Eindversie, 19 december 2017

Aanpak Tweejaarstermijn PAS
ZORGVULDIG OMGAAN MET SCHAARSE ONTWIKKELINGSRUIMTE

Eindversie, 19 december 2017

Inhoud
Leeswijzer .................................................................................................................................................................i
1. Achtergrond ........................................................................................................................................................ 1
2. Aanleiding en reikwijdte Aanpak Tweejaarstermijn PAS .................................................................................. 5
3. Definities en handelingskader ........................................................................................................................... 8
3.1 De definitie van ‘gerealiseerd’ en ‘verricht’ .................................................................................................. 8
3.2 Provinciaal handelingskader ‘niet akkoord’ situaties ................................................................................... 8
3.2.1 Niet (helemaal) voldoen aan de definitie van ‘gerealiseerd’ en ‘verricht’ ............................................. 8
3.2.2 Er zijn meer dieren aanwezig dan vergund.......................................................................................... 10
3.2.3 Het gerealiseerde initiatief wijkt af van het vergunde initiatief .......................................................... 11
3.3 Motivatie definitie en provinciaal handelingskader ................................................................................... 11
4. Uitvoeringsproces ............................................................................................................................................. 12
4.1 Beschrijving uitvoeringsproces Aanpak Tweejaarstermijn PAS .................................................................. 12
4.1.1 Toezicht uitvoeren ............................................................................................................................... 12
4.1.2 Voornemen tot intrekken in situaties die zijn beoordeeld als ‘niet akkoord’ ....................................... 12
4.1.3 Intrekken toestemmingsbesluit als de vergunninghouder niet reageert ............................................. 13
4.1.4 Beoordelen zienswijze vergunninghouder en vervolgacties ................................................................ 13
4.2 Processchema uitvoeringsproces Aanpak Tweejaarstermijn PAS .............................................................. 14
5. Tactische handreikingen voor de uitvoering ................................................................................................... 15
5.1 Efficiënt en effectief toezicht uitvoeren ..................................................................................................... 15
5.1.1 Het toezicht prioriteren ....................................................................................................................... 15
5.1.2 Het toezicht faseren............................................................................................................................. 15
5.2 Een effectief en efficiënt vervolgproces – standaardbrieven ..................................................................... 17
6. Ambitie – pilot en uitrol Aanpak Tweejaarstermijn PAS................................................................................. 18
Bijlage 1 – Samenstelling projectgroep ................................................................................................................. 20
Bijlage 2 – Modelbrieven ...................................................................................................................................... 21
1. Modelbrief voornemen (gedeeltelijk) intrekken toestemmingsbesluit ........................................................ 21
2. Modelbrief extra realisatietermijn ............................................................................................................... 23
3. Modelbrief (gedeeltelijk) intrekken toestemmingsbesluit ........................................................................... 24

Eindversie, 19 december 2017

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 staat de achtergrond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beschreven. Aan het
einde van hoofdstuk 1 worden de vier algemene beleidsregels van de twaalf provincies geïntroduceerd. In het bijzonder de beleidsregel waar de onderhavige aanpak over gaat: ‘Het project of de
andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld middels een toestemmingsbesluit,
dient binnen twee jaar (na het onherroepelijk worden van dat besluit) te zijn gerealiseerd respectievelijk te zijn verricht. Na twee jaar kunnen GS het toestemmingsbesluit geheel of gedeeltelijk
intrekken of wijzigen’. Als u goed thuis bent in het PAS zou u hoofdstuk 1 kunnen overslaan.
In hoofdstuk 2 staan de aanleiding en reikwijdte van deze Aanpak Tweejaarstermijn PAS beschreven.
Toegelicht wordt dat deze aanpak in eerste instantie betrekking heeft op de vergunningen van
veehouderijbedrijven, waarbij via een onherroepelijk toestemmingsbesluit ontwikkelingsruimte is
toegekend. Toegelicht wordt verder, waarom de aanpak voorlopig niet gaat over VVGB en meldingen
met depositieruimte die binnen twee jaar na de melding moeten zijn aangevangen. Tot slot blijkt
helder in hoofdstuk 2 dat deze aanpak samenwerking vereist tussen toezichthouders (die de
tweejaarstermijn controleren) en vergunningverleners (die toestemmingsbesluiten en de daarbij
verstrekte ontwikkelingsruimte in voorkomende gevallen geheel of gedeeltelijk intrekken).
Hoofdstuk 3 bevat de definitie van ‘gerealiseerd’ en ‘verricht’ en ook het provinciaal handelingskader
als bij controle van de tweejaarstermijn blijkt dat niet (helemaal) aan de definitie van ‘gerealiseerd’
en ‘verricht’ wordt voldaan. Aan het eind van hoofdstuk 3 worden de gegeven definitie van
‘gerealiseerd’ en ‘verricht’ en ook het uitgeschreven provinciaal handelingskader gemotiveerd.
In hoofdstuk 4 staat het operationele uitvoeringsproces stap voor stap beschreven. Hoofdstuk 4
bevat ook een samenvattend en overzichtelijk processchema.
Hoofdstuk 5 bevat tactische handreikingen voor de uitvoering; hoe kan het uitvoeringsproces
efficiënt en effectief worden vormgegeven? Hierbij wordt ingegaan op het prioriteren van het
toezicht en op het faseren van het toezicht, alsmede op het belang van standaardbrieven waarbij
wordt verwezen naar de in de bijlage 2 van deze aanpak opgenomen modelbrieven.
Hoofdstuk 6 bevat tot slot een ambitie en voorstel voor het uitvoeren van een pilot met de Aanpak
Tweejaarstermijn PAS in het eerste kwartaal van 2018. De aanpak is namelijk nieuw, ervaring
ontbreekt en daarom is het zinvol om deze aanpak in een pilot uit te testen. Daarna kan dan zo nodig
bijstelling van deze aanpak plaatsvinden, voorafgaand aan het later in 2018 compleet uitrollen van de
Aanpak Tweejaarstermijn PAS.
Op basis van vaststelling van de Aanpak Tweejaarstermijn PAS door de IPO BAC VTH (bestuurlijke
adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving) en de IPO BAC VP (bestuurlijke
adviescommissie vitaal platteland) gebruikt iedere provincie de Aanpak Tweejaarstermijn PAS als
basis en leidraad, op het moment dat de betreffende provincie met het aanpakken van de
tweejaarstermijn aan de slag gaat.
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1. Achtergrond
Met de invoering van het Programma Aanpak Stikstof (verder: PAS) hebben de provincies een
belangrijke rol in het bewaken van het evenwicht tussen economie en natuur, door enerzijds de
natuur te beschermen en anderzijds waar mogelijk economische activiteiten toe te staan. Een complexe opgave vanwege de verschillende belangen, maar tegelijkertijd een kerntaak van de provincies.
In Nederland zijn 166 Natura 2000 gebieden, waarvan er 118 gevoelig zijn voor het neerslaan van
stikstof. Deze 118 gebieden vallen onder het PAS. Stikstof verrijkt de bodem waardoor planten die
gedijen op een voedselarme bodem verdwijnen. Veehouderijen, industriële bedrijven en verkeer
hebben door de uitstoot van stikstof invloed op natuurgebieden. Om de natuurdoelen te bereiken en
tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te maken, is het PAS ontwikkeld. De provincies
hebben hier aan meegewerkt; het PAS is een landelijk instrument waar naast de twaalf provincies
ook drie ministeries aan deelnemen.
In de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) is het wettelijk kader voor het realiseren van de Natura
2000 doelstellingen opgenomen. De 166 Natura 2000 gebieden in Nederland dragen bij aan het
netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie en zijn daarmee een uitvloeisel van Europees
beleid. Europese regelgeving vereist dat in deze gebieden (verdere) achteruitgang van habitattypen
wordt voorkomen. Daarnaast moet er concreet zicht zijn dat op termijn de instandhoudingsdoelstellingen worden gehaald. De uitstoot van stikstof is één van de belangrijkste belemmeringen om de
Europese natuurdoelen te halen. In 118 Natura 2000 gebieden is de huidige depositie hoger dan de
habitattypen kunnen verdragen; dit zijn de 118 gebieden waarop het PAS van toepassing is.
De Wnb bepaalt dat nieuwe of uitbreiding van bestaande economische activiteiten in en rond Natura
2000 gebieden moeten worden getoetst op hun effect op de natuur. Dit betekent dat er vergunningen aangevraagd moeten worden voor nieuwe en uitbreiding van bestaande activiteiten. Vanaf 2008
liep de vergunningverlening moeizaam, want hoewel de stikstofdepositie op landelijk niveau daalde,
kon in individuele gevallen vaak niet aangetoond worden dat deze geen significante negatieve gevolgen hebben voor de natuur. Om de vergunningverlening vlot te trekken is het PAS ontwikkeld.
Het PAS ging op 1 juli 2015 van start en is in essentie gericht op:
1. Bronmaatregelen om de depositie van stikstof blijvend te laten dalen.
2. Herstelmaatregelen in stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden
3. Depositieruimte en ontwikkelingsruimte 1 creëren per Natura 2000 gebied om economische
ontwikkelingen met stikstofdepositie mogelijk te maken.
Ad. 1 en 2: Voor bronmaatregelen is in essentie de Rijksoverheid aan zet met bestaand beleid en een
aanvullend PAS pakket aan landbouwmaatregelen. Uitvoering van herstelmaatregelen is een
wettelijke plicht voor alle betrokken overheden, waaronder de provincies.

