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Oud Gastel,  23 september 2016 

 

Geachte rechtbank,  

 

Op 10 augustus 2016 maakten GS van Noord-Brabant bekend dat aan De Heensehoeve B.V., 

Heense Dijk 16  te De Heen een omgevingsvergunning is verstrekt voor het veranderen van 

de vergunningstatus. Onderdeel hiervan is een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998.  

 

Het betreft hier een inrichting die tot op heden niet in werking is getreden. Ten aanzien van de 

Natuurbeschermingswet 1998 is een artikel 19d vergunning verleend. Onderdeel hiervan is 

dat ontwikkelingsruimte is toegekend volgens een berekening met het rekenprogramma 

Aerius.  

Deze vergunning treedt in de plaats van de eerder verleende Natuurbeschermingsvergunning 

van 26 maart 2013 met kenmerk C2024419/3379773.  

 

Tegen dit besluit wordt beroep aangetekend door de Stichting Sirene te Steenbergen en 

Stichting Leefbaarheid De Heen te De Heen. De contactpersoon namens appellanten is Henk 

Baptist, Voorzitter van de Stichting Sirene. De statuten en de machtigingen van appellanten 

worden separaat verstuurd.  

Beide Stichtingen hebben een zienswijze ingediend op de ontwerp beschikking. 

 

De essentie van dit beroep is dat ten onrechte gebruik is gemaakt van de PAS regeling.  

Wanneer de rechtbank oordeelt dat het gebruik van het PAS wel terecht is, wensen wij een 

beroep te doen op rechtstreekse werking van de Habitatrichtlijn.  

 

 

Aangegeven is dat een vergunning is verleend voor artikel 19d van de Nb-wet en dat daarvoor 

ontwikkelingsruimte is toebedeeld. De terminologie maakt duidelijk dat gebruik is gemaakt 

van het PAS.  

 

Artikel 67a van de Natuurbeschermingswet 1998 luidt als volgt:  

De artikelen 19km, 19kn en 19ko zijn niet van toepassing op projecten, plannen en andere 
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handelingen die stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-

gebied veroorzaken indien: 

– voor het project, plan of de andere handeling voor het tijdstip van inwerkingtreding 

van het programma een besluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, in voorbereiding 

is bij het desbetreffende bestuursorgaan; 

– de voor het nemen van het desbetreffende besluit beschikbare gegevens en bescheiden 

naar het oordeel van het desbetreffende bestuursorgaan voldoende zijn voor de 

beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van het desbetreffende besluit 

en bovendien, ingeval het besluit betrekking heeft op een project als bedoeld in artikel 

19f, eerste lid, een volledige passende beoordeling als bedoeld in dat artikellid is 

gemaakt, en 

– degene die het desbetreffende project zal realiseren, onderscheidenlijk de andere 

handeling zal verrichten, heeft een tijdige uitvoering verzekerd van de maatregelen die 

in het kader van de realisering van het project, onderscheidenlijk het verrichten van de 

andere handeling worden getroffen om te verzekeren dat de natuurlijke kenmerken van 

Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast als gevolg van het project, 

onderscheidenlijk om verslechteringen of significant verstorende effecten als gevolg 

van de andere handeling te voorkomen. 

 

In de ontwerp beschikking is aangegeven dat de aanvraag is gedaan op 12 februari 2015. In de 

definitieve beschikking is beslist op een aanvraag van 16 maart 2015. Verwarrend.  

Uit de beschikking blijkt dat op 2 juni 2015 ook de aanvullende gegevens zijn ontvangen. 

Op dat moment waren dus voldoende gegevens beschikbaar voor een beoordeling van de 

aanvraag.  

Voor beide data geldt dat dit was vóór het in werking treden van de het programma PAS op 1 

juli 2015. 

 

Deze aanvraag valt derhalve onder het overgangsrecht van artikel 67 a van de Nb-wet 1998. 

De artikelen 19km, 19 kn en 19ko zijn niet van toepassing. Er dient een volledige passende 

beoordeling plaats te vinden, conform het gestelde in artikel 19d. Er kan geen gebruik worden 

gemaakt van het PAS, dus er kan ook geen ontwikkelingsruimte worden toegekend.  

 

Deze opmerking is ook ingebracht in de zienswijze.  

De provincie antwoordt als volgt:  

Zowel in de uitgangssituatie als de toename ten opzichte van de uitgangssituatie is middels 

het PAS voldoende onderbouwd dat er wat betreft stikstof geen significant negatieve effecten 

te verwachten zijn. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de passende beoordeling van het PAS, 

zodat het aanleveren van een passende beoordeling niet vereist was voor deze aanvraag en de 

aanvraag terecht in behandeling is genomen.  

