
Van: @minez.nl 
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 09:21 
Aan:  
Onderwerp: Uw document is bijgescand:  22028874 STUK RETOUR BEWINDSPERSOON 

Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  
Bijlagen: DOMUS-22028874-STUK RETOUR BEWINDSPERSOON Regeling 

natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport .UDM 

Bijgaand document is (opnieuw) gescand. 
U wordt verzocht het document verder af te handelen. 
(indien het een Nota, Memo, of Besluit betreft, is het document reeds afgehandeld) DoMuS nummer: 
22028874 
Auteur:  
Tite: STUK RETOUR BEWINDSPERSOON Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding 

Lelystad Airport 

Geregistreerd: 25-01-2022 
Documentsoort: Nota 
Documentrichting: Intern 

Dit bericht is automatisch vanuit DoMuS verzonden. 
U kunt dit bericht niet beantwoorden. 

Heeft u vragen, dan zijn we te bereiken via mail @minez.nl of telefonisch op  
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Van: @minez.nl 
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 11:49 
Aan:  
Onderwerp: 22034898 m.b.t. Bhm Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding 

Lelystad Airport  
Bijlagen: DOMUS-22034898-Bhm Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-

melding Lelystad Airport .UDM 

Er is een document ter behandeling aangeboden en toegevoegd aan uw werkvoorraad, met als 
onderwerp: Bhm Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  

Via bovenstaande link kunt u de behandelmap direct openen. 

In de route zijn de volgende notities opgenomen: 

|>0<004=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**03-02-22**  

Akkoord door  3-2-2022 
|>0<003=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**31-01-22**  
Akkoord door  31-1-2022 
|>0<002=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**28-01-22**  
Akkoord door  28-1-2022 
|>0<001=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**28-01-22**  

Akkoord door  28-1-2022 
|>< 
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Van:  
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 16:00 
Aan:  
Onderwerp: RE: agenda DO stikstof komende vrijdag > zijn er al stukken? 

Hoi  
Zijn er al stukken? 
Groeten, 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 11:07 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: agenda DO stikstof komende vrijdag 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 07:00 
Aan:  
Onderwerp: FW: Agenda en stukken DO 11 februari, deel 2 
Bijlagen: 3a. Aanbiedingsformulier DO versnellingsopties.doc; 3b. Notitie 

Versnellingsopties tbv directeurenoverleg_schoon.docx; 6a. 
Aanbiedingsformulier dir overleg stikstof_legalisatieprogramma (002).doc; 6b. 
Legalisatieprogramma PAS meldingen_9feb (2).docx; 6c. Nota van Antwoord 
legalisatieprogramma PAS-meldingen_9 februari.docx; 7. Concept verslag_4 
feb.docx; 0 Agenda dir overleg stikstof 11 februari.docx 

Ha  

Ik bleek ze gistermiddag ontvangen te hebben. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 14:53 
Aan: @minlnv.nl>;  

 
@minbzk.nl>; @minezk.nl>; 

@minfin.nl>;  
@minienw.nl>;  

@minjenv.nl>;  
 

@minaz.nl>; 
 

@mindef.nl>;  
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Onderwerp: RE: Agenda en stukken DO 11 februari, deel 2 
 
Beste leden van het DirecteurenOverleg Stikstof, 
 
Zie bijgaand de overige vergaderstukken voor het DO Stikstof van a.s. vrijdag. 

 
Hartelijke groet, 
 

 
 

 
----------------------------------------------- 
Programma Directoraat-Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag  
----------------------------------------------- 
T  
e-mail: @minlnv.nl  
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Aanbiedingsformulier 
Interdepartementaal  
directeurenoverleg 
stikstof 11-02-2022 

Contactpersoon:   
 

Directie of departement: DGS 

Korte titel Versnellingsopties 

Korte samenvatting van de 
inhoud 

De urgentie en de omvang van de opgave maakt dat zowel vanuit 
Rijkszijde, als bij provincies en maatschappelijke partijen gezocht wordt 
naar maatregelen om de integrale aanpak, waar mogelijk, te versnellen en 
naar stappen die al in 2022 genomen kunnen worden (quick wins). Hierbij 
gaat het om maatregelen die bijdragen aan de opgaven op het gebied van 
VHR, klimaat en KRW. Hierbij gaat het zowel om maatregelen die 
vooruitlopend op gebiedsplannen al door provincies kunnen worden 
genomen, als om het intensiveren van landelijke maatregelen. In de 
voorliggende notitie wordt een voorstel gedaan om de versnellingsopties de 
komende weken in gezamenlijkheid verder uit te werken. 

Karakter 0 Informerend    X Besluitvormend    0 Meningvormend 

Beslispunt(en) 1. Is het DO akkoord met versnellingsopties uit te werken langs de zes
sporen?

2. Hoe weegt het DO de criteria voor het toetsingskader?
3. Is het DO akkoord met het geschetste vervolgproces inclusief

planning?
Afstemming Stuk is afgestemd in het schrijfteam (I&W, FIN, EZK, LNV-SKI, LNV-

AGRO) en met LNV-FEZ. 
Vervolgproces (geplande 
behandeling in:) 

DO 11 maart 

De volgende persoon/personen 
zullen aanwezig zijn om toe te 
lichten  

 (LNV-DGS) 

Bijlage(n) Notitie versnellingsopties 
Eventuele aanvullende 
opmerkingen  
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Plan van aanpak Versnellingsopties 
Directeurenoverleg 10-02-2022 

Aanleiding 
De urgentie en de omvang van de opgave maakt dat zowel vanuit Rijkszijde, als bij provincies en 
maatschappelijke partijen gezocht wordt naar maatregelen om de integrale aanpak, waar mogelijk, 

te versnellen en naar stappen die al in 2022 genomen kunnen worden (quick wins). Hierbij gaat 
het om maatregelen die bijdragen aan de opgaven op het gebied van VHR, klimaat en KRW. Hierbij 
gaat het zowel om maatregelen die vooruitlopend op gebiedsplannen al door provincies kunnen 

worden genomen, als om het intensiveren van landelijke maatregelen. In de voorliggende notitie 
wordt een voorstel gedaan om de versnellingsopties de komende weken in gezamenlijkheid verder 
uit te werken. 

Bespreekpunten 
1. Is het DO akkoord met versnellingsopties uit te werken langs de zes sporen?
2. Hoe weegt het DO de criteria voor het toetsingskader?

3. Is het DO akkoord met het geschetste vervolgproces inclusief planning?

Zes sporen 

Er zijn zes sporen waarlangs versnellingsopties uitgewerkt worden: 
1. Intensiveren bronmaatregelen structurele aanpak stikstof
2. Uitvoeren van versnellingsopties provincies
3. Versnellingsopties KRW-maatregelen

4. Aanscherpen handhaving van bestaande wet- en regelgeving
5. Versnelling maatregelen spoor 2 (perspectief blijvers) uit het Coalitieakkoord
6. Inventariseren versnellingsopties maatschappelijk veld

Vervolgproces 
1. Intensiveren bronmaatregelen structurele aanpak stikstof

• Er wordt gewerkt aan een interventieplan op het bronmaatregelenpakket om tegenvallers in de
uitvoering van het structurele pakket op te vangen. Hiertoe is besloten bij de vaststelling van
kwartaalrapportage bronmaatregelen over Q3 2021. Intensiveren van lopende maatregelen kan

op relatief korte termijn, omdat deze maatregelen al ontwikkeld en deels geïmplementeerd

zijn. Daarentegen geldt dat dit ook een aantal beperkingen kent in de uitvoering. Het gaat
hierbij om het oplossen van tegenvallers.

• Interventieplan wordt geschreven in samenloop met de kwartaalrapportage bronmaatregelen

over Q4 2021 zoals eerder besloten in het DO.
• Vanuit de departementen zijn verschillende ideeën aangeleverd voor intensiveringen en

verdere maatregelen. Die zullen worden gewogen en beoordeeld volgens de wegingscriteria.

Daar wordt vervolgens over besloten in het kader van het interventieplan. Dit interventieplan
wordt besproken in de werkgroepen bronmaatregelen en vastgesteld in het DO van 11 maart
en vervolgens in het DGO.

2. Uitvoeren van versnellingsopties provincies
• Het voorstel is om samen met het IPO zo spoedig mogelijk een integrale uitvraag te doen bij

alle provincies naar voorstellen die dit jaar kunnen starten en op korte termijn concrete

resultaten laten zien op een of meerdere van de opgaven. Het gaat hierbij om voorstellen
vooruitlopend op de gebiedsplannen die medio 2023 worden vastgesteld. In die uitvraag
worden kaders en criteria meegegeven, zodat de voorstellen passen binnen het doel van deze

versnelling en de financiële en juridische ruimte die het rijk heeft en waarbinnen de provincies
en waterschappen de ruimte voor creativiteit en maatwerk vinden voor goede aansluiting op
hun gebieden.

• Na instemming in het DO wordt een projectgroep ingericht voor de uitvraag aan de provincies

en waterschappen. De volgende planning wordt gehanteerd:
o Deze projectgroep stelt de uitvraag op en maakt een plan van aanpak. Begin maart

vindt hierover besluitvorming plaats in het DO.

o Vervolgens wordt gestart met de uitvraag.

o De periode tot eind april wordt gebruikt om de ideeën provincies en waterschappen op
te werken tot eerste beoordeling.

o Voorstellen die al ver uitgewerkt zijn worden uitgewerkt tot een bestedingsplan dat
meeloopt in de junibrief.

o Voorstellen die verdere uitwerking behoeven worden parallel gereed gemaakt voor
besluitvorming. Eventueel lopen deze mee in de Najaarsbesluitvorming. In dit geval

kunnen middelen in januari 2023 naar de begroting worden overgeheveld.
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• Vorig jaar is geleerd van een vergelijkbare uitvraag aan de provincies voor voorstellen voor de 
onderbesteding van de Srv-middelen. De huidige uitvraag is breder van opzet (op drie doelen 
van integrale aanpak) en gestructureerder omdat we meer ervaring hebben. Onderstaand een 

indicatieve aanpak. Voorgesteld wordt om op korte termijn de uitvraag en een plan van aanpak 
aan het DO voor te leggen (DO van 18 of 25 februari).  

• Gegeven de reikwijdte van de versnellingsaanpak wordt voorgesteld een integrale uitvraag aan 

provincies en waterschappen voor opties voor versnelling te doen vanuit het NPLG aan de BC-
leden. 

• DGS/team GGA coördineert (voorlopig) het proces, waarbij al zo veel mogelijk de interne 

werkafspraken van DG beleid en DG realisatie worden gevolgd. Dit in samenwerking met IenW, 
BZK en EZK. Hiervoor wordt op korte termijn een projectgroep ingericht.  

• Daarbij primair de focus leggend op samenwerking op het halen van de landelijke doelen vanuit 
de klimaatopgave en waterkwaliteit. Daarbij secundair te kijken naar woningbouw en mobiliteit. 

Speciale aandacht zal gevraagd worden voor maatregelen die versnelling uitvoering van het 
legalisatieprogramma opleveren.  

• IPO en waterschappen worden betrokken bij het opstellen van deze uitvraag en het proces om 

tot goede voorstellen te komen en wordt gevraagd voor de projectgroep. De inhoudelijke 
besluitvorming is samen met de andere overheden, het Rijk besluit over de financiële 
toedeling.  

• Kaders en criteria worden in deze uitvraag meegegeven, evenals het tijdspad en proces van 
uitvraag, opwerken van voorstellen en selectie. Daarmee wordt zowel duidelijkheid voor 
eventuele selectie/financiering van plannen gegeven en het voorkomt mogelijk ook veel 
voorstellen die per definitie niet in overweging worden genomen. We geven heldere kaders 

mee en bieden daarbinnen ruimte voor maatwerk en creativiteit vanuit de gebieden.  
• Met verschillende provincies zijn al gesprekken gaande over uitvoering van maatregelen. Zoals 

met Gelderland over natuurinclusieve inrichting van de regio Veluwe, met de Noordelijke 

provincies over vrijwillige maatregelen melkveehouderij, met Brabant over samenwerking met 
Vlaanderen en met de kustprovincies over maneges. Deze zijn voorbeelden voor de uitvraag en 
deze voorstellen lopen in dit kader mee om geconcretiseerd te worden. 

• In de komende twee weken zijn er regiodagen met provincies. Tijdens die dagen wordt 
gevraagd wat de provincies nodig hebben om tot snelle uitvoering van de gebiedsplannen te 
komen. Indien het DO akkoord is met het starten van deze versnellingsopties met de 

provincies, kunnen deze regiodagen gebruikt worden voor een eerste inventarisatie van 

voorstellen.  
• In direct contact met de provincies (via AC, BC, regiodagen, directe contacten met provincies) 

worden de voorstellen besproken en eerste selectie gemaakt met voorstellen die lijken te 

passen binnen de kaders van de uitvraag. Deze worden voorgelegd aan het DO voor eerste 
selectie (of eventueel het DO+). 

• Dan in direct contact met de provincies worden de voorstellen uitgewerkt zodat de voorstellen 

geschikt zijn voor beoordeling aan de kaders en criteria van de uitvraag.  
• Na positieve beoordeling door DO/DO+ worden de maatregelen in nauw contact met de 

provincies uitgevoerd. 
 

3. Versnellingsopties KRW-maatregelen 
• Voor het behalen van de KRW-doelen is in het Coalitieakkoord €811 mln gereserveerd in het 

transitiefonds. De WUR heeft aangegeven dat om de KRW-doelen te halen grootschalig herstel 

van beekdalen op zandgronden nodig is door de aanleg brede bufferzones. Daarnaast kan de 
verbetering van de waterkwaliteit meekoppelen met de overige middelen in andere gebieden. 
Eind 2027 moeten de maatregelen die leiden tot het behalen van de KRW-doelen uitgevoerd 

zijn om aan de verplichtingen te voldoen. 
• Het voorstel is om, als onderdeel van de integrale uitvraag aan provincies en andere regionale 

overheden, kansrijke voorstellen voor grootschalig herstel van beekdalen die bijdragen aan de 
KRW te inventariseren. Hierbij kan worden aangesloten bij de lopende maatregelenpakketten 

uit de KRW Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, het Deltaprogramma zoetwater en 
Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. Dit doen we samen als IenW en LNV, met 
IPO/UvW/Waterschappen, waarbij de coördinerende rol bij de minister voor NenS ligt. 

• Daarnaast wordt door het Rijk (ambtelijk) ook per stroomgebied op korte termijn via kanalen 

KRW/Deltaprogramma zoetwater en bestuurlijk agenderen in de Regionale Bestuurlijke 
Overleggen, met name waar beken liggen. 

• Door IenW en LNV wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijk om financiering in de eerste jaren 
vorm te geven.   

 
4. Aanscherpen handhaving van bestaande wet- en regelgeving 



• Op grond van milieuwet- en regelgeving worden eisen gesteld aan de uitstoot van stikstof bij 
verschillende soorten bedrijven (agrarisch en industrieel). Toezicht en handhaving op deze 
regels is al langere tijd onvoldoende.  

• De absolute opbrengst in stikstofwinst zal waarschijnlijk beperkt zijn en de maatregelen zullen 
eerder een signaalfunctie hebben.  

• Team bronmaatregelen zal in het team bespreken welke opties er zijn en haalbaar lijken en 

vervolgens bespreken met de bronmaatregeleigenaren en/of de eigenaar van de wetgeving.  
• De maatregel kan ook uitgevraagd worden aan de provincies, waarbij wel duidelijk moet zijn 

dat er slechts beperkt budget is.  

 
5. Versnelling maatregelen spoor 2 (perspectief blijvers) uit het Coalitieakkoord 
• Binnen dit spoor wordt verkend en geïnventariseerd welke specifieke maatregelen op het 

terrein van Agro en Natuur kansen bieden om versneld te implementeren, bijvoorbeeld op het 

gebied van kennis ontwikkeling en verspreiding en innovatie, tijdige start met ‘meten en 
berekenen’, digitalisering of natuurinclusieve landbouw. Op het gebied van stalinnovaties lijken 
er versnellingsmogelijkheden te zijn, bijvoorbeeld ophoging van de Subsidieregeling 

brongerichte verduurzaming (Sbv). Daarnaast draagt verdere inzet op de transitie van de 
landbouw en de blijvers daarbinnen bij aan het benodigde draagvlak voor de gebiedsprocessen. 
Vanuit de genoemde integrale uitvraag aan provincies kunnen ook voorstellen voor dit spoor 

komen, deze zullen in samenhang worden opgepakt. 
• Bij LNV,DG Agro wordt er aan de hand van eerdere uitwerking van betreffende onderdelen van 

de integrale aanpak en nieuwe potentiële maatregelen gekeken welke een versnelling kunnen 
opleveren en welke middelen hiervoor nodig zouden kunnen zijn.  

 
6. Inventariseren versnellingsopties maatschappelijk veld 
• Dit wordt opgepakt in de lopende gesprekken met partijen uit het Versnellingsakkoord.  

• Binnen dit spoor wordt het maatschappelijk veld gevraagd om mee te denken over 
maatregelen die tot een versnelling kunnen leiden. Door bijvoorbeeld LTO is daar al een 
voorstel voor gedaan. 

• De voorstellen worden vervolgens integraal gewogen met de voorstellen vanuit de provincie. 
 
Toetsingskader 

Het voorstel is om de versnellingsopties te wegen aan de hand van een aantal criteria. Hierbij geldt 

dat er een zekere spanning tussen de verschillende criteria kan bestaan – gegeven de eindige 
hoeveelheid middelen en de ambitieuze doelstelling moet voorkomen worden dat ingeteerd wordt 
op de middelen die nodig zijn voor elders, anderzijds moeten zo snel mogelijk resultaten worden 

behaald. Daarbij geldt dat het sneller verminderen van de overbelasting op de natuur ook minder 
kosten voor natuurherstel kan betekenen of minder economisch nadeel vanwege niet verlenen van 
vergunningen. 

 
Met de betrokken departementen wordt de komende weken gewerkt aan een toetsingskader op 
basis waarvan voorstellen gewogen en geprioriteerd kunnen worden.  
 

Hierbij wordt gedacht aan de volgende criteria: 
• Effectiviteit: draagt de maatregel bij aan het behalen van de doelen van de gebiedsgerichte 

en integrale aanpak. Leidt de maatregel niet tot een negatief effect op een ander doel van de 

integrale aanpak? Hierbij geldt een voorkeur voor versnelling op meerdere doelen per 
maatregel. 

• Versnelling op de korte termijn (minimaal effect in ’23). 

NB. Hierbij gaat het om versnelling op natuurherstel; en/of legalisatie; en/of economische 
activiteiten. 

• En/of is de opbrengst in te zetten voor versnelling van legalisatie meldingen of woningbouw? Of 
leidt het tot een reductie van depositie in een gebied waar de natuur eerst hersteld moet 

worden om tot vergunningverlening voor legalisatie meldingen of woningbouw over te gaan? 
• Efficiëntie: bieden de maatregelen voldoende ‘value for money’? Al dan niet door het 

voorkomen van schadeclaims (bijvoorbeeld van melders waar gehandhaafd moet worden). 

• Uitvoerbaarheid 

• Is er geen sprake van een risico op lock-in-effecten. Past het binnen de 
(concept)gebiedsplannen? 

• Is er voldoende draagvlak voor de (uitvoerbaarheid van de) maatregel bij relevante 
stakeholders. 

• Hoe past de maatregel bij het duurzame toekomstperspectief van het gebied (inclusief 
perspectief voor de landbouw)? 

 



Indicatieve planning 
• Het voorstel is de komende weken de mogelijke versnellingsopties verder uit te werken. Hierbij 

geldt dat snelheid gemaakt wordt waar mogelijk. Voor spoor 1 is het proces iets anders dan 

voor de overige sporen. Voor de overige sporen doen we dat zoveel mogelijk in 1, integraal, 
proces.  

 

Wie Wat Wanneer 

Schrijfteam • Uitwerken toetsingskader Februari – begin maart 

Werkgroep bronmaatregelen • Uitwerken interventieplan Februari – begin maart 

DO • Besluitvorming 
Interventieplan 

• Toetsingskader 

• Uitvraag en plan van 
aanpak aan provincies en 
waterschappen 

11 maart 

Projectgroep uitvraag 
provincies en waterschappen 

• Uitvraag aan provincies en 
waterschappen 

• Eerste beoordeling 
voorstellen die al gereed 
zijn voor besluitvorming. 
Uitwerken tot 

bestedingsplan tbv 
Julibrief. 

Maart – april 

DO • Integrale weging 
bestedingsplannen spoor 
2, 3, 4, 5 en 6. 

Mei 

Projectgroep uitvraag 
provincies en waterschappen 

• Verder uitwerken 
voorstellen die nadere 

uitwerking behoeven. 

Mei – juni 

Departement, Projectgroep 
ism provincies en 

waterschappen 

• Uitvoering voorstellen Hangt af van de aard van de 
maatregel 

 

Samenhang financiële besluitvorming 
• Voor spoor 1 wordt gestreefd naar besluitvorming tijdens de Voorjaarsbesluitvorming. Voor de 

overige sporen komt de voorjaarsbesluitvorming te snel. Het voorstel is om voor deze sporen 

te streven naar besluitvorming bij julibrief. 
 

Samenhang besluitvorming fonds 

• De uitwerking van de versnellingsopties loopt parallel met verdere uitwerking van het fonds. 
Uiteraard wordt het DO hierover later geïnformeerd. 

 

Aandachtspunten: 
• Om snelheid te maken wordt nu gekeken naar versnellingsopties die passen binnen de 

integrale aanpak. Hierover moet snel besluitvorming plaatsvinden. De uitwerking van de 

versnellingsopties loopt parallel met verdere uitwerking van het fonds. Het is mogelijk dat er 
spanning is tussen de versnellingsopties enerzijds en de uiteindelijke vormgeving van het fonds 
anderzijds. Daarom is het van belang om te markeren dat hier niet per definitie 

precedentwerking vanuit gaat.  
• Het moment waarop middelen die, na goedkeuring bestedingsplan naar de LNV begroting 

worden overgeheveld, vrijgegeven worden, is niet hetzelfde als het moment van goedkeuring 

door FIN. Pas als de voorjaarsnota naar de Kamer is gestuurd kunnen uitgaven rechtmatig 
worden gedaan. Voor de bestedingsplannen die bij julibrief worden goedgekeurd geldt dat 
middelen pas na Prinsjesdag kunnen worden aangewend. Versnelling is mogelijk via het 
indienen van incidentele suppletoire begrotingen. Hiervoor is toestemming van FIN 

noodzakelijk. 
• De wijze waarop uitgaven worden gedaan bepaalt mede of het mogelijk is om deze ook 

daadwerkelijk in 2022 te doen. De voorbereiding van een SPUK kan bijvoorbeeld geruime tijd 

in beslag nemen. Dit moet worden meegewogen in de besluitvorming. Indien aangesloten 
wordt bij bestaande regelingen speelt dit probleem niet of in mindere mate. 

