
Motie VNG-congres 

 

Constaterende dat: 

- De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei jongstleden uitspraak heeft 
gedaan in de zogenaamde ‘PAS-zaken’; 
 

- De Afdeling daarbij kort samengevat tot de conclusie is gekomen dat het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten die schadelijk zijn voor 
beschermde gebieden mag worden gebruikt; 
 

- Het Rijk en provincies al vooruitlopend op de uitspraak in de ‘PAS-zaken’ besloten om de 
vergunningverlening op basis van het PAS vanaf 23 mei 2019 na 12.00 uur tijdelijk op te 
schorten. 

 

Overwegende dat: 

- Door de recente uitspraak van de Afdeling inzake de PAS meer dan 180 (bouw)projecten door 
heel Nederland op losse schroeven komen te staan; 
 

- Het wegvallen van de PAS ook grote gevolgen voor nieuwe (bouw)projecten kan hebben, 
waarbij het duidelijk niet slechts gaat om landbouwontwikkelingen maar ook (kleinschalige) 
woningbouwontwikkelingen en functiewijzigingen ; 
 

- Het voor gemeenten op dit moment onduidelijk is hoe  de toekomst van de vele 
(bouw)projecten er uit gaat zien en de informatievoorziening hierover vanuit Rijk en VNG nog 
op gang moet komen; 
 

- De totstandkoming van de huidige Programma Aanpak Stikstof voornamelijk buiten de 
invloedsfeer van gemeenten heeft plaatsgevonden en de gemeenten daarbij niet als een 
volwaardige PAS partner worden betrokken.  
 

- De VNG al eerder heeft bepleit gemeenten meer te betrekken bij de gesprekken met de PAS-
partners over de toekomst van de PAS. 
 

Vraagt het VNG-bestuur om: 

- Een kopgroep te vormen van gemeentebestuurders die meedenken over de toekomst van de 
PAS en samen met de kopgroep: 

o Bij het Rijk aan te dringen op snelle duidelijkheid voor gemeenten over de toekomst 
van de PAS; 

o Bij Rijk en provincies aan te dringen om de gemeenten als een volwaardige PAS partner  
te betrekken bij de totstandkoming van het vervolg op de PAS en de oplossingen in 
het kader van de recente uitspraak van de Afdeling; 

- Leden van de VNG actief en met regelmaat te informeren over de uitspraak in de ‘PAS-zaken’, 
de overleggen met het Rijk over de toekomst van de PAS en de uitvoering van deze motie.  

 



En gaat over tot de orde van de dag. 
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