 

Onder d) van het bestreden besluit merkt de provincie op dat de aanvraag is aangevuld en 

gewijzigd na 1 juli 2015 en dat de Natuurbeschermingswet niet in de weg staat om het PAS 

dan te betrekken bij een aanvraag ingediend voor 1 juli 2015. Wij merken hierbij op dat de 

aanvullingen na 1 juli 2015 geen betrekking hadden op de Natuurbeschermingswet maar 

stonden in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.   

 

Wij blijven van mening dat het PAS hier niet had mogen worden toegepast en zijn van 

mening dat het op deze wijze handelen van de provincie zich niet verdraagt met de 

doelstelling van de Natuurbeschermingswet namelijk het beschermen van de natuur. Er wordt 
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welbewust een verslechtering van de effecten op Natura 2000-gebieden goedgekeurd, terwijl 

dit, gezien de nu vervallen Nbw-vergunning niet noodzakelijk is. Wij achten deze werkwijze 

een ontoelaatbare vorm van shoppen in de diverse bepalingen uit de Natuurbeschermingswet.  

 

De cumulatie van effecten is ten onrechte niet in de beschouwing betrokken. Het is ons 

bekend dat er momenteel diverse uitbreidingen van veehouderijen, alsmede de oprichting van 

een mestdroger te Roosendaal in procedure zijn. Deze aanvragen veroorzaken cumulatief een 

forse ammoniakbelasting.  

De provincie antwoordt dat cumulatie verwerkt zit in het PAS.  

 

Wij hebben er voorts op gewezen dat ook een vergunning dient te worden verleend vanwege 

artikel 16 van de Nb-wet 1998. De provincie antwoordt hierop dat deze vergunning niet is 

aangevraagd en daarom ook niet wordt verleend.  

Vanuit natuurbeschermingsoogpunt achten wij deze houding onverantwoord. Op circa 1300 

meter van de stal ligt het beschermd natuurmonument Krammer-Volkerak met enkele voor 

ammoniak uiterst gevoelige habitats.   

 

Secundair het volgende.  

In de zienswijze was aangegeven dat hoewel wij van mening waren (en nu nog zijn) dat het 

PAS hier niet van toepassing is, wij van mening zijn dat het PAS in strijd is met de 

Habitatrichtlijn. Dit is door de provincie niet weerlegd.  

Daarom doen wij een beroep op rechtstreekse werking van de Habitatrichtlijn. Dienaangaande 

brengen  wij het volgende naar voren.  

 

1 Eisen uit 6.3 Hrl 

Artikel 6, derde lid, Hrl bepaalt dat voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met 

of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie 

met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, een 

passende beoordeling wordt gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met 

de instandhoudingsdoelen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de 

gevolgen voor het gebied, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor 

dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken 

van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval 

inspraakmogelijkheden hebben geboden. 

Naar het oordeel van het Hof van Justitie voorziet artikel 6, derde lid, in een procedure die is 

bedoeld om door middel van voorafgaande controle te garanderen dat voor een plan of project 

dat voor het gebied significante gevolgen kan hebben, alleen toestemming wordt verleend 

voor zover het de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast.  

 

De passende beoordeling houdt volgens het Hof van Justitie in dat op basis van de beste 

wetenschappelijke kennis ter zake alle aspecten van het plan of het project die op zichzelf of 

in combinatie met andere plannen of projecten de instandhoudingsdoelen van het Natura 

2000-gebied in gevaar kunnen brengen, moeten worden geïnventariseerd. Op basis van de 

passende beoordeling kan slechts toestemming voor een project worden verleend wanneer de 

zekerheid is verkregen dat de activiteit geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke 

kenmerken van het gebied. Dit is volgens het Hof van Justitie het geval wanneer er 

wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen 

zijn. Een passende beoordeling mag geen leemten vertonen en dient volledige, precieze en 

definitieve constateringen en conclusies te bevatten die elke redelijke wetenschappelijke 

twijfel over de effecten van de geplande project op het betrokken beschermde gebied kunnen 
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wegnemen. 

 

2 Grenswaarde PAS 

Het gebruik van een grenswaarde, zoals ook bij de PAS gebeurt,  houdt in dat op basis van de 

beste wetenschappelijke kennis ter zake moet vaststaan dat de stikstofdepositie vanwege de 

vrijgestelde activiteiten, al dan niet in combinatie met de depositie vanwege andere plannen of 

projecten, geen significante gevolgen kan hebben voor de betrokken Natura 2000-gebieden. 

