
Bijlage bij raadsbrief 

Vragen CDA en Lokaal Dinkelland:

1. Worden  er  in  onze  gemeente  agrarische  bedrijven,  welke  een  vergunning  hebben 
ontvangen of een aanvraag daarvoor hebben ingediend, getroffen door deze uitspraak?
Zo ja, hoeveel, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de gemeente hiermee om?

De uitspraak heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn (lees: onherroepelijk) en 
die dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten. Die vergunningen blijven gewoon 
gelden. 

De uitspraak heeft wel gevolgen voor lopende aanvragen, omdat het PAS niet meer kan worden 
gebruikt  als  passende  beoordeling  voor  toestemmingsverlening.  Dat  wil  niet  zeggen  dat  alle 
vergunningverlening  daarmee  helemaal  stil  komt  te  liggen.  Met  een  individuele  passende 
beoordeling die voldoet aan de randvoorwaarden die de Afdeling schetst is dit wel mogelijk. 

Als  gevolg  van  de  uitspraak  geldt  als  voorwaarde  bij  toestemmingsverlening  dat  zodanige 
maatregelen  moeten  worden  getroffen  dat  verzekerd  is  dat  de  stikstofdepositie  op  daarvoor 
gevoelige Natura 2000-gebieden niet  toeneemt.  Dat  kan door maatregelen verbonden aan de 
activiteit zelf (intern salderen), of – onder strikte voorwaarden – door saldering met de effecten van 
beëindiging  of  beperking  van  andere  activiteiten  (extern  salderen).  Individuele 
toestemmingsverlening  is  ook  mogelijk  op  basis  van  een  andere  ecologische  onderbouwing 
waaruit blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende Natura 2000-gebied niet worden 
aangetast, ondanks een toename van stikstofdepositie van het betreffende project. 

Wanneer  uit  een  individuele  passende  beoordeling  niet  de  vereiste  zekerheid  kan  worden 
verkregen dat er geen sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
Natura 2000-gebied, dan is er voor agrarische bedrijven geen toestemming mogelijk (omdat het  
doorlopen van de zgn. ADC-toets hiervoor geen reële optie is).

En voor de volledigheid merken wij op dat de uitspraak ook gevolgen heeft voor alle situaties die  
sinds  1  juli  2015  zijn  gemeld  en  door  de  uitspraak  alsnog  met  terugwerkende  kracht 
vergunningplichtig zijn. Dit geldt ook voor situaties die niet hoefden te worden gemeld, omdat de 
drempelwaarde niet werd overschreden. 

Er liggen op dit moment 6 aanvragen om Omgevingsvergunning waarbij nog een verklaring van 
geen  bedenkingen  door  de  provincie  moet  worden  afgegeven.  Dit  betreffen  5  veehouderij  
bedrijven en 1 overig bedrijf. 

Aan de provincie Overijssel  is verzocht om aan te geven in hoeveel zaken voor Dinkellandse 
bedrijven  er  nog  een  bezwaar  of  beroepsprocedure  loopt  tegen  een 
Natuurbeschermingswetvergunning. Tevens is gevraagd om aan te geven hoeveel Dinkellandse 
bedrijven  een zogenoemde PAS melding hebben ingediend.  Hierop  is  telefonisch een reactie 
gegeven dat het voor de provincie op dit moment niet mogelijk is deze informatie te verstrekken. 
Verder is aangegeven dat er afspraken zijn gemaakt dat de Omgevingsdiensten alle vragen vanuit 
de gemeenten zullen bundelen. Wij hebben de vragen over de aantallen ook uitgezet naar de 
Omgevingsdienst Twente en wij wachten op reactie.

Per email heeft de provincie op 20 juni jl.  een update gegeven over de consequenties van de 
uitspraak:

Bij deze een update over het Programma Aanpak Stikstof. Voor wie het allemaal nog een keer helder  
uitgelegd wil krijgen: RTLZ publiceerde deze handige uitleg. 