1

Depositieruimte: ruimte die via het PAS per Natura 2000 gebied per stikstofgevoelig habitat ter
beschikking komt voor economische activiteiten. Ontwikkelingsruimte: stikstofdepositie die kan worden
toegedeeld in of gereserveerd voor vergunningen voor nieuwe of uitbreiding van bestaande projecten.
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Ad. 3: Een deel van de daling van de stikstofdepositie door (brongerichte) maatregelen mag worden
ingezet voor nieuwe projecten of uitbreiding van projecten waarbij er sprake is van stikstofemissie.
Dit is de depositieruimte/ontwikkelingsruimte. Zo blijft de stikstofdepositie dalen en ontstaat er
ruimte voor economische ontwikkeling (depositieruimte/ontwikkelingsruimte kan overigens omwille
van het natuurbelang ook bewust worden aangehouden).
De depositieruimte/ontwikkelingsruimte wordt voor elk van de 118 Natura 2000 gebieden die onder
het PAS vallen op hectareniveau vastgesteld en toegedeeld op basis van gebiedsanalyses die in opdracht van het bevoegd gezag zijn opgesteld. Op basis van de verwachte daling van de stikstofdepositie is met het rekeninstrument AERIUS de potentiële depositieruimte/ontwikkelingsruimte per
gebied berekend; de hoeveelheid stikstofdepositie die in beginsel beschikbaar is voor economische
groei. In de gebiedsanalyses zijn ook de te nemen herstelmaatregelen beschreven. Dit betekent dat
voor alle gebieden in beeld is wat er nodig is aan herstelmaatregelen en wat er mogelijk is aan economische ontwikkeling, zonder dat de natuurdoelen in gevaar komen. De depositieruimte/ontwikkelingsruimte wordt voor een periode van zes jaar vastgesteld (en in twee fasen van drie jaar uitgegeven in de verhouding 60% eerste periode en 40% tweede periode).
De verdeling van de depositieruimte/ontwikkelingsruimte gebeurt in vier categorieën:
•
•
•
•

Autonome ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei en groei van het wegverkeer.
Projecten onder de grenswaarde van het betreffende Natura 2000 gebied.
Prioritaire projecten, die door het Rijk of de provincies zijn aangemerkt als projecten van
nationaal of provinciaal maatschappelijk belang.
Vrije ontwikkelingsruimte voor overige projecten en handelingen (boven de grenswaarde).

Voor de twee laatstgenoemde categorieën is een vergunning op grond van de Wnb nodig; voor de als
tweede genoemde projecten onder de grenswaarde geldt een meldingsplicht voor de sectoren landbouw, industrie en infrastructuur. Voorgaande verdeling is schematisch weergegeven in onderstaand
figuur. De situaties waarin wel/geen vergunning vereist is en nadere bijzonderheden daaromtrent
zijn preciezer samengevat in de tabel op de volgende bladzijde, voor wat betreft de vrije ontwikkelingsruimte voor overige projecten en handelingen.

De verdeling van depositieruimte/ontwikkelingsruimte over vier categorieën
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Tabel: Het PAS en wanneer wel/geen Wnb vergunning nodig is bij overige projecten (vrije ontwikkelingsruimte)
Regulering

Depositie handeling/activiteit
of wijziging (‘projecteffect’)
≤ 0,05 mol/ha/ja

•
•

> 0,05 en ≤ grenswaarde *

•
•

* De grenswaarde kan per Natura 2000
gebied variëren: 1,00 of 0,05 mol/ha/ja.
De gebruikelijke grenswaarde is 1,00
mol/ha/ja. Gebieden met een grenswaarde van 0,05 mol/ha/ja staan op
http://pas.bij12.nl/content/mededelingover-de-ruimte-voor-meldingen

•

Een grenswaarde van 0,05 mol/ha/ja
geldt onder andere, als de voor een
Natura 2000 gebied geldende
depositieruimte voor 95% wordt benut.
> grenswaarde
(Prioritaire projecten van nationaal of
provinciaal maatschappelijk belang of
overige projecten en handelingen >
grenswaarde)

•
•

Bijzonderheden

Geen Wnb vergunning nodig.
Depositieberekening bewaren om
bij controle te kunnen tonen.
Geen Wnb vergunning nodig.
Meldingsplicht voor vanaf 1 juli
2015 voorgenomen oprichtingen,
veranderingen of uitbreidingen
van inrichtingen bestemd voor
landbouw en voor het vanaf 1 juli
2015 bijplaatsen van extra
landbouwhuisdieren bij
inrichtingen.
Depositierekening bewaren om bij
controle te kunnen tonen.

-

•

Voor inrichtingen
mag de depositie
van verschillende
handelingen/activiteiten of wijzigingen in een PAS periode (6 jaar) opgeteld niet groter zijn
dan de grenswaarde. Een handeling/activiteit of wijziging die zorgt voor
overschrijding van
de grenswaarde is
vergunningplichtig.

Wnb vergunning nodig.
Voor een vergunning moet er
depositieruimte / ontwikkelingsruimte zijn als de activiteit/handeling of wijziging niet past binnen het zgn. ‘feitelijk gebruik’
(situatie op 1-1-2015) en is gestart
na 1-1-2015. Anders is depositieruimte / ontwikkelings-ruimte niet
nodig voor een Wnb vergunning.

•

Op grond van een
provinciale beleidsregel wordt er over
het algemeen niet
meer ontwikkelingsruimte dan 3,00
mol/ha/ja uitgegeven, maar dit
getal kan per provincie verschillen.

Voor het opstellen van de 118 gebiedsanalyses van het PAS is gebruik gemaakt van AERIUS als rekeninstrument. De emissies, verspreiding en depositie van stikstof is berekend op basis van locatie en
kenmerken van stikstof emitterende bronnen. In combinatie met de habitatkaart van de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden is een beeld van de stikstofbelasting van de habitattypen ontwikkeld.
In de gebiedsanalyses is ook de beschikbare ruimte voor prioritaire projecten van nationaal of
provinciaal belang en de vrije ontwikkelingsruimte voor overige projecten en handelingen boven de
grenswaarde opgenomen tot 2020.
Ook in de uitvoeringsfase wordt AERIUS ingezet. De rekentool ondersteunt de vergunningverlening
op grond van de Wnb en in het AERIUS Register houdt het bevoegd gezag de beschikbare en uitgegeven ontwikkelingsruimte bij. Met de AERIUS Monitor wordt bijgehouden of de beoogde daling van
de stikstofdepositie daadwerkelijk wordt gerealiseerd en AERIUS Scenario ondersteunt de
ontwikkeling van bestemmingsplannen en structuurvisies in relatie tot stikstofdepositie.
Het PAS wordt gemonitord voor jaarlijkse bijsturing door het Rijk en de provincies en voor evaluaties
halverwege en aan het einde van iedere zesjaarsperiode. Monitoring vindt tijdens de planperiode
van zes jaar derhalve doorlopend plaats en is gericht op:
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•
•
•
•

De ontwikkeling van stikstofgevoelige natuur in de 118 PAS gebieden.
De ontwikkeling van de landelijke emissie en depositie van stikstof en op de depositie per Natura
2000 gebied, inclusief prognoses.
De uitgegeven ontwikkelingsruimte en de beschikbare depositieruimte en ontwikkelingsruimte.
De voortgang van de uitvoering van herstelmaatregelen en de effecten daarvan.

