
Open Universiteit 
www.ou.nl 

MASTER'S THESIS

STIKSTOF DEPOSITIE MITIGEREN IN HET PROJECT PHS METEREN-BOXTEL TEN
BEHOEVE VAN NATUURBEHOUD
Drie manieren om stikstofdepositie te mitigeren ten behoeve van natuurbehoud,
getoetst aan het project PHS Meteren-Boxtel.

Anoniem

Award date:
2021
Awarding institution:
Department of Public Law
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23. May. 2023

https://research.ou.nl/en/studentTheses/e32e8ed8-4db5-4e36-ad25-bc53e0ba3354


STIKSTOF DEPOSITIE MITIGEREN IN HET PROJECT PHS METEREN-BOXTEL 

TEN BEHOEVE VAN NATUURBEHOUD 

 

Drie manieren om stikstofdepositie te mitigeren ten behoeve van  

natuurbehoud, getoetst aan het project PHS Meteren-Boxtel. 

 

 

Naam:     

Studentnummer:   

Datum:   13 september 2021 

Begeleider:   mr. dr. M. Scheele 

Examinator:   mr. dr. S.D.P Kole 

Aantal woorden: 12.709 woorden 



Pagina 2 van 41 
 

Inhoudsopgave 
 
1. Inleiding ................................................................................................................................................ 3 

2. Juridisch kader .................................................................................................................................... 8 

2.1 Europese wetgeving ........................................................................................................................ 8 

2.2 Nationale wetgeving ........................................................................................................................ 9 

3. Effecten van beschermingsmaatregelen ...................................................................................... 15 

3.1 Beschermingsmaatregelen .......................................................................................................... 15 

3.2 Aanknopingspunten ....................................................................................................................... 16 

3.3 PHS Meteren-Boxtel ..................................................................................................................... 20 

3.4 Conclusie ........................................................................................................................................ 22 

4. Begrenzing van de effecten ............................................................................................................ 24 

4.1 Afkapgrens ...................................................................................................................................... 24 

4.2 PHS Meteren-Boxtel ..................................................................................................................... 28 

4.3 Conclusie ........................................................................................................................................ 29 

5. Samenhang ....................................................................................................................................... 31 

5.1 Het projectbegrip ........................................................................................................................... 31 

5.2 De cumulatietoets .......................................................................................................................... 32 

5.3 Conclusie ........................................................................................................................................ 34 

6. Conclusie ........................................................................................................................................... 36 

6.1 Juridisch kader ............................................................................................................................... 36 

6.2 Beschermingsmaatregelen .......................................................................................................... 36 

6.3 Begrenzen van effecten ................................................................................................................ 37 

6.4 Samenhang .................................................................................................................................... 38 

6.5 Eindconclusie ................................................................................................................................. 39 

Literatuurlijst .............................................................................................................................................. 40 

Jurisprudentielijst ...................................................................................................................................... 41 

 

  



Pagina 3 van 41 
 

1. Inleiding 
De natuurgebieden in Nederland worden aangetast door vervuilde lucht. Deze 
vervuiling ontstaat onder andere door stikstof dat neerkomt op de aarde. Dit wordt 
stikstofdepositie genoemd. Stikstof maakt deel uit van de lucht en is essentieel voor het 
leven op aarde.1 Te veel stikstof in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden, is 
schadelijk voor de natuur. Stikstof wordt uitgestoten door de industrie, auto’s en door de 
mest die afkomstig is van landbouwbedrijven.  

Om de biodiversiteit in Europa in stand te houden heeft de Europese Unie de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn opgesteld. In deze richtlijnen worden bepaalde 
gebieden aangewezen als speciale beschermingszones, de zogenoemde Natura 2000-
gebieden. Het doel hiervan is om de natuurlijke habitat (leefomgeving) van planten en 
dieren te beschermen.2  

Voor het uitvoeren van activiteiten die de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000- 
gebied kunnen aantasten, is een toestemmingsbesluit vereist.3 In Nederland is dit 
toestemmingsbesluit geregeld in de Wet natuurbescherming. Op basis van deze wet 
kan voor activiteiten, waarbij stikstof vrijkomt, een natuurvergunning worden vereist aan 
actoren in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie.4  

Tot 29 mei 2019 maakte de Nederlandse overheid gebruik van richtlijnen, zoals deze 
zijn omschreven in het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS), voor het verlenen 
van natuurvergunningen. Door de Regeling PAS diende de stikstofdepositie af te 
nemen. De regeling was enerzijds gericht op natuurbehoud en natuurherstel en 
anderzijds op het creëren van ruimte voor economische ontwikkelingen. Door de 
maatregelen om de stikstofdepositie te verminderen, ontstond ruimte voor projecten die 
stikstofdepositie genereerden.5  

Na 29 mei 2019 was van ongeveer 18.000 projecten onzeker of deze doorgang konden 
vinden als zij nog geen onherroepelijke natuurvergunning hadden.6 Woningbouw-, 
agribusiness- en infrastructuurprojecten gingen niet door. Zo ontstond de zogenoemde 
stikstofcrisis. Deze crisis was het gevolg van twee uitspraken van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 29 mei 2019 over 
het PAS. Deze zijn inmiddels bekend geworden als de PAS-uitspraken.7 In deze 
uitspraken heeft de Afdeling aangegeven dat de verwachte voordelen, namelijk de 
mitigatie van de stikstofdepositie, niet mogen worden betrokken bij de beoordeling en 
de toedeling van de depositieruimte, omdat deze voordelen onvoldoende vaststaan.8  
 
 

1 ‘Waarom is er een stikstofprobleem?’, aanpakstikstof.nl. 
2 ‘Natura 2000 gebieden’, natura2000.nl. 
3 Art. 6 Hrl. 
4 ‘Vergunningen en toestemmingsbesluiten’, bij12.nl. 
5 De toedeling van de depositieruimte. 
6 Rutten, NRC 5 september 2019 
7 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603. ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604.  
8 Stikstofdepositie is het neerslaan van stikstof uit de lucht op de grond.  
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Met de PAS-regeling werd juist door verwachte vermindering van de stikstofdepositie 
extra ruimte gecreëerd voor meer economische ontwikkeling. Na deze PAS-uitspraken 
kan de PAS-regeling niet meer worden gebruikt als onderbouwing voor de 
vergunningverlening aan nieuwe activiteiten. Van de activiteiten moet, wanneer 
significante gevolgen niet vooraf kunnen worden uitgesloten, in een passende 
beoordeling worden aangetoond dat wetenschappelijk gezien er redelijkerwijs geen 
twijfel bestaat dat de activiteiten de natuurlijke kenmerken van Natura-2000 gebieden 
niet aantasten. 
 
De stikstofcrisis behelst mijns inziens een technische discussie over onder andere 
emissies, depositie en meetinstrumenten, waarbij de oplossing lang op zich laat 
wachten. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de eigenlijke ‘natuurcrisis’, waarvoor de 
Vogel- en Habitatrichtlijn in beginsel zijn opgesteld. Dit vinden ook Greenpeace, het 
Wereldnatuurfonds, Vogelbescherming en Milieudefensie twee jaar na de PAS-
uitspraken.9 Greenpeace is zelfs bereid om, indien het nodig is, via de rechter een 
strenger stikstofbeleid af te dwingen.10  
 
In deze scriptie onderzoek ik aan de hand van een concreet project, namelijk PHS 
Meteren-Boxtel, welke maatregelen de toename van de stikstofdepositie in een project 
voldoende mitigeren om, in een passende beoordeling, de zekerheid te bieden dat de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied niet worden aangetast en 
daarmee daadwerkelijk bijdragen aan natuurbehoud.  
 
Door inzichtelijk te maken welke maatregelen wel positief uit een passende beoordeling 
komen, maar niet bevorderend zijn voor het natuurbehoud, draagt dit onderzoek bij aan 
een mogelijke oplossing van de crisis. Hierdoor kan worden voorkomen dat er 
‘papieren’ oplossingen worden gegeven die niet bijdragen aan natuurbehoud. Dit 
onderzoek kan de overheid helpen bij het opstellen van een nieuw stikstofbeleid en het 
kan initiatiefnemers van projecten helpen bij het aanvragen van een 
toestemmingsbesluit.  
 
In deze scriptie onderzoek ik drie verschillende mogelijkheden. Ten eerste onderzoek ik 
de mitigerende maatregelen ofwel beschermingsmaatregelen om de stikstofdepositie te 
verminderen. Ten tweede onderzoek ik de mogelijkheid waarbij de stikstofdepositie 
vanaf een vastgestelde afstand vanaf de bron niet wordt meegenomen in de berekening 
die wordt gemaakt in de beoordeling. Ten derde kijk ik naar de mogelijkheid waarbij de 
activiteit afzonderlijk en niet in combinatie met andere activiteiten wordt beoordeeld.  
 
Deze drie mogelijkheden worden veel gebruikt om projecten doorgang te laten vinden 
binnen de grenzen van huidige wet- en regelgeving. In de jurisprudentie en de literatuur 

 

9 ‘Gezamenlijk voorstel boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties om uit stikstofimpasse te komen’, LTO 
Nederland 25 mei 2021. 
10 ‘Greenpeace dreigt overheid met rechtsgang om stikstofbeleid’, NOS 20 mei 2021.  
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zijn zij echter regelmatig voorwerp van discussie.11 Het project PHS Meteren-Boxtel 
gebruik ik als casestudy, omdat alle drie de mogelijkheden in dit project aan bod komen.  
 
De hoofdvraag van deze scriptie luit als volgt: 
 
“Welke mogelijkheden, die worden gebruikt in het project PHS Meteren-Boxtel, 
mitigeren de toename van de stikstofdepositie als gevolg van het project in voldoende 
mate om in de passende beoordeling de zekerheid te bieden dat de natuurlijke 
kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied niet worden aangetast en dragen 
daarmee daadwerkelijk bij aan natuurbehoud?” 
 
De deelvragen zijn als volgt: 

1. Is het mogelijk om door het treffen van beschermingsmaatregelen, de toename 
van stikstofdepositie in een project voldoende te mitigeren, zodat in een 
passende beoordeling zekerheid kan worden geboden en draagt deze 
mogelijkheid bij aan natuurbehoud? 

2. Is het mogelijk om door de stikstofdepositie vanaf een vastgestelde afstand vanaf 
de bron niet mee te rekenen in de beoordeling, de toename van stikstofdepositie 
in een project voldoende te mitigeren, zodat in een passende beoordeling 
zekerheid kan worden geboden en draagt deze mogelijkheid bij aan 
natuurbehoud? 

3. Is het mogelijk om door de activiteit afzonderlijk en niet in combinatie met andere 
activiteiten te beoordelen de toename van stikstofdepositie in een project in 
voldoende mate te mitigeren, zodat in een passende beoordeling zekerheid kan 
worden geboden en draagt deze mogelijkheid bij aan natuurbehoud? 

 
Allereerst wordt het juridisch kader geschetst, waarna de drie soorten mogelijkheden 
worden onderzocht. Op basis van juridisch-dogmatisch onderzoek zal ik de hoofdvraag 
en deelvragen beantwoorden.  
 
Het doel is om de nieuwe ontwikkelingen in het geldende recht te plaatsen. Hierbij 
beperk ik mij tot de toepasselijke Nederlandse wetgeving die gold van 1 januari 2020 tot 
1 november 2020 en meer specifiek tot artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn en paragraaf 
2.3 van de Wet natuurbescherming. Voor het beantwoorden van de hoofdvraag en 
deelvragen wordt aangesloten bij de wetgeving en de rechterlijke uitspraken.   
 
De casus PHS Meteren-Boxtel 
De verwachting is dat het reizigersvervoer en het goederenvervoer per spoor de 
komende jaren 30 tot 40 procent groeien.12 Om tijdig op deze ontwikkeling in te kunnen 
spelen investeert de overheid nu al in allerlei maatregelen om de huidige capaciteit van 
het spoor uit te breiden. Deze uitbreiding vindt onder andere plaats in het Programma 
 

11 HvJ EU 7 november 2018, C-293/17, C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882. ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603. 
ABRvS 24 december 2019 ECLI:NL:RVS:2019:4360. ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105. ABRvS 29 mei 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604. ABRvS 04 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:682. ABRvS 4 maart 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:683. ABRVS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1110.  
12 ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 

https://www.navigator.nl/document/idac34b7a62c934d27a23dad67cdd741cf?ctx=WKNL_CSL_10000001&anchor=id-f459a0c0-03e2-4a8f-9f27-199962b91111


Pagina 6 van 41 
 

Hoogfrequent Spoorvervoer (hierna: PHS) en wordt uitgevoerd door ProRail. Het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omschrijft het doel van het PHS als volgt: 
“Het doel van PHS is om op de drukste trajecten van het landelijk spoornetwerk te 
komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomstvaste routering van het 
goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute.”13  
 
Het programma bestaat uit meerdere projecten, waaronder het project PHS Meteren-
Boxtel.14 Het spoortraject tussen Meteren en Boxtel wordt op verschillende plaatsen 
aangepast om de goederentreinen, die op dit moment via de Brabantroute rijden, langer 
via de Betuweroute te laten rijden. De Betuweroute is namelijk speciaal bedoeld voor 
het vervoer van goederen en creëert meer ruimte voor reizigersvervoer via de 
Brabantroute.  