Het volgende bericht is verzonden aan partners van de provincie Overijssel die te maken hebben met  
gevolgen van de ontwikkelingen rond het Programma Aanpak Stikstof. We zijn van plan om met enige  
regelmaat via deze route informatie te verstrekken aan partners van de provincie Overijssel. 

https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/video/4746721/grote-paniek-den-haag-en-wel-hierom


Afgelopen week:
-  We zien dat steeds meer media aandacht heeft voor de consequenties van de uitspraak van de Raad  
van State. Met name infrastructurele projecten zoals het vliegveld Lelystad dragen bij aan het besef dat  
niet alleen de agrarische sector zich nu met vragen geconfronteerd ziet. 
-  Woensdag 12 juni  was er  in  Provinciale  Staten aandacht  voor  PAS,  met  name voor  beweiden en 
bemesten.  Dit  leidde  tot  het  volgende  nieuwsbericht  op  RTVOost.  Overigens  is  behandeling  van  de 
Partiële  herziening  van  de  Omgevingsverordening  (vrijstelling  voor  de  Wet  Natuurbescherming  voor  
uitvoeren natuurherstelmaatregelen) van de agenda afgehaald door Provinciale Staten. 
-  Ondertussen heeft Minister Schouten een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. 

Deze week:
-  Komende donderdag om 17 uur (20-06-2019)  vindt  in de Tweede Kamer een debat  plaats  over  de 
uitspraken van de RvS inzake de PAS. Het debat is aangevraagd door Attje Kuiken van de PvdA. 
-  Vrijdag 21 juni is er een bestuurlijk overleg waar een delegatie van het IPO met de ministers overlegt  
over het vervolg. 
-  Partners van Samen werkt beter hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de minister waarin zij  
oproepen oog te hebben voor een economisch perspectief en het behoud van opgebouwd vertrouwen.  
Provinciale  Staten  wordt  opgeroepen  door  Samen  werkt  beter  om  de  Partiële  herziening  van  de  
Omgevingsverordening snel te bespreken. 

Wat doen we bij de provincie?
-  Er is een crisisteam opgezet. 
-  Op ambtelijk niveau schuiven we aan bij diverse werkgroepen. Zowel vanuit de rijksoverheid als het IPO  
wordt hard nagedacht over oplossingen op korte-, middellange- en lange termijn. Verschillende experts  
vanuit de provincie Overijssel hebben zitting in de diverse werkgroepen die deelvragen uitzoeken. Ook  
houden we contact met IPO over ontwikkelingen op communicatiegebied. 
-  We brengen consequenties in kaart. Naast impact op de Ontwikkelopgave Natura 2000 kijken we naar  
alle activiteiten. Projecten bij verschillende eenheden worden geïnventariseerd. 
-  Daarnaast zijn collega’s bij Publieke Dienstverlening in contact met partijen die op dit moment al vragen  
hebben. Op dit moment inventariseren we vooral vragen. Die informatie gebruiken we weer in gesprekken  
met het IPO en het Rijk. 
-  We werken op dit  moment aan brieven die verstuurd worden naar alle partijen die in een lopende  
vergunningaanvraag zitten of in een procedure voor een Verklaring van Geen Bezwaar. We informeren  
aanvragers van een Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) en aanvragers van een vergunning met een  
stikstofeffect over het tijdelijk opschorten van toestemmingsverlening. 
-  Vorige week hebben we een start  gemaakt  met een webdossier over PAS voor het brede publiek.  
www.overijssel.nl/pas is de verkorte URL. Dit proberen we wekelijks bij te werken met actuele informatie. 
-  Op 18 juni hebben we in een bijeenkomst voor partners geprobeerd de impact toe te lichten. Daarnaast  
hebben we een aantal vragen opgehaald. Daar gaan we de komende periode mee aan de slag. 