De provincies zijn sinds de decentralisatie in 2011 verantwoordelijk voor het natuurbeleid. In de
omgevingsvisie en -verordening hebben de provincies hun natuurbeleid nader vormgegeven binnen
de kaders van de Wnb. De Wnb schrijft voor dat PS een Natuurvisie vaststellen. Per PAS gebied (118
stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden) wordt een beheerplan opgesteld. De maatregelen uit de
gebiedsanalyses die per PAS gebied zijn opgesteld, zijn onderdeel van het beheerplan dat door GS
wordt vastgesteld. De provincies hebben meestal de regie op de uitvoering van het beheerplan. Zij
voeren regie door overeenkomsten en contracten af te sluiten met relevante partijen, waaronder
terreinbeherende organisaties, waterschappen en particuliere grondeigenaren. Daarin is opgenomen
welke prestaties er worden geleverd en welke financiering of beleidsruimte daar tegenover staat. In
het beheerplan is tevens het kader opgenomen voor de Wnb vergunningverlening.
De provincies stellen samen met het Rijk een lijst op van prioritaire projecten waarmee zij een claim
leggen op de depositieruimte/ontwikkelingsruimte. Daarnaast zorgen de provincies voor de verwerking van meldingen van activiteiten waarbij de depositie onder de grenswaarde blijft en voor het in
behandeling nemen en afhandelen van aanvragen voor Wnb vergunningen. Aanvragen voor vergunningen worden gericht aan het bevoegd gezag. Als GS bevoegd gezag zijn en zij verlenen een vergunning dan nemen zij een toestemmingsbesluit. Als de aanvraag wordt aangehaakt bij een omgevingsvergunning dan zijn B&W van de gemeente meestal bevoegd gezag en vragen zij GS om een verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Als een ander GS bevoegd gezag is voor een activiteit die van
invloed is op een PAS gebied in de provincie, dan wordt aan GS gevraagd om instemming te verlenen.
De provincies kunnen voor de verdeling van depositieruimte/ontwikkelingsruimte provinciaal beleid
vaststellen met spelregels over de toedeling. Naast algemene spelregels van de twaalf provincies
gezamenlijk, kunnen er eigen specifieke beleidsregels per provincie worden opgesteld. De twaalf
provincies hebben gezamenlijk de volgende vier algemene beleidsregels afgesproken:
1. Aan een project of andere handeling wordt bij een toestemmingsbesluit en per PAS programmaperiode van 6 jaar niet meer dan 3 mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte toegedeeld, afgezien van enkele uitzonderingen in een aantal provincies.
2. Het project of de andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld middels een
toestemmingsbesluit, dient binnen twee jaar (na het onherroepelijk worden van dat besluit) te
zijn gerealiseerd respectievelijk te zijn verricht. Na twee jaar kunnen GS het toestemmingsbesluit geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen (op basis van artikel 2.7, lid 4 van het
Besluit natuurbescherming). Deze beleidsregel is vetgedrukt omdat dit document over deze
beleidsregel gaat.
3. Voor de toedeling van ontwikkelingsruimte in de categorie ‘vrije ontwikkelingsruimte’ geldt de
ontvangstvolgorde van de volledige en ontvankelijke aanvraag voor een toestemmingsbesluit.
4. GS kunnen de voorgaande drie algemene beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan
afwijken, als onverkorte toepassing ervan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou
hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen doelen.
4
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2. Aanleiding en reikwijdte Aanpak Tweejaarstermijn PAS
Vergunningen, waarbij via een toestemmingsbesluit ontwikkelingsruimte is toegekend
Eind 2017, ruim twee jaar na het inwerkingtreden van het PAS en op een derde van de eerste programmaperiode van zes jaar, is de depositieruimte die beschikbaar was voor de eerste drie jaar van
de programmaperiode voor veel van de 118 stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden binnen het PAS
in hoge mate benut. De ontwikkelingsruimte voor het vergunnen van economische ontwikkelingen,
die in deze gebieden stikstofdepositie veroorzaken, wordt daarom schaarser. Illustratief is dat de
grenswaarde medio 2017 in ongeveer de helft van de 118 Natura 2000 gebieden is omgeklapt van 1
mol/ha/ja naar 0,05 mol/ha/ja, omdat de depositieruimte (op minimaal één hexagon) in deze gebieden voor 95% wordt benut. Deze gebieden zijn oranje gekleurd op de kaart van Nederland op de
volgende pagina. Kortom: de druk op de met het PAS beoogde balans tussen economie en natuur
neemt toe en de provincies willen daarop in actie komen.
De actie die de provincies met ingang van 2018 willen inzetten, is het aanpakken van de nakoming
van de beleidsregel dat een project of andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld
middels een toestemmingsbesluit, binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van dat besluit
dient te zijn gerealiseerd respectievelijk te zijn verricht. Want door het toestemmingsbesluit geheel
of gedeeltelijk in te trekken of te wijzigen bij projecten of andere handelingen waar de realisatietermijn van twee jaar niet is nagekomen, kan GS schaarse ontwikkelingsruimte vrijspelen. Een andere
aanleiding is dat de provincies alle bedrijven dezelfde kans willen bieden om uit te breiden (gelijk
speelveld) en dat is in gevaar als de provincies niks doen tegen bedrijven die ontwikkelingsruimte
hebben geclaimd en gekregen maar die ruimte niet benutten. Ook gaat er een preventieve werking
voor de toekomst vanuit: door het actief intrekken van niet tijdig benutte ontwikkelingsruimte wordt
de sector duidelijk gemaakt dat het geen zin heeft om op voorhand ‘voor de zekerheid’ alvast
ontwikkelingsruimte te claimen. Tot slot is een aanleiding dat het natuurbelang kan worden gediend,
als ingetrokken ontwikkelingsruimte in bepaalde gevallen bewust niet opnieuw wordt uitgegeven.
Medio 2017 startten de gezamenlijke provincies het project Aanpak Tweejaarstermijn PAS, dat heeft
geleid tot dit document: Een op de problematiek van de tweejaarstermijn toegesneden gezamenlijke/landelijke Aanpak Tweejaarstermijn PAS van de twaalf provincies, die de provincies met
ingang van 2018 kunnen inzetten om nakoming van de tweejaarstermijn door initiatiefnemers te
controleren en, als er geen sprake is van realisatie, toestemmingsbesluiten geheel of gedeeltelijk in
te trekken of te wijzigen en zodoende uitgegeven ontwikkelingsruimte terug te halen.
De uitvoering van de aanpak is in eerste instantie gericht op veehouderijbedrijven, omdat vergunningen met ontwikkelingsruimte vooral voor dit soort bedrijven zijn afgegeven en het (tussen de
provincies afgestemde) controleproces daarvan het verst is ontwikkeld en afgestemd.
Noot | Soms wordt gesproken over handhaving van de tweejaarstermijn. Maar strikt genomen begaan initiatiefnemers die de tweejaarstermijn laten verlopen geen overtreding die handhavers bestuurs- of strafrechtelijk
kunnen sanctioneren, ook niet als de tweejaarstermijn als voorschrift in de vergunning is opgenomen. Het zijn
de afdelingen vergunningverlening die toestemmingsbesluiten geheel of gedeeltelijk moeten intrekken of wijzigen en daarmee ontwikkelingsruimte kunnen terughalen, nadat toezichthouders bedrijven hebben gecontroleerd en hebben vastgesteld dat projecten of handelingen niet binnen de tweejaarstermijn zijn gerealiseerd
respectievelijk zijn verricht. Eén en ander op grond van artikel 2.7, lid 4 van het Besluit natuurbescherming.
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Overzichtskaart PAS gebieden en geldende grenswaarde
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VVGB
Deze Aanpak Tweejaarstermijn PAS gaat niet over VVGB (verklaring van geen bedenkingen) die de
provincies hebben afgegeven, als de aanvraag om een Wnb vergunning c.q. toestemmingsbesluit met
ontwikkelingsruimte is aangehaakt bij een omgevingsvergunning van B&W. Hiervoor moet desgewenst een specifieke aanpak worden ontwikkeld in samenspraak met de gemeenten, onder andere
omdat de provincies in deze gevallen geen bevoegd gezag zijn en de VVGB niet kunnen intrekken.
Meldingen
In het project Aanpak Tweejaarstermijn PAS is ook bezien of het mogelijk en zinvol is om tot een aanpak te komen voor het terughalen van depositieruimte van gemelde initiatieven die niet – zoals voorgeschreven in de Regeling Natuurbescherming – binnen twee jaar na de melding zijn aangevangen. In
totaal zijn in de periode juli 2015 tot medio 2017 ruim 3.000 meldingen gedaan bij de gezamenlijke
provincies.
Vooralsnog is van een aanpak tweejaarstermijn voor meldingen afgezien. Een belangrijke reden is dat
het begrip ‘binnen twee jaar aangevangen’ voor meldingen niet goed en duidelijk afgebakend kan
worden gedefinieerd, in tegenstelling tot het begrip ‘binnen twee jaar gerealiseerd zijn’ bij vergunningen. Een andere belangrijke reden is dat meldingen vooral in het PAS zijn opgenomen als monitoringsinstrument en niet zozeer als toelatingsinstrument, zodat kan worden gemonitord of er voor
deze initiatieven voldoende ruimte is gereserveerd.
Eigenlijk is het eenduidig controleren van gemelde initiatieven alleen goed mogelijk voor de vraag of
bedrijven die hebben gemeld ten onrechte geen vergunning hebben aangevraagd, waardoor deze
bedrijven zonder vergunning in werking zijn. Daar kunnen de provincies op handhaven, maar deze
controles en handhaving staan los van de (motieven voor de) Aanpak Tweejaarstermijn PAS en zijn in
dit document dan ook niet uitgewerkt.
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3. Definities en handelingskader
Voor een eenduidige behandeling van bedrijven in alle provincies zijn de kernbegrippen voor het
kunnen aanpakken van de tweejaarstermijn gedefinieerd. Ook is een provinciaal handelingskader
gemaakt voor ‘niet akkoord’ situaties die toezichthouders bij controle kunnen aantreffen.

3.1 De definitie van ‘gerealiseerd’ en ‘verricht’
Binnen hun vergunningverlening hanteren de provincies de volgende regel: initiatiefnemers moeten
een project of andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld via een toestemmingsbesluit binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van dat besluit hebben gerealiseerd respectievelijk verricht. Maar hoe definiëren de provincies de kernbegrippen ‘gerealiseerd’ en ‘verricht’? De
provincies definiëren ‘gerealiseerd’ of ‘verricht’ hebben zo, dat het vergunde project of de vergunde
handeling compleet is afgerond. Voor veehouderijbedrijven betekent dit het volgende:
•
•
•

De stal(uitbreiding) is gereed, en
de in de vergunning voorgeschreven systemen (bijv. luchtwassers) zijn geplaatst en functioneren
adequaat, en
de in de vergunning opgenomen soort en aantal dieren zijn op structurele basis aanwezig 2 3,
afgezien van fluctuaties waarvoor een marge van 10% minder dieren 4 als vuistregel geldt.

Als de provincie bij een controle deze situatie aantreft is deze situatie ‘akkoord’ binnen de Aanpak
Tweejaarstermijn PAS en blijft verdere provinciale actie wat dat betreft nu uit. Veehouderijbedrijven
moeten ook na de controle aan de definitie blijven voldoen; als uit een volgende controle blijkt dat er
op structurele basis minder dieren worden gehouden, kan de provincie alsnog in actie komen om het
toestemmingsbesluit geheel of gedeeltelijk in te trekken of wijzigen.

3.2 Provinciaal handelingskader ‘niet akkoord’ situaties
Als de provincie bij een controle één van de volgende situaties aantreft, is de aangetroffen situatie
‘niet akkoord’ en kan de provincie handelen zoals per situatie is uitgewerkt.
3.2.1 Niet (helemaal) voldoen aan de definitie van ‘gerealiseerd’ en ‘verricht’
Niet of niet helemaal voldoen aan de definitie van ‘gerealiseerd’ en ‘verricht’ betekent dat er sprake
is van:
1. geen of slechts gedeeltelijke realisatie van de stal(uitbreiding), en/of
2. geen of slechts gedeeltelijk geplaatste of niet (adequaat) functionerende systemen, en/of
3. ≥ 10% minder dieren op structurele basis aanwezig dan vergund.