• Er moet bepaald worden op welk moment middelen via een kasschuif op de aanvullende post 

naar voren moeten worden gehaald, met het oog op het kunnen doen van uitgaven in 2022. Er 
is in 2023 € 700 mln gereserveerd. Daaruit kan een deel naar voren worden gehaald in 



combinatie met de afspraak dat eventuele onderuitputting meegenomen kan worden naar 2023 
(conform fondssystematiek). Hiervoor moeten met FIN nadere afspraken worden gemaakt.  
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1. Inleiding  
Tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat vanaf 1 juli 2015 gold, konden projecten met een 

beperkte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden onder voorwaarden volstaan met een melding 

onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Het programma was bedoeld om toestemmingverlening 

voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaakte door te zetten en om de lasten van de 

initiatiefnemers van die activiteiten te verlichten. Initiatiefnemers (van alle typen activiteiten) die 

niet meer dan 1 mol depositie per jaar veroorzaakten op stikstofgevoelige natuur hadden geen 

natuurvergunning voor stikstofdepositie meer nodig1. Initiatiefnemers die meer depositie 

veroorzaakten konden een vergunning krijgen met ontwikkelingsruimte uit het PAS. Dat kon omdat 

voor alle stikstofdepositieruimte beschikbaar tijdens het PAS een passende beoordeling was gemaakt 

waaruit bleek dat die depositie de natuur niet aantastte. Hierdoor was een groot deel van de 

activiteiten vrijgesteld van de vergunningplicht en was het dus niet meer nodig om per individuele 

activiteit een beoordeling te maken. Van de vergunningplicht vrijgestelde agrarische activiteiten en 

activiteiten in de industrie en mobiliteit die meer dan 0,05 mol depositie per jaar veroorzaakte op 

stikstofgevoelige natuur waren meldingsplichtig2.  

Met de PAS uitspraak van 29 mei 20193 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (RvS) dat de passende beoordeling die ten grondslag lag aan het PAS in strijd was met de 

Europese Habitatrichtlijn. De RvS oordeelde daarom dat de vrijstelling van de vergunningplicht niet 

langer gold. Als gevolg hiervan hebben de initiatiefnemers die onder het PAS vrijgesteld waren van 

de vergunningplicht, waarvan sommige een melding hadden gedaan, nu alsnog een vergunning 

nodig.4  

De uitspraak van de RvS en daarmee de ongeldigheid van het PAS heeft voor veel zorgen en onrust 

gezorgd bij initiatiefnemers. Ze hebben onder het PAS gedaan wat de overheid van ze verwachtte 

en toch bevindt een deel van deze initiatiefnemers zich in een illegale situatie. Een hele vervelende 

situatie die eraan kan bijdragen dat ondernemers niet kunnen verduurzamen, extensiveren, groeien 

of hun bedrijf kunnen overdragen. Initiatiefnemers zonder een adequate natuurvergunning krijgen 

mogelijk geen financiering van hun banken voor investeringen en voelen daarnaast de druk van 

dreigende handhavingsverzoeken. 

Het Rijk en de provincies voelen zich samen verantwoordelijk voor het oplossen van deze situatie. 

De opdracht voor het legaliseren van deze activiteiten is ook opgenomen in de Wet 

natuurbescherming (Wnb). Het legalisatieprogramma zal in de loop van 2022 worden gewijzigd om 

de aanpak voor het legaliseren van de meldingsvrije activiteiten toe te voegen. Met de vaststelling 

van het programma is de termijn van drie jaar voor het uitvoeren van de in het programma 

opgenomen maatregelen voor de legalisatie gestart.  

1.1. Leeswijzer  
Dit document is opgedeeld in vier delen. Hoofdstuk 1 beschrijft het onderwerp en het juridisch kader. 

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe de beschikbare ruimte voor vergunningverlening wordt georganiseerd en 

hoe de registratie voor deze bronmaatregelen in elkaar steekt. Hoofdstuk 3 bevat de wijze van 

vergunningverlening van de PAS-meldingen, zoals deze tot nu toe is vastgesteld door Rijk en 

provincies. Hoofdstuk 4 beschrijft de governance, de financiële afspraken, het participatieproces en 

de wijze van monitoring en rapportage van het programma. 

 
1 Op het moment dat 95% of meer van de depositieruimte die was gereserveerd voor activiteiten onder de 

grenswaarde was benut, werd de grenswaarde automatisch verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar. Deze verlaging was 

niet van toepassing op projecten die betrekking hadden op een hoofdweg, een hoofdvaarweg of de 

scheepvaartfunctie, omdat hiervoor apart ontwikkelingsruimte was gereserveerd. 
2 Als de grenswaarde was omgeklapt hadden alle initiatiefnemers een vergunning nodig vanaf 0,05 mol/ha/jr, en 

was er dus ook geen meldplicht meer voor die activiteiten. De grenswaarde kon niet omklappen voor 

bovenstaande uitzonderingen:, hoofdvaarweg of scheepsvaartfunctie. Daarvoor gold dus altijd een grenswaarde 

van 1 mol/ha/jr, en een meldingsplicht tussen de 0,05 en 1 mol/ha/jr.  

3 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603. 
4 Bij de legalisering gaat het om alle activiteiten die tijdens het PAS zijn begonnen of uitgebreid en destijds vielen 

onder de vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor het aspect stikstof waarbij de totale 

stikstofdepositie die door het gewijzigde project wordt veroorzaakt op een voor stikstof gevoelige habitat in dat 

gebied niet groter is dan de op het moment van de melding geldende grenswaarde, bedoeld in artikel 2.12 van 

het Besluit natuurbescherming (Bnb) zoals dat luidde op 28 mei 2019 
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1.2. Wettelijke basis legalisatieprogramma  
Zoals vermeld is de grondslag voor het legalisatieprogramma geregeld in de Wnb. Artikel 1.13a Wnb 

bevat de wettelijke opdracht voor de minister voor Natuur en Stikstof5 en de provincies om samen 

zorg te dragen voor het legaliseren van projecten of activiteiten waarvoor ten tijde van het PAS 

2015–2021 geen natuurvergunning nodig was vanwege hun geringe stikstofdepositie op Natura 

2000-gebieden. In de Wnb is opgenomen dat het legalisatieprogramma bedoeld is voor het 

legaliseren van zowel de PAS-meldingen als de meldingsvrije activiteiten. Het legalisatieprogramma 

voor de PAS-meldingen geeft aan op welke wijze er alsnog toestemming kan worden verleend voor 

vergunningplichtige activiteiten. Daarnaast kan voor sommige PAS-meldingen worden geconstateerd 

dat geen natuurtoestemming (voor het aspect stikstof) nodig is, omdat significante gevolgen op 

beschermde natuurwaarden in Natura 2000-gebieden als gevolg van de activiteiten zijn uitgesloten.  

Ook is geregeld (in  artikel 1.13b Wnb) is dat de Minister beoordeelt of de in het legalisatieprogramma 

opgenomen maatregelen tijdig worden uitgevoerd en de beoogde gevolgen hebben en dat het 

programma zal worden gewijzigd als blijkt dat dat niet het geval is, zodanig dat de beoogde gevolgen 

alsnog binnen een passende termijn zullen worden bereikt.  

De wettelijke basis voor het verlenen van vergunningen met behulp van stikstofruimte uit het 

stikstofregistratiesysteem (SSRS) voor de legalisatie van de PAS-meldingen is geregeld in de 

Regeling natuurbescherming. Op 13 januari 2022 is onder meer daartoe de wijziging van de Regeling 

natuurbescherming in werking getreden6 waarin is geregeld dat stikstofdepositieruimte voor de 

legalisatie van de PAS-meldingen via het SSRS uitgegeven kan worden. Ook is daarmee geregeld 

dat stikstofdepositieruimte uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (hierna Srv) aan het 

SSRS wordt toegevoegd en is het vervolgens mogelijk om deze ruimte ten behoeve van vergunningen 

voor PAS meldingen uit te geven. Als andere bronmaatregelen aan het SSRS worden toegevoegd, 

zal de ministeriële regeling hiervoor opnieuw worden aangepast.  

1.2.1. Relatie met het programma stikstofreductie en natuurverbetering 
De Wnb bevat (in artikel 1.13) ook de eis dat er een programma stikstofreductie en natuurverbetering 

komt. In het programma stikstofreductie en natuurverbetering staan maatregelen voor het 

verminderen van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, voor het behalen 

van de omgevingswaarden en voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

stikstofgevoelige habitats. Er is geborgd dat de effectiviteit van deze maatregelen verzekerd is 

doordat het programma helder beschrijft wat nodig is voor doelbereik (zowel voor het bereiken van 

omgevingswaarden als het overkoepelende doel het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen). 

Het maakt ook inzichtelijk wanneer maatregelen als aanvullende maatregel mogen worden 

aangemerkt. Dit wordt medebepaald door de mate waarin de uitvoering van de in dit programma 

opgenomen maatregelen en het beoogde effect van die maatregelen zeker is gesteld (juridisch zijn 

geborgd). 

De effecten van sommige bronmaatregelen worden zowel ingezet voor het terugdringen van de 

omvang van de depositie (in het programma stikstofreductie en natuurverbetering) als voor het 

legaliseren van meldingen (in het legalisatieprogramma) Daarbij is geborgd dat dezelfde effecten 

niet dubbel worden ingezet.  

 

 

 

  

 
5 De tekst van de wet geeft deze opdracht aan de Minister van Landbouw, Voedselkwaliteit en Natuur (‘Onze 

Minister’). Door de portefeuilleverdeling van het kabinet-Rutte IV berusten de taken en bevoegdheden op het 

gebied van natuurbescherming inmiddels bij de Minister voor Natuur en Stikstof 
6 Stcrt. 2022, 713. 
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2. Depositieruimte voor legalisatie PAS meldingen 
Om de activiteiten van PAS-meldingen te kunnen legaliseren is een aantal zaken nodig. Allereerst 

moet er stikstofdepositieruimte beschikbaar zijn. Dit wordt geborgd door het nemen van 

bronmaatregelen. Daarnaast moet geregeld zijn dat de depositieruimte uit de bronmaatregelen ook 

kan worden uitgegeven aan het legaliseren van de activiteiten van de PAS-meldingen. Hiervoor wordt 

het SSRS gebruikt. Omdat stikstofdepositieruimte schaars is, zijn er afspraken gemaakt over in welke 

volgorde de ruimte uit het SSRS mag worden uitgegeven. Tot slot moet helder zijn hoe beoordeeld 

wordt of en wanneer een PAS melding stikstofdepositieruimte krijgt. Dit laatste wordt in hoofdstuk 3 

toegelicht.  

2.1. Bronmaatregelen 
Het Rijk is verantwoordelijk voor het nemen van de bronmaatregelen die de depositieruimte moet 

gaan leveren voor de PAS-meldingen. De verwachting is dat er voor het legaliseren van de PAS-

meldingen gemiddeld 11 mol/ha/jr nodig is.  

De Srv , de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav) en de 

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) zijn maatregelen die onder andere voor 

het legaliseren van de meldingen worden ingezet. Dit zijn beëindigingsregelingen en 

opkoopregelingen voor veehouders die willen stoppen.  

De Srv was oorspronkelijk primair gericht op het verminderen van geuroverlast van 

varkenshouderijen in veedichte gebieden. Vanuit de regeling kunnen varkenshouders aanspraak 

maken op subsidie als zij overgaan tot onomkeerbare sluiting van een varkenshouderijlocatie en op 

die locatie tevens stoppen met het houden van andere diersoorten die bij intensieve veehouderij 

gehouden kunnen worden. Vereiste is dat alle daarmee verband houdende vergunningen zijn 

ingetrokken. In november 2019 zijn extra middelen voor de Srv beschikbaar gesteld mede met het 

oog op reductie van stikstofbelasting. De Srv is de eerste regeling die ruimte kan leveren voor het 

legaliseren van de PAS-meldingen. De ruimte uit de Srv wordt ingeboekt in het SSRS en is eerst 

bedoeld ten behoeve voor vergunningverlening van woningbouw(projecten) en 7 grote 

infrastructurele MIRT7 projecten. Als blijkt dat niet alle ruimte voor deze projecten nodig is, kan de 

resterende ruimte (restruimte) worden uitgegeven aan PAS-meldingen.  

De Lbv zal ervoor zorgen dat er in een groot deel van Nederland stikstofruimte vrij komt. Deze 

regeling is gemaakt voor alle veehouders (in de sectoren pluimveehouderij, rundveehouderij en 

varkenshouderij). Doordat de Lbv voor een stevige reductie van stikstofdepositie moet gaan zorgen, 

is de verwachting dat daarmee een groot gedeelte van de PAS-meldingen gelegaliseerd zal kunnen 

worden. De Lbv zal in twee tranches gepubliceerd worden en bij elke tranche kunnen ondernemers 

zich inschrijven als ze voldoen aan de criteria. Voor het legalisatieprogramma is tranche 1 relevant, 

tranche 2 levert niet tijdig depositieruimte op. De verwachting is dat de eerste tranche van de Lbv 

(met een budget van 500 miljoen euro - de helft van het totaal beschikbare budget) gemiddeld circa 

10 mol/ha/jr gaat opleveren.  

De Rpav moet ervoor zorgen dat rondom Natura 2000-gebieden gericht boerenbedrijven kunnen 

worden aangekocht die voor piekbelasting8 zorgen op Natura 2000-gebieden. Dit kunnen 

bijvoorbeeld bedrijven zijn die direct naast een stikstofgevoelig natuurgebied liggen. Ook de Rpav 

wordt in twee tranches gepubliceerd. Eerder is door het PBL ingeschat dat de twee tranches van de 

Rpav gemiddeld circa 9 mol/ha/jr zal gaan opleveren9. Bij de tweede tranche van de Rpav wordt de 

provincies gevraagd heel gericht de piekbelasters uit te kopen die ervoor zorgen dat natuurbehoud, 

-herstel en -verbetering kan plaatsvinden en die daarna ook maximaal bijdragen aan het scheppen 

van ruimte voor woningbouw en MIRT-trajecten en het legaliseren van meldingen. 

 

 

 
7 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
8 Piekbelasters als bedoeld in de Rpav zijn veehouderijlocaties met de hoogste stikstofdepositie op 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. 
9 Naast de opbrengst van 9 mol is er opbrengst van de Rpav-1 uit de ophoging van het budget met de resterende 

Srv-middelen. Deze opbrengst is primair bedoeld voor woningbouw en de 7 MIRT-projecten. 
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Aangezien de effecten locatie-specifiek zijn, kunnen de effecten ook alleen locatie-specifiek ingezet 

worden. Er wordt zo efficiënt als mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare stikstofruimte. Er 

wordt gekeken welke stikstofruimte er is en welke te legaliseren activiteiten daar het meest efficiënt 

in kunnen passen12. Daardoor kan het ook zijn dat de legalisering van meldingen in regio’s 

verschillend verlopen. Er kan alleen worden gelegaliseerd als er stikstofruimte is.  

3.  Aanpak PAS-meldingen 
Dit hoofdstuk licht het proces ten tijde van de 

PAS toe en gaat vervolgens in op de huidige 

aanpak van legalisatie. Tijdens het PAS gold voor 

de activiteiten in de sectoren landbouw, 

industrie, infrastructuur en het gebruik van 

gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden, die 

meer dan 0,05 mol depositie per jaar 

veroorzaakte op stikstofgevoelige natuur een 

meldingsplicht13.  

Wanneer een activiteit tot een van deze sectoren 

behoorde, kon een initiatiefnemer met AERIUS 

Calculator berekenen of een voorgenomen 

project stikstofdepositie veroorzaakt die hoger 

was dan 0,05 mol, maar lager of gelijk aan 

grenswaarde van 1 mol14. Zo kon de 

initiatiefnemer op eenvoudige wijze aan zijn 

meldingsplicht voldoen door met behulp van 

AERIUS de melding te doen.  

De gemelde gegevens werden opgeslagen in het 

AERIUS Register, de registratiemodule van 

AERIUS. In AERIUS Register was het totaal 

aantal PAS-meldingen geregistreerd: 3637 

meldingen. Het totaal aantal staat niet gelijk aan 

het aantal PAS-meldingen dat nu gelegaliseerd 

dient te worden: sommige gemelde activiteiten 

zijn intussen afgerond of zijn bijvoorbeeld dubbel 

ingevoerd.  

Om in aanmerking te komen voor legalisatie, 

moeten initiatiefnemers (wederom) hun 

gegevens aanleveren. Dit gebeurt via de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Om de benodigde depositieruimte tijdig 

beschikbaar te hebben, is de uiterste datum voor 

initiatiefnemers om zich te melden bij het RVO 1 

december 2022. Melders die zich na deze datum 

melden zullen in beginsel niet in aanmerking komen voor legalisatie op basis van dit programma.  

 
12 Voor de Rpav en de Lbv zal opnieuw bekeken worden hoe de voor melders beschikbare ruimte optimaal wordt 

verdeeld.  
13 Zie Programma-Aanpak-stikstof-18-december-2017-2.pdf (bij12.nl), paragraaf 4.2. voor de uitgangspunten 

onder het PAS. 
14 Op het moment dat 95% of meer van de depositieruimte die was gereserveerd voor activiteiten onder de 

grenswaarde was benut, werd de grenswaarde automatisch verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar. Deze verlaging was 

niet van toepassing op projecten die betrekking hadden op een hoofdweg, een hoofdvaarweg of de 

scheepvaartfunctie, omdat hiervoor apart ontwikkelingsruimte was gereserveerd. 

Figuur 2: schematische weergave aanpak PAS-melding (bron: 
BIJ12) 
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3.1.  Verificatie  
Er wordt per provincie geverifieerd. Op basis van de bovenstaande uitvraag wordt als eerst door het 

bevoegd gezag nagegaan of de legalisatie nog nodig is. Legalisatie is bijvoorbeeld niet nodig als al 

een definitieve vergunning is verleend of de activiteit al beëindigd is. Ook kan uit de zogeheten 

‘voortoets’ blijken dat op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat een project op 

zichzelf of in combinatie met andere projecten significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-

gebied.  

Nadat de gegevens door een PAS-melding zijn aangeleverd en bovenstaande check is gedaan, gaat 

het bevoegd gezag controleren of de meldingen voldoen aan de criteria om voor legalisatie in aan 

aanmerking te komen en hoeveel stikstofruimte er voor nodig is. Het bevoegd gezag reserveert 

alleen depositieruimte voor een gemeld PAS-project als is voldaan aan de volgende voorwaarden, 

die zijn vastgelegd in de Rnb: 

 

a) voor het project gold een meldingsplicht op grond van artikel 8 van de Regeling 

programmatische aanpak stikstof zoals dat luidde tot 1 januari 2017 of artikel 2.7 van de 

Regeling natuurbescherming zoals dat luidde op 28 mei 2019; 

b) voor het project is in de periode van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019 een melding gedaan; 

c) het project is in de periode van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019: 

1. volledig gerealiseerd, waaronder wordt verstaan dat installaties, gebouwen en 

infrastructuur waren opgericht; 

2. nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer heeft in die periode al wel een 

begin gemaakt met de realisatie, zoals aanleg of oprichting van installaties, gebouwen 

en infrastructuur; of 

3. nog niet begonnen, maar in die periode zijn al wel onomkeerbare en significante 

investeringsverplichtingen voor het project aangegaan; 

d) voor de activiteit waarop de melding betrekking heeft, is geen toereikende en 

onherroepelijke Natura 2000-vergunning of omgevingsvergunning verleend; 

e) als de melding betrekking heeft op een wijziging van een project dat geheel of gedeeltelijk 

was gerealiseerd voor 1 februari 2009 maar na de datum waarop artikel 6, derde lid, van 

de Habitatrichtlijn is gaan gelden voor het betrokken Natura 2000-gebied, dan is de totale 

stikstofdepositie die door het gewijzigde project wordt veroorzaakt op een voor stikstof 

gevoelige habitat in dat gebied niet groter dan de op het moment van de melding geldende 

grenswaarde, bedoeld in artikel 2.12 van het Besluit natuurbescherming zoals dat luidde op 

28 mei 2019;  

f) als het project substantieel afwijkt van het gemelde project, veroorzaakt het gewijzigde 

project niet meer stikstofdepositie op een of meer voor stikstof gevoelige habitats in Natura 

2000-gebieden dan het gemelde project; en 

g) de activiteit waarop het project betrekking heeft, wordt nog verricht. 

 

Het eerste lid, onderdeel g, geldt niet als het project voldoet aan onderdeel c, onder 3°, van dat 

lid. 

 

Het controleren op bovenstaande criteria is de eerste stap in het verificatieproces. De PAS-meldingen 

die niet aan de vastgestelde verificatiecriteria voldoen, worden niet in dit kader gelegaliseerd en 
worden daarover middels een brief geïnformeerd door het bevoegd gezag.  
 

Als een melding voldoet aan bovenstaande criteria wordt er, in de volgende stap van de verificatie, 

gekeken of de toenmalig ingevoerde gegevens nog juist zijn. Enkel meldingen met juiste en zo nodig 

geactualiseerde invoergegevens, kunnen gelegaliseerd worden. Als blijkt dat een initiatiefnemer van 

een melding niet de juiste gegevens heeft aangeleverd waarmee aangetoond wordt dat aan de 

verificatiecriteria wordt voldaan, zal het bevoegd gezag contact opnemen met deze initiatiefnemer. 

Dan krijgt de initiatiefnemer de mogelijkheid die gegevens alsnog aan te leveren. 

