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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-659569915 (DOS-2016-
0000410)

Onderwerp

Informeren Provinciale Staten over advies Advocaat-Generaal prejudiciële vragen Programma

Aanpak Stikstof (PAS)

Advies

1 . Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over het advies van

de Advocaat-Generaal Kokott aan het Europese Hof betreffende prejudiciële vragen over het

Programma Aanpak Stikstof (PAS).

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale Staten over het advies

van de Advocaat-Generaal over prejudiciële vragen over het PAS.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
Brief aan PS over advies Advocaat-Generaal prejudiciële vragen PAS
Conclusie Advocaat-Generaal inzake PAS

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 28 augustus 2018 8 augustus 2018
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1 Toelichting voor het College

 

In 2015 is na een lange aanloop het PAS gestart, met als doelstellingen ruimte voor economie én

natuurherstel én minder stikstof in de natuur. Direct na de start zijn vele vergunningen

aangevraagd en verleend o.b.v. het PAS. Ook zijn vergunningen aangevochten door partijen

zoals Werkgroep Behoud de Peel en de MOB. Deze partijen beroepen zich erop dat het landelijke

PAS zich niet of onvoldoende verhoudt tot de Europese Habitatrichtlijn en dus onvoldoende

bescherming biedt voor de natuur. De Afdeling van de Raad van State heeft via prejudiciële

vragen aan het Europese Hof gevraagd of het PAS voldoet aan de eisen van de Habitatrichtlijn.

Op 25 juli 2018 heeft de Advocaat-Generaal Kokott het advies gepubliceerd aan het Europese

Hof. In het najaar van 2018 zal de Hof uitspraak doen. In de loop van 2019 zal de Afdeling van de

Raad van State uitspraak doen in de lopende beroepszaken.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële gevolgen.  

 

Juridisch kader

Er zijn geen directe juridische consequenties als gevolg van het advies van de AG.

 

2 Proces

 

Het PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. Op grond van het PAS worden vergunningen

verleend aan projecten in de sectoren energie, chemie en industrie,  landbouw, infrastructuur,

woningbouw, bedrijventerreinen etc.

 

3 Communicatiestrategie

 

Het PAS is een landelijke samenwerking tussen de 12 provincies, het ministerie van LNV en het

ministerie van IenW. De communicatie wordt landelijk afgestemd. Er is geen aanleiding voor

actieve externe communicatie. De PAS-partners wachten de uitspraken van het Europese Hof en

de Afdeling af. 

 