 
Figuur 1: Brabantroute en Betuweroute 

PHS Meteren-Boxtel behelst een nieuwe verbinding tussen de Betuweroute en het 
spoortraject van Utrecht naar Den Bosch en vier sporen tussen Den Bosch en Vught en 
een vrije kruising bij Vught.15  

Bij de realisatie van deze infrastructuur neemt de stikstofdepositie toe, vanwege onder 
andere de inzet van bouwmaterieel. Na voltooiing van het project neemt de 
stikstofdepositie ook toe, omdat extra dieseltreinen zullen gaan rijden over het nieuwe 
spoor. ProRail heeft indertijd het ontwerptracébesluit ten behoeve van toestemming 

 

13 Zie Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren – Boxtel (Stb. 2020,28447), p.9. 
14 ‘PHS Meteren-Boxtel’, prorail.nl. 
15 Zie Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren – Boxtel (Stb. 2020,28447), p.9. 
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voor de uitvoering gebaseerd op de regeling PAS.16 De verwachte toename van de 
stikstofdepositie als gevolg van het project zou op basis van de regeling PAS worden 
toegestaan. 

Nadat het ontwerptracébesluit was ingediend, deed de Afdeling uitspraak over de 
regeling PAS. Door deze PAS-uitspraken kon het project PHS Meteren-Boxtel geen 
doorgang vinden.  
 
Om het project toch doorgang te laten vinden, is een nieuwe passende beoordeling 
gemaakt, waarin:  

1) mitigerende maatregelen zijn genomen die de toename van de stikstofdepositie 
beperken; 

2) een onderscheid wordt gemaakt tussen tijdelijke toename en permanente 
toename van de stikstofdepositie; 

3) de afstand waarop een toename van de stikstofdepositie nog effect heeft, 
berekend is; 

4) is onderbouwd waarom het project niet in samenhang met andere plannen en 
projecten beoordeeld hoeft te worden.  

Op basis van deze passende beoordeling is vervolgens onderbouwd dat de toename 
van de depositie geen negatieve effecten heeft op de natuurlijke kenmerken van de 
Natura 2000-gebieden. In deze scriptie wordt onderzocht of de passende beoordeling 
de rechterlijke toets zou doorstaan en of met de getroffen maatregelen daadwerkelijk 
wordt bijgedragen aan natuurbehoud.  

  

 

16 Zie Ontwerptracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren – Boxtel (Stb. 2018, 13841), p. 127. 
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2. Juridisch kader 
In het juridisch kader wordt de relevante wet- en regelgeving beschreven. Hierbij komen 
de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden met betrekking tot de mitigatie van de 
toename van stikstofdepositie aan de orde. Allereerst wordt ingegaan op de Europese 
wetgeving en de implementatie hiervan in de nationale wetgeving.  

De relevante jurisprudentie komt aan de orde in de volgende hoofdstukken, waarin het 
betreffende leerstuk aansluit bij de onderzochte mogelijkheid om in een passende 
beoordeling de zekerheid te geven dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast.  

2.1 Europese wetgeving 
Het doel van de Habitatrichtlijn (hierna: Hrl) is om “bij te dragen tot het waarborgen van 
de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag 
van toepassing is”.17 Om de natuurdoelstellingen van de Hrl van natuurbehoud en 
natuurherstel te behalen, moet de Rijksoverheid de stikstofdepositie verminderen.18  

Artikel 6 Hrl bevat de bepalingen inzake de instandhouding en het beheer van Natura 
2000-gebieden. De lidstaten zijn op grond van het eerste lid van dit artikel verplicht om 
instandhoudingsmaatregelen te treffen en op grond van het tweede lid ontstaat de 
verplichting om passende maatregelen te nemen, beide ten behoeve van Natura 2000-
gebieden. In de leden 3 en 4 van artikel 6 Hrl worden de procedurele en materiële 
waarborgen beschreven die van toepassing zijn op projecten die significante gevolgen 
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Hierin is de basis van een 
vergunningenstelsel te zien, waarin de voorwaarden worden omschreven waaronder 
plannen en projecten, die significante negatieve gevolgen kunnen hebben voor Natura 
2000-gebieden, worden toegestaan.  

Artikel 6 lid 3 Hrl luidt als volgt: 

“Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 
van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 
significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling 
gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de 
beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in 
lid 4, 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.” 

 

17 Art. 2 lid 1 Hrl. 
18 ‘Internationale natuurdoelstellingen voor 2030 vragen een grotere inspanning van Nederland’, Planbureau voor 
de Leefomgeving 14 december 2020. 
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In artikel 6 lid 3 van de Hrl worden de stappen weergegeven die in de genoemde 
volgorde dienen te worden doorlopen. De eerste stap behelst de toetsing of er sprake is 
van een plan of project. De begrippen ‘plan’ en ‘project’ kunnen zeer ruim worden 
uitgelegd19 en worden nader toegelicht in hoofdstuk 5 van deze scriptie.  

Als er sprake is van een plan of project, dient vervolgens te worden beoordeeld of dat 
plan of project niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied. 
Een plan of project dat direct verband houdt met of noodzakelijk is voor het behalen van 
de instandhoudingsdoelstellingen, is vrijgesteld van het vereiste van de passende 
beoordeling.20 Wanneer er geen direct verband is of als het plan of project niet 
noodzakelijk is, wordt beoordeeld of het plan of project afzonderlijk of in combinatie met 
andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-
gebied. De bepaling ‘kan hebben’ duidt op een voortoets. Een voortoets is een 
ecologische toets van een activiteit, waarin wordt getoetst of uitgesloten wordt dat de 
activiteit significante effecten heeft voor Natura 2000-gebieden.  

Voor projecten waarvan de significante effecten op voorhand kunnen worden 
uitgesloten, is geen toestemming vereist. Als een project wel significante gevolgen kan 
hebben, moet een passende beoordeling worden gemaakt. Uit de passende 
beoordeling dient de zekerheid te blijken dat de significante effecten de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet aantasten. Alleen als uit de passende beoordeling kan 
worden geconcludeerd dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast, wordt 
toestemming gegeven voor het project.  

Indien uit de passende beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken wel worden 
aangetast, geeft het vierde lid een uitzonderingsgrond. Deze uitzondering is van 
toepassing op het project, als er geen alternatieve oplossingen zijn en als het project 
om dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 
of economische aard, toch moet worden gerealiseerd. Het project mag dan worden 
uitgevoerd onder de voorwaarde dat compenserende maatregelen worden getroffen. Dit 
is de ADC-toets. Lid 3 bepaalt dat toestemming is vereist van de bevoegde nationale 
instanties. Voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor de natuur geldt dus een 
vergunningplicht. Vanwege de toegestane omvang van deze scriptie, wordt alleen het 
derde lid behandeld. 

2.2 Nationale wetgeving 
De Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming 
(hierna: Wnb). Op grond van deze wet worden vergunningen verleend voor het 
uitvoeren van projecten of plannen waarvan uit de passende beoordeling is gebleken 
dat deze de natuurlijke kenmerken niet aantasten. De bepalingen van artikel 6 lid 3 Hrl 
zijn als volgt verwoord in de artikelen 2.7 en 2.8 Wnb: 

 

19 HvJ EU 24 oktober 1996, C-72/95, ECLI:EU:C:1996:404 (Kraaijeveld). PbEU 2019, C 33/01, par. 4.4. 
20 PbEU 2019, C 33/01, par. 4.4.3. 
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Artikel 2.7 

1. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor 
het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met 
andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 
2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8 (…). 

2. Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te 
realiseren 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 een Natura 2000-gebied. 

3. Gedeputeerde staten verlenen een vergunning als bedoeld in het tweede lid 
uitsluitend indien is voldaan aan artikel 2.8. 

4. (…) 

Artikel 2.8 

1. Voor een plan als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, of een project als bedoeld in 
artikel 2.7, derde lid, maakt het bestuursorgaan, onderscheidenlijk de aanvrager van 
de vergunning, een passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-
gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. 

2. (…) 

3.  Het bestuursorgaan stelt het plan uitsluitend vast, en gedeputeerde staten verlenen 
voor het project, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend een vergunning, indien uit de 
passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het 
project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. 

De Wnb geeft in artikel 1.13 de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur een programma op te stellen ten behoeve van het behalen van de 
doelstellingen van de wet. In het Besluit natuurbescherming is vastgelegd dat de 
overheid een programma aanpak stikstof opstelt om de belasting van stikstofdepositie 
op de natuur te verminderen en de instandhoudingsdoestellingen te realiseren.21 Op 1 
juli 2021 is op grond van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Wsn) het 
programma Stikstofreductie en Natuurverbetering ingesteld.22 Het is nog onduidelijk of 
de bron- en natuurmaatregelen in dit programma bijdragen aan het behalen van de 
doelstellingen, omdat deze nog moeten worden uitgewerkt.23 Het programma 
Stikstofreductie en Natuurverbetering wordt verder buiten beschouwing gelaten, omdat 
het niet is gebruikt in het project PHS Meteren-Boxtel.  

 

21 Art. 2.1 Besluit natuurbescherming. 
22 Art. 1.12a Wet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet. 
23 Kole, Gst 2021, par. 4 
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Om vast te stellen of een project significante gevolgen kan hebben, berekent de 
overheid de stikstofdepositie die het project veroorzaakt aan de hand van de AERIUS 
Calculator.24 De Europese Commissie heeft ‘significante gevolgen’ op basis van de 
jurisprudentie als volgt gedefinieerd in het guidance document: “De significantie van de 
gevolgen moet worden vastgesteld met betrekking tot de specifieke kenmerken en 
ecologische omstandigheden van het beschermde gebied dat bij het plan of project is 
betrokken. Hierbij moeten met name de instandhoudingsdoelstellingen en ecologische 
kenmerken van het gebied in aanmerking worden genomen.”25 Als de kritische 
depositiewaarde (hierna: KDW) in het betreffende gebied reeds is overschreden, 
hoeven de gevolgen volgens de Afdeling niet per definitie significant te zijn.26 De KDW 
geeft namelijk aan vanaf welke omvang van de stikstofdepositie wordt aangenomen dat 
niet op voorhand kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van het Natura 2000-gebied 
wordt aangetast als gevolg van de stikstofdepositie.27 In de uitspraak-Pallas Reactor 
Petten heeft de Afdeling het volgende overwogen: “het enkele feit dat de 
stikstofdepositie op een aantal habitattypen toeneemt terwijl de [KDW] al wordt 
overschreden, betekent dan ook niet zonder meer de natuurlijke kenmerken van de 
Natura 2000-gebieden worden aangetast.”28 De Afdeling voegt in de uitspraak-
Markermeerdijken Hoorn/Amsterdam daaraan het volgende toe: “[A]ls een project leidt 
tot een toename van de stikstofdepositie terwijl de KDW is overschreden, dan dienen de 
gevolgen van die toename te worden onderzocht. Dit kan ten eerste met een 
‘voortoets’: een ecologisch onderzoek op grond van objectieve gegevens.”29  

Het is dus mogelijk dat een project vrijgesteld is van de vergunningplicht en geen 
passende beoordeling hoeft te maken, hoewel het project meer stikstofdepositie 
genereert in een Natura 2000-gebied, waarin de KDW reeds is overschreden. Dit kan 
alleen, als uit een ecologische voortoets blijkt dat significante gevolgen kunnen worden 
uitgesloten.  
 
Het kabinet wil met de Wijzigingswet Wet natuurbescherming en de Omgevingswet de 
stikstofdepositie structureel terugdringen en werken aan natuurbehoud en 
natuurherstel. In de wet zijn de volgende omgevingswaarden opgenomen als 
resultaatsverplichtingen:30 

• Omgevingswaarde ten minste 40% onder de KDW in 2025;  
• Omgevingswaarde ten minste 50% onder de KDW in 2030;  
• Omgevingswaarde ten minste 74% onder de KDW in 2035. 

 

 

24 Art. 2.1 Regeling natuurbescherming. 
25 PbEU 2019, C 33/01, par. 4.5.2. 
26 ABRvS 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:741. 
27 Van Dobben & Van Hinsberg 2008, p.11 
28 ABRvS 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:741, r.o. 11 t/m 11.2. 
29 ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1125, r.o. 32.4. 
30 Art. 1.12a Wet Natuurbescherming. 
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De wet richt zich hiermee op de KDW en niet op een gunstige staat van 
instandhouding.31 Als de stikstofdepositie onder de KDW ligt, kunnen projecten nog 
steeds een negatief effect hebben op de natuurlijke kenmerken dat niet significant is. 
Projecten doorstaan daarmee de passende beoordeling van artikel 6 lid 3 Hrl, maar zijn 
nog altijd in strijd met het tweede lid, op grond waarvan de overheid passende 
maatregelen dient te nemen om verslechtering van Natura 2000-gebieden tegen te 
gaan. Deze scriptie is afgesloten voor de invoering van de wetswijziging van 1 juli 2021 
en daarom ga ik niet verder in op deze wetswijziging.  
 
