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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
de recente Raad van State PAS uitspraak in relatie tot de proeftuin Fokmast. 
 
Inleiding 
In beeld brengen van eventuele consequenties die de PAS uitspraak heeft voor de Proeftuin. 
   
Informatie 
Op 29 mei jl. heeft de Raad van State bepaald dat de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) niet langer 
mag worden gebruikt als toestemmingsbasis voor activiteiten. Door deze uitspraak is de basis van de PAS 
vernietigd, waardoor in feite de PAS is vernietigd en dus niet meer kan worden toegepast.  
 
Het ministerie onderzoekt op dit moment met de provincies wat de consequenties zijn van de uitspraak 
en of en zo ja wat voor nieuwe regeling er moet komen. Hoe dit overleg loopt en wat er uitkomt en wat 
daar de consequenties van zijn is nu nog niet duidelijk.  
 
Consequenties uitspraak voor Proeftuin 
Het thema van de Proeftuin is “Natuurlijk Ondernemen” waarbij de focus bij het gebied Fokmast ligt op 
Duurzaam Ondernemen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat betrokken partijen binnen huidige 
vergunningen/normen blijven (standstill principe). Daardoor is er geen toename van stikstof uitstoot. Dit 
wordt randvoorwaardelijk vastgelegd. Daardoor heeft de PAS uitspraak geen consequenties.  
  
Echter, dit is gebaseerd op de huidige inzichten en uitgaande van het feit dat van bestaande rechten mag 
worden uitgegaan en van een bepaalde rekenwijze (Aerius).  
   
Vooralsnog lijken de bedrijfsmatige ontwikkelingen voor wat betreft de Proeftuin Fokmast door te kunnen 
gaan.  
  
De PAS herstel maatregelen in de proeftuin gaan in ieder geval door. Deze hebben hun wettelijke basis 
o.a. in het Natura2000 beheerplan en zijn daardoor verplicht.  
 
Vervolg  
Blijven monitoren of de PAS uitspraak consequenties heeft voor de proeftuin Fokmast. 
 
Communicatie 
Indien de PAS uitspraak toch leidt tot bepaalde consequenties voor de proeftuin Fokmast, dan zullen wij u 
daar direct over informeren.    
 
Bijlagen 
Niet van toepassing. 