2

Aan te tonen volgens de binnen het PAS afgesproken ‘bewijsstukken landbouw feitelijk gebruik’. Zie
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/vergunningen-enmeldingen/uitgangssituatie/onderbouwing/bewijsstukken_landbouw/
3
Schuiven tussen diersoorten die in de vergunning zijn opgenomen mag, binnen het vergunde plafond.
4
Gebaseerd op ervaringsgegevens en jurisprudentie (https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoekenin-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=77906)

8

Eindversie, 19 december 2017

In dit geval zal de provincie tijdens of naar aanleiding van de controle nagaan bij de vergunninghouder of deze (verdere) realisatie van het vergunde initiatief nog steeds beoogt. Bestuurlijke cautie is
hierbij niet nodig, omdat (bestraffende) sancties c.q. leedtoevoeging geen onderdeel zijn van de
Aanpak Tweejaarstermijn PAS. De vergunninghouder kan (verdere) realisatie wel of niet beogen:
•

Als de vergunninghouder zelf (verdere) realisatie niet beoogt, kan de provincie het toestemmingsbesluit geheel of deels intrekken of wijzigen, afhankelijk van de specifieke situatie. De tabel
bevat voorbeeldsituaties, waarbij situatie 2 illustreert dat maatwerk in overleg met de aanvrager
soms nodig is. Naast de in de tabel voor situatie 2 opgenomen voorbeeldsituaties, zijn er overigens veel andere opties mogelijk; clou is het maximaliseren van de vergunde depositie op 1.300
kg, gelijk aan de referentie bij aanvang van het PAS. Dit verklaart de onderste rij van de tabel.
Aantal dieren
RAV
Kg per dier
Situatie 1: uitbreiding deels gerealiseerd
Referentie/feitelijk
100
A 1.100
13
Vergund PAS
150
A 1.100
13
Gerealiseerd na 2 jaar
130
A 1.100
13
Na intrekken vergund
130
A 1.100
13
Situatie 2: minder gehouden dan referentie, meer intrekken dan referentie niet mogelijk
Referentie/feitelijk
100
A 1.100
13
Vergund PAS
250
D. 3.100
3
100
A 1.100
13
Gerealiseerd na 2 jaar
50
D 3.100
3
50
A 1.100
13
Na intrekken vergund, in overleg met
0
D 3.100
3
aanvrager, OPTIE 1
100
A 1.100
13
Na intrekken vergund, in overleg met
250
D 3.100
3
aanvrager, OPTIE 2
42
A 1.100
13
Na intrekken vergund, in overleg met
200
D 3.100
3
aanvrager, OPTIE 3
53
A 1.100
13
ET CETERA

•

Totaal
1.300 kg
1.950 kg
1.690 kg
1.690 kg
1.300 kg
750 kg
1.300 kg
150 kg
650 kg
0 kg
1.300 kg
750 kg
546 kg
600 kg
689 kg
Max. 1.300 kg

Als de vergunninghouder zelf (verdere) realisatie wel beoogt, krijgt de initiatiefnemer in beginsel
een extra termijn van ½ jaar om het vergunde initiatief alsnog compleet te realiseren.

Voorwaarde voor deze termijn van ½ jaar is dat de initiatiefnemer in voldoende mate aantoont, dat
hij een realistisch plan heeft om het vergunde initiatief in die extra termijn te realiseren volgens de
hiervoor gegeven definitie van ‘gerealiseerd’. Onder een realistisch plan verstaan de provincies in
ieder geval dat de bouw, installatie en/of structurele plaatsing van dieren kan plaatsvinden binnen de
door de provincie verstrekte extra termijn van ½ jaar, zowel financieel (de financiering is aantoonbaar tijdig rond, bijvoorbeeld blijkend uit toezeggingen van de bank) als materieel (de omgevingsvergunning bouw is tijdig rond, de contractering van het bouw- en installatiebedrijf is tijdig rond, eventueel benodigde fosfaatrechten zijn tijdig rond, et cetera).
De provincie is bevoegd om de extra termijn van ½ jaar, gegeven de specifieke situatie, te verlengen
of te schrappen, dat wil zeggen geen extra realisatietermijn te geven:
•

Verlenging van de extra termijn van ½ jaar kan de provincie bijvoorbeeld passend vinden bij een
realistisch plan, waarbij overmacht maakt dat de initiatiefnemer meer dan ½ jaar nodig heeft om
dit plan te realiseren. Voorbeelden van overmacht zijn onder andere:
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-

-

-

•

Ernstige schade veroorzaakt door buitengewone (weers)omstandigheden juist voor
oplevering en het verstrijken van de tweejaarstermijn. Hierbij valt onder andere te denken
aan ernstige schade door brand, storm, hagel, blikseminslag of vandalisme.
Situaties van langdurige ziekte of overlijden.
Faillissement of wanprestatie van door het bedrijf officieel gecontracteerde aannemers,
installatiebedrijven en dergelijke, relatief kort voor oplevering en het verstrijken van de
tweejaarstermijn.
(De gevolgen van) diergezondheidscrises die zich op grotere schaal dan de schaal van het
betreffende bedrijf afspelen.
Recente wijzigingen in regels, eisen en normen vanuit de overheid (bijv. fosfaatrechten) dan
wel, mits algemeen aanvaard, vanuit de branche.

Geen extra realisatietermijn geven kan de provincie bijvoorbeeld passend vinden als de
initiatiefnemer: (a) geen enkel plan kan overleggen waaruit blijkt dat (het voorbereiden van)
realisatie gaande is, (b) zich calculerend heeft opgesteld door zonder reëel plan ‘voor de
zekerheid’ ontwikkelingsruimte te claimen en (c) het bedrijf te koop heeft gezet met geclaimde
ontwikkelingsruimte als verkoopargument.

Als de provincie geen extra realisatietermijn geeft, kan de provincie het toestemmingsbesluit geheel
of gedeeltelijk intrekken of wijzigen, afhankelijk van de specifieke situatie.
Als de provincie een extra realisatietermijn geeft, voert de provincie na afloop van die extra termijn
een hercontrole uit. Als bij hercontrole blijkt dat realisatie nog steeds niet (helemaal) heeft plaatsgevonden, kan de provincie het toestemmingsbesluit geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen,
afhankelijk van de specifieke situatie. Voor de eis dat het vergunde soort en aantal dieren op
structurele basis aanwezig is, geldt wederom dat rekening wordt gehouden met fluctuaties waarvoor
een marge van 10% minder dieren als vuistregel geldt.
Let op! De hiervoor genoemde mogelijke acties van de provincies binnen de Aanpak Tweejaarstermijn PAS, staan los van handhaven door de provincie op overtredingen die bij controle op de tweejaarstermijn zijn geconstateerd. Zo kunnen niet geplaatste of niet (adequaat) functionerende luchtwassers een reden zijn voor de provincie om binnen de Aanpak Tweejaarstermijn PAS het toestemmingsbesluit geheel of gedeeltelijk in te trekken en daarenboven, op basis van de milieu- en/of
natuurwet- en -regelgeving, te handhaven als er in de stalruimte toch dieren worden gehouden.
3.2.2 Er zijn meer dieren aanwezig dan vergund
De maximaal vergunde ammoniakuitstoot is bepaald op basis van een maximale veebezetting. In
beginsel mag het soort en aantal dieren gedurende een heel kalenderjaar daarom, afhankelijk van
wat er in de vergunning staat, nooit meer zijn dan ofwel het maximaal vergunde soort en aantal
dieren, dan wel de maximaal vergunde ammoniakuitstoot. Meer dieren houden dan vergund is een
overtreding die los staat van de Aanpak Tweejaarstermijn PAS, maar wel vraagt om verdere actie
door de provincie. In de regel is herstel naar de vergunde situatie mogelijk door dieren af te voeren.
De provincie kan een brief met controlebevindingen en een termijn voor herstel en hercontrole aan
de vergunninghouder sturen, en zo nodig handhavend optreden als de vergunninghouder na het
verstrijken van de herstel- en hercontroletermijn niet aan de vergunningvoorwaarden voldoet.
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3.2.3 Het gerealiseerde initiatief wijkt af van het vergunde initiatief
In deze situatie is een afwijkend initiatief gerealiseerd vergeleken met het initiatief waarvoor de
provincie vergunning heeft verleend en ontwikkelingsruimte heeft toegekend. Voorbeelden zijn een
afwijkende stal en/of afwijkende systemen en/of een afwijkend soort dieren. Verdere actie is
noodzakelijk als de provincie deze situatie bij controle aantreft.
Als het afwijkende initiatief binnen de toegekende ontwikkelingsruimte blijft is er zicht op legalisatie.
Dan kan het gerealiseerde afwijkende initiatief in beginsel worden gelegaliseerd, nadat hiervoor een
nieuwe ontvankelijke vergunningaanvraag bij de provincie is gedaan en goedgekeurd.
Als het afwijkende initiatief de toegekende ontwikkelingsruimte overschrijdt is zicht op legalisatie via
een nieuwe ontvankelijke vergunningaanvraag mede afhankelijk van of er voor het teveel aan depositie (vergeleken met de reeds toegekende ontwikkelingsruimte) nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dan nog steeds wordt voldaan aan de beleidsregels. Als er ontwikkelingsruimte beschikbaar is, kan het afwijkende initiatief in beginsel worden gelegaliseerd. Als de ontwikkelingsruimte op
is, rest als mogelijkheid herstel naar een situatie waarin het betreffende bedrijf voldoet aan de eerder toegekende ontwikkelingsruimte (bijvoorbeeld door minder dieren te houden); het afwijkende
herstelde initiatief kan gelegaliseerd moeten worden via een nieuwe vergunningaanvraag.