Aan de hand van de beslisboom van de Rijksoverheid in figuur 2 wordt toegelicht 
wanneer het noodzakelijk is om een vergunning aan te vragen.  

 

Figuur 2: Beslisboom van de Rijksoverheid 

In figuur 2 is weergegeven dat voor een project dat minder dan 0,00 mol/ha/jr 
(bijvoorbeeld 0,007 mol/ha/jr) stikstofdepositie genereert, geen vergunningplicht 
bestaat.  

Als de stikstofdepositie meer dan 0,00 mol/ha/jr is, maar door middel van intern 
salderen is teruggebracht naar minder dan 0,00 mol/ha/jr, geldt wel een 
 

31 Kole, Gst 2021, par. 4 
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vergunningplicht. Intern salderen is het nemen van maatregelen binnen een project, 
zodat een extra activiteit uitgevoerd kan worden zonder dat de stikstofdepositie 
toeneemt.32  Een voorbeeld is een veehouderij (een project) die wil uitbreiden (de extra 
activiteit) en daardoor meer stikstofdepositie zal genereren. De veehouderij kan de 
stikstofdepositie mitigeren door emissiearme technieken (de maatregelen in een 
project) te gebruiken, waardoor de totale stikstofdepositie van de veehouderij niet 
toeneemt.  

De Afdeling heeft in haar uitspraken van januari 2021 echter vastgesteld dat, na de 
wijziging van artikel 2.7 lid 2 Wnb (op 1 januari 2020, Spoedwet aanpak stikstof), geen 
vergunningplicht meer bestaat voor projecten waarbij negatieve effecten op voorhand 
kunnen worden uitgesloten.33 Interne saldering is door deze wetswijziging niet meer 
vergunningplichtig en daardoor is zij een onderdeel van het project.34  

Als door interne saldering significante gevolgen op voorhand kunnen worden 
uitgesloten, is geen vergunning vereist. Als interne saldering niet mogelijk is of als de 
stikstofdepositie na interne saldering meer dan 0,00 mol/ha/jr bedraagt, dient een 
ecologische voortoets te worden uitgevoerd (zie stap 3 in figuur 2). Op grond van artikel 
2.7 lid 1 jo. 2.8 Wnb en artikel 6 lid 3 Hrl dient in de beoordeling in de voortoets te 
worden meegenomen of andere activiteiten in combinatie met de betreffende activiteit 
invloed hebben op de significantie van de effecten van die activiteit.35  Een 
woningbouwproject kan bijvoorbeeld vergund worden, maar tien afzonderlijke 
woningbouwprojecten zouden gezamenlijk significante effecten hebben. In hoofdstuk 4 
wordt hierop ingegaan.  

In stap 4 van de beslisboom is weergegeven dat een passende beoordeling 
noodzakelijk is, wanneer significante effecten op voorhand niet kunnen worden 
uitgesloten. De passende beoordeling is opgenomen in artikel 2.8 lid 1 Wnb. In deze 
passende beoordeling moet, zoals de Europese Commissie het formuleert, “melding 
worden gemaakt van alle mogelijke gevolgen van het plan of project die significant 
kunnen zijn voor het gebied, met inbegrip van cumulatieve en andere gevolgen die 
kunnen ontstaan door de combinatie van het plan of project dat wordt beoordeeld, met 
andere plannen of projecten”.36  

De passende beoordeling moet zekerheid geven over de gevolgen van de activiteit voor 
de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Deze zekerheid kan enkel worden 
gegeven, wanneer gebruik wordt gemaakt van actuele gegevens en van de beste 
methoden en technieken.37 In de passende beoordeling mogen 
beschermingsmaatregelen worden meegenomen. Beschermingsmaatregelen zijn die 
 

32 Bij12 2020, hst. 3.1 
33 ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71. ABRvS 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:175. 
34 Hulshof & Oude Breuil, Omgevingsweb 2021 
35 HvJ EU 25 juli 2018, C-164/17, ECLI:EU:C:2018:593, r.o. 32. PbEU 2019, C 33/01, par. 4.5.3. 
36 PbEU 2019, C 33/01, par. 4.6.1. 
37 HvJ EU 25 juli 2018, C-164/17, ECLI:EU:C:2018:593, r.o. 40. PbEU 2019, C 33/01, par. 4.6.2. 
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maatregelen die beogen de schadelijke gevolgen van het project te verminderen of te 
voorkomen.38  

Alleen wanneer de maatregelen daadwerkelijk zijn genomen op het moment dat de 
passende beoordeling wordt gemaakt en wanneer de verwachte gevolgen vaststaan,39 
mogen de verwachte positieve effecten van de maatregelen worden meegewogen in de 
passende beoordeling. Compenserende maatregelen mogen niet worden 
meegenomen, want deze hebben geen direct verband met het project en hebben tot 
doel om de negatieve effecten van het project zodanig te compenseren dat de 
samenhang van het Natura 2000-netwerk behouden blijft.40  

De Europese Commissie heeft nog enkele inhoudelijke handvatten gegeven voor een 
passende beoordeling. Zo moet van elk element van het project worden onderzocht 
welk gevolg het heeft voor elk van de soorten en habitattypen in het gebied.41 
Daarnaast moet ook de wisselwerking tussen de elementen binnen de activiteit en in 
samenhang met andere activiteiten tot elk van de soorten of habitattypen worden 
beoordeeld.  

Als de passende beoordeling de zekerheid biedt dat de natuurlijke kenmerken van het 
gebied niet worden aangetast, geeft de bevoegde nationale instantie toestemming voor 
uitvoering van het plan of project. Op grond van artikel 2.8 lid 3 Wnb stelt het 
bestuursorgaan een plan vast en verlenen de gedeputeerde staten een vergunning. Als 
uit de passende beoordeling blijkt dat de activiteit wel significante effecten heeft, kan 
eventueel toestemming worden verleend op basis van de ADC-toets (zie stap 5). De 
ADC-toets valt buiten het bestek van dit onderzoek en wordt buiten beschouwing 
gelaten.  

  

 

38 HvJ EU 15 mei 2014, C-521/12, ECLI:EU:C:2014:330, r.o. 28-29. HvJ EU 25 juli 2018, C-164/17, 
ECLI:EU:C:2018:593, r.o. 47. 
39 HvJ EU 7 november 2018, C-293/17, C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882, r.o. 2.6. 
40 PbEU 2019, C 33/01, par.5.4.1. 
41 PbEU 2019, C 33/01, par. 4.6.5. 
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3. Effecten van beschermingsmaatregelen 
In dit hoofdstuk bespreek ik de eerste van de drie mogelijkheden om de toename van 
de stikstofdepositie te mitigeren teneinde zekerheid te bieden dat de natuurlijke 
kenmerken niet worden aangetast. Deze mogelijkheid betreft het nemen van 
mitigerende maatregelen oftewel beschermingsmaatregelen.  

Om de toename van de stikstofdispositie in het project PHS Meteren-Boxtel te 
mitigeren, zijn ten opzichte van het ontwerptracébesluit enkele 
beschermingsmaatregelen in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl getroffen. In dit hoofdstuk 
onderzoek ik of het mogelijk is om door het treffen van beschermingsmaatregelen de 
toename van stikstofdepositie in een project voldoende te mitigeren, zodat in een 
passende beoordeling zekerheid kan worden geboden en of deze mogelijkheid bijdraagt 
aan natuurbehoud. Ook analyseer ik wanneer deze maatregelen wel en niet in de 
passende beoordeling mogen worden meegenomen. Zoals in het juridisch kader is 
aangegeven, mogen beschermingsmaatregelen in de passende beoordeling worden 
meegenomen. Dit geldt niet zonder meer voor alle beschermingsmaatregelen. 

Allereerst komt aan de orde wat beschermingsmaatregelen zijn en wanneer de 
verwachte voordelen van deze maatregelen mogen worden betrokken in een passende 
beoordeling. Daarna toets ik de beschermingsmaatregelen in het project PHS Meteren-
Boxtel aan de voorwaarden die in de jurisprudentie aan deze maatregelen worden 
gesteld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie.  

3.1 Beschermingsmaatregelen 
Zoals in het juridisch kader is beschreven, kan de toename van de stikstofdepositie 
worden gemitigeerd door beschermingsmaatregelen te nemen. De Afdeling heeft 
aangegeven dat “beschermingsmaatregelen waarmee wordt beoogd de eventuele 
schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit het plan of project voortvloeien te voorkomen 
of te verminderen teneinde ervoor te zorgen dat het plan of project de natuurlijke 
kenmerken van de betrokken gebieden niet aantast, maatregelen zijn die onder artikel 
6, derde lid, van de Habitatrichtlijn vallen”.42  

Voor compenserende maatregelen gelden andere regels. Met compenserende 
maatregelen wordt namelijk niet beoogd de schadelijke gevolgen, die rechtstreeks uit 
het plan of project voortvloeien, te voorkomen of te verminderen, maar om deze te 
compenseren ten behoeve van natuurherstel of -behoud in een Natura 2000-gebied.  

Daarom mogen beschermingsmaatregelen wel in aanmerking worden genomen in de 
passende beoordeling en compenserende maatregelen niet. 
Instandhoudingsmaatregelen of passende maatregelen worden in deze scriptie buiten 
beschouwing gelaten, omdat deze worden genomen door de overheid en niet door een 
initiatiefnemer.  

 

42 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, r.o. 7.1. 
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3.2 Aanknopingspunten 
In de rechtspraak zijn zes aanknopingspunten gegeven voor de eisen waaraan de 
beschermingsmaatregelen moeten voldoen, voordat zij in een passende beoordeling 
mogen worden meegenomen.43 In de PAS-uitspraak zijn de zes aanknopingspunten 
gegeven, die hieronder worden toegelicht. 

1. Er is voldoende zekerheid dat een maatregel daadwerkelijk zal bijdragen aan het 
voorkomen van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
gebied en deze zekerheid behelst de garantie dat er geen redelijke twijfel bestaat 
dat het in geding zijnde plan of project de natuurlijke kenmerken van dat gebied 
niet zal aantasten. 

In het juridisch kader is uiteengezet dat de zekerheid voldoende is, als actuele 
gegevens en de beste technieken en methoden worden gebruikt. De AERIUS 
Calculator wordt jaarlijks geactualiseerd doordat daarin actuele gegevens en nieuwe 
wetenschappelijke en ecologische inzichten worden verwerkt.44  

Het is van belang om actuele gegevens en de beste technieken te gebruiken, omdat dit 
een impact kan hebben op de omvang van de berekende stikstofdepositie of op de 
gevolgen van de stikstofdepositie voor de natuur. Met behulp van nieuwe en verfijndere 
meetapparatuur kunnen bijvoorbeeld de langetermijngevolgen voor de natuur en de 
stikstofuitstoot van het materieel nauwkeuriger worden gemeten. Aan de hand van de 
meetgegevens kan vervolgens worden bepaald of er significante gevolgen zijn voor een 
Natura 2000-gebied. 

2. De verwachte voordelen van de maatregel staan ten tijde van die beoordeling 
vast. 

Verwachte voordelen staan in principe nog niet vast, als de maatregelen nog niet 
volledig zijn uitgevoerd op het moment waarop de passende beoordeling wordt gemaakt 
en de verwachte voordelen afhankelijk zijn van een ontwikkeling of reactie in de natuur, 
het ecologisch systeem of van een diersoort. Een maatregel waarvan de verwachte 
voordelen afhankelijk zijn is bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe habitattypen, 
leefgebieden of foerageergebieden. Cumulatief geldt dat de verwachte voordelen van 
de beschermingsmaatregelen en de autonome ontwikkelingen niet vast staan ten tijde 
van de passende beoordeling in de volgende gevallen: 

a. Als nog niet is uitgewerkt hoe de voordelen tot stand zullen worden 
gebracht; of 

b. Als het niveau van wetenschappelijke kennis niet zodanig is dat die 
voordelen met zekerheid in kaart kunnen worden gebracht of kunnen 
worden gekwantificeerd. 

 

43 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, r.o. 18. 
44 ‘Over AERIUS’, aanpakstikstof.nl. 
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Als een maatregel reeds volledig moet zijn uitgevoerd op het moment dat de passende 
beoordeling plaatsvindt, moeten voorafgaand aan het project maatregelen worden 
genomen zonder dat de initiatiefnemers de zekerheid hebben dat zij toestemming 
krijgen voor het project.  

