
 

Vragen en antwoorden 
 
Hoe ondersteunt het Rijk ondernemers bij opgelegde dwangsommen? 
Ondernemers die mogelijk in aanraking komen met handhaving worden door Rijk en provincies benaderd via 
een brief. Vragen hierover kunt u stellen via schadeclaims.pasmeldingen@minlnv.nl. Indien u een 
schadevergoeding wilt aanvragen, kunt dat ook doen via schadeclaims.pasmeldingen@minlnv.nl. 

Wie komen in aanmerking voor de schadevergoeding van het Rijk? 
In het algemeen kunnen schadevergoedingen alleen worden uitgekeerd aan ondernemers die kunnen 
aantonen dat ze juridisch vast te stellen schade ondervinden, bijvoorbeeld omdat er gehandhaafd moet 
worden. Ook is het een voorwaarde dat de PAS-meldingen zich hebben gemeld voor legalisatie en geverifieerd 
zijn door het bevoegd gezag (vaak de provincie).  

Betaalt het Rijk de dwangsom die wordt opgelegd bij de handhaving van PAS-melders? 
Nee, een dwangsom kan niet worden vergoed met een schadevergoeding.  

Per wanneer kunnen ondernemers gebruik maken van de schadevergoeding? 
Ondernemers met een PAS-melding waar nu actief gehandhaafd wordt en daar aantoonbaar schade van 
ondervinden, kunnen hun schadevergoeding per direct aanvragen. Deze wordt dan beoordeeld door het Rijk. 
Wij streven naar een spoedige afhandeling. In de toekomst wordt hier mogelijk nog een aparte werkwijze voor 
ingericht.  
 
Hoeveel omvat de schadevergoeding? 
Dat is afhankelijk van de individuele aanvraag. De ondernemer zal een claim moeten indienen en deze 
onderbouwen. Hierbij moet worden aangetoond welke schade de ondernemer heeft als gevolg van de PAS-
wetgeving.  
 
Hoe kunnen ondernemers met een PAS-melding de schadevergoeding aanvragen? 
Dat kan door een mail te sturen naar: schadeclaims.pasmeldingen@minlnv.nl. Daar kunnen de ondernemers 
die een brief hebben ontvangen ook terecht met hun vragen.  
 
Op welke manier verwacht het kabinet PAS-meldingen te legaliseren? 
In het legalisatieprogramma staat hoe ondernemers met PAS-meldingen een vergunning krijgen en welke 
maatregelen nodig zijn voor het creëren van stikstofruimte. Binnen drie jaar na vaststelling van het programma 
moeten de maatregelen getroffen zijn waarmee legalisatie van alle PAS-meldingen mogelijk is. Naast het 
legalisatieprogramma worden aanvullende maatregelen getroffen om zo mogelijk op korte termijn ruimte te 
creëren voor het legaliseren van PAS-meldingen. Hiervoor heeft het kabinet €250 miljoen beschikbaar gesteld 
aan de provincies om waar mogelijk maatwerkoplossingen te bieden. Ook de piekbelasteraanpak zal een rol 
gaan spelen in het kunnen legaliseren van PAS-meldingen.  
 
Wat zijn PAS-meldingen? 
Ondernemers met PAS-meldingen waren, als ze binnen de daarvoor geldende kaders pasten, tijdens het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgesteld van de vergunningplicht vanwege een beperkte stikstofdepositie. 
Deze ondernemers konden volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur. 
De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn en dat deze 
ondernemers alsnog een vergunning moesten aanvragen. 
Rijk en provincies hebben afspraken gemaakt over het legaliseren van deze PAS-meldingen, omdat 
ondernemers destijds te goeder trouw hebben gehandeld. 
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