3.3 Motivatie definitie en provinciaal handelingskader
De definities en het provinciale handelingskader zijn redelijk strikt: de definitie van ‘gerealiseerd’ en
‘verricht’ is veelomvattend (stal, systemen en dieren op structurele basis), de extra termijn van in
beginsel ½ jaar om initiatieven alsnog te realiseren is tamelijk kort en bovendien geeft de provincie
alleen een extra realisatietermijn als de initiatiefnemer aantoont dat hij een realistisch plan heeft om
het initiatief in de extra termijn compleet te realiseren. Voorts vindt, na hercontrole, intrekking van
het toestemmingsbesluit geheel of gedeeltelijk plaats, als de initiatiefnemer de extra termijn voor
realisatie niet heeft gehaald. Deze striktheid past bij het PAS en de actuele situatie daarvan:
•

•

•

De hoeveelheid ontwikkelingsruimte was bij aanvang van het PAS beperkt en door economische
ontwikkelingen is de schaarste toegenomen. In zo’n situatie is het op zich niet opportuun dat
geclaimde ontwikkelingsruimte gedurende langere tijd onbenut blijft – vandaar de tweejaarstermijn – laat staan als dit andere initiatiefnemers verhindert om hun plannen te realiseren: niet
tijdig benutte ontwikkelingsruimte moet worden ingetrokken om alle initiatiefnemers dezelfde
kans te geven hun plannen te realiseren. Kortom: het intrekken van ontwikkelingsruimte is een
instrument om een gelijk speelveld voor bedrijven te borgen. Als de natuur onder druk staat kunnen provincies ook besluiten om ingetrokken ontwikkelingsruimte niet opnieuw uit te geven.
De extra termijn voor realisatie is met in beginsel ½ jaar scherp gesteld en wordt door de provincie alleen gegeven als de initiatiefnemer kan aantonen dat het plan om het initiatief alsnog
compleet te realiseren realistisch is. Dit voorkomt dat passieve, onverschillige en/of calculerende
initiatiefnemers worden ‘beloond’ en goedwillende actieve bedrijven worden ‘bestraft’.
Daadwerkelijke intrekking van toestemmingsbesluiten/ontwikkelingsruimte werkt preventief. De
provincies vinden het belangrijk om bedrijven duidelijk te maken dat het echt geen zin heeft om
zonder serieuze plannen op voorhand ‘voor de zekerheid’ ontwikkelingsruimte te claimen.
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4. Uitvoeringsproces
In dit hoofdstuk is het uitvoeringsproces uitgewerkt van het in hoofdstuk 3 opgenomen provinciaal
handelingskader. Het uitvoeringsproces in dit hoofdstuk gaat alleen over de tweejaarstermijn en wat
de uitvoeringsstappen zijn als hier wel en niet aan is voldaan. Dit betekent dat dit hoofdstuk niet gaat
over het uitvoeringsproces voor de situaties in paragraaf 3.2.2 (meer dieren houden dan vergund,
een overtreding die los staat van de tweejaarstermijn) en paragraaf 3.2.3 (er is een ander initiatief
gerealiseerd dan vergund, een situatie die een nieuwe vergunningaanvraag vereist).

4.1 Beschrijving uitvoeringsproces Aanpak Tweejaarstermijn PAS
4.1.1 Toezicht uitvoeren
Het uitvoeringsproces Aanpak Tweejaarstermijn PAS start met provinciaal toezicht op sinds 1 juli
2015 afgegeven onherroepelijke Wnb vergunningen. Met behulp van administratief toezicht en/of
toezicht op locatie gaat het team toezicht van de provincie na of vergunninghouders hun initiatief
binnen de tweejaarstermijn hebben gerealiseerd. Dit kunnen aparte controles zijn, maar uiteraard
kan de provincie er ook voor kiezen om controles voor de tweejaarstermijn PAS (gedeeltelijk) te laten
meeliften met reguliere controles of bijvoorbeeld met controles in het kader van cross compliance.
Als het team toezicht vaststelt dat het vergunde initiatief is gerealiseerd, beoordeelt het team de
aangetroffen situatie voor de Aanpak Tweejaarstermijn PAS als ‘akkoord’. Vervolgens zorgt het team
er voor dat dit controleresultaat wordt geregistreerd, conform de eigen provinciale documentaire
informatieprocedures en -systemen.
Als het team toezicht overtredingen heeft vastgesteld die los staan van de tweejaarstermijn, treedt
de provincie daar tegen op volgens het vigerende handhavingsbeleid om de overtredingen ongedaan
te (laten) maken, te (laten) herstellen of te bestraffen. Zoals eerder gezegd staat dit los van de
Aanpak Tweejaarstermijn PAS, maar voor de volledigheid van dit document en als herinnering is de
bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke handhaving hier wel opgenomen.
4.1.2 Voornemen tot intrekken in situaties die zijn beoordeeld als ‘niet akkoord’
Als het team toezicht de aangetroffen situatie op basis van zijn controle heeft beoordeeld als ‘niet
akkoord’, stuurt het team vergunningen van de provincie de vergunninghouder een schriftelijk
voornemen tot het, afhankelijk van de specifieke situatie, geheel of gedeeltelijk intrekken van het
toestemmingsbesluit en de daarbij verstrekte ontwikkelingsruimte.
De provincie meldt de vergunninghouder in het schriftelijk voornemen dat hij daarop kan reageren
door het indienen van een zienswijze en dat hij intrekking kan voorkomen door (a) kenbaar te maken
dat hij realisatie nog steeds beoogt en (b) te onderbouwen dat hij daarvoor beschikt over een realistisch plan. De provincie motiveert in het schriftelijk voornemen wat de provincie onder een realistisch plan verstaat (zie hoofdstuk 3). De provincie meldt tevens dat de provincie naar aanleiding van
de zienswijze een extra realisatietermijn kan verstrekken en dat deze extra termijn in beginsel ½ jaar
bedraagt, tenzij overmacht (aan te tonen door de vergunninghouder, zie hoofdstuk 3) maakt dat een
langere extra realisatietermijn noodzakelijk is. De provincie geeft met deze procedure uitvoering aan
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artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarin staat dat als niet om een beschikking is
gevraagd, de belanghebbende in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen.
De reactietermijn voor het indienen van een zienswijze is 6 weken als de vergunning destijds is verleend met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (hierbij worden ontwerpbesluiten ter inzage gelegd en kunnen gedurende 6 weken zienswijzen worden ingediend). Als een
vergunning volgens deze procedure is verleend, zal het geheel of gedeeltelijk intrekken van die vergunning ook die procedure moeten volgen (conform artikel 3:15 lid 4 en artikel 3:18 lid 3 van de
Awb). Het voornemen tot geheel of gedeeltelijk intrekken wordt dan aangemerkt als een ontwerpbesluit, waarop gedurende 6 weken zienswijzen kunnen worden ingediend.
In andere gevallen mag de provincie zelf een reactietermijn bepalen waarbinnen de vergunninghouder een zienswijze kan indienen. In beginsel spreken de provincies dan een reactietermijn af van
2 weken, maar zij kunnen een langere reactietermijn geven als zij dat gelet op de specifieke omstandigheden nodig vinden.
4.1.3 Intrekken toestemmingsbesluit als de vergunninghouder niet reageert
Als de vergunninghouder niet binnen de reactietermijn een zienswijze bij de provincie indient, mag
de provincie ervan uitgaan dat de vergunninghouder (verdere) realisatie niet langer beoogt. Het
team vergunningen van de provincie trekt dan na afloop van de reactietermijn het toestemmingsbesluit geheel of gedeeltelijk in, afhankelijk van de specifieke situatie. De provincie informeert de
vergunninghouder schriftelijk over de intrekking. Het team vergunningen van de provincie registreert
de intrekking en de daaraan verbonden ontwikkelingsruimte.
De provincie meldt in het schrijven aan de vergunninghouder dat, als hij het betreffende initiatief na
intrekking van het toestemmingsbesluit alsnog wil realiseren, hij daarvoor een nieuwe vergunning
moet aanvragen (ervan uitgaande dat de depositie van het beoogde initiatief nog steeds de grenswaarde van het beïnvloede Natura 2000 gebied overschrijdt). De provincie meldt bovendien dat de
nieuwe vergunning alleen kan worden verstrekt als er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is.
4.1.4 Beoordelen zienswijze vergunninghouder en vervolgacties
Als de vergunninghouder binnen de reactietermijn een zienswijze bij de provincie indient, beoordeelt
het team vergunningen van de provincie de ingediende zienswijze. Bij de beoordeling moet uit de
zienswijze in voldoende mate blijken dat de vergunninghouder (verdere) realisatie nog steeds beoogt
en dat hij hiervoor een realistisch plan heeft (zie hoofdstuk 3).
In beginsel besluit de provincie naar aanleiding van een beoordeelde en geaccepteerde zienswijze
om een extra realisatietermijn van ½ jaar te geven. De provincie kan een langere extra realisatietermijn geven, als de vergunninghouder in diens zienswijze in voldoende mate heeft aangetoond dat
overmacht een langere extra realisatietermijn noodzakelijk maakt (zie hoofdstuk 3). De provincie
stelt de initiatiefnemer schriftelijk op de hoogte van de extra realisatietermijn. De provincie vermeldt
daarbij dat na afloop van de extra realisatietermijn een hercontrole zal worden uitgevoerd om te beoordelen of het initiatief dan daadwerkelijk is gerealiseerd. De provincie vermeldt bovendien dat de
provincie het toestemmingsbesluit geheel of gedeeltelijk zal intrekken, afhankelijk van de specifieke
situatie, als uit de hercontrole blijkt dat realisatie in de extra realisatietermijn niet (volledig) is gelukt.
13