 

Het niet beoordelen van projecten of andere handelingen is slechts mogelijk indien op grond 

van objectieve gegevens is uitgesloten dat het project of de andere handeling, gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied niet kunnen 

verslechteren. 

 

De PAS kan ook niet worden gezien als een voortoets waaruit zou blijken dat zich geen 

significante effecten kunnen voordoen. Uit eerdere uitspraken van de Afdeling blijkt een 

toename van 1 mol/ha/jr geen garantie dat er geen sprake zou zijn van geen kans op 

significante effecten.  

Wij achten een grenswaarde van 1 mol als ondergrens voor een beoordeling in strijd met de 

Habitatrichtlijn en doen een beroep op rechtstreekse werking. Wij zijn van mening dat bij elke 

toename van vervuiling bezien moet worden of significante effecten zijn uit te sluiten. Dit kan 

niet worden afgedaan met een algemene verklaring, maar dient voor elke situatie afzonderlijk 

te worden beoordeeld.  

 

De PAS stelt niet zeker dat de natuurlijke kenmerken van de betrokken habitats in de 

Natura2000-gebieden niet aangetast worden. Het opnemen van de PAS regeling moet in 

zoverre niet als juiste omzetting van de Habitatrichtlijn gezien worden. Omdat de Nbw 

minimaal het gestelde in de Hrl moet omvatten wordt hierna de Hrl als uitgangspunt 

genomen. 

 

Het gebruik van een grenswaarde, zoals ook bij de PAS gebeurt,  houdt in dat op basis van de 

beste wetenschappelijke kennis ter zake moet vaststaan dat de stikstofdepositie vanwege de 

vrijgestelde activiteiten, al dan niet in combinatie met de depositie vanwege andere plannen of 

projecten, geen significante gevolgen kan hebben voor de betrokken Natura 2000-gebieden. 

In de PAS wordt opgemerkt dat stikstofdeposities onder deze drempel geen fysische betekenis 

hebben. In gewoon Nederlands: dat merk je toch niet aan de kwaliteit van de habitats.  

Wij merken op dat hier geen sprake is van een toename van 0  naar 1 mol/ha/jr, maar in veel 

gevallen een vergroting van een toch al (zwaar) overbelaste situatie. De PAS zegt dan, weer in 

gewoon Nederlands, doe niet moeilijk, het is maar een klein beetje meer.  

 

In het beoordelingscriterium zijn de woorden, ‘afzonderlijk of in combinatie met andere 

plannen of projecten’, opgenomen. Wij zijn van mening dat deze cumulatie nu eens serieus 

moet worden genomen. Het gaat om de totaalbeoordeling van de stikstofdepositie. Wanneer 

deze boven de KDW ligt kan niet worden gesproken over de afwezigheid van een kans op 

significante effecten. Deze kans neemt toe wanneer er steeds weer een beetje depositie aan 

wordt toegevoegd.   

 

De drempelwaarde van 1 mol/ha/jr wordt niet of onvoldoende gemotiveerd en lijkt daarmee 

willekeurig te zijn vastgesteld. In onze beleving had de Minister ook 0,5 of 5 kunnen kiezen. 

Wij kunnen ons ook goed voorstellen dat de drempelwaarde, gebaseerd op een ons niet 
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bekende ecologische logica, verschillend moet zijn voor verschillende habitattypen. In ieder 

geval vinden wij een uniforme drempelwaarde onvoldoende onderbouwd. De waarde bindt de 

minister overigens niet, wat er al blijk van geeft dat deze kennelijk of mogelijk niet is 

gebaseerd op wetenschappelijk vastgestelde waarden.  

De schijn wordt gewekt dat deze drempelwaarde tot stand is gekomen vanwege politieke of 

economische motieven. Dit lijkt ons geen juiste basis voor een afweging zoals de 

Habitatrichtlijn eist.  

 

3 PAS mitigatie of compensatie 

De gehele PAS-regeling is mede gebaseerd op het creëren van een gebruiksruimte door het 

nemen van maatregelen in de Natura 2000-gebieden. In hoeverre dit het geval is hangt af van 

het gestelde in de gebiedsanalyses. Hierbij komen de volgende rechtsvragen naar voren.  

 

Een mitigerende maatregel moet een directe samenhang vertonen met het project.  

Een deel van de PAS maatregelen zoals het toepassen van voer- en managementmaatregelen 

in de veeteelt kunnen zeker als mitigerende maatregel worden gezien. Het probleem daar mee 

is dat de vereiste zekerheid niet kan worden verkregen omdat de veehouder autonoom is.  