Communicatielijn:
-  Voor de communicatie hanteren we op dit moment nog steeds de spelregel dat we alle (inhoudelijke)  
communicatie centraal laten verlopen via BIJ12.nl  We vragen aan al onze partners om terughoudend   te 
zijn  met  eigen duiding en interpretatie  van de uitspraak,  gevolgen en oplossingsrichtingen.  We willen  
graag  meer duidelijkheid.  Eigen  interpretaties  leiden  echter  soms  onbedoeld  tot  precies  het  
tegenovergestelde effect. 
-  Via het webdossier op www.overijssel.nl/pas publiceren we op dit moment met name procesinformatie.  
Partners in Overijssel kunnen uiteraard hiernaar verwijzen, of rechtstreeks naar de site van BIJ12. 
-  Op  https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/veelgestelde-vragen/ staan inmiddels 
een  eerste  paar  vragen  en  antwoorden  over  recente  ontwikkelingen  rond  het  PAS  en  eerdere  
achtergrondinformatie over hoe het systeem functioneerde. 

Vragen en suggesties
Veel is op dit moment helaas nog onbekend. Via  www.overijssel.nl/pas brengen we de routes in kaart  
waarlangs we hopen de komende periode meer duidelijkheid te krijgen. 

2. Worden in Dinkelland andere bedrijven of instanties getroffen die op basis van toepassing 
van het PAS een vergunning is verleend of hebben aangevraagd?
Zo ja, hoeveel, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de gemeente hiermee om?

De uitspraak heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn (lees: onherroepelijk) en 
die dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten. Die vergunningen blijven gewoon 
gelden. 
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De uitspraak heeft wel gevolgen voor lopende aanvragen, omdat het PAS niet meer kan worden 
gebruikt  als  passende  beoordeling  voor  toestemmingsverlening.  Dat  wil  niet  zeggen  dat  alle 
vergunningverlening  daarmee  helemaal  stil  komt  te  liggen.  Met  een  individuele  passende 
beoordeling die voldoet aan de randvoorwaarden die de Afdeling schetst is dit wel mogelijk. 

Als  gevolg  van  de  uitspraak  geldt  als  voorwaarde  bij  toestemmingsverlening  dat  zodanige 
maatregelen  moeten  worden  getroffen  dat  verzekerd  is  dat  de  stikstofdepositie  op  daarvoor 
gevoelige Natura 2000-gebieden niet  toeneemt.  Dat  kan door maatregelen verbonden aan de 
activiteit zelf (intern salderen), of – onder strikte voorwaarden – door saldering met de effecten van 
beëindiging  of  beperking  van  andere  activiteiten  (extern  salderen).  Individuele 
toestemmingsverlening  is  ook  mogelijk  op  basis  van  een  andere  ecologische  onderbouwing 
waaruit blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende Natura 2000-gebied niet worden 
aangetast, ondanks een toename van stikstofdepositie van het betreffende project. 

Wanneer  uit  een  individuele  passende  beoordeling  niet  de  vereiste  zekerheid  kan  worden 
verkregen dat er geen sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
Natura 2000-gebied, zal alleen toestemming kunnen worden verleend aan de hand van de ADC-
toets. Gelet op de criteria uit de ADC-toets is dit ook afhankelijk van het type project. 

Een toestemming op basis van de ADC-toets kan alleen worden verleend indien wordt voldaan 
aan de volgende drie voorwaarden: er zijn geen alternatieve oplossingen (A), het project is nodig 
om dwingende redenen van groot  openbaar belang (met inbegrip van redenen van sociale of  
economische  aard)  (D),  en  de  nodige  compenserende  maatregelen  worden  getroffen  om  te 
waarborgen dat de algehele samenhang van Natura-2000 bewaard blijft (C). Het resultaat van de 
compensatie moet in beginsel bereikt zijn op het moment waarop het betrokken gebied schade 
van het project ondervindt. 