Bovenstaande voorwaarden in de Rnb laten zich als volgt toelichten. 
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Het bevoegd gezag controleert of de gerealiseerde activiteit15 in de kern overeenkomt met de 

gemelde activiteit. Er zijn beperkte aanpassingen mogelijk ten aanzien van16: 

1) Emissie-kenmerken, zoals de uittreedhoogte, uittreeddiameter, uittreedsnelheid en de 
lengte, breedte, hoogte en oriëntatie van het gebouw; 

2) Coördinaten van (een van) de emissiebron(nen); 

3) Stalsysteem, mits:  
• het dezelfde diersoort betreft. De letter van de Rav-code moet overeenkomen 

met de letter van de Rav-code in de melding, bijvoorbeeld A voor rundvee;  
• de emissiefactor van het stalsysteem lager is dan of gelijk is aan de 

emissiefactor van het stalsysteem in de PAS-melding (o.b.v. de tijdens de 
verificatie geldende emissiefactoren voor beide stalsystemen); 

4) kleine niet-veehouderij/industriële bronnen zoals mobiele werktuigen.  

Wanneer de gerealiseerde activiteit op een andere manier dan hierboven genoemd afwijkt van de 

gemelde situatie is er sprake van een substantiële wijziging. Substantiële wijzigingen worden alleen 

geaccepteerd, wanneer deze bewezen tot minder stikstofdepositie leidt op alle stikstofgevoelige 

hexagonen dan de gemelde activiteit17.  

Ook moet de activiteit volgens de destijds geldende regelgeving betrekking hebben op ofwel de 

oprichting, verandering of uitbreiding van een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de 

Wet milieubeheer bestemd voor landbouw, industrie of het gebruik van gemotoriseerde voertuigen 

voor wedstrijden ofwel de aanleg of wijziging van infrastructuur die uitsluitend of in hoofdzaak 

bestemd is voor gemotoriseerd weg-, spoorweg-, vaarweg- of luchtvaartverkeer.  

Tot slot wordt geverifieerd of er geen bestaande situaties zijn gemeld en de oorspronkelijke PAS- 

melding een depositie van niet meer dan 1,00 mol/ha/jr betrof. Daarbij wordt bezien of de 

grenswaarde (bij activiteiten die niet als ‘prioritair’ waren geclassificeerd) op het moment van de 

melding niet naar 0,05 mol/ha/jr was verlaagd. Initiatiefnemers die een melding hebben gedaan met 

een destijds grotere maximale depositie, vielen niet onder de vrijstelling van de vergunningplicht. 

Deze meldingen worden met deze regeling niet in een Natura 2000-vergunning of 

omgevingsvergunning omgezet en kunnen dus geen beroep doen op depositieruimte conform deze 

regeling. Als blijkt dat de berekende depositiebijdrage destijds gelijk aan of onder de grenswaarde 

was, maar na de actualisatie met de nieuwe berekeningen als gevolg van dezelfde activiteit een 

depositie van meer dan de grenswaarde wordt vastgesteld, wordt de melding wel in een Natura 

2000-vergunning of omgevingsvergunning omgezet. In beginsel kan dat de initiatiefnemer immers 

niet worden verweten. 

Interimmers, dat wil zeggen activiteiten waarvoor toestemming is verleend voor een project ná de 

Europese referentiedatum, maar voordat de Habitatrichtlijn goed was geïmplementeerd in de 

Nederlandse wetgeving (1 februari 2009), met een melding komen in aanmerking voor legalisatie, 

indien zij een wijziging van de interim-situatie hebben gemeld waarbij het totale projecteffect 

(interim-situatie + melding) niet meer bedroeg dan maximaal 1,00 mol/ha/jr of, indien de 

grenswaarde was verlaagd, 0,05 mol/ha/jr.  

De initiatiefnemer blijft verantwoordelijk voor het indienen van een juiste aanvraag met correcte 

berekening als onderdeel van het vergunningstraject. Het bevoegd gezag zal de initiatiefnemer 

adviseren hoe dit mogelijk is en de aanvraag beoordelen. Het vereiste dat de melding voorafgaand 

aan het te realiseren project ingediend moest worden (ten minste vier weken maar ten hoogste twee 

jaar voor de aanvang van de realisatie) is niet verwerkt in de verificatiecriteria. Het kabinet 

beschouwt het niet als ruimhartig om dit vereiste te stellen.  

 

 
15 of de beoogde situatie wanneer het project nog niet is gerealiseerd maar wel voldoet aan de voorwaarden die 

hierboven zijn genoemd t.a.v. realisatie (uit de Kamerbrief van 13 november 2019). Bij de beoogde situatie gaat 

het bevoegd gezag uit van de beoogde situatie in de geactualiseerde AERIUS-berekening. 
16 Aanpassingen 1 t/m 3 leiden niet tot een toename van de in AERIUS ingevoerde NOx- of NH3-emissie, maar 

kunnen wel het verspreidingspatroon beïnvloeden. Aanpassing 4 kan wel leiden tot een beperkte toename in 

emissie. Van belang is of het project anders is/wordt gerealiseerd dan destijds is gemeld. Wijzigingen van 

invoergegevens die het gevolg zijn van nieuwe (modellering)inzichten (zoals emissiefactoren, gebouwmodule, 

geforceerde beluchting, geactualiseerde verkeersmodellen) vallen hier niet onder. Die vallen onder stap 2 

actualisatie van de invoergegevens. 
17 O.b.v. een actuele verschilberekening tussen de gemelde situatie en de gerealiseerde situatie.  
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De provincies verifiëren de gegevens die zijn aangeleverd t.b.v. legalisatie op volgorde van 

binnenkomst, waarbij ze voorrang geven aan de PAS-meldingen waartegen voor 13 januari 2022 

handhavingsverzoeken zijn ingediend. Hierbij houden ze rekening met in welke Natura 2000-

gebieden beschikbare stikstofdepositieruimte wordt verwacht, zodat er zo spoedig als mogelijk kan 

worden gelegaliseerd. 

3.2.  Toestemmingverlening voor PAS-meldingen 
Na verificatie is duidelijk of de melding in aanmerking komt voor legalisatie en is bekend of een 

melder volledig intern kan salderen of dat de melder stikstofruimte nodig heeft. In sommige gevallen 

kan een combinatie ook. Voor beide gevallen geldt dat het uitgangspunt is dat de initiatiefnemer van  

een PAS-melding rechtszekerheid krijgt. Hieronder wordt eerst ingegaan op het proces van intern 

salderen en vervolgens op het proces als er stikstofruimte nodig is.  

3.2.1. Intern salderen  
Het bevoegd gezag controleert of er volledig sprake is van intern salderen. Intern salderen houdt in 

dat de toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie is uitgesloten. De 

referentiesituatie is ofwel een natuurvergunning of vrijstelling op grond van een beheerplan van voor 

de inwerkingtreding van het PAS, of een toestemming van voor het moment dat artikel 6, lid 3, 

Habitatrichtlijn is gaan gelden voor het betroken gebied (Europese referentiedatum), zodat nu geen 

vergunningplicht meer geldt. Te verwachten is dat het wenselijk is dat het bevoegd gezag ook gaat 

meedenken over geschikte stikstof reducerende maatregelen, zodat een melder een minder 

omvangrijke natuurvergunning nodig heeft. Over de mogelijkheden hierover vinden gesprekken 

plaats tussen de betrokken partijen. Een reducerende maatregel is bijvoorbeeld de installatie van 

een luchtwasser. Deze zorgt ervoor dat er minder stikstof wordt uitgestoten waardoor er geen of 

minder stikstofruimte nodig is afkomstig vanuit bronmaatregelen.  

Als na verificatie van de gegevens door het bevoegd gezag blijkt dat er sprake is van intern salderen, 

waardoor geen vergunning en stikstofruimte nodig is, krijgen deze initiatiefnemers via het bevoegd 

gezag de bevestiging dat zij niet vergunningplichtig zijn. Het bevoegd gezag stelt de initiatiefnemer 

op de hoogte van het feit dat zijn situatie legaal is door een zogenoemd bestuurlijk rechtsoordeel. 

Echter, een bestuurlijk rechtsoordeel geeft de initiatiefnemer alleen bij hoge uitzondering 

rechtszekerheid. Om meer rechtszekerheid te krijgen, kan de initiatiefnemer een 

vergunningaanvraag indienen om daarmee van het bevoegd gezag een positieve afwijzing op de 

vergunningaanvraag te krijgen. Deze “positieve afwijzing” is vatbaar voor bezwaar en beroep en 

biedt daarmee dezelfde rechtszekerheid als een vergunning, want hij krijgt formele rechtskracht. Het 

is aan melders zelf of ze deze positieve afwijzing willen ontvangen of dat het bestuurlijk rechtsoordeel 

van het bevoegd gezag voor hen volstaat. Voor het aanvragen van een positieve afwijzing moeten 

mogelijk wel administratiekosten (leges) worden betaald. Op de website van BIJ12 

(www.bij12.nl/omzettenpasmelding) staan de verschillen tussen een bestuurlijk rechtsoordeel, een 

positieve afwijzing en een vergunning beschreven.  

Omdat er geen stikstofruimte nodig is, krijgen deze fPAS-meldingen vrij snel in het 

legalisatieprogramma duidelijkheid.  

3.2.2. Gebruik van bronmaatregelen voor vergunningverlening 
Als een initiatiefnemer van een PAS-melding wel stikstofruimte nodig heeft, worden ze door het 

bevoegd gezag geïnformeerd dat de gemelde activiteit vergund wordt zodra er stikstofruimte 

beschikbaar is. Zodra er stikstofruimte beschikbaar is, informeert het bevoegd gezag de 

initiatiefnemer dat er een vergunningaanvraag ingediend kan worden en verleent daarop de 

vergunning. Het bevoegd gezag informeert alleen de initiatiefnemer als er stikstofruimte beschikbaar 

is voor die betreffende PAS-melding. Het heeft dus geen zin om als initiatiefnemer een vergunning 

aan te vragen als er nog geen bericht is gekomen van het bevoegd gezag over beschikbare 

stikstofruimte.  

In het geval significante gevolgen niet zijn uit te sluiten door een gemelde activiteit zodat een 

natuurvergunning en stikstofruimte nodig is voor een PAS-melding, moet er eerst een passende 

beoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat er onderbouwd wordt dat de PAS-melding niet leidt tot 

aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden voordat een vergunning 

verleend kan worden. Aantasting wordt dan uitgesloten door bronmaatregelen, die worden ingezet 
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als mitigatie18. Met de eerdergenoemde bronmaatregelen worden bedrijven opgekocht of beëindigd 

waardoor er op die plek ruimte ontstaat voor legalisatie. De depositiereductie die dat oplevert, kan 

dan op eenzelfde plek ingezet worden, bijvoorbeeld voor het legaliseren van een PAS-melding.  

Als het bevoegd gezag een vergunning afgeeft, zal de vergunning via de gebruikelijke procedure 

eerst voor inspraak ter inzage worden gelegd. Dat betekent dat de initiatiefnemer een 

ontwerpvergunning krijgt en dat belanghebbenden zes weken de tijd hebben om een zienswijze in 

te dienen tegen de vergunning. Deze zienswijzen worden door het bevoegd gezag betrokken bij het 

definitieve besluit op de vergunningaanvraag. Daarna hebben belanghebbenden zes weken de tijd 

om tegen het besluit in beroep te gaan bij de sector bestuursrecht van de betrokken rechtbank. Als 

dit het geval is, zal het bevoegd gezag de vergunning voor de rechter verdedigen. Als na 6 weken 

geen beroep is aangetekend, of als het verweer slaagt, staat de vergunning vast, mits geen hoger 

beroep wordt ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. Nu de maatregelen in februari 2025 

uitgevoerd moeten worden, zal gezien bovenstaande tijdspanne voor het definitief worden van een 

vergunning naar verwachting de laatste melder uiterlijk medio 2025 van een (definitieve) vergunning 

worden voorzien.  

3.3.  Prioritering 
De stikstofdepositieruimte die nodig is om de PAS-meldingen te legaliseren, komt niet in een keer 

beschikbaar, aangezien de maatregelen die de ruimte moeten realiseren niet op hetzelfde moment 

effect hebben. In paragraaf 2.1. is uitgelegd welke bronmaatregelen genomen worden en is 

aangegeven wanneer de ruimte uit de verschillende bronmaatregelen beschikbaar komt. Steeds 

wanneer stikstofruimte uit de bronmaatregelen beschikbaar komt, wordt aan de hand van de 

geverifieerde PAS-meldingen een ‘ruimtelijke puzzel’ gelegd waarbij de beschikbare 

stikstofdepositieruimte voor de meldingen optimaal wordt gebruikt. Zie bijlage 1 voor een visuele 

weergave van deze ruimtelijke puzzel.  

 

Aangezien er niet direct genoeg stikstofdepositieruimte beschikbaar is om alle meldingen in één keer 

te legaliseren, moet er een prioritering in het legalisatiesproces van de meldingen worden 

aangebracht. Daarbij wordt benadrukt dat uiteindelijk álle positief geverifieerde meldingen die een 

vergunning nodig hebben worden gelegaliseerd: de prioritering gaat slechts over de volgorde 

daarvan (tijdselement). De vergunningen zullen gelegaliseerd worden op volgorde van binnenkomst 

bij het bevoegd gezag. Er zijn geen aangemerkte activiteiten die voorrang hebben. De enige groep 

die geprioriteerd wordt in de legalisatie, zijn de PAS-meldingen waar voor 13 januari 2022 een 

handhavingsverzoek is ingediend, deze krijgen voorrang bij de legalisatie. Deze meldingen worden 

aangeduid als geprioriteerde meldingen.  

 

In de bovengenoemde ruimtelijke puzzel worden geprioriteerde meldingen steeds met voorrang 

boven de reguliere meldingen ingepast. Echter, omdat het beschikbaar komen van 

stikstofdepositieruimte een belangrijke randvoorwaarde is voor legalisatie moet onder 

omstandigheden worden afgeweken van de prioritering. Dat wil zeggen dat de geprioriteerde 

meldingen in voorkomende gevallen niet per definitie als eerste kunnen worden gelegaliseerd. 

Immers, wanneer er op een bepaald stikstofgevoelig hexagoon stikstofdepositieruimte beschikbaar 

is voor meldingen, terwijl er geen hoog geprioriteerde melding is die ruimte nodig heeft op de 

betreffende hexagoon, wordt de ruimte toegekend aan een niet geprioriteerde melding om het tempo 

van de legalisatie te waarborgen.  

 

Daar waar er gekozen moet worden tussen verschillende meldingen, valt de keuze altijd op de 

combinatie van meldingen waarbij de ruimte uit de bronmaatregelen zo volledig mogelijk wordt 

gebruikt19. De ruimtelijke puzzel wordt met behulp van een rekentool gelegd. Om er voor te zorgen 

dat er maximale transparantie is wordt er een technische beschrijving opgesteld en gepubliceerd op 

de website van BIJ12 en op de website van de Rijksoverheid waarin de modelleringskeuzes worden 

omschreven.  

 

 
18 Maatregelen die de negatieve effecten van een project op een Natura 2000-gebied verminderen of wegnemen 

op de locatie waar een aantasting plaatsvindt.  
19 Voor de Rpav en de LBV zal opnieuw bekeken worden hoe de voor melders beschikbare ruimte optimaal wordt 

verdeeld. 
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De prioritering dient dus als basis voor het koppelen van de benodigde aan de beschikbare 

stikstofdepositieruimte (ruimtelijke puzzel) en daarmee het toekennen van beschikbare ruimte aan 

de geverifieerde meldingen. Deze systematiek wordt toegepast bij de ruimte uit de bronmaatregelen, 

en is in bijlage 1 gevisualiseerd en vereenvoudigd weergegeven. 

 

3.4. ADC toets  
Uitgangspunt voor de legalisatie van meldingen is dat de benodigde depositieruimte afkomstig is uit 

bronmaatregelen. Daarom wordt er ook ruim ingezet (zie boven) op voldoende bronmaatregelen 

voor het legalisatieprogramma. Het kan echter zo zijn dat in een aantal gebieden er te weinig 

depositieruimte beschikbaar komt voor legalisatie van PAS meldingen. Bijvoorbeeld in Noord- en 

Zuid-Holland, waar de depositie in de duingebieden deels afkomstig is van zee en waar de 

veedichtheid en dus de mogelijkheid tot uitkoop van boeren geringer is dan in bijvoorbeeld Noord-

Brabant. Hier kan het voorkomen dat niet alle meldingen in die provincies gelegaliseerd kunnen 

worden door middel van depositieruimte uit bronmaatregelen.  

Als uit de verificatie van de gegevens van de meldingen blijkt hoeveel depositieruimte waar benodigd 

is, en bekend is hoeveel depositieruimte op welke plekken beschikbaar komt vanuit de 

bronmaatregelen, kan bekeken worden of en voor welke gebieden eventueel gebruik gemaakt moet 

worden van de ADC-toets voor vergunningverlening. Dat wil zeggen dat toestemming kan worden 

verleend voor gemelde projecten die wel leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de 

betrokken Natura 2000-gebieden, maar die een dwingende reden van groot openbaar belang (D) 

dienen waarvoor geen voor de natuur minder schadelijk alternatief (A) beschikbaar is, en wanneer 

de schade wordt gecompenseerd (C). De Europese Commissie moet daarmee instemmen als 

prioritaire soorten of habitats worden aangetast, andere dwingende redenen dan menselijke 

gezondheid, openbare veiligheid en voor het milieu gunstige effecten worden opgevoerd als 

dwingende reden. De komende maanden zal verkend worden met de Europese Commissie onder 

welke voorwaarden er eventueel gebruik gemaakt kan worden van de ADC-toets.  
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4. Monitoring programma en participatie  

4.1.  Governance programma 
De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, vaststelling en uitvoering van het 

legalisatieprogramma ligt bij de minister voor Natuur en Stikstof en de provincies samen. In de Wnb 

is de verplichting op genomen dat binnen een termijn van drie jaar na het vaststellen van het 

legalisatielegalisatiesprogramma, alle maatregelen ten behoeve van legalisatie zijn genomen. Dit 

betekent dat Rijk en provincies er samen voor moeten zorgen dat er voldoende depositieruimte 

beschikbaar is voor de meldingen (verantwoordelijkheid Rijk) en dat de door de melders 

aangeleverde gegevens tijdig geverifieerd worden en dat als er voor een melder depositieruimte 

beschikbaar is, er snel overgegaan kan worden tot vergunningverlening (voor het merendeel 

verantwoordelijkheid provincies). Voor de meldingen die bij LNV als bevoegd gezag zijn gedaan, is 

LNV verantwoordelijk voor de verificatie. Over de wijze van samenwerking tussen het Rijk en de 

provincies zijn bestuurlijke afspraken gemaakt in het zogenoemde Bestuurlijk Overleg (BO)20. Rijk 

en provincies zijn bezig met een gezamenlijk planning voor de verificatie en legalisatie. Omdat Rijk 

en provincies voor de tijdige legalisatie van elkaar afhankelijk zijn, werken ze op zeer nauwe basis 

met elkaar samen. Het BO fungeert als gezamenlijk opdrachtgever voor het legalisatieprogramma. 

4.2. Financiële afspraken 
Rijk en provincies hebben ook afspraken met elkaar gemaakt over de financiële compensatie voor 

de advieskosten die PAS-melders hebben moeten maken, over de in rekening te brengen leges en 

over de vergoeding van de extra werklast die de legalisatiesopgave voor de provincies met zich mee 

brengt.  

Besloten is dat PAS-melders een eenmalige vergoeding van €1.600,- kunnen krijgen voor de 

omstandigheid dat de melders bij het doen van de melding advieskosten hebben moeten maken en 

zij dat bij het inleveren van hun gegevens ten behoeve van de legalisatie opnieuw hebben moeten 

doen. In november 2021 is deze regeling opengesteld en kunnen PAS-melders zich aanmelden, de 

regeling zal een jaar lang openstaan. Melders kunnen deze kosten via RVO vergoed krijgen, meer 

informatie over de regeling is te vinden op de website van RVO.  

Daarnaast hebben Rijk en provincies met elkaar afgesproken dat aan melders voor het verstrekken 

van de vergunning leges kunnen worden gevraagd van maximaal €1600,- per vergunning. Er zijn 

provincies die in het geheel geen leges vragen voor een Wnb-vergunning terwijl anders provincies 

soms hogere leges heffen. Om de PAS-melders zo veel mogelijk in de gelegenheid te stellen om een 

vergunning aan te vragen, is besloten om de leges tot maximaal €1600,- te beperken.  

Tot slot hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt over de vergoeding van de extra werklast die 

de legalisatiesopgave met zich mee brengt. Het verifiëren en vervolgens legaliseren van de PAS 

meldingen is voor de provincies als bevoegd gezag een grote opgave. Om de provincies in staat te 

stellen om voor deze opgave extra menskracht aan te trekken, zal er per te legaliseren melding een 

vergoeding vanuit het Rijk aan de provincies worden verstrekt.  

4.3. Monitoring en rapportage  
Middels een monitoringsysteem wordt bijgehouden hoe de legalisatie van de PAS-meldingen 

verloopt. Door dit inzicht kunnen er eventuele aanpassingen worden doorgevoerd om te borgen dat 

de legalisatie van de PAS-meldingen binnen de termijn van drie jaar plaatsvindt. Dit systeem houdt 

in dat bij elk bestuurlijk overleg (BO) een overzicht verstrekt zal worden van de gelegaliseerde 

meldingen, de nog te legaliseren meldingen en of het proces van enerzijds het organiseren van 

depositieruimte en anderzijds het verifiëren en legaliseren van de meldingen conform planning 

verloopt. Als het legalisatieprogramma vertraging oploopt, zullen aan het BO voorstellen worden 

gedaan hoe de vertraging ingelopen kan worden.  

Naast interne monitoring en rapportage zal over de voortgang van het legalisatieprogramma ook 

extern gerapporteerd worden. Bij deel II van het legalisatieprogramma zal een geactualiseerde 

planning voor het legaliseren van de meldingen gevoegd worden en vervolgens zal elk jaar na het 

 
20 Het bestuurlijk overleg stikstof (BO) is de gezamenlijke opdrachtgever van het legalisatie programma. In het 

BO zitten bestuurlijke vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen.  