In haar annotatie is Kaajan kritisch over deze strenge eis. Zij beschrijft dat 
ontwikkelaars niet bereid zijn te investeren in projecten waarbij er geen zicht is op 
realisatie.45 Zij vindt het “lastig te doorgronden waarom het niet afdoende is om via een 
voorwaarde in een vergunning of een voorwaardelijke verplichting in een plan te 
verzekeren dat eerst de betreffende maatregel dient te worden uitgevoerd (en dat 
controle op dit punt plaatsvindt), de ‘verwachte voordelen van deze maatregelen 
vaststaan’ en dat daarna het plan of het project kan worden gerealiseerd”.46 Kaajan gaat 
uit van de strikte interpretatie van de Afdeling van de eis van het Hof van Justitie dat 
toekomstige voordelen niet mogen worden betrokken, als deze niet vaststaan. Mijns 
inziens is deze strikte interpretatie van de Afdeling juist, omdat het Hof stelt dat 
toekomstige voordelen niet mogen worden betrokken in de passende beoordeling.47 Als 
een maatregel nog niet volledig is uitgevoerd, liggen de verwachte voordelen in de 
toekomst.  

In de zaak van de Vaarverbinding Reevediep lijkt de Afdeling een minder strikte 
interpretatie te geven van de eis van het Hof die betrekking heeft op een maatregel die 
afhankelijk is van een ontwikkeling of reactie in de natuur, het ecologisch systeem of 
van een diersoort.48 De Afdeling overweegt namelijk dat het verwachte voordeel 
vaststond ten tijde van de passende beoordeling, hoewel de beschermingsmaatregel is 
gerealiseerd na de passende beoordeling en hoewel de verwachte voordelen 
afhankelijk zijn van een ontwikkeling of reactie in de natuur, het ecologisch systeem of 
van een diersoort. In deze zaak ging het om het aanleggen van afschermende 
rieteilanden en een nieuwe rietkraag van minimaal twee meter hoog, om de visuele 
verstoring van het broedgebied van een vogelsoort te voorkomen. De Afdeling heeft 
geoordeeld dat de bescherming ook op andere wijze kan worden gerealiseerd 
(bijvoorbeeld door een kunstmatige afscherming). Zij oordeelt dat reeds ervaring 
hiermee is opgedaan in vergelijkbare ecologische omstandigheden en volgens de 
Afdeling wordt de effectiviteit van de maatregel bevestigd in een deskundigenverslag. 
Het riet heeft zich al conform de verwachting ontwikkeld, waardoor dit voor de Afdeling 
bevestigd wordt. In de natuurvergunning is opgenomen dat de vaarverbinding pas in 
gebruik mag worden genomen als de maatregelen volledig zijn uitgevoerd.49 De 
beschermingsmaatregel is in de vergunning opgenomen en daardoor heeft de Afdeling 
de zekerheid dat de maatregel daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zij lijkt hiermee haar 
ingezette lijn te verlaten, maar dit is niet zo. De maatregel is namelijk geen maatregel 

 

45 Kaajan, M en R 2019, par. 16 
46 Kaajan, M en R 2019, par. 16 
47 HvJ EU 7 november 2018, C-293/17, C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882, r.o. 130. HvJ EU 21 juli 2016, C-387/15,  
C-388/15, ECLI:EU:C:2016:583, r.o. 52. HvJ EU 15 mei 2014, C-521/12, ECLI:EU:C:2014:330, r.o. 32. 
48 ABRvS 24 december 2019 ECLI:NL:RVS:2019:4360. 
49 ABRvS 24 december 2019 ECLI:NL:RVS:2019:4360, r.o. 26.5. 

https://www.navigator.nl/document/idac34b7a62c934d27a23dad67cdd741cf?ctx=WKNL_CSL_10000001&anchor=id-f459a0c0-03e2-4a8f-9f27-199962b91111
https://www.navigator.nl/document/idac34b7a62c934d27a23dad67cdd741cf?ctx=WKNL_CSL_10000001&anchor=id-f459a0c0-03e2-4a8f-9f27-199962b91111
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waarvan de voordelen niet afhankelijk zijn van een reactie van een diersoort,50 maar 
een technische beschermingsmaatregel waarvan de verwachte voordelen kunnen 
vaststaan zonder dat de maatregel volledig is uitgevoerd. Voor deze (technische) 
beschermingsmaatregelen, die functioneel verbonden zijn aan de uitvoering van het 
plan of project, is niet vereist dat deze ten tijde van de passende beoordeling al volledig 
zijn uitgevoerd.51 Bij technische beschermingsmaatregelen is het resultaat 
gegarandeerd, waardoor deze maatregel voldoet aan het derde aanknopingspunt.  
 

3. Ten tijde van de passende beoordeling moet gegarandeerd zijn dat de 
maatregelen resultaat hebben, voordat het plan of project negatieve gevolgen zal 
hebben. 

 
Mijns inziens zou het disproportioneel zijn, indien een maatregel die functioneel aan het 
project verbonden is, ook vooraf dient te worden gerealiseerd, terwijl met de huidige 
wetenschappelijke kennis vastgesteld kan worden wat de verwachte voordelen zijn. 
Kaajan is om dezelfde reden kritisch op het vooraf moeten uitvoeren van maatregelen 
waarvan de verwachte voordelen afhankelijk zijn van een ontwikkeling of reactie in de 
natuur, het ecologisch systeem of van een diersoort. Kaajan beschrijft in haar annotatie 
dat ook de verwachte voordelen van maatregelen die afhankelijk zijn van een reactie in 
de natuur met de huidige ecologische wetenschap zonder redelijke twijfel vastgesteld 
kunnen worden.52 Daarmee zouden de te verwachten voordelen net zo goed vaststaan 
als bij een maatregel die functioneel verbonden is aan het project, zonder dat deze, net 
als bij Reevediep, als een dusdanige maatregel wordt beschouwd. Deze stelling van 
Kaajan is echter niet zonder meer toepasbaar op alle maatregelen die afhankelijk zijn. 
De verwachte voordelen kunnen namelijk in sommige situaties wel het gewenste effect 
hebben en in andere situaties niet. Hierover kan wetenschappelijke discussie ontstaan. 
In de volgende paragraaf bespreek ik de wetenschappelijke discussies over de 
maatregel ten behoeve van vleermuisroutes.  

Het vierde aanknopingspunt dat de Afdeling heeft gegeven, is dat een maatregel niet in 
de passende beoordeling mag worden meegenomen in het geval er een 
wetenschappelijke discussie over bestaat. In de zaak-Reevediep was er een 
deskundigenverslag waarvoor de specifieke situatie was onderzocht, was deze 
maatregel veelal toegepast en was het resultaat tijdens de uitspraak al zichtbaar 
waardoor er geen wetenschappelijke discussie was over het nut van de maatregel.53  

4. Een maatregel kan niet in de passende beoordeling worden betrokken als er 
wetenschappelijke discussie bestaat over het nut van de maatregel. 

 

50 Kaajan, M en R 2019, par. 5 
51 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603. 
52 Kaajan, M en R 2019, par. 6 
53 ABRvS 24 december 2019 ECLI:NL:RVS:2019:4360, r.o. 26.3. 

https://www.navigator.nl/document/idac34b7a62c934d27a23dad67cdd741cf?ctx=WKNL_CSL_10000001&anchor=id-f459a0c0-03e2-4a8f-9f27-199962b91111


Pagina 19 van 41 
 

5. Het gegeven dat een passende beoordeling definitieve bevindingen moet 
bevatten, betekent dat de zekerheid of bepaalde voordelen zich zullen 
manifesteren niet afhankelijk mag zijn van monitoring. 

6. In de passende beoordeling moet niet alleen worden gekeken naar de te 
verwachten positieve gevolgen van maatregelen, maar ook naar vaststaande of 
mogelijke nadelige gevolgen daarvan. 

In de literatuur wordt mijns inziens voornamelijk gekeken naar de zekerheid van de 
positieve gevolgen van beschermingsmaatregelen, terwijl dan voorbij wordt gegaan aan 
de negatieve gevolgen die dezelfde maatregelen kunnen hebben. De vraag die gesteld 
moet worden is of de negatieve gevolgen zeker zijn. Wellicht zijn er wel meer negatieve 
gevolgen of is de impact groter dan bedacht. Als de negatieve gevolgen worden 
meegenomen in een beoordeling kan dit effect hebben op de conclusie van de 
passende beoordeling en dus ook op een eventueel toestemmingsbesluit. Voor de 
beoordeling van de negatieve en de positieve gevolgen van een maatregel zijn de 
omvang en intensiteit van de maatregel, de plaats waar deze wordt uitgevoerd en de 
omstandigheden in het gebied van belang.54 De negatieve gevolgen worden echter 
beperkt tot de significante gevolgen van lid 3 Hrl en strekken zich niet uit tot de 
verbetering en het herstel van Natura 2000-gebieden, zoals in het eerste en tweede lid.  

In de uitspraak-Moerdijk werd door middel van externe saldering de stikstofdepositie 
van het project verminderd, maar dit was volgens de appellanten niet toereikend om de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden te behalen.55 Externe 
saldering zou daarom niet als mitigerende maatregel mogen worden ingezet in de 
passende beoordeling. De Afdeling overweegt echter dat “de algemene opgave om de 
te hoge stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden terug te brengen, moet worden 
onderscheiden van de besluitvorming over individuele plannen en projecten die tot 
stikstofdepositie leiden. (…) In een passende beoordeling mogen de verwachte 
voordelen van mitigerende maatregelen worden betrokken (…). Hieruit kan niet worden 
afgeleid dat mitigerende maatregelen, zoals extern salderen, alleen in een passende 
beoordeling kunnen worden betrokken als die leiden tot of bijdragen aan de verbetering 
of het herstel van het Natura 2000-gebied.”56   
 
In deze paragraaf is beschreven wat een mitigerende maatregel is en wanneer de 
verwachte voordelen in de passende beoordeling mogen worden meegenomen. In de 
volgende paragraaf wordt getoetst of de verwachte voordelen van de mitigerende 
maatregelen in het project PHS Meteren-Boxtel, voldoen aan de eisen om in een 
passende beoordeling te worden meegenomen zoals in de jurisprudentie is vastgesteld.  

  
 

54 HvJ EU 7 november 2018, C-293/17, C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882, r.o. 116-119. ABRvS 29 mei 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1603, r.o. 20.8. 
55 ABRvS 30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2318, r.o. 4. 
56 ABRvS 30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2318, r.o. 4.1. 
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3.3 PHS Meteren-Boxtel 
In het project PHS Meteren-Boxtel zijn na het ontwerptracébesluit drie maatregelen 
getroffen om de toename van de stikstofdepositie te mitigeren. Ik zal eerst de 
realisatiefase toelichten en daarna de gebruiksfase. In de realisatiefase wordt (1) een 
tijdelijk viaduct voor de N65 gerealiseerd om het omrijdende verkeer te beperken en (2) 
wordt gebruikgemaakt van relatief schoon bouwmaterieel (Stage IV-materieel en Euro 
6-materieel).57  

Het verwachte voordeel van de maatregelen in de realisatiefase is dat de schadelijke 
gevolgen worden gemitigeerd, omdat minder stikstofdepositie wordt gegenereerd. In het 
ontwerptracébesluit was een tijdelijke afsluiting van de N65 opgenomen om de sporen, 
die daaronder in een verdiepte ligging liggen, te kunnen vervangen.58 Een tijdelijke 
afsluiting van de N65 (een van de overwogen opties binnen het project) zou leiden tot 
omrijdend verkeer, waardoor de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-
gebieden zou toenemen. Door een tijdelijk viaduct aan te leggen conform het 
tracébesluit wordt de toename van de stikstofdepositie door omrijdend verkeer beperkt 
en zijn de schadelijke gevolgen gemitigeerd.  

 

Figuur 3: Tijdelijk viaduct N65 (bron: ProRail) 

In de gebruiksfase wordt de derde maatregel genomen door (3) het gebruik van 
dieseltreinen op de Zuidwestboog uit te sluiten en alleen elektrische treinen toe te 
staan. Het verwachte voordeel is dat geen schadelijke gevolgen ontstaan in de 
gebruiksfase, doordat elektrische locomotieven geen stikstofdepositie genereren in de 
omliggende gebieden. Alle drie de maatregelen beogen de schadelijke gevolgen, die 
rechtstreeks uit het plan of project kunnen voortvloeien, te voorkomen of te verminderen 

 

57 Zie Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren – Boxtel (Stb. 2020, 28447), 3.3.7.2.2. 
58 Zie Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren – Boxtel (Stb. 2020, 28447), hst. 6.6. 
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en daarmee zijn deze maatregelen volgens de Afdeling beschermingsmaatregelen in de 
zin van artikel 6 lid 3 Hrl.  

Vervolgens is de vraag of de verwachte voordelen van deze maatregelen mogen 
worden meegenomen in de passende beoordeling. Aan de hand van actuele gegevens 
kan zekerheid worden gegeven dat de maatregelen niet bijdragen aan een aantasting 
van de natuurlijke kenmerken van de gebieden.  

