
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 20 december 2022 
Ons kenmerk 51/5.2/2022002093 
Behandeld door team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving   
Onderwerp: Informerende brief rechterlijke uitspraken in relatie tot vergunning-
verlening  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over diverse onderwerpen met betrekking tot natuur-
vergunningverlening. Wij gaan in deze brief nader in op diverse rechtelijke uit-
spraken en een aantal andere recente ontwikkelingen die van belang zijn voor 
vergunningverlening.  
Op 25 november 2022 heeft de minister voor Natuur en Stikstof een brief  
gestuurd naar de Tweede Kamer over de "Voortgang integrale aanpak landelijk 
gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos1". Deze brief zullen 
wij hierna “kamerbrief” noemen.  
 
Afhandeling van aanvragen 
De provincie Drenthe is, in haar rol als bevoegd gezag voor de Wet natuur- 
bescherming, verantwoordelijk voor het verlenen van natuurvergunningen en 
het afgeven van “Verklaring Van Geen Bedenkingen” (VVGB) aan gemeenten.  
 
Op dit moment hebben wij 175 aanvragen in behandeling (waaronder een deel 
VVGB’s). Van deze aanvragen is circa 80% gericht op intern salderen en circa 20% 
gericht op extern salderen. Door telkens wisselende juridische uitspraken en an-
dere landelijke ontwikkelingen is het afronden van deze aanvragen zeer moei-
zaam. Hierna schetsen wij met welke wijzigende omstandigheden wij te maken 
hebben en kunnen krijgen.  
 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voort-

gang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos/voort-
gang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos.pdf  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos.pdf
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Emissiearme stalsystemen en RAV factoren 
Van de 175 vergunningaanvragen gaan circa 90 aanvragen over een emissiearm 
stalsysteem.  
Eerder kon, op basis van een AERIUS-berekening met een verwijzing naar de 
RAV-factoren een natuurvergunning worden verleend. Uit recente uitspraken van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State2 (hierna RvS) blijkt echter 
dat er teveel onzekerheid is over het stikstof-reducerend effect van in ieder geval 
drie staltypen. De minister heeft in de kamerbrief en een nadere beleidsreactie3 
aangegeven, mede naar aanleiding van nader onderzoek, dat dit gevolgen heeft 
voor alle typen emissiearme stalsystemen uit de RAV. Voor al deze systemen geldt 
dat er onzekerheid is over de hoogte van de ammoniakemissie.  
 
Naar verwachting is vergunningverlening voor een emissiearm systeem (bij ons  
in 51% van de gevallen) hierdoor praktisch niet meer mogelijk de komende pe-
riode. Volgens de minister kunnen vergunningen alleen nog onder striktere voor-
waarden worden verleend. Namelijk als de initiatiefnemer een passende beoor-
deling bij ons indient, waaruit blijkt dat wij met wetenschappelijke zekerheid 
kunnen stellen dat de betreffende emissiearme stal wel de werking heeft zoals 
opgenomen in de RAV. Onze inschatting is dat dit in de praktijk voor de meeste 
gevallen niet direct aangetoond kan worden. De minister wil samen met pro- 
vincies een handreiking schrijven hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Die zou 
medio 2023 beschikbaar komen, waarmee er helaas nog geen oplossing is voor 
de korte termijn.  
 
Voor veel ondernemers heeft dit vergaande consequenties, omdat het bouwen 
van een nieuwe stal vaak nieuw toekomstperspectief geeft. Daarnaast komt stal-
innovatie in brede zin zo tot stilstand. Aangezien wij op korte termijn (in de 
meeste gevallen) geen houdbare vergunning kunnen afgeven, willen wij als volgt 
met deze situaties omgaan. In plaats van deze aanvragen direct te weigeren,  
geven wij alle initiatiefnemers die een vergunning voor een emissiearme stal bij 
ons hebben aangevraagd, de keuze. Zij kunnen de in behandeling zijnde aan-
vraag: aanhouden (tot de handreiking komt), voorzien van aanvullingen (pas-
sende beoordeling) of intrekken.   
 