Eindversie, 19 december 2017

Als de provincie oordeelt dat de zienswijze van de vergunninghouder onvoldoende grond biedt voor
het geven van een extra realisatietermijn, deelt de provincie dit inclusief redenen schriftelijk mee aan
de vergunninghouder. De provincie meldt daarbij dat de provincie het toestemmingsbesluit, afhankelijk van de specifieke situatie, geheel of gedeeltelijk zal intrekken per een daarbij door de provincie
aan te geven datum. De provincie trekt vervolgens op de bepaalde datum het toestemmingsbesluit in
en registreert de intrekking en de daardoor vrijgekomen ontwikkelingsruimte.
De provincie meldt in het schrijven aan de vergunninghouder dat, als hij het betreffende initiatief na
intrekking van het toestemmingsbesluit alsnog wil realiseren, hij daarvoor een nieuwe vergunning bij
de provincie moet aanvragen (ervan uitgaande dat de depositie van het beoogde initiatief nog steeds
de grenswaarde van het beïnvloede Natura 2000 gebied overschrijdt). De provincie meldt bovendien
dat de nieuwe vergunning alleen kan worden verstrekt als er ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

4.2 Processchema uitvoeringsproces Aanpak Tweejaarstermijn PAS
Wnb vergunning
≥ 01-07-2015

Gerealiseerd /
Akkoord

Registratie

TOEZICHT

Voornemen
(gedeeltelijk) intrekken
toestemmingsbesluit
met reactietermijn

Niet gerealiseerd
/ Niet akkoord

Zienswijze:
onderbouw realisatie
beoogd + realistisch
plan

Geen (tijdige) reactie

BEOORDELEN
ZIENSWIJZE

Standaard
Brief extra
realisatietermijn
van ½ jaar

Brief (gedeeltelijk)
intrekken
toestemmingsbesluit
en ontwikkelingsruimte

Geen extra
realisatietermijn

Bij overmacht
Brief extra
realisatietermijn
van …
[maatwerktermijn]
Niet gerealiseerd
/ Niet akkoord

HERCONTROLE
Gerealiseerd /
Akkoord
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5. Tactische handreikingen voor de uitvoering
5.1 Efficiënt en effectief toezicht uitvoeren
5.1.1 Het toezicht prioriteren
Pilotproject begin 2018, gericht op alle onherroepelijke toestemmingsbesluiten genomen in 2015
Het is voor iedere provincie van belang om ervaring op te doen met de Aanpak Tweejaarstermijn
PAS, om te ondervinden in hoeverre de problematiek in de betreffende provincie speelt en wat de
eerste ervaringen betekenen voor de verdere uitvoering van de Aanpak Tweejaarstermijn PAS. Dit
pleit voor een pilotproject in iedere provincie met ingang van 2018, gericht op de meestal goed
behapbare groep van vergunninghouders die in 2015 een onherroepelijke vergunning c.q. onherroepelijk toestemmingsbesluit met ontwikkelingsruimte hebben gekregen. Van deze bedrijven is de
tweejaarstermijn met ingang van 2018 verlopen. Op grond van de resultaten van het pilotproject kan
iedere provincie vervolgens in 2018 de aanpak toespitsen op de aard en omvang van de tweejaarsproblematiek in de betreffende provincie, voor het successievelijk controleren van de onherroepelijke vergunningen c.q. toestemmingsbesluiten met ontwikkelingsruimte die vanaf 1 januari 2016 zijn
afgegeven.
Eventueel starten met de vergunningen waarbij er sprake is van bouwwerkzaamheden
Als verdere prioritering voor een pilotproject noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld omdat in een
bepaalde provincie de groep bedrijven relatief omvangrijk is, zou de aanpak als eerste kunnen
worden gericht op vergunningen c.q. toestemmingsbesluiten met ontwikkelingsruimte voor initiatieven waarbij er sprake is van bouwwerkzaamheden. Van deze initiatieven zal namelijk relatief
eenvoudig vast te stellen zijn of ze zijn gerealiseerd.
5.1.2 Het toezicht faseren
Met een goede fasering kan het toezicht efficiënt en effectief worden ingericht. Drie fasen kunnen
worden onderscheiden:
1. Inventarisatie van gegevens.
2. Administratieve controle.
3. Fysieke controle.
Fase 1 en 2 zullen bij iedere te controleren vergunninghouder moeten worden uitgevoerd. Fase 3 zal
niet altijd moeten worden uitgevoerd. In bepaalde gevallen zal de administratieve controle namelijk
volstaan om vast te stellen dat van realisatie geen sprake is en de situatie ‘niet akkoord’ is, waarna
het voornemen tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van het toestemmingsbesluit kan worden
verstuurd.
Fase 1 - Inventarisatie van gegevens
In deze fase wordt de controle voorbereid. Gelet op de scope van de Aanpak Tweejaarstermijn PAS is
het van belang om op voorhand al zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de situatie van de vergunninghouder en in hoeverre realisatie al dan niet kan worden verwacht door middel van onder andere:
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•
•
•
•
•
•
•

Wnb vergunning met aard en omvang van het te realiseren initiatief en de daarvoor door de
provincie toegekende ontwikkelingsruimte.
Verleende bouwvergunningen c.q. omgevingsvergunningen bouw.
Bestemmingsplannen.
Luchtfoto’s.
Meldingen Activiteitenbesluit / Omgevingsvergunning.
Gegevens van het kadaster (o.a. Basisadministratie Adressen en Gebouwen, de BAG).
Bezoekverslagen van recent uitgevoerde inspecties, meitellingen e.d.

Een zekere clustering van te controleren vergunninghouders kan handig en efficiënt zijn, bijvoorbeeld
per gemeente (vanwege het raadplegen van het bestemmingsplan) en/of omgevingsdienst (vanwege
meldingen Activiteitenbesluit / Omgevingsvergunning).
In deze fase is het tevens zinvol om na te gaan of de betreffende bedrijven/vergunninghouders
voorkomen in al gemaakte (reguliere en/of projectmatige) toezicht en handhaving uitvoeringsprogramma’s en zo ja, wanneer controles zijn gepland. In die gevallen kan de fysieke controle van
fase 3 eventueel meeliften.
Bedrijven waarvan de tweejaarstermijn niet op hele korte termijn verloopt (bijvoorbeeld vanaf 2019)
zou de provincie in deze fase actief kunnen aanschrijven met de vraag om bewijsmateriaal op te
sturen van de realisatie, in aanvulling op vorenstaande gegevens. Als toe te sturen bewijsstukken kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan een actueel overzicht van de diertelkaart, opdracht aannemer,
gereed melding bouw aan de gemeente, foto’s e.d.
Fase 2 - Administratieve controle
De administratieve controle is gericht op de vraag of vergunninghouders hun initiatief binnen de
tweejaarstermijn hebben gerealiseerd.
Als het team toezicht deze vraag met behulp van de in fase 1 geïnventariseerde gegevens in voldoende mate kan beantwoorden, volstaat het om de controlebevindingen inclusief onderbouwing (zoals
een recente luchtfoto) en beoordeling (‘akkoord’ of ‘niet akkoord’ en waarom) vast te leggen in een
toezichtrapport, dat als basis kan dienen voor het door het team vergunningverlening aan de
vergunninghouder te zenden voornemen tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van het toestemmingsbesluit.
Als het team toezicht deze vraag met de in fase 1 geïnventariseerde gegevens niet in voldoende mate
kan beantwoorden is fysieke controle op locatie noodzakelijk. In dat geval is het voor een efficiënte
fysieke controle van belang om de bevindingen van het administratief onderzoek gedocumenteerd
vast te leggen in een rapportage of dossier, volgens de registratieafspraken van de provincie.
Fysieke controle
De fysieke controle is gericht op de vraag of vergunninghouders hun initiatief binnen de tweejaarstermijn hebben gerealiseerd.
Van iedere fysieke controle stelt het team toezicht een toezichtrapport op, waarin de controlebevindingen inclusief onderbouwing (zoals ter plekke gemaakte foto’s) en beoordeling (‘akkoord’ of
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‘niet akkoord’ en waarom) worden vastgelegd. Dit rapport moet als basis kunnen dienen voor het
door het team vergunningverlening aan de vergunninghouder te zenden voornemen tot het geheel
of gedeeltelijk intrekken van het toestemmingsbesluit.
Efficiënt is om de fysieke controles voor de Aanpak Tweejaarstermijn PAS zoveel mogelijk te
combineren met reguliere controles van de betreffende bedrijven (onder andere in het kader van de
Wnb, cross compliance, milieuwet- en -regelgeving, et cetera) of andere projectmatige controles
(zoals in het kader van geïntensiveerd toezicht op de veehouderij in bepaalde provincies). Vandaar
de eerdere aanbeveling om in fase 1 al na te gaan of de betreffende bedrijven voorkomen in al
gemaakte uitvoeringsprogramma’s.

5.2 Een effectief en efficiënt vervolgproces – standaardbrieven
De communicatie met de vergunninghouder, die nodig is als tijdens het toezicht is vastgesteld dat de
situatie ‘niet akkoord’ is, kan voor een effectief en efficiënt vervolgproces vergaand worden
gestandaardiseerd met standaardbrieven. Dit betreft brieven:
•
•
•

Met het voornemen tot het (gedeeltelijk) intrekken van het toestemmingsbesluit.
Waarin de provincie, naar aanleiding van een door de provincie beoordeelde zienswijze van de
vergunninghouder, een extra realisatietermijn verstrekt.
Waarin de provincie kenbaar maakt het toestemmingsbesluit (gedeeltelijk) in te trekken,
vanwege:
o het uitblijven van een (tijdige) reactie van de vergunninghouder op het voornemen tot het
(gedeeltelijk) intrekken van het toestemmingsbesluit; of
o het feit dat de provincie naar aanleiding van een beoordeelde zienswijze van de
vergunninghouder, geen extra realisatietermijn verstrekt; of
o een uitgevoerde hercontrole waarbij is vastgesteld dat van realisatie ondanks de extra
realisatietermijn geen sprake is.