 

Wij zijn in de vergunning geen mitigerende maatregelen tegengekomen en kunnen niet 

beoordelen of er mitigerende maatregelen zijn genomen omdat een uitgebreide beschrijving 

van het project en of een MER ontbreekt.  

Wanneer mitigerende maatregelen nodig zijn, is sprake van een project dat significante 

gevolgen kan hebben. Een passende beoordeling is dan verplicht, waardoor mitigerende 

maatregelen nimmer kunnen leiden tot het uitgezonderd zijn van de vergunningplicht.  

 

De ontheffing van de vergunningplicht ingevolge de PAS-regeling is gemotiveerd vanuit 

herstelmaatregelen voor de natuur. De directe samenhang met het project ontbreekt.  Hieruit 

concluderen wij dat de herstelmaatregelen voor de natuur moeten worden gezien als 

compenserende maatregelen voor zowel dit project als voorgaande projecten die al een 

verslechterend effect hadden (cumulatie).  

 

Het toestaan van een project dat nadelige effecten kan hebben welke slechts door 

compenserende maatregelen worden begeleid, valt onder artikel 6.4 van de Hrl. Er moet dan 

sprake zijn van dwingende redenen van groot openbaar belang.  

Wij zijn van mening dat de ontheffing van de vergunningplicht zoals opgenomen in de PAS 

maatregelen in strijd is met het gestelde in de artikelen 6.3 en 6.4 van de Hrl.  

 

4 Zijn herstelmaatregelen effectief ?  

Los van voorstaande is zowel de uitvoering als het effect van veel voorgestelde 

herstelmaatregelen voor de natuur onzeker. Bovendien zijn wij van mening dat de 

compenserende maatregelen eerst uitgevoerd moeten zijn en effect hebben gesorteerd, 

alvorens kan worden overgegaan tot vergunningverlening.  

 

De gedachte dat enerzijds herstel van overbelaste natuur mogelijk te maken en anderzijds 

50% extra stikstofbelasting toe te staan is een louter theoretische benadering. Het effect van 

een kwaliteit kan niet worden uitgedrukt in mollen stikstof per ha. Het verandert de Kritische 

Depositie Waarde niet.  

Overigens wijzen zeer recente onderzoeken uit dat veel van de beheersmaatregelen die in de 

PAS worden gehanteerd een averechts effect sorteren en de stikstof gevoeligheid vergroten in 
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plaats van verkleinen (bron; Natuurmonumenten). Dit deel van het beroep wordt nog nader 

aangevuld.  

 

5 PAS / Aerius nauwkeurigheid 

De Natuurbeschermingswet eist dat slechts toestemming wordt gegeven wanneer de zekerheid 

is verkregen dat de activiteit geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken 

van het gebied. Dit is volgens het Hof van Justitie het geval wanneer er wetenschappelijk 

gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn. Dit wordt 

vaak voorzorgprincipe genoemd.  

 

Wanneer onzekerheid bestaat in een situatie en er geen gelegenheid is tot diepgaand 

onderzoek,  wordt vaak een worst case scenario toegepast om aan de vereiste mate van 

zekerheid te komen.  

 

Bij de verplichte toepassing van het rekenprogramma Aerius zetten we wat dit betreft 

vraagtekens. De uitkomsten van het rekenprogramma geven een enkele uitkomst met twee 

decimalen achter de komma. Dit is een onwaarschijnlijk nauwkeurige uitkomst.  

Het lijkt een rechtstreekse uitkomst van een deterministische berekening.  

 

Het is algemeen bekend dat bij dergelijke verspreidingsmodellen aannames zijn gedaan die 

soms een forse onzekerheid hebben. Het kan niet anders dan dat de uitkomsten van een Aerius 

berekening ook een bepaalde mate van onzekerheid kennen.  

In de Aerius Calculator, Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode (Metz, 

2015, pag. 15) hoofdstuk 3.1 is het volgende opgenomen.   

