
weliswaar geen concrete deadline op voor het behouden van de 
gunstige staat van instandhouding, wat alsnog de nodige marge 
geeft. Nochtans is het hoogst onzeker of er nog ruimte is voor 
verder uitstel in een situatie van blijvende non-compliance. Kan 
men een slechte leerling dan belonen met nog meer uitstel? En 
staat zo’n houding niet haaks op de ambitieuze hersteldoelen 
die vervat zitten in de EU Biodiversiteitsstrategie?

Men mag ook de non-regressie of standstill-clausule uit arti-
kel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn niet uit het oog verliezen. 
Deze vereist dat de kwaliteit in de Natura 2000-gebieden niet 
verslechtert. Het vormt een resultaatsverplichting met een 
duidelijke ondergrens. Hoewel het tegengaan van een verdere 
achteruitgang de expliciete doelstelling is van het Nederlandse 
PAS, rijst de vraag of het hieraan wel tegemoetkomt, temeer nu 
ook al blijkt dat in een aantal Nederlandse Natura 2000-gebie-
den niet langer sprake is van een afname van de stikstofdepo-
sitie. Ook de Nederlandse Raad van State had hier vragen bij 
(Nederlandse Raad van State 2012). Veel zal afhangen van de 
ecologische onderbouwing van de maatregelenpakketten per 
gebied.

De verenigbaarheid van het Nederlandse PAS met de habitat-
toets uit artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn is van primordiaal 
belang voor het verdere voortbestaan ervan. Door de positieve 
effecten van de bron- en herstelmaatregelen kunnen nieuwe 
activiteiten worden verzoend met de strikte voorzorgs- en 
preventiebenadering van de Habitatrichtlijn. De Nederlandse 
Raad van State bleek deze mening ook te zijn toegedaan, 
maar legde wel nadruk op een strikte implementatie van 
de bijsturings- en monitoringsclausules als stok achter de 
deur (Nederlandse Raad van State 2012). Het kwalificeerde 
de herstelmaatregelen alsnog als mitigatie, die kon worden 
aangewend bij de latere vergunningverlening voor stikstofuit-
stotende activiteiten. 

Het blijft echter onduidelijk of de benadering van het PAS wel 
de toets van het voorzorgsbeginsel doorstaat. Ecologen geven 
aan dat heel wat klassieke mitigatietechnieken, zoals maaien 
en begrazing, maar beperkte effecten hebben op arme zand-
gronden. Meer ingrijpende herstelmaatregelen, zoals plaggen 
en hydrologisch beheer, zijn kostelijk en leveren ook niet overal 
de gewenste resultaten op, al zeker niet in situaties waar reeds 
sprake is van een continue overschrijding van de KDWs.

Moet men niet eenvoudigweg wachten met het ter beschikking 
stellen van de ontwikkelingsruimte tot wanneer op het terrein 

Het Nederlandse PAS hanteert natuurherstelmaatregelen (bv. afplaggen van 

heide) als pasmunt voor de creatie van bijkomende ontwikkelingsruimte. Door de 

stikstofgevoelige habitats opnieuw 'robuuster' te maken kan men economische 

activiteiten in de toekomst opnieuw toelaten zonder dat dit hoeft te leiden tot een 

verdere verslechtering.  (© Vilda/Jeroen Mentens)
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is gebleken dat de brongerichte en herstelmaatregelen wel 
degelijk het beoogde effect ressorteren? Zo’n benadering staat 
haaks op de faciliterende benadering die aan het Nederlandse 
PAS ten grondslag ligt maar lijkt meer in lijn te liggen met de 
strikte rechtspraak van de Europese rechters. Bovendien is niet 
helemaal duidelijk in welke mate men met verwijzing naar een 
ex ante uitgevoerde passende beoordeling op programmatisch 
niveau zomaar de habitattoets op vergunningenniveau kan 
faciliteren. Het Hof van Justitie lijkt immers steeds een ad-hoc-
benadering naar voren te schuiven, waarbij bij de passende 
beoordeling rekening moet worden gehouden met de concrete 
kenmerken van het beoogde project en de mogelijk aangetaste 
natuurwaarden (Schoukens 2011). 