Binnen het project Aanpak Tweejaarstermijn PAS zijn de in bijlage 2 opgenomen modelbrieven
ontwikkeld. Iedere provincie kan deze modelbrieven benutten als basis om eigen standaardbrieven
te maken.
Op brieven naar aanleiding van controles met het oordeel ‘akkoord’ wordt hier niet ingegaan. Dit
betreft in feite de standaardcommunicatie die iedere provincie verricht naar aanleiding van controles
die enkel leiden tot registratie van de controlebevindingen en niet tot nadere toezicht- of handhavingsactiviteiten. Het is raadzaam om de vergunninghouder te wijzen op de mogelijkheid dat de
provincie in de toekomst alsnog in actie komt om het toestemmingsbesluit geheel of gedeeltelijk in
te trekken of wijzigen, mocht uit een toekomstige controle blijken dat de vergunninghouder op
structurele basis minder dieren houdt.
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6. Ambitie – pilot en uitrol Aanpak Tweejaarstermijn PAS
In tabel 1 is een overzicht opgenomen van definitieve PAS vergunningen, waarbij via een toestemmingsbesluit ontwikkelingsruimte is toegekend. Na inwerkingtreding van het PAS per 1 juli 2015, zijn
de eerste definitieve vergunningen afgegeven in oktober 2015. Eind 2017 is de tweejaarstermijn
afgelopen voor alle 281 vergunningen die in 2015 definitief zijn afgegeven, voornamelijk door de
provincies Overijssel (190) en Noord-Brabant (82). Dit is 7% van de 4.270 vergunningen die tot en
met september 2017 in zijn totaliteit definitief zijn afgegeven. Let op! Het is niet mogelijk om
centraal vast te stellen hoeveel van deze definitief afgegeven vergunningen de status ‘onherroepelijk’ heeft. Dit vereist een extra uitzoekstap door de provincie als met de pilot/aanpak wordt gestart.
Het is zinvol om de Aanpak Tweejaarstermijn PAS in een pilot te testen, om ervaring op te doen met
de aanpak en de aanpak op basis van die pilot zo nodig bij te stellen. Een zinvolle pilot moet gaan
over een representatief aantal vergunningen met bovendien een zekere spreiding over het land.
Daarom wordt de volgende pilot als ambitie voorgesteld:
De Aanpak Tweejaarstermijn PAS, zoals vastgelegd en uitgewerkt in dit document, in het eerste
kwartaal van 2018 toepassen op de definitief toegekende vergunningen met ontwikkelingsruimte
waarvan de tweejaarstermijn eind 2017 is afgelopen of in het eerste kwartaal van 2018 afloopt.
Omdat deze termijnkeuze de provincie Overijssel onevenredig zwaar belast, kan voor Overijssel
worden uitgegaan van een steekproef van 1/3 van het totaal aantal vergunningen waarvan de
tweejaarstermijn in de betreffende periode afloopt. Aldus zou de pilot in totaal 363 te controleren
vergunningen door 8 provincies verspreid over Nederland omvatten (dit is 8,5% van het totaal aantal
definitief afgegeven vergunningen tot en met september 2017).
Tweejaarstermijn
afgelopen per:
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Noord-Brabant
Zeeland
Zuid-Holland
Utrecht
Noord-Holland

31122017

Januari
2018

190
1
82
7

19
29
3
1
24

1
281

9
85

Februari
2018
11
1

Maart
2018

Totaal
aantal
11
255
88
89
2
48
14
26
533

45
58

4
2
10
2
30

1
15
4
14
137

Aantal te controleren vergunningen voor de
pilot Aanpak Tweejaarstermijn PAS
11
85 (1/3 deel van het totaal)
88
89
2
48
14
26
363

De resultaten van de pilot kunnen in april 2018 beschikbaar zijn en de eventuele bijstelling van de
Aanpak Tweejaarstermijn PAS kan plaatsvinden in mei 2018. Alsdan kunnen de provincies met ingang
van juni 2018 de controles op de tweejaarstermijn op reguliere basis gaan voorbereiden met de
Aanpak Tweejaarstermijn PAS. Dit komt mooi overeen met het gegeven dat dan inmiddels in vrijwel
alle provincies van een substantieel aantal vergunningen de tweejaarstermijn is verstreken en
controles in alle provincies daadwerkelijk zin hebben. Samengevat:
•
•
•
•

Pilot Aanpak Tweejaarstermijn PAS in 8 provincies: eerste kwartaal 2018.
Resultaten pilot beschikbaar: april 2018.
Bijstellen Aanpak Tweejaarstermijn PAS op basis van pilotresultaten (zo nodig): mei 2018.
Uitrol vanaf juni 2018: alle provincies aan de slag met de Aanpak Tweejaarstermijn PAS.
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Tabel 1: Overzicht PAS vergunningen ‘final’ (definitief toegekende vergunningen met ontwikkelingsruimte) (gegevensbron: PAS bureau)
Noot 1: niet al deze vergunningen zullen de status ‘onherroepelijk’ hebben; hoeveel/welke vergunningen onherroepelijk zijn vergt een extra uitzoekstap door de provincies.
Noot 2: bij de inwerkingtreding van de Wnb zijn sommige vergunningen van bevoegd gezag gewisseld; dit is niet verwerkt in onderstaand overzicht.
Jaar
2015

Maand
Okt
Nov
Dec

Fryslân

0
2016

2017

Totaal
%

Jan
Feb
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Aug
Sept

Groningen

48

28
5
1
34
11
24
1

49
20

115
14

Overijssel
31
68
91
190
19
1
45
27
6
7
5
36
23
29
57
4
259
23
32
1
9
36

69
29
24
57

2
1
5
73

9
20
19
22

9

28
38

15
13
10
9

4
3

4
6
47
16

12
98
147
3%

49
110
225
5%

101
550
13%

1
202
722
17%

4
179
378
9%

11
219
496
12%

6
22
48
1%

85
286
7%

0

Drenthe

0
11

36
49
99
96
78
71
43
32
504
15
446
2
71

534
1.038
24%

1

Gelderland

1
1
29
58
25
42
165

Limburg

N.Brabant

0

82
82
3
4

102
32
15
12
39
519
22

9
20
26
26
19
9
7
9
74
199
94

2
13
4
5
34
14
17
60
39
195
138
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Zeeland

0
1
1
2
7
2
1
1

11
26

Z.Holland
4
3
7
24
2
15
7
4
29
38
15
11
26
10
13
194
12

Utrecht

Flevoland

0

0

10
4
19
14
12
31
6
13
1
23
133

0

2
11
15

2

2
30
163
4%

1
3
3
0%

N.Holland

1
1
9
2
14
13
5
7
2
26
9
10
9
20
126
9

Totaal
31
72
178
281
85
30
137
104
175
307
208
417
200
200
201
255
2.319
347

22
24
8
18

610
109
240
272

6
87
214
5%

92
1.670
4.270
100%

%

7%

54%

39%
100%
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Bijlage 1 – Samenstelling projectgroep
De projectgroep die de Aanpak Tweejaarstermijn PAS heeft ontwikkeld kende een diverse
samenstelling qua expertise (toezicht, vergunningverlening, beleid, juridisch) en qua organisaties:
Naam

Organisatie

Rob Segers

OD Brabant Noord

Wim Vosgezang

Provincie Gelderland

Monique Vroemen

Provincie Gelderland

Mark Blomsma

Provincie Utrecht

Tim Beijers

Provincie Limburg

Astrid Stemkens

Provincie Limburg

Menno Heil

RUD Utrecht

Sietske Pennekamp

PAS bureau

Jean-Paul de Poorter

MMG Advies, projectondersteuning en penvoering
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Bijlage 2 – Modelbrieven
Noot | De in deze bijlage opgenomen modelbrieven zijn gericht op de over te brengen inhoudelijke
informatie op basis van deze aanpak en niet op (juiste en sluitende) juridische formulering.

1. Modelbrief voornemen (gedeeltelijk) intrekken toestemmingsbesluit
Geachte…
Bij brief van [datum] ontving u ons definitieve toestemmingsbesluit met kenmerk [kenmerk] naar
aanleiding van uw aanvraag om een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof
(PAS). Aan ons toestemmingsbesluit is een hoeveelheid aan u verstrekte PAS ontwikkelingsruimte
voor uw project gekoppeld van [hoeveelheid ontwikkelingsruimte].
In ons definitieve toestemmingsbesluit hebben wij u gemeld dat u uw project, waarvoor wij u PAS
ontwikkelingsruimte verstrekken, binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit
moet hebben gerealiseerd. Tevens hebben wij u gemeld dat wij na deze tweejaarstermijn het
toestemmingsbesluit en de daarmee gemoeide ontwikkelingsruimte geheel of gedeeltelijk kunnen
intrekken of wijzigen, als blijkt dat u uw project dan niet of niet helemaal heeft gerealiseerd.
Op [datum] is de tweejaarstermijn voor uw project gepasseerd en hebben wij aansluitend
gecontroleerd in hoeverre u uw project heeft gerealiseerd. Het gerealiseerd zijn van uw project
definiëren wij daarbij als volgt:
•
•
•

De stal(uitbreiding) is gereed, en
de in de vergunning voorgeschreven systemen (bijv. luchtwassers) zijn geplaatst en functioneren
adequaat, en
de in de vergunning opgenomen soort en aantal dieren zijn op structurele basis aanwezig,
afgezien van fluctuaties waarvoor een marge van 10% minder dieren als vuistregel geldt.