 

14 
 

vaststellen van het legalisatieprogramma over de voortgang van het legalisatieprogramma 

gerapporteerd worden.  

Dit betekent dat de monitoring en rapportage er als volgt uit ziet: 

 

Soort rapportage Frequentie ontvanger 

Voortgangsrapportage en evt 
voorstellen tot bijsturing 

Vier keer per jaar Bestuurlijk Overleg 

Aangepaste planning als 
bijlage bij deel II van het 
programma 

eenmalig Publicatie in Staatscourant en 
ter informatie aan de Tweede 
Kamer 

Voortgangsrapportage 
legalisatieprogramma 

Jaarlijks in januari  De Tweede Kamer ontvangt 
ter informatie een Kamerbrief 

met de voortgang 

 

De minister voor Natuur & Stikstof ziet toe op de uitwerking van de maatregelen en of ze voldoende 

effect hebben. Mocht dat niet zo zijn dan er kunnen extra maatregelen worden genomen. 

4.4. Participatie bij totstandkoming legalisatieprogramma 

Bij het opstellen van dit programma is gebruik gemaakt van een zorgvuldig participatieproces met 

de betrokken partijen. Hieronder wordt weergegeven wat het proces heeft ingehouden. De inbreng 

van de betrokken partijen heeft geleid tot beter beleid en gaf zicht op de mogelijkheden voor 

maatregelen en de gevolgen ervan. Ook is dit ten goede gekomen aan het begrip en draagvlak voor 

de diverse onderdelen uit het programma en besluitvorming. Deze doelen zijn bereikt door in te 

zetten op: 

• (Vertegenwoordiging van) relevante partijen; 

• Het inzichtelijk maken van wensen en belangen van de relevante partijen 
• Een gewogen en inzichtelijke belangenafweging; 

• Een open, heldere en begrijpelijke communicatie gedurende het gehele proces. 

 

Wat is er gedaan: 

• De aanpak van de PAS-meldingen is veelvuldig besproken en afgestemd met andere 

bestuurlijke partijen (provincies, gemeentes (VNG) en waterschappen (UVW)).  
• Er is op verschillende momenten gesproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke 

partijen en financiële instellingen. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanbod om mee 

te werken aan de webinar van LTO NL over de PAS-meldingen.  
• Er is op de website van BIJ12 een apart deel ingericht, waarop met regelmaat wordt bericht 

over de aanpak van de PAS-meldingen.  

• Bij BIJ12 is een loket ingericht waar men terecht met vragen over de PAS-meldingen terecht 
kan.  

• Via de website www.aanpakstikstof.nl wordt regelmatig bericht over de aanpak van PAS-
meldingen.  

• Er zijn meerdere webinars (27 oktober 2020 en 10 mei 2021) georganiseerd vanuit het 
directoraat-generaal Stikstof (DGS) en IPS, om daarbij meer informatie te geven over de 
aanpak van de PAS-meldingen en daarmee ‘vraag en antwoord’- sessies te faciliteren. 

• Er is in juni 2020 een e-mail verstuurd naar alle initiatiefnemers van PAS-meldingen die 
destijds bekend waren bij bevoegd gezagen.  

• Er is in november 2020 een brief gestuurd naar alle initiatiefnemers van PAS-meldingen met 

daarin het verzoek om gegevens aan te leveren.  
• Er is in juli 2021 een brief gestuurd naar de initiatiefnemers van PAS-meldingen met uitleg 

van de volgende fase van het legalisatieprogramma.  
• Er is in februari 2022 een brief gestuurd naar de initiatiefnemers van PAS-meldingen met 

uitleg over de consequenties van het openbaar maken van de adresgegevens als gevolg van 

een wob-verzoek. 
 

Naast de participatie in het kader van dit programma, zal er ook bij de relevante wijzigingen van 

wet- en regelgeving sprake zijn van inspraak via internetconsultatie. Dit gold bijvoorbeeld ook voor 

de regelingswijzigingen in het kader van het toevoegen van stikstofruimte aan het SSRS. Deze 
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inspraak wordt apart van de participatie voor dit programma georganiseerd, doordat deze 

regelingswijziging ter inzage werd gelegd.  

Bijlage 1. Visuele weergave ruimtelijke puzzel  
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Nota van Antwoord Zienswijzen 

Legalisatieprogramma PAS-meldingen 

Datum: 9 februari 2022 

155e



 

 

Inleiding  
Van woensdag 10 november 2021 tot en met woensdag 22 december 2021 heeft het ontwerplegalisatieprogramma PAS-meldingen ter inzage gelegen. 
Een ieder kon naar aanleiding van het ontwerpprogramma een zienswijze indienen. Op het ontwerpprogramma zijn binnen de zienswijzentermijn 8 

unieke zienswijzen binnengekomen. In deze Nota van Antwoord zijn de ingediende zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. Er is tevens 
aangegeven of en hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. 
 
Leeswijzer  

Voor het beantwoorden van de zienswijzen zijn in deze nota per zienswijze alle vragen, op- en aanmerkingen, suggesties, adviezen en aanbevelingen 
opgeschreven. Daarbij is getracht de punten die in de zienswijzen zijn verwoord, zo helder en compleet mogelijk samen te vatten en daar vervolgens een 
reactie op te geven. Vervolgens is aangegeven of er aanleiding is om het legalisatieprogramma daarop aan te passen.  

 
Vervolg 

De Nota van Antwoord is naar alle indieners van zienswijzen gestuurd. De Nota van Antwoord is gelijk met de definitieve legalisatieprogramma openbaar 

gemaakt. Na verwerking van de zienswijzen stelt de minister voor Natuur & Stikstof het programma vast. Tegen de vaststelling van het programma staat 
geen bezwaar of beroep open.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











op zichzelf voor een afname van de depositie. Bovendien wordt een extra bijdrage 

van 30% aan de natuur geleverd door een afroming met dat percentage van de 

effecten van de saldo-gevende bronnen. Ergo: met het toedelen van 
bronmaatregelen aan de meldingen wordt de feitelijke depositie verder 
teruggedrongen en kan de natuur gemakkelijker herstellen. 

b.  Indiener geeft aan dat het programma niet 
voldoet aan de eisen van extern salderen en dat 

de ADC toets niet ingezet kan worden. 

Het legalisatieprogramma ziet niet op de uitwerking van de ADC-toets. Indien de 
ADC-toets nodig en geschikt is voor het legaliseren van de meldingen kunnen op 

grond van artikel 1.13a, vijfde lid, Wnb in het legalisatieprogramma ook 
compenserende maatregelen als bedoeld in artikel 6, vierde lid, Hrl worden 
opgenomen en wordt het legalisatieprogramma daarop aangepast. Met de 
toelichting in blok a is uitgelegd dat de effecten van de bronmaatregelen ingezet 

mogen worden. Dit gebeurt met inzet van het stikstofregistratiesysteem waardoor is 
verzekerd dat er een directe samenhang is tussen depositie gevende maatregelen 
en de meldingen waaraan de stikstofruimte vervolgens kan worden toebedeeld. 

Hiermee wordt voldaan  aan de voorwaarden  voor extern salderen. 

Nee 

c. Indiener vindt het legalisatieprogramma een 

tweede PAS doordat er wordt verwezen naar 
toekomstig stikstofbeleid en daarmee naar 
stikstof-ruimte die vrijkomt door maatregelen, die 
zelfs nog niet in uitvoering zijn. 

Het legalisatieprogramma is fundamenteel anders dan het PAS. Legalisatie vindt 

enkel plaats op basis van de effecten van maatregelen die al zijn uitgevoerd.  

Nee 

d.  De indiener geeft aan dat geen toename plaats 
mag vinden zonder de noodzakelijke daling van 

de stikstofdepositie. 

Via de structurele aanpak en diens bronmaatregelen zal een reductie van 
stikstofdepositie plaatsvinden. Dat is onder meer geborgd met de systematiek van 

wettelijk vastgelegde resultaatsverplichtende omgevingswaarden, een robuust 
maatregelenpakket en een monitorings- en bijsturingssystematiek. Als blijkt dat de 
huidige maatregelen daarvoor onvoldoende zijn, dan worden extra maatregelen 

genomen. Verder geldt dat via legalisering van de meldingen een feitelijke reductie 
ontstaat (toegelicht in a). 

Nee 
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Politieke Zaken 

 

 
Ons kenmerk 

 

• NVLG geeft aan dat in de pva bouwstenen genoemd worden die op dit moment 

nog niet uitgewerkt en/of zeer complex zijn, zoals de habitatkaarten. Welke 

bouwstenen zijn nodig voor de monitoring en hoe we daarin kunnen 

prioriteren? 

o IenW bevestigt de complexiteit van de habitatkaarten. 

o DGS onderschrijft de waarschuwing dat bepaalde bouwstenen in het traject zeer 

complex zijn.  

• EZK benoemt dat de effecten van stikstofmaatregelen op klimaat en vice versa in de monitoring 

meegenomen moeten worden.  

o DGS bevestigt dat dit wordt meegenomen. 

• BZK vraagt of de bronmaatregelen emissieloos bouwen ook worden meegenomen. 

o DGS bevestigt dit. 

• IenW vraagt of DGS (de ontwikkeling van) het gegevensleveringsprotocol gaat coördineren. 

IenW geeft aan dat dit goed aansluit bij de taken van DGS. 

o Reactie DGS: dit wordt nu nog uitgewerkt, maar de verwachting is wel dat dit een 

coördinerende taak van DGS zal zijn.  

• IenW vraagt naar de financiering van de monitoringskosten van de natuurmaatregelen. Is er 

duidelijkheid vanuit welk budget dit gefinancierd wordt?  

o Reactie DGS: vanuit programma natuur is er (voor dit jaar) budget vrijgemaakt 

voor monitoringsactiviteiten. Op dit moment is niet inzichtelijk of daarmee de 

kosten volledig gedekt kunnen worden.  

 

4. Aanvullend pakket voor maximale rekenafstand     

Beslis- en bespreekpunten uit de notitie:  
• Akkoord te gaan met de toewijzing van € 92 miljoen euro aan de tweede tranche van de Rpav. 

• Akkoord te gaan met de toewijzing van € 32 miljoen euro aan Walstroom zeevaart. 

• Akkoord te gaan met de toewijzing van € 26 miljoen euro aan de motorvervanging binnen de 

subsidieregeling binnenvaart. 

Reacties DO-leden 

• FIN benoemt dat er twee verkenningen lopen (1. Aanvullend onderzoek naar effecten van 25km 

afstandsgrens en 2. de mogelijkheid om in de individuele vergunningverlening een bijdrage te 

vragen als passende maatregel voor effecten voor extra emissiereductie) waarvan de resultaten 

nog niet bekend zijn. FIN vraagt of de afspraak gemaakt kan worden dat als de resultaten van 

de verkenningen gepubliceerd worden, en er noodzaak is tot bijsturing, deze ruimte er is.  

• IenW geeft aan dat er veel (negatieve) aandacht is voor de 25km afstandsgrens (o.a. media-

aandacht, Kamervragen). Gaat het rijk actie ondernemen door bijv. zelf de media op te zoeken 

(communicatiestrateqie/woordvoeringslijn)? 

o Reactie DGS: dit is een afweging die we met elkaar moeten maken. DGS en IenW 

praten bilateraal verder. 

 

Conclusie 

• De DO-leden stemmen in met de beslispunten. Daarbij wordt afgesproken dat als uit de 

verkenningen van het RIVM blijkt dat bijsturing nodig is, dit kan plaatsvinden.   

 

5. Maatwerk piekbelasters industrie      

Beslis- en bespreekpunten uit de notitie:  

• Besteding van €20 mln stikstofmiddelen aan de VEKI-regeling waarbij werkafspraken gemaakt 

worden tussen EZK en RVO over:  
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Directie Bestuurlijke en 

Politieke Zaken 

 

 
Ons kenmerk 

 

1. het aanleveren van de absolute CO₂-reductie en/of energiebesparing 

per project opdat een inschatting van het stikstofeffect gemaakt kan 

worden; 

2. het verzoeken van aanvragers van een subsidie van bijvoorbeeld minimaal € 2  mln om 

extra informatie ten behoeve van een meer precieze berekening van het stikstofeffect. 

 

Reacties DO-leden 

• FIN/BZK benoemen het aandachtspunt van vrijwillige monitoring en vragen of er ruimte is om 

meer bindende afspraken te maken m.b.t. het aanleveren van gegevens.  

o EZK geeft aan nu de regeling niet te kunnen aanpassen, maar nav wensen DO nog 

wel bij RVO te willen nagaan of via het aanvraagformulier er een mogelijkheid ligt 

het aanleveren van benodigde informatie meer te stimuleren en waar mogelijk af te 

dwingen (compleetheid aanvraag).  

o De vraag is of dit vertraging van de uitvoering voorkomt. Het aanpassen van het 

aanvraagformulier heeft dan op korte termijn de voorkeur met zodra mogelijk een 

wijziging van de regeling om het structureel meer vast te leggen.  

• Agro vraagt of de VEKI is opgenomen in de KEV?  

o EZK bevestigt dit.  

 

Conclusie 

• De DO-leden stemmen in met de beslispunten. Daarbij wordt afgesproken dat er naar de 

mogelijkheid wordt gekeken om het aanmeldformulier aan te passen, om er zo voor te zorgen 

dat alle benodigde gegevens worden aangeleverd alvorens een aanvraag in behandeling 

genomen kan worden. 

o EZK pakt dit op en geeft in de komende weken een terugkoppeling over de 

resultaten.  
• Mocht de VEKI in de toekomst opnieuw opengesteld worden én er stikstofgelden toegevoegd 

worden, dan zullen er bindende afspraken gemaakt worden over het aanleveren van gegevens. 

Dit komt dan ter besluitvorming terug. 

 

6. Plan van aanpak Stikstofbank        

Bespreekpunten:  

Het DO wordt gevraagd:  

In te stemmen met de lijn om nu eerst de belangrijkste beleidsmatige vraagstukken uit te werken. 

Daarna de stap vervolgen van juridische verankering van de Stikstofbank. 

 

Reacties DO-leden 

• De DO-leden geven aan dat dit de goede beleidsvragen zijn om uit te werken. Daarbij spreken 

zij ook uit dat dit traject al langere tijd loopt en het urgentie heeft. Een knelpunt in dit proces is 

de wijze van juridische verankering. BZK geeft de suggestie om het proces om te draaien: 

starten met de juridische borgingskant (zodat de randvoorwaarden helder zijn) om vervolgens 

de beleidsmatige vragen verder uit te werken.  

o Reactie DGS: de werkgroep stikstofbank werkt al langere tijd aan dit vraagstuk en 

het gesprek loopt vast bij de juridische vraagstukken. De vraag die nu voorligt is of 

het proces in de volgende twee stappen uitgewerkt kan worden: 

▪ 1. In gezamenlijkheid de beleidsvragen uitwerken. 
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Ons kenmerk 

 

Mocht blijken dat de betrokken partijen in de werkgroep 

niet tot een gezamenlijke lijn kunnen komen mbt 

uitwerking beleidsvragen, komt het terug in het DO. 

▪ 2. Vanuit de beantwoording van de beleidsmatige vragen, volgt de keuze 

voor juridische instrumentatie.  

• Agro benoemt dat dit de goede beleidsvragen zijn, maar vraagt of deze vier vragen gelijktijdig 

uitgewerkt moeten worden. Mogelijk kan het trapsgewijs (eerst de uitwerking van de eerste 

twee vragen om vervolgens vraag 3 en 4 uit te werken). 

• De DO-leden geven aan dat het opnemen van ontwikkelruimte in de stikstofbank nog om 

uitwerking vraagt alvorens besluitvorming.  

• DGS benoemt dat het belangrijk is dat de stikstofbanken (technisch) goed aansluiten op de 

werkwijze van AERIUS register. 

 

Conclusie 

• De DO-leden geven akkoord om deze beleidsvragen uit te werken met de werkgroep. Mochten 

de betrokken partijen verschillende inzichten hebben, en het lukt niet om de beleidsvragen uit 

te werken, komt het ter besluitvorming terug in het DO. 
 

7. Verslag vorige overleg         

• Vastgesteld met een wijziging van financiën. Bij het agendapunt MGO-2 staat opgenomen dat 

de DO-leden instemmen met de beslispunten. Dit is niet correct. De DO-leden hebben 

ingestemd met doorgeleiding naar/bespreking in het DGO (waar besluitvorming plaatsvindt). 

 

8. Rondvraag en sluiting 

• De DO-leden spreken met elkaar over de uitspraken van MNeS in het NOS-journaal over extern 

salderen. DGS geeft aan dat MNeS hier refereerde aan het aanpakken van ongewenste latente 

ruimte (en niet aan latente ruimte die voor ontwikkelingen passend zijn). Donderdag vond er 

met de bewindspersonen een verdiepingssessie toestemmingsverlening/meldingen plaats, 

waarbij latente ruimte als een urgent thema naar voren kwam.  

o Volgende week komt er in het DO een procesvoorstel over latente ruimte richting 

het BO van 7 april.   

• IeNW geeft aan graag een (informatieve) presentatie te geven op het proces rondom de ViA15. 

De DO-leden reageren hier enthousiast op. DGS en IenW schakelen over een geschikte datum.  
 





Van:  
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 11:11 
Aan:  
Onderwerp: meegevers voor DO m.b.t. legalisatieprogramma PAS-melders (en 

beheerplannen). 

Hallo  en , 

M.b.t. legaliseringsprogramma par. 3.1 Verificatie, pag. 9:

In mijn beleving is dit inderdaad, met de criteria op pag. 8, de basis waarop we hebben 

geverifieerd en de minister hebben geïnformeerd. Tekst (incl. voetnoten) is hier niet 

veranderd t.o.v. wat in november de inspraak is ingegaan. Het is en blijft natuurlijk altijd 

mogelijk dat iemand met andere belangen het anders wil/kan interpreteren. 

M.b.t. het legaliseringsprogramma heb ik de volgende algemene aandachtspunten:

1 ik vraag me, net als diverse insprekers, af of de bronmaatregelen a. snel genoeg (binnen 3 

jaar) en b. landsdekkend genoeg genomen kunnen worden (omdat de bronmaatregelen 

vooral veehouderij betreffen). 

2 Door ruimte uit te geven op basis van het ‘legpuzzelprincipe’ zijn m.i. kleine en/of 

agrarische projecten altijd in het voordeel en worden eerder vergund dan grotere en/of niet-

agrarische projecten. Als je ook rekening houdt met punt 1 wordt het inde loop der tijd 

alleen maar ongunstiger voor die andere projecten. Omdat er steeds een nieuwe legpuzzel 

wordt gemaakt en de beschikbare ruimte waarschijnlijk steeds fragmentarischer wordt. 

3 Wordt bij het vullen van de ‘bank’/SSRS nu wel/niet de 25-km afstandsgrens van Aerius 

toegepast? Zo ja, dan wordt de puzzel steeds lastiger te maken en krijg je dezelfde 

randeffect-problemen als die nu voor extern salderen zijn benoemd. Zo nee, dan vraag ik 

me af of e.e.a. dan juridisch houdbaar is (verschil in berekening tussen bronmaatregel en 

activiteit aanvrager/melder) en hoe e.e.a. zich dan verhoudt tot de door het rijk te nemen 

bronmaatregelen voor de ‘deken’ buiten die 25-km (en de registratie daarvan). Kort gezegd: 

ik heb nog veel vragen en het is me niet echt duidelijk hoe dit zit. 

4 Uit pure nieuwsgierigheid: wordt er door de Aerius-actualisatie straks na positieve 

verificatie en het indienen van de vergunningaanvragen opnieuw een vergoeding van 

1600,= euro gegeven aan de melders omdat er dan wéér een nieuwe berekening nodig is? 

Niet specifiek aan mij gevraagd, maar aanvullend m.b.t. beheerplannen: 

Volgens mij zijn de beheerplannen een wettelijke verplichting (Wnb art 2.3), veel méér dan 

programma-elementen, en in ieder geval veel breder dan stikstof. Neemt niet weg dat 

maatregelen uit het beheerplan, met name als het gaat om waterhuishouding, kunnen 

bijdragen aan het beperken van stikstofeffecten. 

Aandachtspunten: 

1. Er wordt op veel plekken (provincies, RWS) gesproken over het verlengen van

beheerplannen (gebrek aan personele capaciteit en te laat begonnen met evaluatie?), maar

de afspraak was dat de 1e generatie beheerplannen zouden inzetten op “behoud’ en de 2e

generatie beheerplannen ook invulling gegeven zou worden aan de lastiger doelen

“verbetering’ en ‘uitbreiding’. Verlengen, hoewel in principe eenmalig toegestaan, betekent

m.i. verder uitstel van de overgebleven maatregelen die al gerealiseerd hadden moeten zijn

en het steeds lastiger worden van de vereiste VHR-doelrealisatie.

2. Wettelijk mogen beheerplan éénmalig met 6 jaar worden verlengd o.b.v. Wnb art 2.3 lid

4. (Maar ik wijs dan wel op het daaraan voorafgaande lid 3: De daartoe bevoegde

bestuursorganen dragen zorg voor een tijdige uitvoering van de door hen te treffen, in het

beheerplan opgenomen maatregelen, voor zover zij met het opnemen van die maatregelen

hebben ingestemd.)
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3. Ik zie in de huidige beheerplannen weinig specifieks over stikstof opgenomen, en als dat 

wel het geval is meestal onder de noemer ‘regulier beheer’ beperkt tot het tegengaan van 

verzuring en vermesting door periodieke beheermaatregelen zoals plaggen en bekalken (= 

dweilen met de kraan open). Dit maakt actualisatie (dus géén verlenging), en aanvulling van 

die plannen met stikstofmaatregelen, des te belangrijker als wordt ingezet op 

gebiedsgerichte oplossingen. Het kan in ieder geval niet los van elkaar worden gezien, ook 

omdat positief bedoelde maatregelen voor het ene ISHD negatief kunnen uitpakken voor een 

ander ISHD. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

 

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op: 
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van 
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op 
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en 
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 19:08 
Aan:  

 
CC:  

 
Onderwerp: Reactie MNenS adviesnota Lelystad Airport 
Bijlagen: Scan_20220210_132444_MFP-1342_ .pdf 

Dag  e.a. 