En voor de volledigheid merken wij op dat de uitspraak ook gevolgen heeft voor alle situaties die  
sinds  1  juli  2015  zijn  gemeld  en  door  de  uitspraak  alsnog  met  terugwerkende  kracht 
vergunningplichtig zijn. Dit geldt ook voor situaties die niet hoefden te worden gemeld, omdat de 
drempelwaarde niet werd overschreden. 

3. Heeft deze uitspraak ook gevolgen voor verstrekte of beoogde bestemmingsplannen van 
overige bedrijven terreinen?
Zo ja, waar en wat zijn de gevolgen?

De  uitspraak  heeft  geen  gevolgen  voor  bestemmingsplannen  die  al  definitief  zijn  (lees: 
onherroepelijk)  en  die  dus  niet  meer  bij  de  rechter  kunnen  worden  aangevochten.  Die 
bestemmingsplannen blijven gewoon geldig.

De uitspraak heeft wel gevolgen voor bestemmingsplannen die in ontwikkeling zijn of die nog niet 
definitief  zijn  en  waar  het  aspect  stikstof  aan  de  orde  is.  Hieraan  kunnen twee  redenen  ten 
grondslag  liggen.  De eerste  is  omdat  het  PAS niet  meer  kan  worden  gebruikt  als  passende 
beoordeling  voor  toestemmingsverlening  of  ten  tweede  omdat  de  onder  het  PAS  verleende 
natuurvergunningen  niet  meer  kunnen  worden  gebruikt  voor  1  op  1  inpassing  in 
bestemmingsplannen.  Dat  wil  niet  zeggen  dat  het  bestemmingsplan  niet  meer  kan  worden 
vastgesteld, met een individuele passende beoordeling die voldoet aan de randvoorwaarden die 
de Afdeling schetst is dit mogelijk. Zie verder het antwoord opvraag 2.

4. Hoe verhoudt de uitspraak zich tot de ontwikkeling van de rondweg Weerselo?

De uitspraak betekent  niet  dat  het  bestemmingsplan voor de rondweg niet  meer kan worden 
ontwikkeld, met een individuele passende beoordeling die voldoet aan de randvoorwaarden die de 
Afdeling schetst is dit wellicht mogelijk. Zie verder het antwoord op vraag 2.

Op dit moment wordt hier nader onderzoek naar verricht en de verwachting is dat  hierover in het 
najaar meer duidelijkheid kan worden gegeven.



5. Wat  zijn  thans  de  gevolgen  van  deze  uitspraak  voor  de  Natura  2000-gebieden  en  de 
bedrijven in deze omgeving van deze gebieden? En in het bijzonder de beheerplannen die  
in ontwikkeling zijn voor deze Natura 2000-gebieden?

De aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden wordt niet geraakt door de uitspraak. Voor 
de volledigheid merken wij op dat de Afdeling heeft geoordeeld dat de beslissing tot opname van 
118 Natura 2000-gebieden onverbindend is.  Dit  betekent  dat  het  PAS op geen Natura 2000-
gebied nog van toepassing is. Dit raakt niet de aanwijzing tot Natura 2000-gebied. 

Er zijn geen gevolgen voor beheerplannen in het algemeen, omdat deze nodig zijn om de staat 
van  instandhouding  te  verwezenlijken.  Wel  wordt  de  inhoud  van  de  in  ontwikkeling  zijnde 
beheerplannen in  overeenstemming gebracht  met  uitspraak.  Er  moet  een vergunning worden 
aangevraagd voor beweiden en bemesten en dit was eerder vergunningvrij.  Voor bedrijven in de 
omgeving van deze gebieden geldt hetgeen is omschreven onder vraag 1. 

6. In hoeverre worden gedupeerden in de gemeente geïnformeerd over de gevolgen van deze 
uitspraak? En welke rol ziet u daarin voor de gemeente Dinkelland?