ProRail heeft gebruikgemaakt van de laatst beschikbare versie van AERIUS ten tijde 
van de passende beoordeling. Omdat AERIUS jaarlijks up to date wordt gebracht met 
de nieuwe wetenschappelijke en ecologische inzichten, dient totdat een 
toestemmingsbesluit op grond van de Wnb onherroepelijk is, een nieuwe AERIUS 
berekening gemaakt te worden met de laatste versie.  

ProRail heeft voor de passende beoordeling van 2 april 2020 de AERIUS Calculator van 
2019 gebruikt.59 Aangezien de Afdeling de beroepen (de ingediende bezwaren hebben 
geen betrekking op stikstof) nog niet ongegrond heeft verklaard, is het tracébesluit nog 
niet onherroepelijk geworden en dient ProRail een nieuwe berekening te maken met de 
meest recente versie van AERIUS.60  

Verder heeft ProRail de bekende gegevens over (trein)verkeersemissies gebruikt. Voor 
het personenvervoer per trein wordt bijvoorbeeld al gebruik gemaakt van elektrische 
locomotieven. Daarvan is bekend dat deze geen stikstofdepositie genereren op de 
plaats van de locomotief.61 De beschermingsmaatregelen van ProRail om de 
schadelijke gevolgen van stikstofdepositie te mitigeren, zijn functioneel verbonden aan 
het project en niet afhankelijk van een ontwikkeling of reactie in de natuur, het 
ecologisch systeem of van een diersoort. De maatregelen hoeven dus nog niet volledig 
te zijn uitgevoerd. Er is een gegarandeerd resultaat en er is geen wetenschappelijke 
discussie over het verwachte resultaat van relatief schoon bouwmaterieel en het 
uitsluiten van dieseltreinen.  

Het tijdelijke viaduct geeft echter geen gegarandeerd resultaat, omdat dit mede 
afhankelijk is van de omvang van het omrijdende verkeer. Uit de berekening met behulp 
van AERIUS is gebleken dat het tijdelijke viaduct minder stikstofdepositie genereert en 
hierdoor is er voldoende zekerheid dat de maatregel zal bijdragen aan het voorkomen 
van aantasting van de natuur. Voor het tijdelijke viaduct zijn daarmee de negatieve 
gevolgen in kaart gebracht.62 Bij alle drie de maatregelen is er geen sprake van 
monitoring, maar berust de beoordeling op definitieve bevindingen.  

 

59 Arcadis 2020, Bijlage C 
60 ‘PHS Meteren-Boxtel’, prorail.nl. 
61 Of stikstofdepositie op andere plekken wordt gegenereerd (zoals bijvoorbeeld bij de bouw van de locomotief of 
door extra stroom verbruik bij meer elektrische treinen) wordt vanwege de omvang van deze scriptie buiten 
beschouwing gelaten.  
62 Arcadis 2020, hst. 3.2.5 
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Enkele maatregelen die ProRail heeft getroffen om schadelijke gevolgen aan de natuur 
te mitigeren, zijn daarentegen wel afhankelijk van een ontwikkeling of reactie in de 
natuur, het ecologisch systeem of van een diersoort. Langs de kruisingen van de N65 
worden tijdelijke schermen geplaatst om de bestaande vliegroutes van vleermuizen te 
beschermen. De voordelen zijn afhankelijk van (in dit geval) een diersoort.63 ProRail 
verwacht dat de vliegroutes hiermee gewaarborgd zijn. ProRail zal de effectiviteit van 
de tijdelijke schermen na een jaar monitoren, om zo de zekerheid te krijgen dat de 
vleermuizen de vliegroutes benutten.64  

Deze maatregel leidt weliswaar niet direct tot de vermindering of voorkoming van 
stikstofdepositie (dat is ook geen vereiste), maar de afhankelijkheid is wel duidelijk 
geworden. Doordat deze maatregel niet volledig is uitgevoerd en doordat de voordelen 
afhankelijk zijn van een reactie van een diersoort, staat het verwachte voordeel niet 
vast. In het kennisdocument van Bij12 wordt dit als volgt verwoord: “De kennis omtrent 
de effecten van mitigerende maatregelen is voor een groot deel gebaseerd op 
buitenlands onderzoek. Vaak blijkt dit onderzoek statistisch niet juist te zijn uitgevoerd 
of op een verkeerde of onvolledige wijze (bijvoorbeeld alleen onderzoek vanaf de 
grond). Mogelijke maatregelen betreft altijd maatwerk. Er moet altijd een deskundige op 
het gebied van watervleermuizen worden ingeschakeld. Monitoring kan nodig zijn.”65 De 
redeneerlijn die in Reevediep is gebruikt, waarbij een maatregel als een technische 
maatregel wordt beschouwd, gaat hier niet op, omdat de maatregel niet vervangen kan 
worden door een maatregel die niet afhankelijk is van de reactie van de vleermuizen. 
De verwachte voordelen van de maatregelen hadden niet in de passende beoordeling 
meegenomen mogen worden.  

3.4 Conclusie 
Het doel van dit hoofdstuk is om te analyseren of het mogelijk is om door het treffen van 
beschermingsmaatregelen de toename van stikstofdepositie in een project voldoende te 
mitigeren, zodat in een passende beoordeling zekerheid kan worden geboden en of 
deze mogelijkheid bijdraagt aan natuurbehoud. Er is geanalyseerd wanneer de 
beschermingsmaatregelen wel in de passende beoordeling mogen worden 
meegenomen en wanneer niet. Hieruit blijkt dat, voordat een beschermingsmaatregel 
mag worden meegenomen in een passende beoordeling, deze aan hoge eisen moet 
voldoen, die de Afdeling heeft geformuleerd als zes aanknopingspunten.  

Een beschermingsmaatregel mag slechts in de passende beoordeling worden 
meegenomen, wanneer: 

1. er voldoende zekerheid en geen redelijke twijfel is dat de natuurlijke kenmerken 
niet worden aangetast; 

2. de verwachte voordelen vaststaan; 
 

63 Zie Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren – Boxtel (Stb. 2020, 28447), artikel 16 
64 Zie Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren – Boxtel (Stb. 2020, 28447), hst. 8.3.7, p. 382 
65 BIJ12 2017, hst. 3.3 
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3. de maatregel resultaat heeft, voordat het project negatieve gevolgen heeft;  
4. er geen wetenschappelijke discussie bestaat over het nut van de maatregel; 
5. de zekerheid of bepaalde voordelen niet afhankelijk zijn van monitoring; 
6. de nadelige gevolgen van de maatregel ook beoordeeld zijn.  

Als een beschermingsmaatregel aan deze zes aanknopingspunten voldoet, draagt deze 
naar mijn mening ook daadwerkelijk bij aan natuurbehoud. Voor maatregelen waarvan 
de voordelen afhankelijk zijn van een ontwikkeling of reactie in de natuur, het 
ecologisch systeem of van een diersoort, dient mijns inziens mogelijk gemaakt te 
worden dat de zekerheid omtrent de verwachte voordelen op een alternatieve wijze 
vastgesteld kan worden. Het vaststellen op een alternatieve wijze is mogelijk door 
aanvullende voorwaarden in de vergunning op te nemen of door eerder uitgevoerde 
maatregelen in vergelijkbare situaties, onderbouwd in een deskundigenverslag, te 
accepteren en te monitoren. Hierbij ga ik echter niet zo ver als Kaajan dat de verwachte 
voordelen met de huidige ecologische wetenschap zonder redelijke twijfel vastgesteld 
kunnen worden. Het effect van een maatregel kan namelijk verschillen per situatie 
waardoor er wetenschappelijk discussie kan ontstaan over de verwachte voordelen. De 
Afdeling gaat in de uitspraak-Vaarverbinding Reevediep uit van een ruime uitleg van de 
technische beschermingsmaatregelen. Hierdoor kan een maatregel, die afhankelijk is 
van een ontwikkeling of reactie in de natuur, vervangen worden door een maatregel die 
daarvan niet afhankelijk is. Deze kan als technische maatregel worden beschouwd en 
hoeft niet volledig te zijn uitgevoerd.  

De beschermingsmaatregelen die ProRail heeft getroffen in het project PHS Meteren-
Boxtel om de stikstofdepositie te mitigeren, voldoen mijns inziens aan de voorwaarden. 
Het is echter onbekend of de laatste versie van de AERIUS Calculator tot een andere 
conclusie zou leiden. De maatregel voor het behoud van de vliegroutes van 
vleermuizen staat onvoldoende vast, waardoor deze niet voldoet aan de voorwaarden. 
Deze maatregel heeft echter geen impact heeft op de omvang van de stikstofdepositie 
en is daarom voor deze scriptie niet van belang.   
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4. Begrenzing van de effecten 
De tweede mogelijkheid om de berekende stikstofdepositie te mitigeren, zodat er op 
grond van een passende beoordeling voldoende zekerheid is verkregen dat de 
natuurlijke kenmerken niet worden aangetast, is de begrenzing van de effecten van de 
toename van stikstofdepositie.  

In sommige gevallen worden de effecten van de toename van de stikstofdepositie 
meegenomen tot een maximale afstand vanaf de bron. Alle stikstof die verder dan de 
maximale afstand neervalt, wordt niet in de voortoets of passende beoordeling 
meegenomen.  

ProRail heeft in het project PHS Meteren-Boxtel bepaald tot welke afstand van het 
project de ecologische effecten worden beoordeeld. De deelvraag van dit hoofdstuk is; 
is het mogelijk om door de stikstofdepositie vanaf een vastgestelde afstand vanaf de 
bron niet mee te rekenen in de beoordeling, de toename van stikstofdepositie in een 
project voldoende te mitigeren, zodat in een passende beoordeling zekerheid kan 
worden geboden en draagt deze mogelijkheid bij aan natuurbehoud?  

Allereerst bespreek ik de afkapgrens van verkeersemissies en de zienswijzen van het 
ministerie, het Adviescollege en de rechter. Daarna komen enkele verbetervoorstellen 
van het Adviescollege aan bod en ga ik in op de afstand die ProRail hanteert voor het 
beoordelen van de stikstofdepositie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie.  

4.1 Afkapgrens 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: I en W) hanteert de methode 
van de begrenzing van de effecten van stikstofdepositie voor de berekening van de 
emissies van wegverkeer, zoals bij het gebruik van een nieuwe snelweg. In de AERIUS 
Calculator wordt de stikstofdepositie bepaald door te rekenen met een maximale 
afstand van 5 kilometer voor verkeersemissies op basis van de SRM2-rekenmethode. 
Deze standaardrekenmethode is speciaal ontwikkeld voor het berekenen van emissies 
van het wegverkeer en houdt rekening met specifieke wegkenmerken en eventuele 
geluidsschermen.66 Voor overige emissiebronnen wordt de rekenmethode OPS 
gebruikt, die voornamelijk uitgaat van stilstaande bronnen met een verticale uitstoot.  

Door een grens van 5 kilometer te hanteren, wordt de stikstofdepositie van het verkeer 
tot een afstand van 5 kilometer vanaf de weg (de bron) berekend en niet verder. Dit 
wordt de afkapgrens genoemd. Volgens de minister van I en W zijn de berekende 
bijdragen van het wegverkeer op enkele kilometers afstand van de weg niet meer 
betekenisvol te herleiden tot een individueel project.67 Deze redenering baseert de 
minister onder andere op een grafiek van het RIVM, waarin is weergegeven dat de 
stikstofdepositie minder wordt, naarmate de afstand tot de bron toeneemt. De grafiek is 
hieronder weergegeven in figuur 4. 
 

66 LNV 2020 
67 IenW/BSK-2020/174085, antwoord 4. ‘Stikstof: AERIUS Calculator 2020’, hekkelman.nl. 
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Figuur 4: Depositie op afstand van de bron (bron: RIVM) 

In figuur 4 is aangegeven dat hoe groter de afstand van de bron is, des te kleiner de 
depositie van stikstof is. Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof geeft echter 
aan dat stikstofdepositie van verkeer ook plaatsvindt op meer dan 5 kilometer afstand. 
Het Adviescollege gebruikt een andere grafiek die ook afkomstig is van het RIVM. Deze 
is hieronder weergegeven in figuur 5. 

 

Figuur 5: Deel van de uitstoot dat binnen een bepaalde afstand deponeert (bron: RIVM) 

In figuur 5 is te zien dat op een grotere afstand van de bron er nog steeds 
stikstofdepositie plaatsvindt. De stikstof valt dus niet volledig direct naast de bron neer 



Pagina 26 van 41 
 

op de grond, maar valt ook op een grotere afstand. Het RIVM heeft aangegeven dat de 
daling van depositie (figuur 4) niet betekent dat alle stikstof uit de lucht verdwenen is 
(figuur 5).68 Stikstof kan juist meer dan enkele honderden kilometers ver terechtkomen.  

