
 
 

Vragen en antwoorden legalisatieprogramma 
PAS-meldingen  

• Wanneer wordt mijn PAS-melding gelegaliseerd? 
De Rijksoverheid blijft zich volop inzetten om uw melding zo snel mogelijk legaal te maken. 

Dit doet zij samen met de provincies en betrokken sectoren.  

Wanneer stikstofruimte beschikbaar komt door de effecten van bronmaatregelen, worden 

vergunningen zo snel mogelijk verleend. Helaas kunnen wij niet precies aangeven wanneer 

uw melding aan de beurt is. Dit hangt af van de hoeveelheid beschikbare stikstofruimte en de 

locatie van uw activiteit. In de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering ligt vast dat de 

benodigde maatregelen voor de legalisering uiterlijk begin 2025 uitgevoerd moeten zijn. Van 

de eerste PAS-meldingen staat al vast dat ze via intern salderen legaal zijn; deze 

ondernemers zijn geïnformeerd door hun provincie.   

• Welke bronmaatregelen zijn nodig voor het legaliseren van PAS-meldingen? 
Voor het verlenen van vergunningen is stikstofruimte nodig. De stikstofruimte voor het 
verlenen van vergunningen aan PAS-meldingen moet komen uit bronmaatregelen waarvan 
de vrijgekomen ruimte wordt toegevoegd aan het stikstofregistratiesysteem (SSRS). De 
stikstofruimte voor het verlenen van toestemming aan PAS-meldingen moet komen uit de 
bronmaatregelen: Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties, de Regeling 
Provinciale Aankoop Veehouderijen (voorheen MGO) en de Subsidieregeling sanering 
varkenshouderijen. 
 

• Wat als deze bronmaatregelen niet voor voldoende stikstofruimte zorgen? 
De verwachting is dat de bronmaatregelen genoeg op gaan leveren voor de legalisatie van de 

PAS-meldingen. Als blijkt dat de bronmaatregelen onvoldoende gaan opleveren, wordt er 

tijdig gekeken naar de mogelijkheden over hoe de benodigde effecten toch gerealiseerd 

kunnen worden.  

• Kan ik als ondernemer ook zien waar stikstofruimte beschikbaar komt?  
Op dit moment weten we nog niet waar de stikstofruimte precies beschikbaar komt, de 

komende tijd zal dit duidelijker worden. 

• Aan welke voorwaarden moet een melding voldoen?  
Een melding moet voldoen aan de verificatiecriteria, deze zijn onder andere te vinden in het 
legalisatieprogramma en op de website www.bij12.nl/omzettenpasmelding. 
 

• Welke stappen moet ik nemen voor het legaliseren van mijn PAS-melding? 
De eerste stap in het proces voor legalisatie is het aanleveren van de gegevens van uw 
activiteit via mijnRVO.nl. Het bevoegde gezag (vaak de provincie) controleert dan uw 
gegevens. Als de gegevens compleet zijn, toetst het bevoegd gezag de melding aan de 
gestelde voorwaarden. Als de aanvraag voldoet, zijn er twee scenario’s mogelijk: óf u kunt 
intern salderen, waardoor er geen stikstofruimte nodig is. Of er is wel stikstofruimte nodig 
om toestemming te verlenen. In het tweede scenario wordt de vergunning verleend zodra 
deze stikstofruimte beschikbaar is. 
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• Waar en tot wanneer kan ik mijn gegevens voor het legaliseren van een PAS-melding 
aanleveren? 
Wilt u uw PAS-melding nog omzetten naar een vergunning? Dan kunt u tot 1 december 2022 
de gegevens aanleveren via mijnRVO.nl/pas-meldingen. Meer informatie over het legaliseren 
van PAS-meldingen is te vinden op: PAS-meldingen | Vergunningverlening | Aanpak Stikstof   
 

• Vallen de meldingsvrije activiteiten ook onder het legalisatieprogramma?  
Het Rijk en provincies nemen dit voorjaar een besluit over de aanpak van het legaliseren van 
meldingsvrije activiteiten. Deze aanpak wordt daarna ook opgenomen in het 
legalisatieprogramma. Meer informatie hierover volgt dit voorjaar op aanpakstikstof.nl. 
 

• Wat betekent het vaststellen van het legalisatieprogramma voor handhavingsverzoeken? 
Rijk en provincies hebben aangegeven niet actief te handhaven: de PAS-meldingen worden 
immers gelegaliseerd. Het vaststellen van het legalisatieprogramma helpt om helder te 
maken dat én hoe de meldingen gelegaliseerd worden. Zo wordt extra duidelijk dat er zicht is 
op legalisatie van de meldingen.  
 

• Wat is er gedaan met de opbrengsten van de zienswijze?  
Het ontwerp legalisatieprogramma lag in november 2021 zes weken ter inzage. 
Belanghebbenden konden in deze periode een reactie geven op het programma. Het 
ministerie van LNV heeft alle zienswijzen (die op tijd zijn doorgegeven) beoordeeld en hierop 
gereageerd met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en 
antwoorden op de zienswijzen staan. U ziet hierin ook wat er is gewijzigd in het vastgestelde 
programma. U vindt de Nota van Antwoord op www.rvo.nl/ontwerpprogramma-PAS. 
 

• Waarom een legalisatieprogramma? 
Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd was met de Europese 
Habitatrichtlijn. Sinds de uitspraak moeten alle projecten die stikstofneerslag veroorzaken 
verplicht een vergunning aanvragen. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet 
natuurbescherming. Hierdoor is het voor projecten waarvoor onder het PAS geen vergunning 
nodig was, toch een vergunning nodig. Voor sommige van deze projecten was al een PAS-
melding gedaan. Het Rijk en de provincies voelen zich samen verantwoordelijk voor het 
oplossen van deze situatie. Daarom is er een legalisatieprogramma ontworpen waarin staat 
aangegeven hoe PAS-meldingen worden gelegaliseerd en wat daarvoor nodig is.  
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