Zie bijgaand de reactie van de minister. Met wat meer duiding van mijn kant n.a.v. gesprek met 
/MNenS: 
• Is dit gedeeld met IenW en is er ambtelijk overleg geweest? Oftewel, hoe staat het ervoor met

het overleg dat tussen ,  en  zou plaatsvinden?
• Is er consensus? Oftewel, zijn we eruit en wat is de consequentie voor de planning? Wanneer

in MR melden, wanneer een Kamerbrief ter tekening, wanneer Lelystad informeren?
• Hoe verhoudt dit zich inhoudelijk en in de tijd tot besluitvorming Schiphol en als afgeleide

daarvan Schiphol?

Kan hier morgen al een antwoord op worden gemaakt? Minister vindt het tegelijk ook lang duren en wil 
graag haast maken, of op z’n minst duidelijkheid hierover. 

Groet,  
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Van:  
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 19:24 
Aan:  
Onderwerp: FW: Reactie MNenS adviesnota Lelystad Airport 
Bijlagen: Scan_20220210_132444_MFP-1342_ .pdf 

Ha  

Mijn input voor de laatste vraag: als we blijven uitgaan van een negatieve verificatie én van de wens 
om LA te openen, lijkt het samenvoegen van de opgaven de enige logische manier om het vraagstuk 
aan te pakken. Dat geeft Schiphol immers de mogelijkheid om de aankopen slim te doen, waardoor zo 
min mogelijk ruimte verloren gaat. 

Groet, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 19:08 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 

CC: @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl> 

Onderwerp: Reactie MNenS adviesnota Lelystad Airport 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek
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Van:  
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 20:31 
Aan:  
Onderwerp: Antw:  Reactie MNenS adviesnota Lelystad Airport 

Hoi  

Ik kan hier verder niets mee doen. Voor het overleg van morgen is alles voorbereid. Als de minister hier 
iets over wil gaan zeggen, hetgeen me niet waarschijnlijk lijkt, dan lijkt het me verstandig om nog geen 
inhoudelijk antwoord langs onderstaande lijn van jouw suggestie te geven. Daarvoor is het nog te vroeg. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Datum: 10 februari 2022 om 19:23:44 CET 
Aan: @minlnv.nl>,  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Reactie MNenS adviesnota Lelystad Airport 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 08:54 
Aan:  

CC: 

Onderwerp: RE: Reactie MNenS adviesnota Lelystad Airport

Dag  

Zoals gisteravond na het debat ook al mondeling gemeld: komende maandag hebben  en  een 
gesprek met IenW over deze casus om nog eenmaal de argumenten te wisselen. Idee is dat er daarna 
nog eenmaal op DG-niveau wordt gesproken waarna de zaak hopelijk kan worden afgehecht. 

Groet, 

 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 19:08 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 

CC: @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl> 

Onderwerp: Reactie MNenS adviesnota Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 14:32 
Aan:  

 
 

Onderwerp: Doorst: Inbreng SO uitvoering motie inzake stikstofdepositieruimte Lelystad 
Airport 

Bijlagen: 20220211 inbreng Verslag SO Utvoering motie over geen 
stikstofdepositieruimte reserveren voor uitbreiding Lelystad Airport.docx 

Alvast voor jullie. Wordt in Delphi gezet etc. Maandag even over aanlevering en termijnen hebben. 

Van: @tweedekamer.nl> 
Datum: 11 februari 2022 om 13:48:22 CET 
Aan: @minlnv.nl>, @tweedekamer.nl>, 

@tweedekamer.nl>, @tweedekamer.nl>,  
@minlnv.nl>, @minlnv.nl>,  

@minlnv.nl>, @tweedekamer.nl>,  
@minlnv.nl>, @tweedekamer.nl>,  

@minlnv.nl>, @minlnv.nl> 
CC: @tweedekamer.nl>,  

@tweedekamer.nl> 
Onderwerp: Inbreng SO uitvoering motie inzake stikstofdepositieruimte Lelystad Airport 

Beste allen, 

Hierbij de inbreng voor het SO over de uitvoering van de motie van de leden Vestering en Van Raan over 
geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De 
beantwoordingstermijn is vrijdag 18 februari 2022, dit met het oog op het commissiedebat Luchtvaart 
van de commissie IenW op 24 februari. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 
       

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
T  
E @tweedekamer.nl  
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Van:  
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 18:25 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Doorst: Inbreng SO uitvoering motie inzake stikstofdepositieruimte 

Lelystad Airport 
Bijlagen: 20220211 inbreng Verslag SO Utvoering motie over geen 

stikstofdepositieruimte reserveren voor uitbreiding Lelystad Airport.docx 

Ha  en , 

Lijkt me handig als  en ik volgende week aan de beantwoording te beginnen. Mijn kernvraag is: 
kunnen we dat vast doen vooruitlopend op het concept-oordeel wat er nu is, of is er een substantieel 
risico dat dat zonde is van de tijd? Beantwoording van deze vragen voor het besluit wereldkundig is 

lijkt me sowieso geen optie. 

Fijn als jullie die vraag mee kunnen nemen in de terugkoppeling van jullie gesprek met IenW 
maandagochtend. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 14:32 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>; @minezk.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Doorst: Inbreng SO uitvoering motie inzake stikstofdepositieruimte Lelystad Airport 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: maandag 14 februari 2022 09:34 
Aan:  
Onderwerp: RE: Doorst: Inbreng SO uitvoering motie inzake stikstofdepositieruimte 

Lelystad Airport 

Hoi  

Ik heb geloof ik nog onvoldoende terugkoppeling gekregen. 
LA toch verder in verificatieproces meenemen? 

Lijkt me zinvol hierover even contact te hebben. 
Heb jij tijd om te bellen? 

Groeten, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 18:25 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Doorst: Inbreng SO uitvoering motie inzake stikstofdepositieruimte Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: maandag 14 februari 2022 16:33 
Aan:  
Onderwerp: LA 

Hoi , 

Heb jij al iets van  ontvangen m.b.t. hetgeen vanochtend met  is besproken? 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: maandag 14 februari 2022 16:35 
Aan:  
Onderwerp: RE: LA 

Nee nog niet 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 14 februari 2022 16:34 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: LA 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 13:18 
Aan:  
Onderwerp: kamerbrief Lelystad Airport 
Bijlagen: DOMUS-22027517-v15-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport.docx 

Hallo , 

Zoals afgesproken hierbij de brief zoals die in de lijn naar de minister zit. 
Er zijn dus nog wel wijzigingen mogelijk, maar ik verwacht geen fundamentele. 
Misschien dat het overleg van M met Harbers (morgen) over dit onderwerp tot  

In de bij de brief bijgevoegde nota (ter ondertekening) is aangegeven dat de timing m.b.t. externe 
communicatie belangrijk is. 
Eerst (morgen) overleg met minister I&W, daarna ondertekenen brief (al dan niet aangepast). 

Externe communicatie na ondertekenen kamerbrief: Eerst Lelystad Airport informeren (telefonisch  
), dan MR en daarna schriftelijk naar TK en Lelystad Airport. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

onderschatting opleverde van de hoeveelheden depositie op diverse nabijgelegen 

N2000-gebieden.  

 

Verkeersaantrekkende werking 

Ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking zijn in de PAS-melding geen 

snelwegen buiten Flevoland betrokken, terwijl in de geactualiseerde berekening 

van de feitelijk beoogde situatie (delen van) de A1 en A6 in Noord-Holland en de 

A27 tussen de stad Utrecht en Flevoland zijn opgenomen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

beoogde situatie sterk afwijkt van die van de PAS-melding en op diverse habitats 

in Natura-2000 flink, tot maximaal zo’n 20 keer, hoger is. Ook is de verdeling van 

de stikstofdepositie over de Natura 2000-gebieden anders. In de PAS-melding was 

een hoogste depositie berekend van 0,59 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied 

Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie is er sprake van een hoogste berekende 

depositie van 4,12 mol/ha/jaar in Natura 2000-gebied Naardermeer.  

 

Op basis van het bovenstaande is de uitkomst van de verificatie van de PAS-

melding voor Lelystad Airport negatief. Dit betekent dat Lelystad Airport niet in 

aanmerking komt voor legalisering op basis van de middelen en depositieruimte 

uit het legalisatieprogramma PAS-meldingen. Dit hoeft echter niet te betekenen 

dat Lelystad Airport niet geopend kan worden. Voor toekomstige openstelling van 

Lelystad Airport dient een reguliere vergunningprocedure te worden doorlopen. De 

doorlooptijd van deze procedure is mede afhankelijk van de mate waarin en de 

snelheid waarmee de benodigde mitigerende maatregelen getroffen kunnen 

worden. 

 

Hiermee beschouw ik ook de motie van Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35600, 

nr. 65), waarin de regering wordt verzocht om geen stikstofdepositieruimte te 

reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de collectieve 

legalisering van de PAS-melders, als afgedaan. 

 
 

 

 

 

Christianne van der Wal-Zeggelink 

Minister voor Natuur en Stikstof 



Van:  
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 15:16 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: Stukken Kamerbrief Lelystad Airport 
Bijlagen: DOMUS-22059348-v2-Ondertekening_Kamerbrief_over_verificatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport.docx; DOMUS-22027517-v18-Verificatie_PAS-
melding_Lelystad_Airport.docx 

Dag  

Bedankt voor bijgaande stukken.  

Zie in de documenten nog twee punten: 

1. Wanneer wordt Lelystad geïnformeerd? Dan kunnen we ook een planning opnemen: wanneer
Lelystad informeren, wanneer in de MR noemen, wanneer de Kamerbrief verzenden? Dit moet in de

nota terugkomen.

De minister vroeg verder eerder om: 
• Is dit gedeeld met IenW en is er ambtelijk overleg geweest? Oftewel, hoe staat het ervoor met

het overleg dat tussen ,  en  zou plaatsvinden?
• Is er consensus? Oftewel, zijn we eruit en wat is de consequentie voor de planning? Wanneer

in MR melden, wanneer een Kamerbrief ter tekening, wanneer Lelystad informeren?

• Hoe verhoudt dit zich inhoudelijk en in de tijd tot besluitvorming Schiphol en als afgeleide
daarvan Schiphol?

Dat tweede punt dat moet dus duidelijk zijn. De rest komt hoop ik in de stukken ter voorbereiding op 

gesprek MIenW terug? 

2. Zie een tekstsuggestie in de Kamerbrief. Eerder zeiden we altijd dat de openstelling van Lelystad
ook afhankelijk is van politieke besluitvorming. Het lijkt me verstandig om dat ook hier te zeggen.
Verder schrap ik een zin die volgens mij weg kan, en teveel erop wijst dat Lelystad airport geopend
kan worden. Lijkt me dat zo’n zin niet nodig is in een brief die wij sturen.

3. Is dit afgestemd met ? Waar is de woordvoeringslijn die is gevraagd? Of is de MR-annotatie ook
de (passieve) woordvoeringslijn en is dat met  afgestemd?

Ik hoor graag spoedig jouw reactie. 

Groet,  
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 

 
Kenmerk 

DGNVLG / 22059348 • Aan de melders wordt een brief gestuurd om dit toe te lichten en ze waar 

mogelijk gerust te stellen. 

• Een van de melders is Lelystad Airport. Daarvan is de verificatie afgerond 

en blijkt dat Lelystad Airport kan niet worden gelegaliseerd via het spoor 

van het Legalisatieprogramma PAS-meldingen, omdat niet wordt voldaan 

aan de daarvoor geldende criteria. 

• Dit betekent niet dat dat de toekomstige opening van Lelystad Airport 

hierdoor ook automatisch of definitief van de baan is. 

• Lelystad heeft de mogelijkheid om zelf stikstof ruimte te realiseren om zo 

een volledige aanvraag voor een natuurvergunning te kunnen doen. 

• Wellicht kan dit handig gebundeld worden met de opgave die er ten 

aanzien van Schiphol ligt. 

• Realisatie van het coalitieakkoord blijft vooralsnog het uitgangspunt. 

 

 

 





 
 

 

  
 

Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In de berekening van de feitelijk beoogde 

situatie is en warmteinhoud van 0 MW toegepast. 

 

Verkeersaantrekkende werking 

Ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking zijn in de PAS-melding geen 

snelwegen buiten Flevoland betrokken, terwijl in de geactualiseerde berekening 

van de feitelijk beoogde situatie (delen van) de A1 en A6 in Noord-Holland en de 

A27 tussen de stad Utrecht en Flevoland zijn opgenomen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

beoogde situatie sterk afwijkt van die van de PAS-melding en op diverse habitats 

in Natura-2000 flink, tot maximaal zo’n 20 keer, hoger is. Ook is de verdeling van 

de stikstofdepositie over de Natura 2000-gebieden anders. In de PAS-melding was 

een hoogste depositie berekend van 0,59 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied 

Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie is er sprake van een hoogste berekende 

depositie van 4,12 mol/ha/jaar in Natura 2000-gebied Naardermeer.  

 

Op basis van het bovenstaande is de uitkomst van de verificatie van de PAS-

melding voor Lelystad Airport negatief. Dit betekent dat Lelystad Airport niet in 

aanmerking komt voor legalisering op basis van de middelen en depositieruimte 

uit het legalisatieprogramma PAS-meldingen. Dit hoeft echter niet te betekenen 

dat Lelystad Airport niet geopend kan worden. Voor toekomstige openstelling van 

Lelystad Airport dient een reguliere vergunningprocedure te worden doorlopen. De 

doorlooptijd van deze procedure is mede afhankelijk van de mate waarin,  en de 

snelheid waarmee de benodigde mitigerende maatregelen getroffen kunnen 

worden en politieke besluitvorming.. 

 

Hiermee beschouw ik ook de motie-Van Vestering en Van Raan (Kamerstuk 

35600, nr. 65), waarin de regering wordt verzocht om geen 

stikstofdepositieruimte te reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport 

binnen de collectieve legalisering van de PAS-melders, als afgedaan. 

 
 

 

 

 

Christianne van der Wal-Zeggelink 

Minister voor Natuur en Stikstof 



Van:  
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 15:37 
Aan:  
Onderwerp: RE: Stukken Kamerbrief Lelystad Airport 

Hallo  

Zie mijn voorgestelde antwoord in onderstaande mail van  

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 15:16 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Stukken Kamerbrief Lelystad Airport 

Dag  

Bedankt voor bijgaande stukken.  

Zie in de documenten nog twee punten: 

1. Wanneer wordt Lelystad geïnformeerd? Dan kunnen we ook een planning opnemen: wanneer
Lelystad informeren, wanneer in de MR noemen, wanneer de Kamerbrief verzenden? Dit moet in de

nota terugkomen. >> komt in orde.

Zie in voorbereidende stukken voor gesprek met MI&W. Heeft ook al in eerdere info-nota gestaan:
Eerst LA informeren (telefonisch ), daarna mededeling in MR, vervolgens schriftelijk TK en
LA informeren.

De minister vroeg verder eerder om: 
• Is dit gedeeld met IenW en is er ambtelijk overleg geweest? Oftewel, hoe staat het ervoor met

het overleg dat tussen   en  zou plaatsvinden? Stavaza mbt verificatie PAS-
melding is ambtelijk besproken. De kamerbrief niet. Die is op dit moment bijlage bij
voorbereidende stukken voor gesprek met MI&W.

• Is er consensus? Nee. Oftewel, zijn we eruit en wat is de consequentie voor de planning?
Wanneer in MR melden, wanneer een Kamerbrief ter tekening, wanneer Lelystad informeren?
>> Zie hierboven voor planning.

• Hoe verhoudt dit zich inhoudelijk en in de tijd tot besluitvorming Schiphol en als afgeleide

daarvan Schiphol? LA moet zelf op zoek en in mei 2022 moet omvang maatregelen Schiphol
duidelijk zijn. Pas daarna kan de relatie worden gelegd zoals aangegeven in het
coalitieakkoord.

Dat tweede punt dat moet dus duidelijk zijn. De rest komt hoop ik in de stukken ter voorbereiding op 
gesprek MIenW terug? >> Ja. 

2. Zie een tekstsuggestie in de Kamerbrief. Eerder zeiden we altijd dat de openstelling van Lelystad
ook afhankelijk is van politieke besluitvorming. Het lijkt me verstandig om dat ook hier te zeggen.
Verder schrap ik een zin die volgens mij weg kan, en teveel erop wijst dat Lelystad airport geopend
kan worden. Lijkt me dat zo’n zin niet nodig is in een brief die wij sturen. >> Lijkt me prima.
(Suggestie ?)

3. Is dit afgestemd met ? Waar is de woordvoeringslijn die is gevraagd?  is geïnformeerd en
werkt aan woordvoeringslijn.
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Of is de MR-annotatie ook de (passieve) woordvoeringslijn en is dat met  afgestemd? >> Nee. Is 

niet als zodanig bedoeld.  vroeg specifiek alléén naar de kamerbrief. 
 
Ik hoor graag spoedig jouw reactie. 
 
Groet,  

5.1.2 e

5.1.2.e
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Van:  
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 16:01 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Stukken Kamerbrief Lelystad Airport 

Dag  

Zie staccato hieronder. Ik ga nu naar de stukken zelf nog kijken. 

Groet, 

 

Dag  

Bedankt voor bijgaande stukken.  

Zie in de documenten nog twee punten: 

1. Wanneer wordt Lelystad geïnformeerd? Dan kunnen we ook een planning opnemen: wanneer
Lelystad informeren, wanneer in de MR noemen, wanneer de Kamerbrief verzenden? Dit moet in de
nota terugkomen. >> komt in orde.
Zie in voorbereidende stukken voor gesprek met MI&W. Heeft ook al in eerdere info-nota gestaan:
Eerst LA informeren (telefonisch , op vrijdag), daarna mededeling in MR, vervolgens

schriftelijk TK en LA informeren.

De minister vroeg verder eerder om: 
• Is dit gedeeld met IenW en is er ambtelijk overleg geweest? Oftewel, hoe staat het ervoor met

het overleg dat tussen ,  en  zou plaatsvinden? Stavaza mbt verificatie PAS-
melding is ambtelijk besproken. De kamerbrief niet. Die is op dit moment bijlage bij

voorbereidende stukken voor gesprek met MI&W.

• Is er consensus? Nee. Oftewel, zijn we eruit en wat is de consequentie voor de planning?
Wanneer in MR melden, wanneer een Kamerbrief ter tekening, wanneer Lelystad informeren?
>> Zie hierboven voor planning.

• Hoe verhoudt dit zich inhoudelijk en in de tijd tot besluitvorming Schiphol en als afgeleide
daarvan Schiphol? LA wordt in het coalitieakkoord als overloop voor Schiphol gezien. Na
afwijzing van de melding moet LA een reguliere vergunningprocedure in. Dit heeft een
doorlooptijd van één à anderhalf jaar, mede afhankelijk van de snelheid waarmee  mitigerende

maatregelen getroffen kunnen worden. In mei 2022 moet omvang maatregelen Schiphol
duidelijk zijn. Pas daarna kan de relatie worden gelegd zoals aangegeven in het
coalitieakkoord.

Dat tweede punt dat moet dus duidelijk zijn. De rest komt hoop ik in de stukken ter voorbereiding op 
gesprek MIenW terug? >> Ja. 

2. Zie een tekstsuggestie in de Kamerbrief. Eerder zeiden we altijd dat de openstelling van Lelystad

ook afhankelijk is van politieke besluitvorming. Het lijkt me verstandig om dat ook hier te zeggen.
Verder schrap ik een zin die volgens mij weg kan, en teveel erop wijst dat Lelystad airport geopend
kan worden. Lijkt me dat zo’n zin niet nodig is in een brief die wij sturen. >> Lijkt me prima.

3. Is dit afgestemd met ? Waar is de woordvoeringslijn die is gevraagd?  is geïnformeerd en

werkt aan woordvoeringslijn.
Of is de MR-annotatie ook de (passieve) woordvoeringslijn en is dat met  afgestemd? >> MR-
annotatie en Kamerbrief gezamenlijk zijn goed bruikbaar als woordvoeringslijn, zo gaf  aan.

Ik hoor graag spoedig jouw reactie. 

Groet,  
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............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage 
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl  
 
Secretariaat: @minezk.nl  

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 15:16 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Stukken Kamerbrief Lelystad Airport 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 16:06 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Stukken Kamerbrief Lelystad Airport 

Categorieën: cc; vergaderstukken 

Dag  

Bedankt! 

Op het eerst punt dan wel van belang om er voor de duidelijkheid ook een datum bij te zetten (onder 
voorbehoud van gesprek MIenW). 

Groet, l 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 16:01 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Stukken Kamerbrief Lelystad Airport 
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Van: @minez.nl> 
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 08:49 
Aan:  
CC:  
Onderwerp:  heeft gedeeld 'Document2' 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

 ik bel je zo even. 

Document2.docx openen 
Volg dit document om updates te ontvangen in uw nieuwsfeed. 
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Van:  
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 13:32 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Stukken Kamerbrief Lelystad Airport 

Dag allen, 

Hierbij alvast een eerste opzet voor een reactieve spreeklijn. Heb maar even een langere aanloop 
opgenomen, niet alle media weten precies hoe dit zat/zit. 

Na jullie akkoord zal ik deze ook delen met woordvoering IenW. Ben feitelijk bij de brief gebleven – 
met nog perspectief bullet tot slot. Dadelijk in voorgesprek met minister maar even afwachten wat de 
timing wordt: 

- Wie een nieuwe activiteit wilde beginnen of een activiteit wilde uitbreiden, kon tijdens het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) vanaf 2015 volstaan met een melding wanneer de stikstofdepositie
van die activiteit onder de 1 mol bleef.

- Na de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State op 29 mei 2019, dat een streep zette door dit
programma, had dit tot gevolg dat circa 3.500 zogenoemde PAS-melders geen geldige
natuurvergunning hebben.
- Het kabinet heeft van meet af aan gezegd PAS-melders, die zich aan de toen geldende regels hebben
gehouden, van een natuurvergunning te voorzien.
- Dit is ook vastgelegd in de aangenomen Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Het

legalisatieprogramma om dit te regelen start eind deze maand (28 februari).
- Om in aanmerking te komen voor het legalisatieprogramma loopt er een zogeheten verificatieproces
bij alle PAS-melders om na te gaan of aan criteria (zoals vastgelegd in de Regeling natuurbeheer) is
voldaan.
- Dit om te borgen dat alleen die PAS-meldingen een natuurvergunning krijgen die zijn ingediend en
uitgevoerd zoals ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof de bedoeling was.