Bouwvrijstelling 
Van de 175 vergunningaanvragen zijn er circa 64 waar mogelijk sprake is van 
emissies in de bouwfase. De bouwfase is door de aanvragers echter niet onder-
bouwd, omdat deze door de wetgever per 1 juli 2021 was vrijgesteld van de na-
tuurbeschermingstoets (bouwvrijstelling).  
 
Op 2 november 2022 heeft de RvS in de Porthos-uitspraak echter geoordeeld dat 
de bouwvrijstelling buiten toepassing moet worden gelaten. Als gevolg van deze 
uitspraak gelden voor de bouwfase en voor ons als bevoegd gezag weer de re-
gels, zoals die tot 1 juli 2021 golden. Dat betekent dat in beginsel voor ieder 
(bouw)project onderzocht dient te worden of het project significante gevolgen 
kan hebben voor een Natura-2000 gebied.  

 
2 Uitspraken van de Raad van State op 7 september en 12 oktober 2022 (202106900/1/R2, 

202106908/1/R2 en 202106915/1/R2, 202106903/1/R2) 
3 Zie de bijlage bij de kamerbrief. 
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Voor circa 30% van de lopende vergunningaanvragen betekent dit dat de aan-
vraag, waar sprake is van een bouwcomponent, aangevuld moet worden met een 
AERIUS-berekening met een onderbouwing van de bouwfase.  
 
In de kamerbrief heeft het kabinet aangekondigd in het eerste kwartaal van 2023 
kengetallen of vuistregels aan te leveren, ter vermindering van de administra-
tieve lasten voor initiatiefnemers. Met name voor kleine projecten kan dat enorm 
schelen in de rekenlast. Verder onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om via 
een generieke voortoets een bepaalde ondergrens toe te gaan passen. Deze ont-
wikkelingen zullen wij nauwgezet volgen en via de IPO-lijn denken wij mee aan 
oplossingen.  
 
Beweiden en bemesten 
Van de 175 vergunningaanvragen zijn er circa 35 die beweiden aanvragen in de 
aangevraagde bedrijfssituatie. Op 12 oktober 2022 heeft de RvS vijf uitspraken 
gedaan in zaken waarbij het (onder meer) ging om de vraag of het beweiden van 
percelen vergunningplichtig is en zo ja, hoe deze activiteit beoordeeld moet  
worden.4  
 
Om de gevolgen van deze uitspraak te kunnen duiden, gaan wij eerst terug naar 
de PAS uitspraak van 29 mei 20195 over beweiden en bemesten. In die uitspraak 
heeft de RvS bepaald dat de oprichting, wijziging of exploitatie van een melkvee-
houderij en het weiden van vee één project is. Dat betekent dat de effecten van 
stalemissies en emissies van beweiden van percelen gelijk moeten worden beoor-
deeld (als beweiden wordt aangevraagd in de vergunning).  
 
Verder heeft de RvS in die uitspraak bepaald dat het bemesten van gronden op 
zichzelf een project is. De gevolgen daarvan worden op zichzelf bepaald en in be-
ginsel niet in samenhang met de exploitatie, oprichting of uitbreiding van een 
agrarisch bedrijf beoordeeld.  
 
In de uitspraken van 12 oktober 2022 heeft de RvS bepaald dat bij het beweiden 
van percelen, de toestemming voor bemesten gebruikt mag worden om intern 
mee te salderen. Daarvoor moet de referentiesituatie van het bemesten worden 
bepaald. Bemeste percelen kunnen als referentiesituatie gebruikt worden als:  
 
(a) uit het bestemmingsplan dat op de referentiedatum (10 juni 1994) van kracht 

was volgt dat het bemesten was toegestaan en dat dit de hele tussenliggende 
periode tot op heden ook nog zo is én  

(b) de gronden voor de referentiedatum bemest werden. Dat laatste wordt als 
vaststaand aangenomen als de gronden als landbouwgrond in gebruik waren. 
Dit feitelijke gebruik dient aangetoond te worden door bijvoorbeeld een 
luchtfoto (zie hieronder). 

