
 

Vragen en antwoorden  
 

• Wie kan de bedrijfsadresgegevens inzien? 
De gegevens worden geplaatst op de website Rijksoverheid.nl. Deze website is voor iedereen 
toegankelijk.  
 

• Worden mijn gegevens ook openbaar gemaakt?  
Heeft u uw PAS-melding vóór 13 januari 2019 gedaan? Dan moeten van de RvS nu ook de 
adresgegevens van uw PAS-melding bekend gemaakt worden. Heeft u na die tijd uw melding 
gedaan? Dan worden uw gegevens niet openbaar gemaakt. 
 

• Waarom heeft de Raad van State dit besloten?  
Achtergrondinformatie over het besluit van de Raad van State kunt u lezen op: Minister LNV 
moet bedrijfsadresgegevens in PAS-meldingen openbaar maken - Raad van State  
 

• Om hoeveel bedrijfsadresgegevens gaat het?  
Het gaat om de gegevens van ruim 3000 PAS-melders.  
 

• Kan ik nog bezwaar maken voor het openbaar maken van mijn gegevens? 
Bezwaar maken tegen het openbaar maken van de gegevens is niet meer mogelijk. Zie ook 
het volgende antwoord.  

 

• Waarom weigert het ministerie niet om de gegevens openbaar te maken? 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste bestuursrechtelijke 
instantie in ons land en tegen haar uitspraken staan geen rechtsmiddelen open. Dit betekent 
dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) genoodzaakt is om 
binnen drie weken na de uitspraak de bedrijfsadresgegevens van PAS-melders bekend te 
maken.  
 

• Welke gegevens worden er nu openbaar gemaakt? 
De gegevens bestaan uit de oorspronkelijke AERIUS-berekeningen die zijn ingediend voor de 
PAS-melding. De bedrijfsadresgegevens die toen zijn doorgegeven zijn hierop zichtbaar 
(straat, huisnummer, postcode en woonplaats). De naam van de initiatiefnemer wordt niet 
openbaar gemaakt.  

 

• Wie heeft het Wob-verzoek ingediend? 
Tussen 2015 en 2019 was op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen 
vergunning nodig voor activiteiten met een beperkte stikstofuitstoot. Bedrijven konden met 
een melding volstaan. MOB vroeg de minister om alle PAS-meldingen die tot 13 januari 2019 
waren ingediend openbaar te maken om zo een volledig beeld te krijgen van de 
stikstofuitstoot. 
 

• Wat is een Wob-verzoek? 
Nederlanders hebben het recht om bepaalde informatie over een besluit op te vragen bij de 
overheid. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Lees hier meer: 
Openbaarheid van overheidsinformatie | Wet openbaarheid van bestuur (Wob) | 
Rijksoverheid.nl  

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2021/03/04/herziene-beslissing-op-bezwaar-wob-verzoek-pas-meldingen
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@128447/minister-lnv-pas-meldingen/
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@128447/minister-lnv-pas-meldingen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/openbaarheid-van-overheidsinformatie#:~:text=De%20Wet%20openbaarheid%20van%20bestuur%20(Wob)%20zorgt%20ervoor%20dat%20u,aan%20de%20democratie%20en%20overheidsbesluitvorming.&text=Behalve%20als%20de%20Wob%20of,niet%20geschikt%20is%20voor%20openbaarmaking.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/openbaarheid-van-overheidsinformatie#:~:text=De%20Wet%20openbaarheid%20van%20bestuur%20(Wob)%20zorgt%20ervoor%20dat%20u,aan%20de%20democratie%20en%20overheidsbesluitvorming.&text=Behalve%20als%20de%20Wob%20of,niet%20geschikt%20is%20voor%20openbaarmaking.


 

• Wat betekent de recente uitspraak van de rechter in Zwolle voor de handhaving? 
Met de provincies is afgesproken dat zij niet actief handhaven tijdens de periode die nodig is 
voor de legalisering van de PAS-meldingen. Mogelijk dat u vragen heeft over de recente 
uitspraak van de rechter in Zwolle die bepaalde dat de provincie niet zomaar kan afzien van 
handhaven bij PAS melders. We bestuderen de uitspraak samen met de provincies. Samen 
met provincies blijven wij ons volop inzetten om uw PAS-melding zo snel mogelijk legaal te 
maken. 

 

• Waar kan ik terecht met vragen? 
Heeft u vragen over de recente uitspraak in Zwolle of over het proces van verificatie van PAS-
meldingen? Kijk dan op www.bij12.nl/informatiepunt. U kunt ook telefonisch contact 
opnemen met de helpdesk van BIJ12: 085 486 25 90 (lokaal tarief). Zij zijn bereikbaar op 
werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur. 

 