De afkapgrens wordt niet toegepast op andere bronnen dan het wegverkeer. Overige 
broncategorieën worden met OPS wel doorberekend over grotere afstanden. Het 
Adviescollege vindt deze ongelijke behandeling niet te verdedigen en doet enkele 
aanbevelingen voor de verbetering van de rekenbasis voor vergunningverlening.69 Ik 
beperk mij hier tot de aanbevelingen die betrekking hebben op de afkapgrens.  

Het Adviescollege vindt het AERIUS-systeem in principe geschikt voor het berekenen 
van de stikstofdepositie. De aanbevelingen voor de verbetering van het AERIUS-
systeem betreffen de gelijkwaardigheid, transparantie, robuustheid en de 
doelgeschiktheid. Een verbetering is om de berekeningen te maken op basis van een 
bron-receptormatrix (BRM): “Een BRM geeft een relatie weer tussen de receptor (in dit 
geval depositie op een natuurgebied) en de bron (emissie van reactieve 
stikstofverbindingen).” Deze berekening dient toegepast te worden op alle typen 
emissies, waardoor ook de afkapgrens van verkeersemissies komt te vervallen en de 
verschillende broncategorieën gelijk worden beoordeeld.  

Het kabinet is het niet eens met het Adviescollege en acht de huidige werkwijze 
verantwoord, omdat de stikstofdepositie op meer dan 5 kilometer afstand niet buiten 
beeld blijft.70 Deze bijdrage aan stikstofdepositie worden namelijk meegenomen in de 
jaarlijkse monitoring van de totale stikstofdepositie, waar vervolgens generieke 
bronmaatregelen tegenover staan. Lidstaten zijn op grond van artikel 6 lid 1 en 2 Hrl 
verplicht deze bronmaatregelen uit te voeren. Het kabinet wil samen met het RIVM de 
mogelijkheden voor een gelijkwaardige behandeling van verschillende emissiebronnen 
onderzoeken.  

De Afdeling heeft op 20 januari 2021 uitspraak gedaan in de zaak over het hanteren 
van de afkapgrens in het tracébesluit van het project ViA15.71 In het project ViA15 wordt 
de A15 verbreed en doorgetrokken naar de A12, met als doel een betere doorstroming 
van het verkeer tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.72 Conform de zienswijze 
van de minister is in de passende beoordeling alleen de stikstofdepositie van het 
wegverkeer tot 5 kilometer vanaf de bron berekend.  

De appellanten gingen hiertegen in bezwaar en stelden, onder verwijzing naar het 
rapport van het Adviescollege, dat ook deposities buiten 5 kilometer berekend dienen te 
worden. De minister heeft ter zitting aangegeven het niet eens te zijn met het 

 

68 ‘Hoe ver komen ammoniak en stikstofoxiden van een bron’, rivm.nl. 
69 Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof 2020, hst. 3.2.1.en 3.2.2. 
70 LNV 2020, p. 5 
71 ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105. 
72 ‘Doelen en resultaten’, rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a12-a15-doortrekken-knoopppunt-ressen-
oudbroeken. 
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Adviescollege, omdat de berekeningen met OPS veel minder nauwkeurig zijn en 
daardoor is OPS ongeschikt. De Afdeling oordeelt dat de minister onvoldoende heeft 
gemotiveerd dat met de huidige berekeningen er geen redelijke wetenschappelijke 
twijfel is over de gevolgen van de stikstofdepositie. Volgens de Afdeling is het “niet 
duidelijk wat precies onder ‘betekenisvol herleiden’ moet worden verstaan en hoe is 
vastgesteld dat daarvan bij grotere afstanden dan 5 km geen sprake meer kan zijn”.73 
Daarnaast is het “bijzonder onduidelijk” waarom de stikstofdepositie na een afstand van 
meer dan 5 kilometer wel te herleiden is aan een project in het geval van andere 
emissiebronnen. De Afdeling stelt bovendien ter discussie dat een keuze gemaakt 
wordt tussen een volledige stikstofberekening en een precieze berekening. Als deze 
keuze op basis van technisch-wetenschappelijke redenen gemaakt moet worden, is dit 
volgens de Afdeling onvoldoende onderbouwd. De Afdeling draagt de minister op om 
het gebrek in de motivering van de minister te herstellen.74  

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 9 juli 2021 aangegeven 
dat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen gaat gelden.75 
Dit valt buiten het bestek van dit onderzoek, omdat deze scriptie op dat moment al is 
afgesloten.  

  

 

73 ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105, r.o. 69.5. 
74 ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105, r.o. 234. 
75 I en W/DGS/21173346. 
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4.2 PHS Meteren-Boxtel 
De emissiebronnen in het project PHS Meteren-Boxtel zijn in de realisatiefase het 
(omrijdende) wegverkeer, de dieseltreinen over een tijdelijk spoor en de inzet van het 
materieel.76 Voor de berekening van de stikstofdepositie is voor het project geen 
afkapgrens gehanteerd. In de passende beoordeling valt op dat ProRail zelf heeft 
bepaald tot welke afstand van de bron de ecologische effecten zijn beoordeeld.77  

ProRail geeft aan dat, op basis van berekeningen met de AERIUS Calculator, de 
stikstofdepositie vanaf een afstand van 4 km tot de bron stabiel wordt (0,05 mol/ha/jr of 
lager). Dit is weergegeven in onderstaande grafiek in figuur 6.  

 

Figuur 6: Schematische weergave van een curve waarin de stikstofdepositie is afgezet tegen de afstand tot de bron 

ProRail begrenst vervolgens reikwijdte van de passende beoordeling tot de afstand 
waar de stikstofdepositie zich stabiliseert. De relatie tussen het project en de effecten 
van de stikstofdepositie zouden vanaf dat punt niet meer duidelijk waarneembaar zijn. 
Deze redenering is gelijk aan die van het ministerie van I en W. Het ministerie hanteert 
deze redenering echter niet voor andere bronnen dan wegverkeer, terwijl ProRail dit wel 
doet.  

Mijns inziens is de begrenzing die ProRail toepast om vier redenen onverenigbaar met 
de noodzakelijke zekerheid dat natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-
gebied niet worden aangetast. Ten eerste is minstens een ecologische toets 
noodzakelijk vanaf meer dan 0,00 mol/ha/jr.78 ProRail dient deze toets uit te voeren, als 

 

76 Arcadis 2020, bijlage C 
77 Arcadis 2020, hst 3.2.5.1 
78 Zie juridisch kader, figuur 2, stap 3.  
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het project een stikstofdepositie van 0,05 mol/ha/jr genereert. Pas als uit de ecologische 
toets blijkt dat significante effecten kunnen worden uitgesloten, hoeft er geen passende 
beoordeling te worden gemaakt.  

Ten tweede is niet duidelijk of dezelfde redenering zou zijn gehanteerd, indien de 
stikstofdepositie was gestabiliseerd op bijvoorbeeld 0,07 mol/ha/jr en 3 kilometer 
afstand tot de bron. Gezien de berekeningen van het RIVM is dan niet aannemelijk dat 
de relatie tussen het project en de effecten van de stikstofdepositie vanaf dat punt niet 
meer duidelijk waarneembaar zijn, juist omdat volgens het RIVM er op meer dan 5 
kilometer afstand nog steeds sprake is van stikstofdepositie.  

Ten derde wordt de stikstofdepositie vanaf 5 kilometer niet in samenhang met andere 
projecten of plannen beoordeeld. Als bijvoorbeeld op 6 kilometer van het PHS Meteren-
Boxtel een project uitgevoerd gaat worden met 0,07 mol/ha/jr stikstofdepositie, dient dit 
wel in samenhang met de 0,05 mol/ha/jr beoordeeld te worden voor de omliggende 
gebieden. In de passende beoordeling gebeurt dit nu niet.79  

Ten slotte is de beoordeling onvoldoende onderbouwd. ProRail gebruikt, net als de 
minister, de term “betekenisvol te herleiden”, waarvan de Afdeling heeft geoordeeld dat 
niet duidelijk is wat ermee wordt bedoeld. De beoordeling van de gevolgen is niet 
volledig, waardoor geen volledige, precieze en definitieve conclusie kan worden 
getrokken, die elke redelijke wetenschappelijke twijfel wegneemt. Of de Afdeling deze 
mening deelt, kan niet worden gezegd, omdat tegen het tracébesluit PHS Meteren-
Boxtel geen bezwaren zijn ingediend met betrekking tot de stikstofdepositie.80 
Waarschijnlijk zijn er geen bezwaren geuit, omdat het spoor een duurzaam alternatief is 
voor wegverkeer en daarom de voorkeur heeft, in tegenstelling tot het project ViA15.  

4.3 Conclusie 
De begrenzing van de effecten van de toename van de stikstofdepositie door emissies 
van wegverkeer is de tweede mogelijkheid om de stikstofdepositie te mitigeren, zodat 
de passende beoordeling zekerheid biedt dat de natuurlijke kenmerken niet worden 
aangetast.  

De deelvraag ‘is het mogelijk om door de stikstofdepositie vanaf een vastgestelde 
afstand vanaf de bron niet mee te rekenen in de beoordeling, de toename van 
stikstofdepositie in een project voldoende te mitigeren, zodat in een passende 
beoordeling zekerheid kan worden geboden en draagt deze mogelijkheid bij aan 
natuurbehoud?’ is met dit onderzoek beantwoord. Door de stikstofdepositie vanaf een 
bepaalde afstand vanaf de bron niet mee te nemen in de berekening, kan de passende 
beoordeling zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast, 
maar dit is een fictieve zekerheid en draagt daardoor niet bij aan natuurbehoud. De 
redenering van het ministerie is dat een afkapgrens op verkeersemissies kan worden 

 

79 In hoofdstuk 5 zal ik hier nadere toelichting over geven. 
80 ‘PHS Meteren-Boxtel’, platformparticipatie.nl. 
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toegepast, omdat de effecten anders niet betekenisvol te herleiden zijn tot het project. 
Deze redenering houdt noch bij het Adviescollege noch bij de rechter stand. Het 
Adviescollege heeft gepleit voor een gelijkwaardige behandeling van alle emissies. De 
Afdeling heeft geen definitieve streep gezet door de afkapgrens in haar uitspraak over 
het project ViA15. De Afdeling zou een afkapgrens alsnog toe kunnen staan, als 
daarvan een kwalitatieve onderbouwing wordt gegeven.  

ProRail probeert in de passende beoordeling van het project PHS Meteren-Boxtel deze 
onderbouwing te geven, maar deze volstaat naar mijn mening niet. De begrenzing die 
ProRail toepast op het moment dat de stikstofdepositie stabiliseert, is (1) niet ecologisch 
getoetst, (2) niet toepasbaar bij hogere depositie, (3) niet in samenhang beoordeeld en 
(4) gelijk aan de onderbouwing in het project ViA15, die de rechter onvoldoende acht.  

De passende beoordeling van ProRail biedt dus alleen de fictieve zekerheid dat de 
natuurlijke kenmerken niet worden aangetast, omdat de werkelijke stikstofdepositie 
hoger is en daardoor wellicht wel natuurlijke kenmerken aantast. De daadwerkelijke 
effecten van het project op een Natura 2000-gebied worden vanwege de afkapgrens 
niet berekend. Het lijkt mij wenselijk dat de Afdeling de deur op een kier houdt, omdat 
de AERIUS Calculator op dit moment met de OPS-methode oneindig doorrekent. Dit 
zou betekenen dat initiatiefnemers van projecten zonder veel verkeersemissies, 
disproportioneel groot onderzoek uit moeten laten voeren ten opzichte van 
initiatiefnemers van projecten met juist veel verkeersemissies zoals bij 
wegenbouwprojecten. Deskundigen van het RIVM zullen moeten onderzoeken of het 
mogelijk is om voor verschillende emissiebronnen dezelfde afkapgrens te gebruiken. 
Gelijkwaardigheid kan ook met verschillende afkapgrenzen gewaarborgd worden, 
zolang het doel maar natuurbehoud blijft.  
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5. Samenhang 
De derde mogelijkheid om de toename van de stikstofdepositie te mitigeren en om met 
een passende beoordeling de zekerheid te bieden dat de natuurlijke kenmerken niet 
worden aangetast, is door niet alle elementen van een project in de beoordeling te 
betrekken en/of het project niet in samenhang met andere plannen en projecten te 
beoordelen.  

De gevolgen van de toename van de stikstofdepositie van een project moeten in 
samenhang met andere projecten en plannen beoordeeld worden. Ook de samenhang 
en wisselwerking tussen elementen van het project dienen te worden beoordeeld.  

In het project PHS Meteren-Boxtel wordt een onderscheid gemaakt tussen twee fasen 
van het project en wordt geen beoordeling van het project in samenhang met andere 
projecten en plannen gemaakt. 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke grenzen gelden voor het beoordelen van een 
project in al zijn onderdelen en in samenhang met andere projecten en plannen. In dit 
hoofdstuk onderzoek ik in hoeverre projecten afzonderlijk of in samenhang dienen te 
worden beoordeeld. Hierbij ga ik in op het projectbegrip en de cumulatietoets. Het 
project PHS Meteren-Boxtel wordt aan de hand hiervan geanalyseerd. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een conclusie.   