“De onzekerheid in de berekende absolute waarden van de depositie ten behoeve van de GDN 

kaarten (resolutie van 1x1 km) bedraagt 70%. Deze onzekerheid betekent dat uit 

vergelijkingen is geconcludeerd dat de werkelijke depositie op een bepaalde plaats of gebied 

70% hoger of lager kan zijn dan berekend. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat 

bijvoorbeeld belangrijke invoerparameters van de berekeningen afwijken van de werkelijke 

waarden. Het gaat dan om parameters zoals de emissies of het landgebruik. Ook kan de 

beschrijving van processen zoals de verspreiding van stoffen in de atmosfeer en de depositie 

afwijken van de werkelijkheid. De onzekerheid in de berekende deposities op het niveau van 

hexagonen (100x100 m2) is niet precies in te schatten maar is naar verwachting van dezelfde 

orde van grootte.“ 

Het betreft dus een zeer ruwe aanduiding van onzekerheid en niet volgens een 

wetenschappelijke notatie. Dit  betekent al dat de werkelijke depositie op een Natura 2000-

gebied 70 % hoger kan zijn dan de berekende waarde. Wanneer deze waarden meerdere 

mollen bedraagt, kan een Passende beoordeling met gezond verstand worden beschouwd. Bij 

een melding (vrijstelling vergunningplicht) vindt geen beoordeling plaats.  

Verondersteld kan worden dat de frequentiedistributie van de uitkomsten gelijkenis vertoont 

met een normale verdeling. Wanneer een dergelijke verdeling betrekking heeft op kleine 

getallen (<10) gaat deze over in een binomiale of Poisson distributie. De afwijking van 70 % 

kan dan zeer forse afwijkingen geven die altijd betrekking hebben op grotere uitkomsten dan 

de berekende waarde. Je kunt immers niet door de waarde nul heen. 

Uitgaande van de 70 % die wordt gegeven betekent het dat wanneer 0,6 mol/ha/jr wordt 

berekend, deze waarde ook boven de 1 mol/ha/jr kan bedragen. Nu er aan deze grens zulk een 

absolute waarde wordt toegekend, is dit niet zonder betekenis.  

 

Niet valt na te gaan hoe met deze onzekerheden wordt omgegaan. Wij zijn van mening dat de 

vereiste wetenschappelijke zekerheid eist dat hierover wordt gecommuniceerd.  



 

7 

 

Wij zijn van mening dat bij een Aerius berekening rekening dient te worden gehouden met de 

worst-case benadering, ofwel het voorzorgprincipe. Dit gebeurt niet.  

Wij zijn van mening dat de uitkomsten uit de rekenmethode niet voldoen aan de eis dat er 

wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat.  

 

De toelichting van de PAS stelt dat zeer lage toenames van de berekende stikstofdepositie in 

het niet vallen bij de onzekerheidsmarge die rekenmodellen eigen is. Daarom hebben deze 

toenames geen fysische betekenis. Deze uitleg van de fysische betekenis is niet doeltreffend. 

Deze bewering is een flagrante schending van de eisen die voortvloeien uit de Habitatrichtlijn.  

 

6  Register 

Wij hebben bezwaar tegen het niet openbaar zijn van het Aerius-register. Zo kunnen we de 

toestand van ons natuurlijk milieu niet controleren. Helaas moeten we stellen dat we geen 100 

% vertrouwen hebben in het bevoegd gezag. Onafhankelijke en openbare controle is 

wenselijk.  

Wij achten de geheimhouding van deze milieugegevens in strijd met de doelstellingen van het 

Verdrag van Aarhus.   

 

7 Toekennen depositieruimte 

Het nu reeds toekennen van depositieruimte is te voorbarig.  

Uit de gebiedsanalyses blijken soms forse overschrijdingen van de KDW. Het zou een eerste 

prioriteit moeten hebben de depositie op deze gebieden af te doen nemen.  

In plaats daarvan stelt de Nederlandse regering beheersmaatregelen voor teneinde de depositie 

nog verder te kunnen doen toenemen.  

Per saldo zal er geen vermindering optreden van de met een NB-wet vergunning toegestane  

deposities, met name niet de vergunningen die verband houden met veehouderij. Elke ruimte 

wordt ogenblikkelijk opgevuld met meer staarten.  

Wij zijn van mening dat moet worden geaccepteerd dat de depositie tegen grenzen aanloopt. 

Dit is het gevolg van een, in onze ogen, verkeerd beleid in de afgelopen jaren waardoor de 

veehouderij is gegroeid. De PAS- maatregelen zien wij als strijdig met de Habitatrichtlijn.  

 

In ieder geval ontstaat er pas ruimte voor nieuwe vergunningen dan wel anderszins 

toestemming voor depositie wanneer, bewezen, de beheermaatregelen in de Natura 2000-

gebied effect hebben.  

 

Conclusie 

 

Wij verzoeken U het bestreden besluit te vernietigen en het bevoegd gezag te veroordelen in 

de kosten.    

 

Hoogachtend, namens de Stichting Sirene 

 

Henk Baptist     Jan Veraart 

 

 

 

 

 

Bijlage: het bestreden besluit     