De Nederlands regering lijkt vooralsnog overtuigd van de juri-
dische houdbaarheid van het PAS. Uitgangspunt van het PAS 
was dat op locatiespecifiek niveau moest worden verantwoord 
dat de toedeling van ontwikkelingsruimte inderdaad niet tot 
verslechtering kan leiden, alle relevante instandhoudingsom-
standigheden in aanmerking genomen. Er wordt met andere 
woorden geen directe schade ‘weggemitigeerd’. Bovendien 
zou binnen de PAS-benadering, in tegenstelling tot in de 
hoger reeds aangehaalde Briels-zaak, evenzeer geen verreke-
ning hebben plaatsgevonden tussen afname en toename van 
stikstofdepositie binnen een Natura 2000-gebied. Bovendien 
heeft men een wettelijke uitvoeringsplicht vooropgesteld voor 
alle maatregelen van het PAS of zijn de nodige overeenkom-
sten gesloten. Overigens mag niet alle ontwikkelingsruimte 
in korte tijd beschikbaar worden gesteld. Deze wordt immers 
in verschillende blokken over de planperiode verdeeld. De 
vraag rijst echter of deze verdeling wel terughoudend genoeg 
is en de bijsturingsmogelijkheden robuust genoeg zijn gefor-
muleerd. De organisatie Natuurmonumenten meende alvast 
van niet en stelde voor dat de eerste zes jaar slechts 10% van 
de berekende ontwikkelingsruimte kan worden uitgegeven, 
afhankelijk van de daadwerkelijk gemeten teruggang in de 
depositie en de resultaten van het natuurherstel in het veld 
(Natuurmonumenten 2015). Het is uiteindelijk anders uitge-
draaid, met meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte die kan 
worden verdeeld in het eerste jaar voor niet-prioritaire projec-
ten, zoals veeteeltinrichtingen.

Reality-check? 

De ambities van het Nederlandse PAS zijn niet min: door 
natuurherstel en economische ontwikkeling aan mekaar te 
koppelen, probeert Nederland aan zijn Europese verbintenissen 
te voldoen en tegelijk de vergunningverlening ‘van het slot’ te 
halen. Het lijkt een mooi voorbeeld van ‘duurzame ontwikke-
ling’, waarbij natuur en economie blijvend aan mekaar gekop-
peld worden. Juridisch gezien is dat, in het licht van de voor-
liggende rechtspraak van het Hof van Justitie, allerminst een 
eenvoudige opgave gebleken. 

De vraag rijst dan ook of Nederland zijn hand niet heeft over-
speeld in de ijver om bestaande schadelijke activiteiten rondom 
Natura 2000-gebieden te ontzien. Men ontwijkt met het PAS 
in wezen een meer fundamentele politieke keuze. Met name 
de vraag in welke mate het nog wenselijk is om binnen onze 

reeds erg overbelaste regio's nog langer in te zetten op het 
behoud van intensieve veeteelt. Politiek gezien ligt dit echter 
niet eenvoudig binnen Nederland en Vlaanderen. Nochtans 
lijkt het juridisch gezien de veiligste optie: wachten met het ter 
beschikking stellen van economische ontwikkelingsruimte tot 
de natuur weer aan de betere hand is. Het heeft er echter alle 
schijn van dat zo’n scenario niet aan de orde zal zijn, ook niet 
binnen het toekomstige Vlaamse PAS.

Er valt dan misschien weinig in te brengen tegen de program-
matische aanpak op zich, maar of de al te optimistische 
aannames ervan zullen worden bewaarheid, is ver van zeker. 
Natuurherstel gaat immers gepaard met heel wat onzekerhe-
den en potentiële vertragingen. Dit is des te meer het geval in 
situaties waarin sprake is van blijvende overschrijdingen van 
KDWs. Welke garanties heeft men dat de beoogde hersteldoe-
len effectief ook zullen worden gehaald? Zal men bovendien 
durven ingrijpen op bestaande rechten als uit tussentijdse 
monitoring blijkt dat alsnog bijkomende reducties nodig 
blijken? 

Ook als men aanvaardt dat er een zekere afweging tussen 
ecologie en economie mogelijk is, zijn niet alle obstakels van de 
baan. De techniek van de PAS is bovendien ook eindig: men kan 
niet om de zes jaar nieuwe herstelmaatregelen doorvoeren om 
bijkomende ontwikkelingsruimte te genereren, en zeker niet 
als de instandhoudingsdoelstellingen niet worden behaald. 
Bovendien lenen niet alle habitats zich voor zo’n herstel- of 
beheermaatregelen. Het heeft geen zin om een heidegebied om 
de zes jaar te gaan afplaggen om nieuwe ontwikkelingsruimte 
te creëren. 