- De PAS-melding Lelystad Airport is geverifieerd op dezelfde basis als alle andere meldingen.

- De uitkomst is dat Lelystad Airport niet voldoet aan de criteria om als PAS-melder een
natuurvergunning te krijgen.
- De activiteit Lelystad Airport wijkt, als wordt gekeken naar de feitelijke beoogde situatie van het
vliegveld, af van de PAS-melding zoals die is gedaan. De afwijking betreft invoergegevens met
betrekking tot de warmte-inhoud van vliegtuigmotoren en de verkeersbewegingen rondom de beoogde
luchthaven.
- Dit betekent dat Lelystad Airport geen natuurvergunning krijgt via het legalisatieprogramma voor de

PAS-melders.
- Lelystad Airport heeft uiteraard wel de mogelijkheid om zelf stikstofruimte te realiseren – en zo een
aanvraag voor een natuurvergunning te doen.

Groet, 

 
 

........................................................................ 
Directie Communicatie 
Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T:  
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E: @minlnv.nl  
www.rijksoverheid.nl/lnv  
 
 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 15:16 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Stukken Kamerbrief Lelystad Airport 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 14:20 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Stukken Kamerbrief Lelystad Airport 

Hallo  

Complimenten. Ik heb slechts één kleine opmerking bij het 3e punt van onder: 
Het gaat niet zo zeer om ‘verkeer rond de luchthaven’. De verkeerseffecten zijn er namelijk tot aan 
Naardermeer en Utrecht-Noord. 

Wellicht is een formulering als ‘verkeerstoename op het wegennet naar de luchthaven’ beter, ook al 
ben ik daar ook niet helemaal gelukkig mee. 

Groeten, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 13:32 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Stukken Kamerbrief Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 11:20 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Kamerbrief Lelystad 
Bijlagen: DOMUS-22027517-v19-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport.docx 

Dag  

Bijgaand de meest recente versie. Fijn als jullie hier een paar regels aan toe kunnen voegen. 

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In de berekening van de feitelijk beoogde 

situatie is en warmteinhoud van 0 MW toegepast. 

 

Verkeersaantrekkende werking 

Ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking zijn in de PAS-melding geen 

snelwegen buiten Flevoland betrokken, terwijl in de geactualiseerde berekening 

van de feitelijk beoogde situatie (delen van) de A1 en A6 in Noord-Holland en de 

A27 tussen de stad Utrecht en Flevoland zijn opgenomen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

beoogde situatie sterk afwijkt van die van de PAS-melding en op diverse habitats 

in Natura-2000 flink, tot maximaal zo’n 20 keer, hoger is. Ook is de verdeling van 

de stikstofdepositie over de Natura 2000-gebieden anders. In de PAS-melding was 

een hoogste depositie berekend van 0,59 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied 

Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie is er sprake van een hoogste berekende 

depositie van 4,12 mol/ha/jaar in Natura 2000-gebied Naardermeer.  

 

Op basis van het bovenstaande is de uitkomst van de verificatie van de PAS-

melding voor Lelystad Airport negatief. Dit betekent dat Lelystad Airport niet in 

aanmerking komt voor legalisering op basis van de middelen en depositieruimte 

uit het legalisatieprogramma PAS-meldingen. Voor toekomstige openstelling van 

Lelystad Airport dient een reguliere vergunningprocedure te worden doorlopen. De 

doorlooptijd van deze procedure is mede afhankelijk van de mate waarin, de 

snelheid waarmee de benodigde mitigerende maatregelen getroffen kunnen 

worden en politieke besluitvorming. 

 

Hiermee beschouw ik ook de motie-Van Vestering en Van Raan (Kamerstuk 

35600, nr. 65), waarin de regering wordt verzocht om geen 

stikstofdepositieruimte te reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport 

binnen de collectieve legalisering van de PAS-melders, als afgedaan. 

 
 

 

 

 

Christianne van der Wal-Zeggelink 

Minister voor Natuur en Stikstof 



Van:  
Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 15:20 
Aan:  
Onderwerp: RE: Doorst: Inbreng SO uitvoering motie inzake stikstofdepositieruimte 

Lelystad Airport 

Hoi, 

 belt me hier net over. 

In alle drukte is deze er denk ik tussendoor geschoten. 

Wat van belang is, is dat de inbreng uiterlijk maandag om 12.00 binnen moet zijn. 

Aangezien de kamerbrief pas later uitgaat, kunnen we voor nu niet veel anders dan volstaan met dat 

de procedure nog loopt. Laten we het vooral beknopt houden. 

Willen jullie zorgen dat dit tijdig de deur uitgaat? 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 18:25 
Aan @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Doorst: Inbreng SO uitvoering motie inzake stikstofdepositieruimte Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 15:53 
Aan:  
Onderwerp: RE: Doorst: Inbreng SO uitvoering motie inzake stikstofdepositieruimte 

Lelystad Airport 

Ik ben alvast maar begonnen aan een eerste opzet. Zie wel hoe ver ik kom. 
Ik focus me hierbij op de inhoud. Kunnen jullie vanmiddag tegemoet zien. 
Het proces laat ik nu maar even aan de MT-leden over. 
Groeten en alvast een prettig weekend. 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 15:48 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Doorst: Inbreng SO uitvoering motie inzake stikstofdepositieruimte Lelystad Airport 

 Ik heb  hier gisteren over geappt, en hij zou daar gisteren nog bij me op 
terugkomen. Dat is niet gebeurd. 

Het afgelopen jaar vonden we het al moeizaam om de Kamervragen op dit punt te beantwoorden, 
gezien de huidige status van het proces vind ik het echt niet netjes om te verwijzen naar het lopende 
proces (wat de facto al niet meer loopt). Als we maandag aanleveren, zou de brief op z’n allervroegst 
op dinsdag uit gaan. Als we volgende week vrijdag alles uitsturen, dan is dat drie dagen nadat we 
beweren dat de verificatie nog loopt.  

Nog los van het feit dat we de set nooit (onder meer met IenW) afgestemd krijgen op 

maandagochtend. Ook kan ik mijn agenda niet leegvegen om hier maandagochtend aan te knutselen. 

Dan is het toch veel logischer om de beantwoording gelijktijdig met de Kamerbrief uit te laten gaan 
volgende week vrijdag? 

Hoe zien jullie dat? 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 15:20 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Doorst: Inbreng SO uitvoering motie inzake stikstofdepositieruimte Lelystad Airport 
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35 600 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet 

(stikstofreductie en natuurverbetering)

Verslag van een schriftelijk overleg 

Binnen de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben 

de onderstaande fracties de behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen aan 

de minister voor Natuur en Stikstof over de brief van 27 januari 2022 inzake de 

uitvoering van de motie van de leden Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35 

600, nr. 65) over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van 

Lelystad Airport (Kamerstuk 35 600, nr. 70). Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

De op 11 februari 2022Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer 

niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. toegezonden vragen en 

de door de minister voor Natuur en Stikstof bij brief van … toegezonden 

antwoorden zijn hieronder afgedrukt.  

Fungerend voorzitter van de commissie, 

Kuiken 

Adjunct-griffier van de commissie, 

Goorden 

Inhoudsopgave 

I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie  2 

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie  2 

Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie 2 

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdD-fractie  3 

 II Antwoord / Reactie van de Minister 5 
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I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie 

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de reactie van de minister over de 

uitvoering van de motie van de leden Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35 600, nr. 65). Deze 

leden willen in reactie op de brief graag enkele vragen stellen. 

1. De leden van de VVD-fractie vragen of de minister kan aangeven aan welke voorwaarden

een aanvrager en een aanvraag dienen te voldoen om aangemerkt te worden als een

zogenoemde melder in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en zodoende in

aanmerking te komen voor legalisatie.

Dit is opgenomen in het legalisatieprogramma en juridisch vastgelegd in de Regeling

natuurbescherming, zoals gepubliceerd op 10 januari 2022 in Staatscourant 713.

2. Kan de minister ook aangeven wanneer duidelijkheid wordt verwacht over verificatie van de

melding van Lelystad Airport en over uitsluitsel of deze aanvrager in aanmerking komt voor

legalisatie?

Het proces is nog gaande en ik hoop hier op zeer korte termijn uitsluitsel te kunnen

geven.

3. In algemene zin willen de leden van de VVD-factie graag een laatste stand van zaken

ontvangen van de minister met betrekking tot het aantal meldingen, het aantal afgewezen

meldingen, het aantal toegewezen meldingen en het aantal gelegaliseerde meldingen.

Planning >> DGS (o.b.v. voortgangsbrief?) Is dit niet een toezegging in het cie-debat

van 10 februari?

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie 

De leden van de D66 fractie hebben kennisgenomen van de reactie op het verzoek van de vaste 

commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitvoering van de motie van 

de leden Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35 600, nr. 65). Deze leden hebben daarbij enkele 

vragen. 

1. De leden van de D66-fractie vragen de minister om een tijdpad te geven van de verificatie

van de melding van Lelystad Airport.

Het proces is nog gaande en ik hoop hier op zeer korte termijn uitsluitsel te kunnen geven. 

2. Deze leden vragen haar daarnaast of zij dit proces kan bezien in het licht van de

adviesaanvraag aan de Raad van State over de afkapgrens van 25 kilometer.

Wat wordt hier precies bedoeld??
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Legalisatie vindt plaats op basis van de op dat moment actuele versie van Aerius. Het 

oordeel van de RvS kan derhalve invloed hebben op de planning, maar ik heb er 

vertrouwen in dat …… 

 
3. Ook vragen zij de minister een duidelijk tijdpad te schetsen met betrekking tot de uitkomsten 

van de verificatie en het vervolgproces. 

 

Bij positieve verificatie volgt LA hetzelfde tijdpad als alle andere meldingen. 

Planning >> DGS (o.b.v. voortgangsbrief?) Is dit niet een toezegging in het cie-debat 

van 10 februari? 

 
4. Daarnaast vragen zij de minister hoe de verificatie zich verhoudt tot de rechterlijke uitspraak 

over de Amercentrale. 

 

?? > WJZ 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie 

 
1. De leden van de GroenLinks-fractie hebben kennisgenomen van de brief van de minister en 

zijn niet tevreden met de inhoudelijke reactie en zijn van mening dat de motie van de leden 

Vestering en Van Raan hiermee onvoldoende is uitgevoerd. 

 

Ik baseer mijn oordeel over het wel/niet uitvoeren van de motie op de uitkomst van de 

verificatie. Ik wil LA niet anders behandelen dan de andere PAS-melders uit oogpunt 

van rechtsgelijkheid. 

 
2. De leden van de GroenLinks-fractie  wijzen de minister erop dat uit de tijdlijn van de 

procedures rond Lelystad Airport duidelijk is op te maken dat de PAS-melding niet te goeder 

trouw is gedaan. Schiphol en Lelystad Airport wisten uit eerdere eigen berekeningen dat de 

emissies veel meer dan 1 mol zouden bedragen en hebben getracht dat te verdoezelen. Dit 

is een van de redenen waarom de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) 

aangifte hebben gedaan en er een strafzaak door het Openbaar Ministerie in voorbereiding 

is. 

  

‘Te goeder trouw’ is geen onderdeel van de verificatie omdat dit niet ambtelijk kan 

worden aangetoond. Het is ook geen expertise van LNV. Dat kan alleen in een 

strafrechtelijk traject worden vastgesteld. 

 
3. Los daarvan zijn de leden van de GroenLinks-fractie van mening dat PAS-legalisatie sowieso 

nooit was bedoeld voor grote vervuilers, maar voor kleine boerenfamiliebedrijven die geheel 

buiten hun schuld ongelukkig in de bureaucratie terecht zijn gekomen door de PAS-uitspraak 

van de Raad van State. Megaprojecten met een verplichting voor een 

milieueffectenrapportage (MER) zijn echt van een andere orde. Is de minister het daarmee 

eens? 

 

In de PAS-systematiek is nooit onderscheid gemaakt tussen melders. Alleen de 

berekende Aerius-depositiebepaalt of iemand een melder is of niet. Vanuit het oogpunt 

van rechtsgelijkheid wil ik geen onderscheid maken tussen PAS-melders, ook niet als 

de betreffende bedrijven qua aard en omvang onvergelijkbaar zijn. 

 

De leden van de GroenLinks-fractie vragen de minister niet om zich uit te spreken over de 

strafzaak; dat zou niet passend zijn. Maar er is weinig twijfel over het feit dat Schiphol en 

Lelystad Airport wisten dat de depositie met ruim 4 mol ver boven de grens zou uitkomen en 
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geen twijfel over dat de melding niet te goeder trouw was. Deze leden snappen heel goed dat er 

een procedure voor de beoordeling is. Maar als zo zonneklaar is dat Lelystad Airport niet 

voldoet – fysisch-feitelijk, juridisch én moreel – dan schiet de reactie van de minister op de 

motie wel tekort.  

 
4. De Kamer heeft duidelijk uitgesproken om Lelystad Airport niet mee te nemen in een proces 

van collectieve PAS-legalisaties. Lelystad Airport had nooit op die stapel terecht moeten 

komen. De leden van de GroenLinks-fractie zijn daarom van mening dat de Kamer op basis 

van de motie, de geschiedenis van de vergunningaanvraag en het gesjoemel met 

berekeningen een nieuwe reactie van de minister toekomt waarin zij duidelijk aangeeft dat 

Lelystad Airport niet hetzelfde is als een boer met vijf koeien te veel, nogmaals uitspreekt 

dat meldingen die niet te goeder trouw zijn gedaan niet gelegaliseerd kunnen worden, 

ongeacht andere belangen, en dat voor de opening van Lelystad Airport in alle gevallen alle 

voor de gehele operatie relevante emissies voor het niveau van de eindsituatie beoordeeld 

moeten worden op hun milieu-impact. Deze leden vragen de minister nadrukkelijk om deze 

toezegging.       

 

Zie mijn antwoorden onder de punten 2 en 3. Een legalisatie van LA, zowel binnen als 

buiten het legalisatietraject, zal altijd aan de geldende wet- en regelgeving moeten 

voldoen. In die zin kan ik toezeggen dat alle voor de gehele operatie relevante emissies 

voor het niveau van de eindsituatie beoordeeld moeten worden op hun milieu-impact. 

In ieder geval voor zo ver het mijn Wnb-bevoegdheid betreft. 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdD-fractie 

 
1. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie constateren met teleurstelling dat de motie van 

de leden Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35 600, nr. 65) niet door de minister wordt 

uitgevoerd. De motie verzoekt de regering om geen stikstofdepositieruimte te reserveren 

voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de collectieve legalisering van de PAS-

melders. Met andere woorden, de Kamer verzoekt de minister om de legalisatie van Lelystad 

Airport middels de collectieve regeling voor de PAS-melders te staken. 

  

Ik baseer mijn oordeel over het wel/niet uitvoeren van de motie op de uitkomst van de 

verificatie. Ik wil LA niet anders behandelen dan de andere PAS-melders uit oogpunt 

van rechtsgelijkheid. 

 
2. Kan de minister aangeven waarom zij in reactie op deze motie aangeeft dat Lelystad Airport 

alsnog meegenomen wordt in het verificatieproces? Waarom stelt zij dat deze verificatie eerst 

afgewacht moet worden alvorens duidelijk wordt of de melding in aanmerking komt voor 

legalisatie, terwijl de Kamer reeds heeft verzocht om deze melding niet te legaliseren? Is er 

een juridische blokkade die uitvoering van de motie onmogelijk maakt? Zo ja, welke is dat? 

 

Zie mijn vorige antwoord. 

 
De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vrezen dat bij een positieve uitslag van de 

verificatie er toch ingezet zal worden op legalisatie, terwijl dit tegen de wens van de Kamer 
is. Kan zij deze vrees wegnemen? 

 

Nee. Zoals in het coalitieakkoord aangegeven ziet het kabinet LA als onderdeel van de 

integrale oplossing voor de luchthaven Schiphol. 

 
3. Kan de minister met de Kamer delen welke stappen doorlopen worden bij het 

verificatieproces? Wanneer verwacht zij dat de verificatie van de melding van Lelystad Airport 

afgerond is? 
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Dit is opgenomen in het legalisatieprogramma en juridisch vastgelegd in de Regeling 

natuurbescherming, zoals gepubliceerd op 10 januari 2022 in Staatscourant 713. Het 

verificatieproces is nog gaande en ik hoop hierover op zeer korte termijn uitsluitsel te 

kunnen geven. 

.  

 
4. Kan zij bevestigen dat bij de verificatie gekeken wordt of de PAS-melding correct en volledig 

is gedaan ten aanzien van de op dat moment geldende voorwaarden (die dus golden onder 

het PAS)? Welke instantie is verantwoordelijk voor de verificatie? Welke instantie was het 

bevoegd gezag voor de PAS-melding die destijds is gedaan en welke instantie is nu het 

bevoegd gezag voor het al dan niet legaliseren van Lelystad Airport? 

 

De verificatie wordt uitgevoerd zoals vastgelegd in het legalisatieprogramma en de 

Regeling natuurbeheer. Voor alle hier genoemde processen is LNV het bevoegd gezag. 

 
5. Wie is de initiatiefnemer van de natuurvergunningaanvraag voor Lelystad Airport? Kan de 

minister de informatie die voor het verificatieproces door de initiatiefnemer is aangeleverd 

met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet? 

 

Initiatiefnemer is Lelystad Airport. Alle informatie die u vraagt is reeds openbaar op 

basis diverse WOB-verzoeken en voor de kamer beschikbaar. 

 
6. Welke rol speelt de passende beoordeling die Royal Haskoning DHV heeft uitgevoerd in dit 

verificatieproces? 1 

 

?? > DGS  (?? de passende beoordeling van Royal Haskoning DHV betreft de 

onderbouwing van het legalisatieproces en de daarvoor benodigde depositieruimte.) 

 
7. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben nog een aantal inhoudelijke vragen 

over de PAS-melding voor Lelystad Airport. Klopt het dat er een oorspronkelijke PAS-melding 

is gedaan in 2016 en een geactualiseerde PAS-melding in 2019, slechts twee weken voordat 

de Raad van State het PAS vernietigde? JA, de melding van 2016 is formeel ingetrokken. 

Kan de minister uitleggen waarom dit is gebeurd en hoe dit proces is gegaan? De melding 

van 2016 is ingetrokken vanwege een andere vormgeving van de vliegroutes (>I&M!!). Kan 

zij aangeven waarom zij het register van PAS-melders niet openbaar gemaakt heeft? Kan zij 

dat alsnog doen, omdat dit over milieu-informatie gaat, waar burgers recht op hebben?2 Dat 

is via een WOB-verzoek wel gedaan. Deze leden zouden graag inzicht krijgen in de 

parameters waarmee is gerekend voor de PAS-melding van Lelystad Airport en die nu worden 

gebruikt bij de verificatie. Kan de minister deze met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet? 

Al deze informatie is al openbaar gemaakt en voor de Kamer beschikbaar. (Check DGS) 

 

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie maken zich vooral grote zorgen over het al dan 

niet rekenen met een warmteinhoud. Kan de minister bevestigen dat er bij het begin van het 

PAS per sector depositieruimte werd gereserveerd, die vervolgens afgeboekt moest worden bij 

het uitbreiden van activiteiten, zoals de uitbreiding van Lelystad Airport? JA 

Kan zij bevestigen dat er voor de luchtvaartsector een rekenmethode met parameters was 

vastgelegd voor de stikstofdepositieberekening in de AERIUS Monitor factsheets?3 ???? (v.z.v. 

die terug zijn te vinden worden er geen concrete parameters genoemd, maar verwezen naar 

 
1 https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/392274.pdf  
2 Op basis van het Verdrag van Aarhus over toegang tot informatie over milieuzaken, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056  
3 Specifiek de AERIUS-factsheet ‘Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte Luchthavens‘. 
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I&M als bron. >> vraag voor I&M. In de invoerinstructies voor Calculator worden expliciet 

géén parameters genoemd.) 

Kan zij bevestigen dat hierin was vastgelegd dat voor de luchtvaart met 0 MW warmteinhoud 

moet worden gerekend? ?? (waarschijnlijk is voor de reservering in Aerius Register inderdaad 

door NLR met 0 MW gerekend. > I&M?) 

Kan zij aangeven welke ministeries tijdens de ontwikkeling van het PAS betrokken waren bij 

het vaststellen van deze rekenmethode en parameters? I&M (en wellicht defensie?) 

Was het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hier ook bij betrokken? JA 

Kan zij bevestigen dat in de oorspronkelijke PAS-melding voor Lelystad Airport uit 2016 

inderdaad is gerekend met 0 MW warmteinhoud? JA 

Kan zij bevestigen dat in de geactualiseerde PAS-melding uit 2019 is gerekend met extreem 

grote warmteinhoud van 43 MW, waardoor er significant minder stikstofdepositie werd 

berekend? JA Zo ja, hoe beoordeelt zij dit? Dit is onderdeel van de verificatie. Daar loop ik niet 

op vooruit. 

Kan zij uitsluiten dat voor de berekening van de afboeking van stikstofruimte voor Lelystad 

Airport andere parameters, variabelen of methoden (in brede zin) zijn gebruikt dan bij de 

berekening voor de reservering van stikstofruimte? NEE, dat was onder de PAS ook niet strikt 

noodzakelijk. Als de berekening maar een representatieve weergave van de te veroorzaken 

depositie en er binnen de gereserveerde ruimte werd gebleven. Zo ja, hoe verklaart zij dan de 

aanwezigheid van de andere parameters voor de warmteinhoud? Dat was een keuze van de 

initiatiefnemer. Zo nee, hoe zit het dan wel? 

Deelt de minister het inzicht dat het rekenen met andere parameters in feite neerkomt op een 

dubbele stikstofboekhouding? NEE 

Wordt het feit dat in de geactualiseerde PAS-melding voor Lelystad Airport in 2019 is 

afgeweken van de in de AERIUS Monitor Factsheets vastgelegde parameters, meegenomen in 

de verificatie van de PAS-melding? De verificatie wordt uitgevoerd op basis van de criteria 

zoals vastgelegd in de regeling natuurbeheer. 