Het  is  aan  het  Rijk  en  de  provincie  als  bevoegd  gezag  voor  toestemmingsverlening  om de 
gedupeerden te informeren over de gevolgen van deze uitspraak. Zie daarvoor de update van de 
provincie onder vraag 1. De rol van de gemeente is daarin volgend en waar nodig faciliterend. 

7. Hoe trekt u samen op met andere gemeenten en de provincie Overijssel om de gevolgen 
van de uitspraak in kaart te brengen?

De komende periode richt het college zich op het helder krijgen van de gevolgen van de uitspraak. 
Waar mogelijk samen met de gemeenten en de provincie Overijssel. De uitspraak van de Raad 
van State leidt tot veel vragen en helaas heeft het Rijk, de provincie (en de gemeente) nog niet op  
alle vragen een antwoord. 

Vragen Burgerbelangen Dinkelland

8. Is het college het met Burgerbelangen Dinkelland eens dat nu het moment is aangebroken 
van bezinning? Zo nee, graag horen wij dan de voor u geldende argumenten.

De komende periode richt het college zich op het helder krijgen van de gevolgen van de uitspraak. 

9. De uitspraak zal vergaande consequenties hebben, welke consequenties ziet het college 
naar aanleiding van deze genoemde uitspraak?

De consequenties van deze uitspraak zijn beschreven in de beantwoording van de vragen 1 tot en 
met 3.

10. Heeft het college zich verdiept in deze uitspraak? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft zich verdiept in deze uitspraak.

11. Welke actie gaat het college ondernemen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van 
State?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 8. 

12. Heeft het college al contact gehad met de betrokkenen groeperingen in Weerselo? Zo nee, 
wanneer wel?

Op 7 juni jl. is er een overleg geweest tussen de gemeente en Ondernemersvereniging Weerselo. 
Dit is een overleg dat 2 keer per jaar plaatsvindt om alles wat Weerselo raakt te bespreken. De 
beoogde rondweg was ook een onderdeel van dit gesprek. Met andere groeperingen is nog geen 
actief contact geweest.



13. Wanneer kunnen wij als raad hierover een raadsbrief ontvangen?

De uitspraak van de Raad van State moet eerst door juristen goed beoordeeld worden voordat wij  
de consequenties m.b.t. de Rondweg volledig inzichtelijk hebben.

14. Eerder  spraken  wij  in  de  inleiding  over  een  voortschrijdend  inzicht.  Bij  een  eventuele 
stopzetting en verdere ontvlechting van de rondweg zouden wij graag een gedetailleerd 
overzicht ontvangen met daarin alle mogelijke besparingen. Tevens een verzoek om een 
gedetailleerd  overzicht  van  de  kosten  van  een  eventuele  verdere  van  de  rondweg  in 
Weerselo.

Bij  het  niet  doorgaan van  de  beoogde  Rondweg Weerselo  vervallen  onderstaande financiële 
verplichtingen. 

Rondweg Weerselo jaren

Verplichtingen 2019 2020 2021 2022
Eindtotaa
l

Investeringen

Plankosten

Voorbereidingskosten en omgevingsmanager 83.254 30.000 19.000 132.254 

gemaakte voorbereidingskosten 2019 -15.000 -15.000 

Totaal Plankosten 68.254 30.000 19.000 117.254 

2-tunnels

Civiel 60.000 
300.00
0 

1.685.00
0 2.045.000 

Subsidie Provincie -350.000 -350.000 

Totaal 2-tunnels 60.000 
300.00
0 

1.335.00
0 1.695.000 

Landbouwroute

Civiel 20.000 
100.00
0 595.000 715.000 

Totaal Landbouwroute 20.000 
100.00
0 595.000 715.000 

Alofssteeg verbreding

Civiel 60.000 60.000 

Totaal Alofssteeg verbreding 60.000 60.000 

Totaal Investeringen
148.25
4 

430.00
0 

2.009.00
0 2.587.254 