5.1 Het projectbegrip 
In artikel 6 lid 3 Hrl en in artikel 2.7 lid 1 jo. artikel 2.8 lid 1 Wnb is bepaald dat alleen 
een vergunning mag worden verleend als een plan of project afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten geen significante gevolgen heeft voor een 
Natura 2000-gebied.  

Een initiatiefnemer kijkt in eerste instantie naar de omvang van de stikstofdepositie die 
het project genereert. Hierbij is het projectbegrip van belang. De vraag is uit welke 
elementen een project bestaat. Door niet alle elementen van een project mee te nemen 
in de berekening, is de totale stikstofdepositie lager dan ze in werkelijkheid is. Een 
initiatiefnemer kan bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk bijvoorbeeld de weg die 
in de wijk wordt aangelegd niet meenemen in de berekening. De Afdeling heeft echter in 
de PAS-uitspraken geoordeeld dat elementen die onlosmakelijk met elkaar 
samenhangen in een project, in samenhang dienen te worden beoordeeld.81  

De Afdeling bouwt in de PAS-uitspraken voort op de uitspraak-Eemshaven.82 Het is niet 
mogelijk om een deel van een project uit te zonderen van de vergunningplicht. In dit 
geval ging het om de exploitatie van een melkveehouderij en het beweiden van vee. Bij 
de vergunningverlening zijn de gevolgen van het houden van vee wel beoordeeld, maar 
de gevolgen van het beweiden van vee niet. Om te kunnen beoordelen of het houden 
van vee significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, moeten ook 
 

81 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604. 
82 ABRvs 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1312. 
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de gevolgen van het beweiden van vee worden meegenomen in de afweging. De 
gevolgen van de activiteiten in het project moeten tezamen worden beoordeeld.  

In het project PHS Meteren-Boxtel is geen onderscheid gemaakt tussen de elementen 
van het project. In het project is onderscheid gemaakt tussen een tijdelijke fase (de 
realisatiefase) en een permanente fase (gebruiksfase). In de realisatiefase vinden de 
bouwwerkzaamheden plaats en in de gebruiksfase rijden de treinen over het (nieuwe) 
traject. ProRail gaat hierbij uit van een gemiddelde stikstofdepositie van 0,13 mol/ha/jr 
in de realisatiefase en geen toename van de stikstofdepositie in de gebruiksfase.83  

Doordat de toename van de stikstofdepositie in de realisatiefase klein en tijdelijk is, zou 
dit volgens de passende beoordeling niet leiden tot significante gevolgen. Het realiseren 
van de trajectuitbreiding en het gebruiken van het traject zijn echter activiteiten die 
onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Het traject kan namelijk niet gebruikt worden 
als het niet eerst wordt gerealiseerd. Ook in andere uitspraken van de Afdeling wordt dit 
onderscheid in realisatiefase en gebruiksfase, oftewel tijdelijke en permanente 
depositie, in de passende beoordelingen gemaakt.  

Dit is onderscheid wordt bijvoorbeeld gemaakt in de uitspraken Overnachtingshaven 
Lobith en Callantsoog.84 In het project Overnachtingshaven Lobith is een onderscheid 
gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase van de overnachtingshaven. De 
uitspraak-Callantsoog betrof het realiseren en daarna het gebruiken van een enkele 
woning. Door de toename van de stikstofdepositie voor elke fase apart te beoordelen en 
deze niet te cumuleren, blijft de toename gering, waardoor er minder snel sprake zou 
kunnen zijn van significante gevolgen. De Afdeling heeft geoordeeld dat in beide 
gevallen voldoende gemotiveerd is dat er geen negatieve gevolgen voor het Natura 
2000-gebied ontstaan. 

Een verklaring voor het feit dat de Afdeling heeft geoordeeld dat een onderscheid in 
fasen, anders dan een onderscheid in (project)delen, wel is toegestaan, kan zijn dat de 
realisatiefase en de gebruiksfase elkaar opvolgen, waardoor ze dus niet gelijktijdig 
impact hebben op de natuur. Desalniettemin moet in de passende beoordeling 
voldoende zijn aangetoond dat het project geen significante gevolgen heeft voor een 
Natura 2000-gebied. Een onderscheid in fasen is mijns inziens ook alleen mogelijk als 
een duidelijke scheiding gemaakt kan worden. Wanneer een deel van het traject al in 
gebruik wordt genomen terwijl er nog bouwmaterieel aanwezig is voor 
restwerkzaamheden, kan dit onderscheid al niet meer worden gemaakt en dienen de 
gevolgen tezamen worden beoordeeld.  

5.2 De cumulatietoets 
Een plan of project moet in samenhang met andere plannen en projecten worden 
beoordeeld. Dat betekent dat een project niet alleen met andere projecten, maar ook in 

 

83 Arcadis 2020, hst 6.2 
84 ABRvS 04 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:682. ABRVS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1110. 
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samenhang met plannen moet worden beoordeeld. Het gaat daarbij niet alleen om 
projecten en plannen in dezelfde sector, maar juist ook om projecten en plannen buiten 
de eigen sector. Een woningbouwproject moet dus in combinatie met de aanleg van 
een nieuwe spoorweg worden beoordeeld.  

Deze brede interpretatie wordt begrensd, doordat alleen de projecten die zijn vergund 
maar nog niet zijn uitgevoerd, worden meegenomen in de beoordeling. Uitgevoerde 
projecten maken namelijk deel uit van de achtergronddepositie van het nieuwe project. 
In de uitspraak-Wijk aan Zee/Beverwijk lijkt de Afdeling hiervan af te wijken, omdat zij 
overweegt dat de activiteiten die het plan niet mogelijk maakt, niet betrokken hoeven te 
worden bij de gevolgen van het te beoordelen plan.85 Deze activiteiten waren reeds, op 
basis van de PAS-regeling, vergund. De Afdeling geeft aan dat de activiteiten terecht 
niet zijn betrokken in de passende beoordeling, omdat de passende beoordeling los van 
het PAS tot stand is gekomen. Het enkele feit dat het PAS niet gebruikt kan worden, 
betekent niet dat de vergunde activiteiten per definitie strijdig zijn met de Wnb of de Hrl. 
In werkelijkheid wijkt de Afdeling dus niet af van haar eerdere lijn. Projecten die nog niet 
zijn vergund, hoeven niet in de beoordeling te worden meegenomen, omdat er nog 
geen zekerheid is dat het project vergund en uitgevoerd gaat worden.  

In de Pallas-uitspraak overweegt de Afdeling hierover in rechtsoverweging 12.1: “Zoals 
hiervoor in 8.4 is overwogen, heeft de raad toegelicht dat de plannen voor de 
ontwikkeling van een Energy & Health Campus op het OLP-terrein op dit moment nog 
niet concreet zijn. Gelet hierop en nu het voorliggende plan ook niet voorziet in een 
dergelijke campus, bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat deze ontwikkeling in 
de passende beoordeling 2019 had moeten worden betrokken.”86 Indien deze 
ontwikkeling wel in de beoordeling meegenomen zou moeten worden, zou dat in strijd 
zijn met de rechtszekerheid. 

De beoordeling van de significante effecten van het project in combinatie met andere 
projecten en plannen wordt de cumulatietoets genoemd. Met de cumulatietoets wordt 
voorkomen dat projecten worden uitgevoerd die afzonderlijk geen significant effect 
hebben, maar gezamenlijk wel. Het bouwen van één woning brengt minder 
stikstofdepositie met zich mee dan het bouwen van een woonwijk met een basisschool 
en een winkelcentrum. ProRail heeft in de passende beoordeling het volgende 
aangegeven: “De effecten van het project en de samenhang met andere projecten 
moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de reeds bestaande situatie (de 
achtergrondconcentratie waarbij sprake kan zijn van overschrijding van de kritische 
depositiewaarde), maar niet in cumulatie met de bestaande situatie. Een cumulatieve 
beoordeling kan pas relevante uitkomsten hebben als een aanzienlijke hoeveelheid 
stikstof neerkomt als gevolg van een project, of als een kleine hoeveelheid gedurende 
een langere tijd neerkomt, zodat het zich kan ophopen in het systeem en daarbij in 
samenhang met andere projecten een effect ontstaat.”87 Naar mijn mening gaat ProRail 
 

85 ABRvS 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:683, r.o. 15 – 15.5. 
86 ABRvS 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:741. 
87 Arcadis 2020, hst 6.9 
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hier voorbij aan het feit dat het project samen met andere projecten of plannen juist wel 
significante gevolgen kan hebben. Volgens ProRail brengt het project op zichzelf geen 
verandering teweeg, waardoor het project dat ook niet met andere projecten zal doen. 
Het Hof heeft echter bepaald dat “wanneer het cumulatieve effect van projecten buiten 
beschouwing wordt gelaten, zulks in de praktijk tot gevolg heeft dat alle projecten van 
een bepaald type aan de beoordelingsverplichting kunnen worden onttrokken, hoewel 
zij tezamen een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben”.88 Volgens de Europese 
Commissie moet de beoordeling van de samenhang geïntegreerd zijn in de passende 
beoordeling en gebaseerd zijn op deugdelijke referentiegegevens.89 Projecten die geen 
toename in stikstofdepositie genereren (0 mol/ha/jr) zullen uiteraard ook niet in 
samenhang met andere projecten of plannen significante effecten hebben. De 
cumulatietoets kan dan achterwege blijven.  
 
Het project PHS Meteren-Boxtel genereert 13 mol/ha/jr en daarom had deze depositie 
wel in samenhang met andere vergunde maar niet uitgevoerde projecten beoordeeld 
moeten worden.  
 
5.3 Conclusie 
De derde mogelijkheid om in een passende beoordeling voldoende zekerheid te bieden 
dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast, is mitigatie van de stikstofdepositie 
door niet alle elementen van het project in de beoordeling te betrekken en/of het project 
niet in samenhang met andere plannen en projecten te beoordelen.  
 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het mogelijk is om door een 
activiteit afzonderlijk en niet in combinatie met andere activiteiten te beoordelen, de 
toename van stikstofdepositie in een project in voldoende mate gemitigeerd kan 
worden, zodat in een passende beoordeling zekerheid kan worden geboden. De 
stikstofdepositie van een project is op deze wijze fictief lager is, waardoor er minder 
negatieve effecten zullen zijn, terwijl in werkelijkheid natuurlijke kenmerken kunnen 
worden aangetast. In werkelijkheid wordt de stikstofdepositie niet gemitigeerd, maar 
wordt slechts een deel van de totale stikstofdepositie in de beoordeling meegenomen.  
 
In beginsel is deze handelwijze in strijd met de wettelijke voorschriften van de Hrl en de 
Wnb. Een project dient in haar volledigheid beoordeeld te worden, waarbij er geen 
onderscheid in elementen of fasen mogelijk is. De Afdeling heeft in haar uitspraken een 
uitzondering op deze regel gecreëerd. Als de elementen of fasen duidelijk van elkaar 
gescheiden kunnen worden en niet gelijktijdig effect hebben, hoeven deze niet in 
samenhang beoordeeld te worden. Daarnaast dient een project in samenhang met 
andere vergunde, maar niet uitgevoerde, projecten uit alle sectoren beoordeeld te 
worden. Hiermee wordt voorkomen dat meerdere projecten, die afzonderlijk geen 
significant effect hebben, worden verricht, terwijl zij in samenhang wel een significant 
effect hebben.  
 
 

88 HvJ EU 13 december 2007, C-418/04, C-392/96, ECLI:EU:C:2007:780, r.o. 76 en 82. 
89 PbEU 2019, C 33/01, hst. 4.5.3, p. 32. 
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De passende beoordeling van ProRail doorstaat op basis van deze conclusie de 
rechterlijke toets niet. ProRail heeft mijns inziens het onderscheid tussen de 
realisatiefase en de gebruiksfase voldoende onderbouwd. Doordat geen 
stikstofdepositie wordt gegenereerd in de gebruiksfase, blijft de totale depositie gelijk bij 
de cumulatie van de fasen en daarmee is het effect op de natuur gelijk. ProRail heeft 
echter onvoldoende onderbouwd dat er in samenhang met andere projecten geen 
significante gevolgen zijn. ProRail benoemt namelijk niet welke projecten zijn vergund 
maar niet uitgevoerd, laat staan hoeveel stikstofdepositie deze activiteiten genereren en 
wat de gevolgen zijn van de cumulatie van de stikstofdepositie van deze activiteiten.  
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6. Conclusie 
De stikstofuitstoot door bijvoorbeeld de industrie, auto’s en mest kan, als de uitstoot te 
groot is, schadelijk zijn voor natuurgebieden omdat stikstof de biodiversiteit aantast. Om 
natuurgebieden te beschermen, heeft de Europese Unie de Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn opgesteld. Op grond van deze richtlijnen is, voor het uitvoeren van 
projecten die de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied aantasten, een 
toestemmingsbesluit vereist. Deze toestemming wordt verleend als er wetenschappelijk 
en redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat het project de natuurlijke kenmerken van een 
Natura 2000-gebied niet aantast.  

