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Via deze memo wil ik u graag informeren over de gemaakte afspraken tussen de
PAS-partners in aanloop naar het arrest van het Europese Hof inzake het PAS.

Kopie aan

/
Van

GS hebben uw Staten eerder geïnformeerd dat Het Europese Hof momenteel
beoordeelt of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Op
25 juli jl. heeft de Advocaat Generaal hiervoor reeds een advies gegeven. Het
arrest van het Europese Hof wordt op 7 november 2018 verwacht.
Op basis van het oordeel van het Europese Hof zal de Raad van State vervolgens
uitspraak doen in de beroepen die zijn ingesteld tegen afgegeven
Natuurbeschermingswetvergunningen.
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In aanloop naar 7 november 2018 hebben de PAS-partners besloten tijdens de
eerste bestudering van het arrest de vergunningverlening drie dagen aan te houden
(stil te leggen). Dit betekent dat de PAS-partners hebben afgesproken om op 7, 8 en
9 november geen vergunningen te verlenen met een stikstofcomponent. Het betreft
ontwerp- en definitieve besluiten, meldingen en vvgb’s. Dit is een
voorzorgsmaatregel vanuit het oogpunt van zorgvuldig bestuur, in afwachting van
de analyse van de uitspraak van het Europees Hof.
Op 8 november 2018 is een bestuurlijk overleg gepland met PAS-partners om de
mogelijke consequenties van het arrest te bespreken. Na bestudering van het arrest
worden afspraken gemaakt over de vergunningverlening na 9 november 2018.
Momenteel worden ter voorbereiding op het arrest van 7 november door de PASpartners diverse mogelijke scenario’s uitgewerkt en acties uitgevoerd voor
oplossingsrichtingen voor de korte en lange termijn. Zie voor meer informatie
hierover: https://www.bij12.nl/pagina/taskforce-bereidt-uitspraak-europees-hofvoor/.

Met vriendelijke groet,
drs. J.J.C. van den Hout
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