Welke conclusies trekt de minister uit deze dubbele stikstofboekhouding voor andere 

luchthavens en de daarvoor opgestelde luchthavenbesluiten? Welke consequenties ziet de 

minister in zijn algemeenheid voor het stikstofdossier? Geen. Ik ga niet uit van een dubbele 

boekhouding. 

 

Ten slotte wijzen de leden van de Partij voor de Dieren-fractie de minister erop dat het 

legaliseren van een onjuiste en/of onvolledige PAS-melding oneerlijk is richting de PAS-

melders die wel te goeder trouw en correct een melding hebben gedaan, alsmede richting 

ondernemers die momenteel niet aan een natuurvergunning kunnen komen. 

Deze leden roepen de minister dan ook op om de motie van de leden Vestering en Van Raan 

zonder verdere vertraging uit te voeren en legalisatie van Lelystad Airport middels de 

collectieve regeling voor de PAS-melders te staken. 

Tevens verzoeken zij de minister om deze Kameruitspraak te betrekken bij de verdere politieke 

besluitvorming over de eventuele openstelling van Lelystad Airport. 

 

Ik baseer mijn oordeel over het wel/niet uitvoeren van de motie op de uitkomst van de 

verificatie. Ik wil LA niet anders behandelen dan de andere PAS-melders uit oogpunt van 

rechtsgelijkheid. Verdere politieke besluitvorming zal aan de kamer worden voorgelegd. 

 

 

II Antwoord / Reactie van de Minister  

 

 



Van: @minez.nl 
Verzonden: maandag 21 februari 2022 09:50 
Aan:  
Onderwerp: Uw document is bijgescand:  22059348 Ondertekening Kamerbrief over 

verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
Bijlagen: DOMUS-22059348-Ondertekening Kamerbrief over verificatie PAS-melding 

Lelystad Airport.UDM 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

Bijgaand document is (opnieuw) gescand. 
U wordt verzocht het document verder af te handelen. 

(indien het een Nota, Memo, of Besluit betreft, is het document reeds afgehandeld) DoMuS nummer: 

22059348 
Auteur:  
Tite: Ondertekening Kamerbrief over verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
Geregistreerd: 16-02-2022 
Documentsoort: Nota 
Documentrichting: Intern 

Dit bericht is automatisch vanuit DoMuS verzonden. 
U kunt dit bericht niet beantwoorden. 
Heeft u vragen, dan zijn we te bereiken via mail @minez.nl of telefonisch op  

178
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e





                
   

             
            
        
    

            
        

             
        

             
   

        

            
   

  
   

  

   





          
       

 
           

         
               
        

          
             

               
           
          

             
       

              
            

           
        

          
            

        
   

           
          

         
        

  
   

  

    
    



Van:  
Verzonden: maandag 21 februari 2022 12:29 
Aan:  
Onderwerp: Kamerbrief Lelystad 
Bijlagen: DOMUS-22027517-v19-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport.docx 

Dag  

Zoals besproken bijgaand de meest recente versie. Ik heb  gevraagd hier de paar zinnen 
over oplossingsgerichtheid zoals besproken tussen beide ministers aan toe te voegen. 

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In de berekening van de feitelijk beoogde 

situatie is en warmteinhoud van 0 MW toegepast. 

 

Verkeersaantrekkende werking 

Ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking zijn in de PAS-melding geen 

snelwegen buiten Flevoland betrokken, terwijl in de geactualiseerde berekening 

van de feitelijk beoogde situatie (delen van) de A1 en A6 in Noord-Holland en de 

A27 tussen de stad Utrecht en Flevoland zijn opgenomen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

beoogde situatie sterk afwijkt van die van de PAS-melding en op diverse habitats 

in Natura-2000 flink, tot maximaal zo’n 20 keer, hoger is. Ook is de verdeling van 

de stikstofdepositie over de Natura 2000-gebieden anders. In de PAS-melding was 

een hoogste depositie berekend van 0,59 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied 

Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie is er sprake van een hoogste berekende 

depositie van 4,12 mol/ha/jaar in Natura 2000-gebied Naardermeer.  

 

Op basis van het bovenstaande is de uitkomst van de verificatie van de PAS-

melding voor Lelystad Airport negatief. Dit betekent dat Lelystad Airport niet in 

aanmerking komt voor legalisering op basis van de middelen en depositieruimte 

uit het legalisatieprogramma PAS-meldingen. Voor toekomstige openstelling van 

Lelystad Airport dient een reguliere vergunningprocedure te worden doorlopen. De 

doorlooptijd van deze procedure is mede afhankelijk van de mate waarin, de 

snelheid waarmee de benodigde mitigerende maatregelen getroffen kunnen 

worden en politieke besluitvorming. 

 

Hiermee beschouw ik ook de motie-Van Vestering en Van Raan (Kamerstuk 

35600, nr. 65), waarin de regering wordt verzocht om geen 

stikstofdepositieruimte te reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport 

binnen de collectieve legalisering van de PAS-melders, als afgedaan. 

 
 

 

 

 

Christianne van der Wal-Zeggelink 

Minister voor Natuur en Stikstof 













Van:  
Verzonden: maandag 21 februari 2022 16:59 
Aan:  
Onderwerp: 20220211 inbreng Verslag SO Utvoering motie over geen 

stikstofdepositieruimte reserveren voor uitbreiding Lelystad Airport 
Bijlagen: 20220211 inbreng Verslag SO Utvoering motie over geen 

stikstofdepositieruimte reserveren voor uitbreiding Lelystad Airport.docx 

Ha, 

Zie mijn opmerkingen. Ivm tijd accepteer ik nu maar even en zet eea door aan IenW. 

Groet, 
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35 600  Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet 

(stikstofreductie en natuurverbetering) 

Verslag van een schriftelijk overleg 

Binnen de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben 

de onderstaande fracties de behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen aan 

de minister voor Natuur en Stikstof over de brief van 27 januari 2022 inzake de 

uitvoering van de motie van de leden Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35 

600, nr. 65) over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van 

Lelystad Airport (Kamerstuk 35 600, nr. 70). Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

De op 11 februari 2022Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer 

niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. toegezonden vragen en 

de door de minister voor Natuur en Stikstof bij brief van … toegezonden 

antwoorden zijn hieronder afgedrukt.  

Fungerend voorzitter van de commissie, 

Kuiken 

Adjunct-griffier van de commissie, 

Goorden 

Inhoudsopgave 

I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie  2 

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie  2 

Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie 2 

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdD-fractie  3 

 II Antwoord / Reactie van de Minister 5 

185a



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie 
 

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de reactie van de minister over de 

uitvoering van de motie van de leden Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35 600, nr. 65). Deze 

leden willen in reactie op de brief graag enkele vragen stellen. 

 
1. De leden van de VVD-fractie vragen of de minister kan aangeven aan welke voorwaarden 

een aanvrager en een aanvraag dienen te voldoen om aangemerkt te worden als een 

zogenoemde melder in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en zodoende in 

aanmerking te komen voor legalisatie. 

 

Dit isDe eisen zijn opgenomen in het legalisatieprogramma en juridisch vastgelegd in 

artikel 2.8b van de Regeling natuurbescherming, zoals gepubliceerd op 10 januari 2022 

in Staatscourant 713. Dit artikel luidt: 

 

PM artikel invoegen. 

 
2. Kan de minister ook aangeven wanneer duidelijkheid wordt verwacht over verificatie van de 

melding van Lelystad Airport en over uitsluitsel of deze aanvrager in aanmerking komt voor 

legalisatie? 

 

Het proces is nog gaande en ik hoop hier op zeer korte termijn uitsluitsel over te kunnen 

geven. 

 
3. In algemene zin willen de leden van de VVD-factie graag een laatste stand van zaken 

ontvangen van de minister met betrekking tot het aantal meldingen, het aantal afgewezen 

meldingen, het aantal toegewezen meldingen en het aantal gelegaliseerde meldingen.  

 

In totaal zijn tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 3637 meldingen ingediend. Op 21 

februari 2022 geldt dat er nog geen negatieve verificaties verstuurd. Verder hebben 15 

melders gehoord dat ze legaal zijn via intern salderen. Voor 55 meldingen geldt dat een 

positieve verificatie is verzonden en er op het vrijkomen van stikstofruimte gewacht 

wordt. 

 

Planning >> DGS (o.b.v. voortgangsbrief?) Is dit niet een toezegging in het cie debat 

van 10 februari? 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie 

 

De leden van de D66 fractie hebben kennisgenomen van de reactie op het verzoek van de vaste 

commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitvoering van de motie van 

de leden Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35 600, nr. 65). Deze leden hebben daarbij enkele 

vragen. 
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Kan zij bevestigen dat in de oorspronkelijke PAS-melding voor Lelystad Airport uit 2016 

inderdaad is gerekend met 0 MW warmteinhoud? JA 

Kan zij bevestigen dat in de geactualiseerde PAS-melding uit 2019 is gerekend met extreem 

grote warmteinhoud van 43 MW, waardoor er significant minder stikstofdepositie werd 

berekend? JA Er is gerekend met een warmte-inhoud van 43 MW.  Zo ja, hoe beoordeelt zij 

dit? Dit is onderdeel van de verificatie. Daar loop ik niet op vooruit. 

 

Kan zij uitsluiten dat voor de berekening van de afboeking van stikstofruimte voor Lelystad 

Airport andere parameters, variabelen of methoden (in brede zin) zijn gebruikt dan bij de 

berekening voor de reservering van stikstofruimte? NeeEE, dat was onder de PAS ook niet 

strikt noodzakelijk. Als de berekening maar een representatieve weergave van de te 

veroorzaken depositie en er binnen de gereserveerde ruimte werd gebleven. Zo ja, hoe verklaart 

zij dan de aanwezigheid van de andere parameters voor de warmteinhoud? Dat was een keuze 

van de initiatiefnemer. Zo nee, hoe zit het dan wel? Dat was een keuze van de initiatiefnemer. 

Deelt de minister het inzicht dat het rekenen met andere parameters in feite neerkomt op een 

dubbele stikstofboekhouding? Nee.EE 

Wordt het feit dat in de geactualiseerde PAS-melding voor Lelystad Airport in 2019 is 

afgeweken van de in de AERIUS Monitor Factsheets vastgelegde parameters, meegenomen in 

de verificatie van de PAS-melding? De verificatie wordt uitgevoerd op basis van de criteria 

zoals vastgelegd in de regeling natuurbeschermingheer, zie hiervoor ook het antwoord op de 

eerste vraag. 

Welke conclusies trekt de minister uit deze dubbele stikstofboekhouding voor andere 

luchthavens en de daarvoor opgestelde luchthavenbesluiten? Welke consequenties ziet de 

minister in zijn algemeenheid voor het stikstofdossier? Geen. Ik ga niet uit vanIk beschouw dit 

niet als een dubbele boekhouding. 

 

Ten slotte wijzen de leden van de Partij voor de Dieren-fractie de minister erop dat het 

legaliseren van een onjuiste en/of onvolledige PAS-melding oneerlijk is richting de PAS-

melders die wel te goeder trouw en correct een melding hebben gedaan, alsmede richting 

ondernemers die momenteel niet aan een natuurvergunning kunnen komen. 

Deze leden roepen de minister dan ook op om de motie van de leden Vestering en Van Raan 

zonder verdere vertraging uit te voeren en legalisatie van Lelystad Airport middels de 

collectieve regeling voor de PAS-melders te staken. 

Tevens verzoeken zij de minister om deze Kameruitspraak te betrekken bij de verdere politieke 

besluitvorming over de eventuele openstelling van Lelystad Airport. 

 

Ik baseer mijn oordeel over het wel/niet uitvoeren van de motie op de uitkomst van de 

verificatie. Ik wil LA niet anders behandelen dan de andere PAS melders uit oogpunt van 

rechtsgelijkheid. Verdere politieke besluitvorming zal aan de kamer worden voorgelegd. 

 

 

II Antwoord / Reactie van de Minister  

 

 



Van:  
Verzonden: maandag 21 februari 2022 17:04 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: SO Utvoering motie over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor 

uitbreiding Lelystad Airport 
Bijlagen: 20220211 inbreng Verslag SO Utvoering motie over geen 

stikstofdepositieruimte reserveren voor uitbreiding Lelystad Airport.docx 

Urgentie: Hoog 

Ha  

Zie bijgaand het SO waar ik over appte. Lukt het om hier om 10:30 morgen naar gekeken te hebben? 

Dat zou top zijn!! Laten we anders even schakelen als dat niet lukt om te kijken wat wel kan. 

Veel dank vast! 

Groet, 
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I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie 
 

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de reactie van de minister over de 

uitvoering van de motie van de leden Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35 600, nr. 65). Deze 

leden willen in reactie op de brief graag enkele vragen stellen. 

 
1. De leden van de VVD-fractie vragen of de minister kan aangeven aan welke voorwaarden 

een aanvrager en een aanvraag dienen te voldoen om aangemerkt te worden als een 

zogenoemde melder in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en zodoende in 

aanmerking te komen voor legalisatie. 

 

De eisen zijn opgenomen in het legalisatieprogramma en juridisch vastgelegd in artikel 

2.8b van de Regeling natuurbescherming, zoals gepubliceerd op 10 januari 2022 in 

Staatscourant 713. Dit artikel luidt: 

 

PM artikel invoegen. 

 
2. Kan de minister ook aangeven wanneer duidelijkheid wordt verwacht over verificatie van de 

melding van Lelystad Airport en over uitsluitsel of deze aanvrager in aanmerking komt voor 

legalisatie? 

 

Het proces is nog gaande en ik hoop hier op zeer korte termijn uitsluitsel over te kunnen 

geven. 

 
3. In algemene zin willen de leden van de VVD-factie graag een laatste stand van zaken 

ontvangen van de minister met betrekking tot het aantal meldingen, het aantal afgewezen 

meldingen, het aantal toegewezen meldingen en het aantal gelegaliseerde meldingen.  

 

In totaal zijn tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 3637 meldingen ingediend. Op 21 

februari 2022 geldt dat er nog geen negatieve verificaties verstuurd. Verder hebben 15 

melders gehoord dat ze legaal zijn via intern salderen. Voor 55 meldingen geldt dat een 

positieve verificatie is verzonden en er op het vrijkomen van stikstofruimte gewacht 

wordt. 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie 

 

De leden van de D66 fractie hebben kennisgenomen van de reactie op het verzoek van de vaste 

commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitvoering van de motie van 

de leden Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35 600, nr. 65). Deze leden hebben daarbij enkele 

vragen. 

 
1. De leden van de D66-fractie vragen de minister om een tijdpad te geven van de verificatie 

van de melding van Lelystad Airport. 
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Het proces is nog gaande en ik hoop hier op zeer korte termijn uitsluitsel over te kunnen 

geven. 

 
2. Deze leden vragen haar daarnaast of zij dit proces kan bezien in het licht van de 

adviesaanvraag aan de Raad van State over de afkapgrens van 25 kilometer. 

 

 

Legalisatie vindt plaats op basis van de op dat moment actuele versie van Aerius. 

Zodoende geldt de afstandsgrens ook bij het legaliseren van meldingen. 

 
3. Ook vragen zij de minister een duidelijk tijdpad te schetsen met betrekking tot de uitkomsten 

van de verificatie en het vervolgproces. 

 

Bij een positieve verificatie volgt LA hetzelfde tijdpad als alle andere meldingen, en 

moet gewacht worden op het beschikbaar komen van stikstofruimte. Bij een negatieve 

verificatie heeft Lelystad Airport de mogelijkheid een vergunningaanvraag in te dienen, 

evenals andere activiteiten die geen melding hebben gedaan. 

 
4. Daarnaast vragen zij de minister hoe de verificatie zich verhoudt tot de rechterlijke uitspraak 

over de Amercentrale. 

 

Tijdens de verificatie wordt bepaald of een melding in aanmerking komt voor legalisatie 

via het legalisatieprogramma. Daar heft de uitspraak over de Amercentrale geen effect 

op. 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie 

 

De leden van de GroenLinks-fractie hebben kennisgenomen van de brief van de minister en 

zijn niet tevreden met de inhoudelijke reactie en zijn van mening dat de motie van de leden 

Vestering en Van Raan hiermee onvoldoende is uitgevoerd. 

 

 

De leden van de GroenLinks-fractie  wijzen de minister erop dat uit de tijdlijn van de procedures 

rond Lelystad Airport duidelijk is op te maken dat de PAS-melding niet te goeder trouw is 

gedaan. Schiphol en Lelystad Airport wisten uit eerdere eigen berekeningen dat de emissies 

veel meer dan 1 mol zouden bedragen en hebben getracht dat te verdoezelen. Dit is een van de 

redenen waarom de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) aangifte hebben 

gedaan en er een strafzaak door het Openbaar Ministerie in voorbereiding is. 

  

 
1. Los daarvan zijn de leden van de GroenLinks-fractie van mening dat PAS-legalisatie sowieso 

nooit was bedoeld voor grote vervuilers, maar voor kleine boerenfamiliebedrijven die geheel 

buiten hun schuld ongelukkig in de bureaucratie terecht zijn gekomen door de PAS-uitspraak 

van de Raad van State. Megaprojecten met een verplichting voor een 

milieueffectenrapportage (MER) zijn echt van een andere orde. Is de minister het daarmee 

eens? 

 

In de PAS-systematiek kon met een melding worden volstaan zolang de depositie 

tussen de 0,05 en 1,00 mol/ha/jr was in een beperkt aantal sectoren. Het 

legalisatieprogramma ziet op alle ingediende meldingen die aan de verificatiecriteria 

voldoen. 
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De leden van de GroenLinks-fractie vragen de minister niet om zich uit te spreken over de 

strafzaak; dat zou niet passend zijn. Maar er is weinig twijfel over het feit dat Schiphol en 

Lelystad Airport wisten dat de depositie met ruim 4 mol ver boven de grens zou uitkomen en 

geen twijfel over dat de melding niet te goeder trouw was. Deze leden snappen heel goed dat er 

een procedure voor de beoordeling is. Maar als zo zonneklaar is dat Lelystad Airport niet 

voldoet – fysisch-feitelijk, juridisch én moreel – dan schiet de reactie van de minister op de 

motie wel tekort.  

 
2. De Kamer heeft duidelijk uitgesproken om Lelystad Airport niet mee te nemen in een proces 

van collectieve PAS-legalisaties. Lelystad Airport had nooit op die stapel terecht moeten 

komen. De leden van de GroenLinks-fractie zijn daarom van mening dat de Kamer op basis 

van de motie, de geschiedenis van de vergunningaanvraag en het gesjoemel met 

berekeningen een nieuwe reactie van de minister toekomt waarin zij duidelijk aangeeft dat 

Lelystad Airport niet hetzelfde is als een boer met vijf koeien te veel, nogmaals uitspreekt 

dat meldingen die niet te goeder trouw zijn gedaan niet gelegaliseerd kunnen worden, 

ongeacht andere belangen, en dat voor de opening van Lelystad Airport in alle gevallen alle 

voor de gehele operatie relevante emissies voor het niveau van de eindsituatie beoordeeld 

moeten worden op hun milieu-impact. Deze leden vragen de minister nadrukkelijk om deze 

toezegging.       

 

Zie mijn antwoord op de vorige vraag.  

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdD-fractie 

 

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie constateren met teleurstelling dat de motie van de 

leden Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35 600, nr. 65) niet door de minister wordt 

uitgevoerd. De motie verzoekt de regering om geen stikstofdepositieruimte te reserveren voor 

de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de collectieve legalisering van de PAS-melders. Met 

andere woorden, de Kamer verzoekt de minister om de legalisatie van Lelystad Airport middels 

de collectieve regeling voor de PAS-melders te staken. 

  

 
1. Kan de minister aangeven waarom zij in reactie op deze motie aangeeft dat Lelystad Airport 

alsnog meegenomen wordt in het verificatieproces? Waarom stelt zij dat deze verificatie eerst 

afgewacht moet worden alvorens duidelijk wordt of de melding in aanmerking komt voor 

legalisatie, terwijl de Kamer reeds heeft verzocht om deze melding niet te legaliseren? Is er 

een juridische blokkade die uitvoering van de motie onmogelijk maakt? Zo ja, welke is dat? 

 

 In het kader van de rechtsgelijkheid is het van belang om de ingediende meldingen op 

dezelfde wijze te beoordelen in de verificatie. Enkel de positief geverifieerde meldingen 

komen in aanmerking voor legalisatie. 
 

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vrezen dat bij een positieve uitslag van de 
verificatie er toch ingezet zal worden op legalisatie, terwijl dit tegen de wens van de Kamer 
is. Kan zij deze vrees wegnemen? 

 

 Zie het antwoord op de vorige vraag. 
2. Kan de minister met de Kamer delen welke stappen doorlopen worden bij het 

verificatieproces? Wanneer verwacht zij dat de verificatie van de melding van Lelystad Airport 

afgerond is? 
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Voor beantwoording van deze vraag verwijs ik u naar het antwoord op vraag 1. Het 

verificatieproces is nog gaande en ik hoop hierover op zeer korte termijn uitsluitsel te 

kunnen geven. 

.  

 
3. Kan zij bevestigen dat bij de verificatie gekeken wordt of de PAS-melding correct en volledig 

is gedaan ten aanzien van de op dat moment geldende voorwaarden (die dus golden onder 

het PAS)? Welke instantie is verantwoordelijk voor de verificatie? Welke instantie was het 

bevoegd gezag voor de PAS-melding die destijds is gedaan en welke instantie is nu het 

bevoegd gezag voor het al dan niet legaliseren van Lelystad Airport? 

 

De verificatie wordt uitgevoerd zoals vastgelegd in het legalisatieprogramma en de 

Regeling natuurbescherming, conform de eisen zoals in het antwoord op vraag 1. Voor 

alle hier genoemde processen is LNV het bevoegd gezag. 

 
4. Wie is de initiatiefnemer van de natuurvergunningaanvraag voor Lelystad Airport? Kan de 

minister de informatie die voor het verificatieproces door de initiatiefnemer is aangeleverd 

met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet? 