Daarnaast dreigt het maatschappelijk draagvlak voor een louter 
instrumentalistische benadering van natuurbeheer langzaam 
af te kalven (Natuurmonumenten 2015). Het Nederlandse 
PAS is volgens heel wat observatoren een ‘ecologische black 
box’ geworden waar niemand nog wijs uit raakt. De eerste 
toepassingservaringen lijken bovendien tot gemengde reacties 
aanleiding te geven. De beschikbare depositieruimte was in 
sommige gevallen na enkele dagen reeds ‘opgesoupeerd’ door 
de grote vraag naar ontwikkelingsruimte voor meldingsplich-
tige activiteiten. Bij de vergunningverlening was niet langer 
meer duidelijk of er nu al dan niet werd voldaan aan de strikte 
beschermingseisen uit de Habitatrichtlijn. 

Het Nederlandse PAS lijkt zo een treffende illustratie te worden 
van de groeiende techniciteit waaraan het natuurbehouds-
recht steeds meer ten prooi valt. Vervalt natuurbescherming 
hier tot een rekenoefening van een online-calculator, en wordt 
daardoor toezicht door milieuverenigingen en andere actoren 
niet onmogelijk gemaakt? Het zijn vragen die de nauwe context 
van het PAS-verhaal overstijgen. Zij bepalen in zekere zin ook 
de rol die het natuurbehoudsrecht in de toekomst zal spelen 
binnen onze samenleving.

Conclusie

De hoger geuite bedenkingen zijn ook van belang voor 
Vlaanderen, nu ook de Vlaamse Regering gewonnen lijkt voor 
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een PAS-aanpak. Het zal wellicht nog jaren duren vooraleer er 
een werkend systeem voor handen is dat de vergelijking kan 
doorstaan met het Nederlandse PAS. Het wettelijk kader zal 
immers moeten worden herzien. Vandaag bevinden we ons 
nog steeds in de zogenaamde ‘overgangsfase’. Het heeft er alle 
schijn van dat de Vlaamse Regering wil afzien van een voorlopig 
PAS en de overgangsfase wil verlengen in afwachting van het 
definitieve PAS. Het definitieve PAS zal wellicht pas rond 2019 
een aanvang kunnen nemen. In tussentijd dringt zich een strik-
ter vergunningenbeleid op voor de activiteiten die bijkomende 
stikstofemissies veroorzaken, wat deels al ondervangen is door 
de recent vastgestelde beoordelingskaders. Ook wordt best niet 
te lang gedraald met de opmaak van een robuust herstelbeleid. 

Al te veel anticiperen op toekomstig natuurherstel als trucje 
om meer fundamentelere keuzes omtrent de toekomst van de 
intensieve veeteelt binnen Vlaanderen uit de weg te gaan, lijkt 
alvast niet langer aan de orde. De natuur is complexer dan wat 
men berekent. En ook juridisch is zo’n strategie risicovol. De 
natuur is in vele gevallen ook meer gebaat met een beleid dat 
een sterke preventie-poot bevat. Men vermijdt ook best om 
van het Vlaamse PAS een al te technisch verhaal te maken. Het 
moge immers duidelijk zijn: aan een toekomstige PAS binnen 
Vlaanderen liggen heel wat belangrijke maatschappelijke 
keuzes ten gronde. Die zijn een uitgebreid debat méér dan 
waard.

SUMMARY

Schoukens H. 2016. Programmatic approach nitrogen (PAS). 
 Win-win for nature and economy or ecological black box? Natuur.
focus 15(2): 74-81 [in Dutch]

Atmospheric N-deposition is widely recognized as one of the ma-
jor threats to biodiversity. In the EU, the implementation of the EU 
Habitats Directives (HD), which requires EU Member States to take 
measures to maintain or restore natural habitats to a favorable conser-
vation status, has put the curbing of the N-deposition to the forefront of 
several national biodiversity strategies. In order to achieve compliance 
with the EU biodiversity targets, N-depositions will have to be brought 
to non-detrimental levels in protected Natura 2000 sites. Given the 
stringent application of the precautionary principle throughout the de-
cision-making process, the issuance of permits for farm holdings and 
road construction works has grown ever more problematic in cases of 
continued exceedances of critical loads, also in the Flemish Region. The 
Dutch Programmatic Approach Nitrogen (PAN), which uses the expec-
ted positive effects of additional reduction and on-site management 
measures as a means to create additional room for economic develop-
ment, stands out as one of the most noteworthy flexible mechanisms. 
This paper addresses the premises upon which the integral approach is 
based. It is analyzed to what extent the liberal approach to N-mitigation 
is compatible with the HD. The most prominent legal objections are 
enumerated. It is submitted that, amongst others, the strong reliance 
on the positive effects of active restoration measures stands at odds with 
the precautionary principle which is underpinning the PAN. 
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