Inmiddels worden verschillende manieren gebruikt om de stikstofdepositie terug te 
brengen, zodat er wetenschappelijk en redelijkerwijs geen twijfel is dat een project de 
natuurlijke kenmerken niet aantast. Deze manieren komen echter niet altijd ten goede 
aan het natuurbehoud. Met het doel om richting te geven aan het oplossen van de 
natuurcrisis heb ik middels deze scriptie, aan de hand van het project PHS Meteren-
Boxtel, onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de toename van stikstofdepositie 
door een project in een zodanige mate te mitigeren dat de passende beoordeling de 
zekerheid geeft dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende Natura 2000-gebied 
niet worden aangetast en dat het project daarmee daadwerkelijk bijdraagt aan 
natuurbehoud. De drie mogelijkheden zijn het treffen van beschermingsmaatregelen, 
het begrenzen van de effecten van de stikstofdepositie en het niet beoordelen van de 
activiteit in al haar elementen of in samenhang met andere activiteiten.  

6.1 Juridisch kader 
De onderzochte mogelijkheden passen in het juridisch kader, dat voortvloeit uit de 
Habitatrichtlijn. Het geven van de zekerheid dat de natuurlijke kenmerken niet worden 
aangetast, is een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 3 Hrl en deze is 
geïmplementeerd in de Wnb in paragraaf 2.3.  

Voor projecten waarvan de negatieve effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten 
(minder dan 0,00 mol/ha/jr stikstofdepositie), bestaat geen vergunningplicht. Bij een 
stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jr is een ecologische voortoets noodzakelijk 
om te bepalen of kan worden uitgesloten dat er significante effecten zijn. Als niet kan 
worden uitgesloten dat een project significante effecten heeft, dient een passende 
beoordeling te worden gemaakt die de zekerheid geeft dat de natuurlijke kenmerken 
van het betrokken Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Een vergunning kan 
worden verleend zolang de significante effecten kunnen worden uitgesloten of als de 
natuurlijke kenmerken niet worden aangetast. Inmiddels is de Wet natuurbescherming 
gewijzigd door middel van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.  

6.2 Beschermingsmaatregelen 
De eerste mogelijkheid die is onderzocht, is het treffen van beschermingsmaatregelen. 
Beschermingsmaatregelen zijn die maatregelen die daadwerkelijk mogelijke schadelijke 
gevolgen die ontstaan door de stikstofdepositie die een activiteit genereert, mitigeren. 
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De deelvraag luidt: “Is het mogelijk om door het treffen van beschermingsmaatregelen, 
de toename van stikstofdepositie in een project voldoende te mitigeren, zodat in een 
passende beoordeling zekerheid kan worden geboden en draagt deze mogelijkheid bij 
aan natuurbehoud?”  

In de rechtspraak worden strenge eisen gesteld aan de beschermingsmaatregelen. Niet 
zomaar alle verwachte voordelen van deze maatregelen mogen in een passende 
beoordeling worden meegenomen. De belangrijkste eis is dat er zekerheid is en geen 
redelijke twijfel is dat de maatregel bijdraagt aan het voorkomen van het aantasten van 
de natuurlijke kenmerken van het gebied. De tweede eis is dat de verwachte voordelen 
van de maatregel vaststaan. Een verwacht voordeel staat vast, als de maatregel 
volledig is uitgevoerd ten tijde van de passende beoordeling. Dit geldt in ieder geval 
voor maatregelen die afhankelijk zijn van een ontwikkeling of reactie in de natuur, het 
ecologisch systeem of van een diersoort. Dit is een strenge eis omdat de vergunning 
niet wordt verleend als uit de passende beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken 
van het gebied worden aangetast, en dan zijn de maatregelen ‘voor niets’ uitgevoerd.  

Volgens Kaajan zijn op basis van de huidige wetenschappelijke kennis en ervaring de 
verwachte voordelen ook zonder volledige uitvoering vast te stellen. Een afhankelijke 
maatregel kan echter in verschillende situaties andere effecten hebben, waardoor er 
een wetenschappelijke discussie over de maatregel kan ontstaan. Voor maatregelen die 
functioneel verbonden zijn aan het project geldt dat zij resultaat garanderen en hoeven 
daarom niet volledig te zijn uitgevoerd ten tijde van de passende beoordeling.  

De Afdeling gaat in de uitspraak-Vaarverbinding Reevediep uit van een ruime uitleg van 
technische beschermingsmaatregelen. Hierdoor kan een maatregel, die afhankelijk is 
van een ontwikkeling of reactie van de natuur, maar vervangen kan worden door een 
maatregel die onafhankelijk is, als een technische maatregel worden beschouwd en niet 
volledig ten uitvoer worden gelegd. Daarnaast zouden aanvullende voorwaarden in de 
vergunning opgenomen kunnen worden.  

Wellicht biedt de Afdeling in de toekomst meer mogelijkheden om afhankelijke 
maatregelen niet volledig ten uitvoer te hoeven leggen als zij de lijn, zoals in Reevediep, 
voortzet. Dit is mogelijk indien de maatregel kan worden vervangen door een 
technische maatregel, aanvullende voorwaarden in de vergunning op te nemen of door 
eerder uitgevoerde maatregelen in vergelijkbare situaties, onderbouwd in een 
deskundigenverslag, te accepteren en te monitoren. Als een maatregel het gewenste 
effect heeft, kan de stikstofdepositie daadwerkelijk worden gemitigeerd waardoor de 
maatregel bijdraagt aan natuurbehoud.   

6.3 Begrenzen van effecten 
De tweede onderzochte mogelijkheid draagt daarentegen niet bij aan natuurbehoud. 
Deze mogelijkheid behelst dat de effecten van stikstofdepositie door middel van een 
afkapgrens worden begrensd. De afkapgrens houdt in dat de effecten worden berekend 
tot een bepaalde afstand vanaf de bron (het project). Een dergelijke grens wordt 
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momenteel alleen gebruikt bij de berekening van de emissies van wegverkeer. Bij 
andere emissies wordt deze mogelijkheid niet gebruikt.  

De daadwerkelijke effecten van het project op een Natura 2000-gebied worden 
vanwege deze afkapgrens niet berekend. De berekening betreft een fictieve afname 
van de stikstofdepositie en is daarmee in de praktijk niet geschikt om de toename van 
de stikstofdepositie van een project voldoende te mitigeren, zodat met een passende 
beoordeling zekerheid wordt geboden dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 
2000-gebied niet worden aangetast.  

Het Adviescollege heeft aanbevolen om de emissies van wegverkeer te berekenen op 
basis van bron-receptormatrices. Deze wijze van berekenen komt de gelijkwaardigheid, 
transparantie, robuustheid en de doelgeschiktheid ten goede. De afkapgrens komt te 
vervallen zodra deze berekening voor alle typen emissies wordt gebruikt.  

De Afdeling gaat niet zo ver, maar zij heeft wel aangegeven dat de onderbouwing voor 
een afkapgrens onvoldoende is. Het lijkt mij wenselijk dat de Afdeling de deur op een 
kier houdt, omdat de AERIUS Calculator op dit moment op basis van de OPS-methode 
oneindig doorrekent. Deskundigen van het RIVM zullen moeten onderzoeken of het 
mogelijk is om voor verschillende emissiebronnen dezelfde afkapgrens te gebruiken. 
Gelijkwaardigheid kan ook met verschillende afkapgrenzen gewaarborgd worden, 
zolang het doel maar het natuurbehoud blijft. Het antwoord op de tweede deelvraag: “Is 
het mogelijk om door de stikstofdepositie vanaf een vastgestelde afstand vanaf de bron 
niet mee te rekenen in de beoordeling, de toename van stikstofdepositie in een project 
voldoende te mitigeren, zodat in een passende beoordeling zekerheid kan worden 
geboden en draagt deze mogelijkheid bij aan natuurbehoud?”, luidt dan ook ‘nee’.  

6.4 Samenhang 
De derde mogelijkheid is het beoordelen van een activiteit in al haar onderdelen en/of in 
samenhang met andere activiteiten. De derde deelvraag luidt: “Is het mogelijk om door 
de activiteit afzonderlijk en niet in combinatie met andere activiteiten te beoordelen de 
toename van stikstofdepositie in een project in voldoende mate te mitigeren, zodat in 
een passende beoordeling zekerheid kan worden geboden en draagt deze mogelijkheid 
bij aan natuurbehoud?” Net als bij het treffen van beschermingsmaatregelen en het 
gebruiken van een afkapgrens, kan ook hier een passende beoordeling zekerheid 
bieden dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast. De stikstofdepositie van 
een project is op deze wijze fictief lager, waardoor de negatieve effecten minder groot 
zullen zijn, terwijl in werkelijkheid wel natuurlijke kenmerken kunnen worden aangetast. 
De stikstofdepositie wordt in werkelijkheid niet gemitigeerd. Slechts een deel van de 
totale stikstofdepositie wordt in de beoordeling meegenomen. In beginsel is deze 
handelwijze in strijd met de voorschriften van de Hrl en Wnb.  

In het kader van het projectbegrip heeft de Afdeling aangegeven dat activiteiten die 
onlosmakelijk met elkaar samenhangen ook in samenhang dienen te worden 
beoordeeld. Het onderscheid tussen delen of fasen van een project is enkel mogelijk, 
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indien deze delen of fasen duidelijk van elkaar gescheiden kunnen worden en niet 
gelijktijdig een nadelig effect hebben. Daarnaast dient een project ook in samenhang 
met andere projecten en plannen die wel zijn vergund maar nog niet zijn uitgevoerd, 
beoordeeld te worden. Dit is een cumulatietoets, die noodzakelijk is om te voorkomen 
dat meerdere activiteiten worden uitgevoerd, die wel een toename van de 
stikstofdepositie veroorzaken, maar op zichzelf geen significante effecten hebben, maar 
in combinatie met andere activiteiten wel significante effecten hebben. 

6.5 Eindconclusie 
Het antwoord op de hoofdvraag is dat twee van de drie mogelijkheden zekerheid bieden 
dat een project de natuurlijke kenmerken niet aantast en bijdraagt aan natuurbehoud. 
Deze twee mogelijkheden zijn het treffen van beschermingsmaatregelen en door een 
project te splitsen in achtereenvolgende fasen. Het treffen van 
beschermingsmaatregelen, waarvan de verwachte voordelen vaststaan en waarvan 
voldoende zeker is dat deze maatregelen bijdragen aan het voorkomen van de 
aantasting van de natuurlijke kenmerken, is de enige mogelijkheid die de toename van 
de stikstofdepositie daadwerkelijk mitigeert. Zoals betoogd kan de Afdeling hier 
ruimhariger te werk gaan omdat ook met maatregelen die afhankelijk zijn van een 
reactie in de natuur, het ecologisch systeem of een diersoort die niet volledig ten uitvoer 
zijn gelegd, toch de natuur wordt beschermd.  

Door het projectbegrip is het mogelijk om het project te splitsen in onderdelen die niet 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn of waarbij de effecten niet gelijktijdig ontstaan, 
waardoor de toename van de stikstofdepositie lager is per onderdeel. De 
stikstofdepositie wordt niet daadwerkelijk gemitigeerd, maar de analyse in de passende 
beoordeling is wel juist.  

In het project PHS Meteren-Boxtel wordt gebruikgemaakt van de drie mogelijkheden. 
Het project heeft een vergunning gekregen, hoewel het de effecten van de toename van 
de stikstofdepositie begrenst en het project niet in samenhang met andere projecten is 
beoordeeld. Hierdoor biedt de passende beoordeling onvoldoende zekerheid dat de 
natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden niet worden aangetast.  

Uit de PAS-uitspraken is gebleken dat de verwachte voordelen die onvoldoende 
vaststaan niet mogen worden betrokken in de beoordeling. Mijns inziens is het niet 
betrekken in de beoordeling van de verwachte voordelen die niet vaststaan gelijk aan 
het hebben van onvoldoende zekerheid dat de natuurlijke kenmerken niet worden 
aangetast. Kortom, de vergunning voor het project PHS Meteren-Boxtel is net als de 
vergunningen in de PAS-uitspraken onterecht verleend. Treinverkeer is een duurzamer 
alternatief van wegverkeer en daarom zijn geen bezwaren ingediend tegen het 
tracébesluit met betrekking tot de stikstofdepositie. Uit de analyse van dit project is 
gebleken dat ook projecten die niet de zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken 
niet worden aangetast een toestemmingsbesluit kunnen krijgen. Hierdoor blijft de 
natuurcrisis bestaan en worden de doelstellingen van de Habitatrichtlijn en de 
Vogelrichtlijn niet behaald.  
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