Legalisatieprogramma PAS-meldingen en meldingsvrije activiteiten
PAS-meldingen
Onlangs heeft Minister Schouten de stand van zaken ten aanzien van de stikstofproblematiek in een
Kamerbrief beschreven. Bijgevoegd hierbij was ook het concept-Legalisatieprogramma PAS-melders.
Zoals het nu lijkt wordt dit legalisatieprogramma in januari 2022 definitief vastgesteld. Provincies
zullen er vanaf dan voor moeten zorgen dat de PAS-melders binnen drie jaar zijn gelegaliseerd.
De uiterste datum voor initiatiefnemers om zich te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland is 1 december 2022. Melders die zich na deze datum melden zullen in beginsel niet in
aanmerking komen voor legalisatie op basis van dit programma.
Degene die gegevens hebben ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zullen eerst
door het verificatieproces gaan. Dit houdt in dat de provincies zullen nagaan of de legalisatie nog
nodig is. Dit is bijvoorbeeld niet nodig als er al een definitieve vergunning is verleend of de activiteit
al beëindigd is. Wanneer dit akkoord wordt bevonden en aan alle voorwaarden wordt voldaan, zullen
de PAS-meldingen gelegaliseerd worden in een natuurvergunning op het moment dat er voldoende
stikstofruimte is.
Een groot aantal PAS-melders hebben een brief van de Provincie ontvangen dat er
handhavingsverzoeken zijn ingediend door natuur- en milieuorganisaties. Provincies treden liever
niet handhavend op, dit met het oog op het zicht op legalisatie. Wanneer het legalisatieprogramma
definitief is vastgesteld, is er meer zicht op legalisatie, waardoor handhavingsverzoeken
waarschijnlijk makkelijker afgewezen kunnen worden.
Voor de PAS-melders die gegevens hebben aangeleverd ten behoeven van het legaliseren van hun
melding, is het mogelijk een tegemoetkoming ter grootte van € 1.600,-- aan te vragen voor de
daarvoor gemaakte kosten.
Meldingsvrije activiteiten
Voor de meldingsvrije activiteiten, zijnde de situatie dat er minder dan < 0,05 mol/ha uitstoot
aanwezig was en dus kon worden volstaan met het bewaren van de berekening, wordt ook een
legalisatieprogramma verwacht. Het legalisatieprogramma zal naar alle waarschijnlijkheid in het
eerste kwartaal 2022 worden vastgesteld.
Het is aan te raden om te kijken wat de referentie is van uw bedrijf. Als de berekening groter is dan
de referentie, kan het verstandig zijn om de berekening te laten legaliseren. Indien uw referentie
groter is dan kunt u dit naar alle waarschijnlijkheid beter achterwege laten.
Wanneer u graag wil dat wij uw referentie alvast inzichtelijk maken, dan kunt u contact met ons
opnemen.