Op basis van de controle die wij hebben uitgevoerd, stellen wij vast dat van realisatie volgens bovenstaande definitie geen sprake is. Daarom ontvangt u hierbij ons voornemen tot het op [datum]
(gedeeltelijk) intrekken van ons toestemmingsbesluit met kenmerk [kenmerk] en het intrekken van
de daarbij aan u verstrekte ontwikkelingsruimte overeenkomstig [aantal] dieren met RAV code
[code].
U bent in de gelegenheid om schriftelijk op dit voornemen te reageren. Met uw reactie kunt u de
(gedeeltelijke) intrekking van ons toestemmingsbesluit en de daarbij verstrekte ontwikkelingsruimte
voorkomen mits u: (a) kenbaar maakt dat u realisatie volgens bovenstaande definitie nog steeds
beoogt en (b) daarbij onderbouwt dat u daarvoor een realistisch plan heeft.
Onder een realistisch plan verstaan wij in ieder geval dat de bouw, installatie en/of structurele
plaatsing van dieren kan plaatsvinden binnen een termijn van ½ jaar gerekend vanaf de datum van
uw schriftelijke reactie, zowel financieel (de financiering is aantoonbaar tijdig rond, bijvoorbeeld
blijkend uit toezeggingen van uw bank) als materieel (de omgevingsvergunning bouw is tijdig rond,
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de contractering van het bouw- en installatiebedrijf is tijdig rond, eventueel benodigde
fosfaatrechten zijn tijdig rond, et cetera).
Onder voornoemde voorwaarden verstrekken wij u in beginsel een extra realisatietermijn van ½ jaar,
gerekend vanaf de datum van de brief waarmee wij u deze termijn verstrekken. Echter, indien u in
uw schriftelijke reactie kunt aantonen dat overmacht maakt dat u een door u te benoemen extra
realisatietermijn van langer dan ½ jaar nodig heeft, kunnen wij u die door u benoemde langere extra
realisatietermijn verstrekken. Voorbeelden van overmacht zijn onder andere:
•

•
•

•
•

Ernstige schade veroorzaakt door buitengewone (weers)omstandigheden juist voor oplevering
en het verstrijken van de tweejaarstermijn. Hierbij onder andere te denken aan ernstige schade
door brand, storm, hagel, blikseminslag of vandalisme.
Situaties van langdurige ziekte of overlijden.
Faillissement of wanprestatie van door het bedrijf officieel gecontracteerde aannemers,
installatiebedrijven en dergelijke, relatief kort voor oplevering en het verstrijken van de
tweejaarstermijn.
(De gevolgen van) diergezondheidscrises die zich op grotere schaal dan de schaal van uw bedrijf
afspelen.
Recente wijzigingen in regels, eisen en normen vanuit de overheid (bijv. fosfaatrechten) dan wel,
mits algemeen aanvaard, vanuit de branche.

U dient uw schriftelijke reactie op dit voornemen in te dienen uiterlijk [aantal] weken na dagtekening
van dit voornemen, derhalve uiterlijk op [datum].
Als wij uw schriftelijke reactie binnen deze reactietermijn ontvangen, zullen wij uw reactie
beoordelen en u vervolgens schriftelijk op de hoogte brengen van het resultaat van onze beoordeling
en of uw wel of geen extra realisatietermijn krijgt en zo ja, hoe lang die extra realisatietermijn is.
Als wij uw schriftelijke reactie niet of buiten deze reactietermijn ontvangen, gaan wij ervan uit dat u
(verdere) realisatie van uw project niet langer beoogt. Wij zullen dan het definitieve toestemmingsbesluit met kenmerk [kenmerk] (gedeeltelijk) intrekken, evenals de aan dit toestemmingsbesluit
gekoppelde ontwikkelingsruimte. Wij zullen u de intrekking schriftelijk bevestigen.
Mocht u uw project na (gedeeltelijke) intrekking van het toestemmingsbesluit alsnog willen
realiseren, dan zult u daarvoor een nieuwe vergunningaanvraag bij ons moeten indienen. Deze
nieuwe vergunning kunnen wij in dat geval alleen verstrekken, als er op dat moment voldoende
ontwikkelingsruimte beschikbaar is.
GS van de provincie …

22

Eindversie, 19 december 2017

2. Modelbrief extra realisatietermijn
Geachte…
Wij ontvingen uw reactie per brief van [datum] op ons voornemen van [datum] tot het op [datum]
(gedeeltelijk) intrekken van ons toestemmingsbesluit met kenmerk [kenmerk] en het intrekken van
de daarbij aan u verstrekte ontwikkelingsruimte overeenkomstig [aantal] dieren met RAV code
[code].
Vervolgalinea bij een extra realisatietermijn van ½ jaar
Wij hebben uw reactie beoordeeld en daarbij vastgesteld dat u realisatie van uw project nog steeds
beoogt en dat u daarvoor een realistisch plan heeft. Wij verstrekken u hierbij een extra realisatietermijn van ½ jaar, gerekend vanaf de datum van dagtekening van deze brief, derhalve vanaf
[datum]. Dit betekent dat uw project op [datum] moet zijn gerealiseerd.
Vervolgalinea in het geval van overmacht en een langere realisatietermijn dan ½ jaar
Wij hebben kennis genomen van uw verzoek om een langere extra realisatietermijn dan ½ jaar in
verband met de door u beschreven overmacht-situatie die maakt dat u vraagt om een extra
realisatietermijn van [gevraagde periode langer dan ½ jaar]. Wij zijn overtuigd van uw relaas en
verstrekken u hierbij een extra realisatietermijn van [gevraagde periode], gerekend vanaf de datum
van dagtekening van deze brief, derhalve vanaf [datum]. Dit betekent dat uw project op [datum]
moet zijn gerealiseerd.
Afsluitende alinea’s in beide gevallen
Het gerealiseerd zijn van uw project op de aangegeven datum definiëren wij als volgt:
•
•
•

De stal(uitbreiding) is gereed, en
de in de vergunning voorgeschreven systemen (bijv. luchtwassers) zijn geplaatst en functioneren
adequaat, en
de in de vergunning opgenomen soort en aantal dieren zijn op structurele basis aanwezig,
afgezien van fluctuaties waarvoor een marge van 10% minder dieren als vuistregel geldt.

Na afloop van de extra realisatietermijn, derhalve na [datum], zullen wij een hercontrole uitvoeren
om vast te stellen of u uw project heeft gerealiseerd volgens bovenstaande definitie. Als uit deze
hercontrole blijkt dat realisatie volgens bovenstaande definitie niet (volledig) is gelukt, zullen wij
alsdan ons toestemmingsbesluit en de daarbij aan u verstrekte ontwikkelingsruimte – afhankelijk van
de specifieke situatie – alsnog geheel of gedeeltelijk intrekken. Mocht u uw project daarna alsnog
willen realiseren, dan zult u daarvoor een nieuwe vergunningaanvraag bij ons moeten indienen. Deze
nieuwe vergunning kunnen wij in dat geval alleen verstrekken, als er op dat moment voldoende
ontwikkelingsruimte beschikbaar is.
GS van de provincie …
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3. Modelbrief (gedeeltelijk) intrekken toestemmingsbesluit
Geachte…
Bij brief van [datum] ontving u ons voornemen tot het op [datum] (gedeeltelijk) intrekken van ons
toestemmingsbesluit met kenmerk [kenmerk] en het intrekken van de daarbij aan u verstrekte
ontwikkelingsruimte overeenkomstig [aantal] dieren met RAV code [code]. U werd daarbij in de
gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie in te dienen met als uiterste datum [datum].
Vervolgalinea bij geen (tijdige) reactie
Op voornoemde uiterste datum hadden wij geen schriftelijke reactie van u ontvangen. Wij gaan er
daarom vanuit dat u (verdere) realisatie van uw project niet langer beoogt en zullen ons toestemmingsbesluit met kenmerk [kenmerk] en de daarbij aan u verstrekte ontwikkelingsruimte overeenkomstig [aantal] dieren met RAV code [code] intrekken per [datum].
Vervolgalinea’s bij een ingediende reactie die niet leidt tot een extra realisatietermijn
Bij brief van [datum] ontvingen wij uw reactie op ons voornemen tot intrekking. Wij hebben uw
reactie beoordeeld en daarbij vastgesteld dat uw reactie onvoldoende onderbouwing bevat om in
aanmerking te komen voor een extra realisatietermijn. De volgende reden(en) in het bijzonder maakt
(maken) dat wij u geen extra realisatietermijn verstrekken: [reden(en) omschrijven].
Wij zullen ons toestemmingsbesluit met kenmerk [kenmerk] en de daarbij aan u verstrekte
ontwikkelingsruimte overeenkomstig [aantal] dieren met RAV code [code] intrekken per [datum].
Vervolgalinea’s bij een niet nagekomen extra realisatietermijn
Naar aanleiding van uw schriftelijke reactie op ons voornemen bij brief van [datum] hebben wij u bij
brief van [datum] een extra realisatietermijn verstrekt met [datum] als uiterste realisatiedatum.
Het gerealiseerd zijn van uw project op de uiterste realisatiedatum definieerden wij als volgt:
•
•
•

De stal(uitbreiding) is gereed, en
de in de vergunning voorgeschreven systemen (bijv. luchtwassers) zijn geplaatst en functioneren
adequaat, en
de in de vergunning opgenomen soort en aantal dieren zijn op structurele basis aanwezig,
afgezien van fluctuaties waarvoor een marge van 10% minder dieren als vuistregel wordt
aangehouden.

Op [datum] hebben wij, zoals aangekondigd bij het verstrekken van de extra realisatietermijn, een
hercontrole uitgevoerd. Op basis van deze hercontrole stellen wij vast dat van realisatie volgens
bovenstaande definitie geen sprake is. Gelet hierop zullen wij ons toestemmingsbesluit met kenmerk
[kenmerk] en de daarbij aan u verstrekte ontwikkelingsruimte overeenkomstig [aantal] dieren met
RAV code [code] intrekken per [datum].
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Afsluitende alinea in alle drie de gevallen
Mocht u uw project na (gedeeltelijke) intrekking van het toestemmingsbesluit alsnog willen
realiseren, dan zult u daarvoor een nieuwe vergunningaanvraag bij ons moeten indienen. Deze
nieuwe vergunning kunnen wij in dat geval alleen verstrekken, als er op dat moment voldoende
ontwikkelingsruimte beschikbaar is.
Dit besluit staat open voor bezwaar en beroep.
GS van de provincie …
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