 
  

 
4 Raad van State: koeien in de wei leiden niet altijd tot extra stikstofuitstoot - 

Raad van State 
5 ECLI:NL:RVS:2019:1604 

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@133315/koeien-in-de-wei-stikstofuitstoot/
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@133315/koeien-in-de-wei-stikstofuitstoot/
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Wij vinden het positief dat nu duidelijk is geworden dat koeien in de wei mogen 
staan, als dat maar gebeurt op landbouwgrond die altijd al als landbouwgrond 
gebruikt is en planologisch mocht worden gebruikt. Dit heeft wel als gevolg dat 
aanvragen voor natuurvergunningen met beweiden (in Drenthe geldt dit voor 
circa 20% van de aanvragen) aanzienlijk meer onderbouwd moeten worden en 
wij, als bevoegd gezag, beduidend meer gegevens moeten controleren.  
 
Om de boeren in Drenthe te helpen (bij de onderbouwing van de ‘b’ hierboven) 
zullen wij in het voorjaar van 2023 een luchtfoto van Drenthe op onze website 
plaatsen (van voor 10 juni 1994). Deze hebben wij aangeschaft en wordt op dit 
moment gereed gemaakt voor het digitaal beschikbaar stellen.   
 
Vergunningplicht intern salderen 
In de kamerbrief is verder aangekondigd dat het kabinet intern salderen weer 
vergunningplichtig wil maken. Het streven is per 1 januari 2024. Hiervoor worden 
verschillende varianten uitgewerkt. De vergunningplicht geeft ondernemers meer 
zekerheid bij intern salderen. Afhankelijk van hoe de vergunningplicht uiteinde-
lijk wordt ingevuld, leidt dit waarschijnlijk tot extra vergunningaanvragen.   
 
Latente ruimte 
Gekoppeld aan de herintroductie van de vergunningplicht voor intern salderen 
stelt de minister voor om, samen met provincies, het risico van latente ruimte in 
bestaande natuurvergunningen te beperken. Latente ruimte is de ruimte in  
natuurvergunningen die (nog) niet gebruikt is. Het risico is dat latente ruimte, 
geschat op 21% en 40% in de bestaande vergunningen6, in gebruik wordt ge- 
nomen hetgeen slecht is voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit maakt 
activiteiten kwetsbaar voor juridische procedures, zoals bijvoorbeeld intrekkings-
verzoeken. De in de kamerbrief voorgestelde voorstellen wil de minister de ko-
mende periode nader uitwerken in samenspraak met de provincies.  
 
PAS-melders 
Wij hebben kennisgenomen van het voorstel in de kamerbrief, dat de gewonnen 
stikstofruimte die met de opkoopregeling LBV+ (de 120% regeling) met prioriteit 
naar de PAS-melders gaat. In eerdere stukken, zoals het legalisatieprogramma 
PAS-meldingen, stonden andere ontwikkelingen voorop. Waaronder woning-
bouw en MIRT projecten. 
 
Additionaliteit 
Voldoen aan het additionaliteitsvereiste is een voorwaarde voor het kunnen uit-
geven van stikstofruimte bij bijvoorbeeld extern salderen of het gebruik van een 
stikstofbank. De minister gaat hier in de kamerbrief nader op in. In het kort komt 
het erop neer dat gewonnen stikstofruimte niet zonder meer uitgegeven kan 
worden aan nieuwe ontwikkelingen, als diezelfde ruimte nodig is om de verslech-
tering van de natuur tegen te gaan en de weg naar duurzaam herstel daarvan 
niet onontkoombaar is ingezet.  
 

 
6 Beschouwingen op de omvang van latente ruimte in Wnb-toestemmingen |  

Rapport | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/22/bijlage-4-rapport-latente-ruimte-in-vergunningen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/22/bijlage-4-rapport-latente-ruimte-in-vergunningen


5 
 

 

De minister stelt daarom een aanpak voor een forse reductie voor. Het voorstel 
voor het opkopen van piekbelasters (2000 tot 3000 bedrijven) gaat mede hierom 
verder dan het advies van Johan Remkes (500-600 bedrijven).  
 
Op dit moment is nog onduidelijk of met deze aanpak voldaan gaat worden aan 
het additionaliteitsvereiste en of de gewonnen ruimte ook daadwerkelijk uitge-
geven kan worden aan andere doelen (bijvoorbeeld legalisatie PAS-melders) dan 
het voorkomen van een verslechtering van de natuur. In het najaar van 2023 
volgt een evaluatiemoment om te toetsen wat de nieuwe opkoopregeling op 
gaat leveren.  
 
Veegbesluit 
De minister heeft op 25 november 2022 het ‘Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijn- 
gebieden vanwege aanwezige waarden’ genomen. In de media staat dit besluit 
ook wel bekend als het ‘veegbesluit’. Voor de korte termijn is vergunningverle-
ning hierdoor lastiger geworden. In de huidige versie van AERIUS zijn namelijk 
nog niet de nieuwe aanwezige waarden opgenomen. Dit gebeurt pas bij de  
release van AERIUS 2022, nu gepland in de week van 24 januari 2023. Voor de 
tussenliggende periode is er een handreiking gemaakt hoe vergunningverleners 
kunnen omgaan met lopende vergunningprocedures. 
 
Technische aanpassing beleidsregels Wet natuurbescherming 
Op 6 december 2022 hebben wij enkele technische aanpassingen van de beleids-
regels Wet natuurbescherming provincie Drenthe vastgesteld. Inhoudelijk  
brengen deze aanpassingen geen veranderingen met zich mee ten opzichte van 
bestaand beleid. Het zijn aanpassingen van landelijk vastgestelde beleidsregels, 
die elke provincie op dezelfde wijze heeft vastgesteld. Met deze aanpassing zijn 
onze beleidsregels hiermee weer in lijn.  
 
25 kilometer afkap/ViA15 
Op 22 november 2022 heeft een zitting plaatsgevonden bij de RvS over onder an-
dere de huidige afkapgrens van 25 kilometer in het rekeninstrument AERIUS. De 
RvS streeft ernaar om aan het einde van het 1e kwartaal 2023 uitspraak te doen 
in deze zaak. Als de RvS de afkapgrens in het rekeninstrument AERIUS niet accep-
teert, kan dit vanaf dat moment gevolgen hebben voor alle dan lopende aanvra-
gen.  
 
Toezicht en Handhaving 
De minister kondigt in de kamerbrief een onafhankelijk onderzoek aan naar de 
uitvoering van toezicht en handhaving van natuurvergunningen op grond van de 
Wnb voor wat betreft stikstof. Met dat onderzoek wil zij inzicht krijgen in de 
knelpunten en de mogelijkheden om die op te lossen. Dit onderzoek vindt plaats 
in 2024. Het sluit aan op de interprovinciale aanpak die in het derde kwartaal van 
dit jaar is opgestart voor de verbetering van toezicht en handhaving. Doel is dat 
op 1 januari 2026 de uitvoering een nader vast te stellen basisniveau heeft be-
reikt. Uitkomsten van het onderzoek en de aanpak kunnen leiden tot vergroting 
en/of verandering van de provinciale inspanning voor wat betreft de uitvoering. 
In de tweede helft van 2023 is hierover waarschijnlijk meer bekend.    
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Hoe gaan wij verder met de lopende aanvragen? 
Wij hebben een mailing verstuurd naar de agrarische adviseurs die bij ons een 
aanvraag voor een natuurvergunning hebben ingediend. Hierin hebben wij de 
aanvragers gewezen op de mogelijkheid om hun aanvraag aan te passen aan de 
nieuwe juridische werkelijkheid (zoals beweiden, bouwfase en RAV codes). In  
januari 2023 houden wij een ambtelijke  voorlichtingsbijeenkomst met ge- 
meenten, waterschappen en RUD.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopige voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
wa.coll. 