 

De initiatiefnemer is Lelystad Airport. De informatie die PAS-melders aanleveren, 

wordt niet gepubliceerd. Een eventuele ontwerpvergunning wordt ter inzage gelegd, en 

is voor eenieder in te zien.  

 
5. Welke rol speelt de passende beoordeling die Royal Haskoning DHV heeft uitgevoerd in dit 

verificatieproces? 1 

 

De door Lelystad Airport ingediende informatie wordt betrokken bij de verificatie. De 

passende beoordeling die wordt gebruikt bij de legalisering is een andere: alle meldingen die 

op hetzelfde moment worden gelegaliseerd, maken gebruik van eenzelfde passende 

beoordeling die in opdracht van het Rijk wordt opgesteld.  

 
6. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben nog een aantal inhoudelijke vragen 

over de PAS-melding voor Lelystad Airport. Klopt het dat er een oorspronkelijke PAS-melding 

is gedaan in 2016 en een geactualiseerde PAS-melding in 2019, slechts twee weken voordat 

de Raad van State het PAS vernietigde?  

 

Het klopt dat er in 2016 een melding is ingediend. Die melding is in mei 2019 geactualiseerd. 
7. Kan de minister uitleggen waarom dit is gebeurd en hoe dit proces is gegaan?  

Uitleg IenW actualisatie. 

 
8. Kan zij aangeven waarom zij het register van PAS-melders niet openbaar gemaakt heeft? 

Kan zij dat alsnog doen, omdat dit over milieu-informatie gaat, waar burgers recht op 

hebben?2  

Via een wob-verzoek zijn de meldingen die tot 13 januari 2019  zijn ingediend inmiddels 

openbaar gemaakt. PM Link. 
9. Deze leden zouden graag inzicht krijgen in de parameters waarmee is gerekend voor de PAS-

melding van Lelystad Airport en die nu worden gebruikt bij de verificatie. Kan de minister 

deze met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?  

 
1 https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/392274.pdf  
2 Op basis van het Verdrag van Aarhus over toegang tot informatie over milieuzaken, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056  
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Deze leden roepen de minister dan ook op om de motie van de leden Vestering en Van Raan 

zonder verdere vertraging uit te voeren en legalisatie van Lelystad Airport middels de 

collectieve regeling voor de PAS-melders te staken. 

Tevens verzoeken zij de minister om deze Kameruitspraak te betrekken bij de verdere politieke 

besluitvorming over de eventuele openstelling van Lelystad Airport. 

 

 

 

II Antwoord / Reactie van de Minister  

 

 



Van:  
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 16:42 
Aan:  

 
Onderwerp: Antw: 

Beantwoording_Kamervragen_over_inbreng_SO_uitvoering_motie_inzake_sti
kstofdepositieruimte_Lelystad_Airport 

Dag  

 is vrij vandaag. In zijn plaats ben ik akkoord. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Datum: 22 februari 2022 om 16:39:31 CET 
Aan: @minlnv.nl>,  

@minlnv.nl>, @minlnv.nl>,  
@minlnv.nl>, @minlnv.nl> 

Onderwerp: 
Beantwoording_Kamervragen_over_inbreng_SO_uitvoering_motie_inzake_stikstofdepositieruimte_Lely
stad_Airport 

Dag allen,

Zojuist begreep ik dat IenW akkoord is met de eerder toegezonden beantwoording. Ik heb daar met 
het oog op taalfouten nog goed doorheen proberen te lopen en enkel tekstuele aanpassingen gedaan. 

Behandelmap staat in domus klaar, maar duurt te lang om die route nog te starten lijkt me. Vandaar 
even via deze weg: nota is ook bijgevoegd.

Groet,
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Van:  
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 17:12 
Aan:  

 
Onderwerp: RE: 

Beantwoording_Kamervragen_over_inbreng_SO_uitvoering_motie_inzake_sti
kstofdepositieruimte_Lelystad_Airport 

Ook akkoord. Veel dank! 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 16:40 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 

Onderwerp: 
Beantwoording_Kamervragen_over_inbreng_SO_uitvoering_motie_inzake_stikstofdepositieruimte_Lely
stad_Airport 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:01 
Aan:  
Onderwerp: info MR mbt LA 

Hallo  

Domus werkt nog steeds niet, maar gelukkig zijn er nog temporary files in de verkenner beschikbaar. 

Onderstaande stond in de nota’s mbt de ondertekening van de Kamerbrief: 

Informatie t.b.v. uw mededeling in de Ministerraad. 
• Recentelijk is door een uitspraak van de Raad van State duidelijk geworden dat adresgegevens van
de melders openbaar gemaakt moeten worden. Ook lopen er enkele handhavingsverzoeken tegen
melders.

• Aan de melders wordt een brief gestuurd om dit toe te lichten en ze waar mogelijk gerust te stellen.

• Een van de melders is Lelystad Airport. Daarvan is de verificatie afgerond en blijkt dat Lelystad
Airport kan niet worden gelegaliseerd via het spoor van het Legalisatieprogramma PAS-meldingen,
omdat niet wordt voldaan aan de daarvoor geldende criteria.
• Dit betekent niet dat dat de toekomstige opening van Lelystad Airport hierdoor ook automatisch of
definitief van de baan is.
• Lelystad heeft de mogelijkheid om zelf stikstof ruimte te realiseren om zo een volledige aanvraag
voor een natuurvergunning te kunnen doen.

• Wellicht kan dit handig gebundeld worden met de opgave die er ten aanzien van Schiphol ligt.
• Realisatie van het coalitieakkoord blijft vooralsnog het uitgangspunt.

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:16 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: MR-mededeling meldingen 

Dag  

Onderstaand de tekst zoals we die eerder hebben aangeleverd. Ik voeg er in rood nog een zin over de 
actualiteit mbt goedkeuring legalisatieprogramma aan toe. 

Groet, 
 

Informatie t.b.v. uw mededeling in de Ministerraad. 

• Recentelijk is door een uitspraak van de Raad van State duidelijk geworden dat adresgegevens van
de melders openbaar gemaakt moeten worden. Ook lopen er enkele handhavingsverzoeken tegen
melders.

• Aan de melders wordt een brief gestuurd om dit toe te lichten en ze waar mogelijk gerust te stellen.
• Het programma waarmee de meldingen gelegaliseerd kunnen worden, heb ik deze week

geaccordeerd en gepubliceerd.
• Een van de melders is Lelystad Airport. Daarvan is de verificatie afgerond en blijkt dat Lelystad
Airport kan niet worden gelegaliseerd via het spoor van het Legalisatieprogramma PAS-meldingen,
omdat niet wordt voldaan aan de daarvoor geldende criteria.

• Dit betekent niet dat dat de toekomstige opening van Lelystad Airport hierdoor ook automatisch of
definitief van de baan is.
• Lelystad heeft de mogelijkheid om zelf stikstof ruimte te realiseren om zo een volledige aanvraag
voor een natuurvergunning te kunnen doen.
• Wellicht kan dit handig gebundeld worden met de opgave die er ten aanzien van Schiphol ligt.
• Realisatie van het coalitieakkoord blijft vooralsnog het uitgangspunt.

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 
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Van:  
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 13:37 
Aan:  
Onderwerp: Kamerbrief verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
Bijlagen: DOMUS-22027517-v20-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport.DOCX 

Urgentie: Hoog 

Hallo  en  

Hierbij de huidige versie van de Kamerbrief. Het is de bedoeling dat die mede namens de minister van 
I&W wordt verstuurd. 
Ik heb zojuist vernomen dat vanwege het reces volgende week het de bedoeling is dat hij a.s. 
vrijdagochtend ter ondertekening in de tas van de minister zit. 

Wat er nog aan de brief moet gebeuren: 
Check/aanvulling I&W op het vervolgproces (voorlaatste alinea) i.s.m. DGS. >  en  
Check op eventuele aanvulling tekst n.a.v. het overleg tussen beide ministers van vorige week. > 

 

Denken jullie dat het lukt om mij uiterlijk morgenmiddag een afgestemde tekst aan te leveren? 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In de berekening van de feitelijk beoogde 

situatie is en warmteinhoud van 0 MW toegepast. 

 

Verkeersaantrekkende werking 

Ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking zijn in de PAS-melding geen 

snelwegen buiten Flevoland betrokken, terwijl in de geactualiseerde berekening 

van de feitelijk beoogde situatie (delen van) de A1 en A6 in Noord-Holland en de 

A27 tussen de stad Utrecht en Flevoland zijn opgenomen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

beoogde situatie sterk afwijkt van die van de PAS-melding en op diverse habitats 

in Natura-2000 flink, tot maximaal zo’n 20 keer, hoger is. Ook is de verdeling van 

de stikstofdepositie over de Natura 2000-gebieden anders. In de PAS-melding was 

een hoogste depositie berekend van 0,59 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied 

Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie is er sprake van een hoogste berekende 

depositie van 4,12 mol/ha/jaar in Natura 2000-gebied Naardermeer.  

 

Op basis van het bovenstaande is de uitkomst van de verificatie van de PAS-

melding voor Lelystad Airport negatief. Dit betekent dat Lelystad Airport niet in 

aanmerking komt voor legalisering op basis van de middelen en depositieruimte 

uit het legalisatieprogramma PAS-meldingen. Voor toekomstige openstelling van 

Lelystad Airport dient een reguliere vergunningprocedure te worden doorlopen. De 

doorlooptijd van deze procedure is mede afhankelijk van de mate waarin, de 

snelheid waarmee de benodigde mitigerende maatregelen getroffen kunnen 

worden en politieke besluitvorming. 

 

Hiermee beschouw ik ook de motie-Van Vestering en Van Raan (Kamerstuk 

35600, nr. 65), waarin de regering wordt verzocht om geen 

stikstofdepositieruimte te reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport 

binnen de collectieve legalisering van de PAS-melders, als afgedaan. 

 
 

 

 

 

Christianne van der Wal-Zeggelink 

Minister voor Natuur en Stikstof 



Van:  
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 11:36 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: MR annotatie en MR-mededeling PAS-melders 

Dag  

Kun je onderstaande opnemen in de geannoteerde agenda voor de MR onder mondelinge punten? 

En in de MR-lunch melden: 
• De minister voor NenS zal een update geven over de legalisatie van de PAS-melders.

Groet,  

Informatie t.b.v. uw mededeling in de Ministerraad. 
• Recentelijk is door een uitspraak van de Raad van State duidelijk geworden dat adresgegevens

van de melders openbaar gemaakt moeten worden. Ook lopen er enkele
handhavingsverzoeken tegen melders.

• Aan de melders wordt een brief gestuurd om dit toe te lichten en ze waar mogelijk gerust te
stellen.

• Het programma waarmee de meldingen gelegaliseerd kunnen worden, heb ik deze week
geaccordeerd en gepubliceerd.

• Een van de melders is Lelystad Airport. Daarvan is de verificatie afgerond en blijkt dat Lelystad

Airport kan niet worden gelegaliseerd via het spoor van het Legalisatieprogramma PAS-
meldingen, omdat niet wordt voldaan aan de daarvoor geldende criteria.

• Dit betekent niet dat dat de toekomstige opening van Lelystad Airport hierdoor ook
automatisch of definitief van de baan is.

• Lelystad heeft de mogelijkheid om zelf stikstof ruimte te realiseren om zo een volledige
aanvraag voor een natuurvergunning te kunnen doen.

• Wellicht kan dit handig gebundeld worden met de opgave die er ten aanzien van Schiphol ligt.

• Realisatie van het coalitieakkoord blijft vooralsnog het uitgangspunt.
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Van:  
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 12:43 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: Antw: MR annotatie en MR-mededeling PAS-melders 

Hi   
Ik ben akkoord. In de tweede bullit kan het woord “wordt” vervangen worden door “is”. Die brief is 
namelijk al uit. 

 

Van: @minlnv.nl> 
Datum: 24 februari 2022 om 11:35:42 CET 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>,  

@minlnv.nl>, @minlnv.nl>,  
@minlnv.nl> 

Onderwerp: MR annotatie en MR-mededeling PAS-melders 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 13:13 
Aan:  
Onderwerp: kamerbrief LA 
Bijlagen: DOMUS-22077696-v1-Ondertekening_Kamerbrief_over_verificatie_PAS-

melding_Lelystad_airport.docx; DOMUS-22027517-v21-Verificatie_PAS-
melding_Lelystad_Airport.docx 

Urgentie: Hoog 

Hallo  

Hierbij alvast per mail de versies zoals nu in domus staan. 
Ik probeer BPZ te contacten waarom nog niet is geparafeerd en naar je doorgezet. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 

194
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e



TER ONDERTEKENING 

Aan de Minister voor Natuur en Stikstof 

Ondertekening Kamerbrief over verificatie PAS-melding 

Lelystad airport 

Pagina 1 van 2 

Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

Auteur 

 

  

@minlnv.nl

Datum 

25 februari 2022 

Kenmerk 

DGNVLG / 22077696 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

1 

Ontvangen BPZ 

Parafenroute 

Aanleiding 

U heeft de Kamer toegezegd haar te informeren over de ontwikkelingen met 

betrekking tot Lelystad Airport. De uitkomst van de verificatie van de PAS-melding 

is een ontwikkeling die de Kamer aangaat, mede omdat deze ook betrekking heeft 

op de motie-Van Vestering en Van Raan (beide PvdD; Kamerstuk 35600, nr. 65), 

waarin de regering wordt verzocht om geen stikstofdepositieruimte te reserveren 

voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de collectieve legalisering van de 

PAS-melders. 

Een concept van deze brief is eerder ter informatie aan u voorgelegd en op details 

aangepast naar aanleiding van uw gesprek met de minister van I&W hierover. De 

passage over het vervolgtraject is ambtelijk met I&W afgestemd. 

Advies 

U kunt de Kamerbrief ondertekenen. 

De brief kan worden verstuurd nadat eerst Lelystad Airport en vervolgens de 

ministerraad zijn geïnformeerd. De verzending van de Kamerbrief vindt plaats na 

de ministerraad in afstemming met AZ/RVD. 

Kernpunten 

• De PAS-melding van Lelystad Airport is geverifieerd op dezelfde basis als voor

alle andere meldingen.

• De uitkomst van de melding is negatief. Er wordt niet voldaan aan de criteria

van de Regeling natuurbescherming. 

• Dit hoeft de openstelling van Lelystad Airport niet in de weg te staan.

 

 

 

 

 

. 

BPZ  
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 

 
Kenmerk 

DGNVLG / 22077696 • De motie-Van Vestering en Van Raan (beide PvdD) kan hiermee als afgedaan 

worden beschouwd. 

 

Toelichting 

 

Informatie t.b.v. uw mededeling in de Ministerraad. 

• Recentelijk is door een uitspraak van de Raad van State duidelijk geworden dat 

adresgegevens van de melders openbaar gemaakt moeten worden. Ook lopen er 

enkele handhavingsverzoeken tegen melders. 

• Aan de melders wordt een brief gestuurd om dit toe te lichten en ze waar 

mogelijk gerust te stellen. 

• Een van de melders is Lelystad Airport. Daarvan is de verificatie afgerond en 

blijkt dat Lelystad Airport kan niet worden gelegaliseerd via het spoor van het 

Legalisatieprogramma PAS-meldingen, omdat niet wordt voldaan aan de 

daarvoor geldende criteria. 

• Dit betekent niet dat dat de toekomstige opening van Lelystad Airport hierdoor 

ook automatisch of definitief van de baan is. 

• Lelystad heeft de mogelijkheid om zelf stikstof ruimte te realiseren om zo een 

volledige aanvraag voor een natuurvergunning te kunnen doen. 

• Wellicht kan dit handig gebundeld worden met de opgave die er ten aanzien van 

Schiphol ligt. 

• Realisatie van het coalitieakkoord blijft vooralsnog het uitgangspunt. 

 

U ontvangt t.b.v. de MR een reactieve woordvoeringslijn indien u vragen krijgt 

over dit onderwerp. 

 





 
 

 

  
 

Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

lager. De melding van 3 mei 2019 bevatte een warmte-inhoud van 43 MW die een 

onderschatting opleverde van de maximale hoeveelheden depositie op diverse 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In de berekening van de feitelijk beoogde 

situatie is een warmte-inhoud van 0 MW toegepast. 

 

Verkeersaantrekkende werking 

Ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking zijn in de PAS-melding geen 

snelwegen buiten Flevoland betrokken, terwijl in de geactualiseerde berekening 

van de feitelijk beoogde situatie (delen van) de A1 en A6 in Noord-Holland en de 

A27 tussen de stad Utrecht en Flevoland zijn opgenomen. 

 

Geconcludeerd moet worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

beoogde situatie sterk afwijkt van die van de PAS-melding en op diverse habitats 

in Natura-2000 flink, tot maximaal zo’n 20 keer, hoger is. Ook is de verdeling van 

de stikstofdepositie over de Natura 2000-gebieden anders. In de PAS-melding was 

een hoogste depositie berekend van 0,59 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied 

Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie is er sprake van een hoogste berekende 

depositie van 4,12 mol/ha/jaar in Natura 2000-gebied Naardermeer. 

 

Op basis van het bovenstaande is de uitkomst van de verificatie van de PAS-

melding voor Lelystad Airport negatief. Dit besluit betekent niet dat de opening 

van Lelystad van de baan is. Lelystad Airport zal naar aanleiding van dit besluit 

niet meer kunnen rekenen op stikstofruimte uit het bronmaatregelenpakket, maar 

zelf bronmaatregelen moeten nemen om een vergunning in het kader van de Wet 

natuurbescherming te verkrijgen. In overleg met de luchthaven zal bekeken 

worden hoe en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden, al dan niet in de 

lopende vergunningaanvraag van 10.000 vliegtuigbewegingen. 

 

Hiermee beschouw ik ook de motie-Van Vestering en Van Raan (Kamerstuk 

35600, nr. 65), waarin de regering wordt verzocht om geen 

stikstofdepositieruimte te reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport 

binnen de collectieve legalisering van de PAS-melders, als afgedaan. 

 
 

 

 

 

Christianne van der Wal-Zeggelink 

Minister voor Natuur en Stikstof 

 



Van:  
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 14:44 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Spreeklijn PAS-melders / LA 

Dag allen, 

Als het besluit over LA wereldkundig wordt gemaakt (vr 4/3 en ma 7/3 heb ik in de agenda in potlood), 
is het fijn een spreeklijn gereed te hebben. Op basis van jullie reacties op de eerste versie, heb ik nog 
een paar kleine wijzigingen doorgevoerd: 

- Wie een nieuwe activiteit wilde beginnen of een activiteit wilde uitbreiden, kon tijdens het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) vanaf 2015 volstaan met een melding wanneer de stikstofdepositie
van die activiteit onder de 1 mol bleef.

- Na de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State op 29 mei 2019, dat een streep zette door dit
programma, had dit tot gevolg dat circa 3.500 zogenoemde PAS-melders nu geen geldige
natuurvergunning hebben.

- Het kabinet heeft van meet af aan gezegd PAS-melders, na controle van de melding, van een
natuurvergunning te voorzien.
- Dit is ook vastgelegd in de aangenomen Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Het
legalisatieprogramma om dit te regelen is op 28 februari gestart.
- Om in aanmerking te komen voor het legalisatieprogramma loopt er een zogeheten verificatieproces
bij alle PAS-melders om na te gaan of aan criteria (zoals vastgelegd in de Regeling natuurbeheer) is

voldaan.
- Dit om te borgen dat alleen die PAS-meldingen een natuurvergunning krijgen die zijn ingediend en
uitgevoerd zoals ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof de bedoeling was.
- De PAS-melding Lelystad Airport is geverifieerd op dezelfde basis als alle andere meldingen.
- De uitkomst is dat Lelystad Airport niet voldoet aan de criteria om als PAS-melder een
natuurvergunning te krijgen.

- De activiteit Lelystad Airport wijkt, als wordt gekeken naar de feitelijke beoogde situatie van het

vliegveld, af van de PAS-melding zoals die is gedaan.
- De afwijking betreft invoergegevens met betrekking tot de warmte-inhoud van vliegtuigmotoren en
gegevens over de verkeerstoename op het wegennet rondom de beoogde luchthaven
- Dit betekent dat Lelystad Airport geen natuurvergunning krijgt via het legalisatieprogramma voor de
PAS-melders.
- Lelystad Airport heeft uiteraard wel de mogelijkheid om zelf stikstofruimte te realiseren – om zo aan
een aanvraag voor een natuurvergunning te voldoen.

Mochten jullie nog aanvullingen/suggesties hebben: dan hoor ik dat graag! 

 
 

........................................................................ 
Directie Communicatie 
Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T:  
E: @minlnv.nl  
www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 15:05 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Spreeklijn PAS-melders / LA 

Hallo  

Het criterium waarop wordt afgewezen luidt: als het project substantieel afwijkt van het gemelde 
project, veroorzaakt het gewijzigde project niet meer stikstofdepositie op een of meer voor stikstof 
gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde project. 
Het gaat dus om de afwijking én het feit dat die afwijkingen leiden tot meer stikstofdepositie dan 
oorspronkelijk gemeld. Dit is denk ik ook belangrijk voor de beeldvorming. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 14:44 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Spreeklijn PAS-melders / LA 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 15:20 
Aan:  
CC:  

 
 

Onderwerp: Overdracht Lelystad airport 

Dag  en , 

Wat betreft de brief over Lelystad: 
• Deze staat in DOMUS bij (bhm 2207 7755) en die moet daarna z.s.m. langs de minister

voor NenS ter akkoord. Tegelijk leidt IenW hem langs Mark Harbers.
• De brief kan vanzelfsprekend pas uit nadat zij akkoord zijn, maar het moment van verzending

wordt nog door  doorgegeven i.o.m.  en jullie.

• Als we het moment van verzending weten dan moet eerst Lelystad zelf geïnformeerd worden
voordat de brief naar de Kamer gaat.

• Neem voor verzending ook graag even contact op met  van DBO-IenW.

Als jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag, maar bij deze heb ik hem aan jullie overgedragen. 

Groet,  
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Van:  
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 15:23 
Aan:  
CC:  

 
 

Onderwerp: RE: Overdracht Lelystad airport 

Categorieën: cc 

Oké helder.  pakt deze vanuit BPZ verder op. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 15:20 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Overdracht Lelystad airport 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek




