
Extra uitleg: intern salderen of een vergunning aanvragen? 
 

U heeft gegevens doorgegeven over uw PAS-melding. Uw bevoegd gezag (provincie of 

het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) controleert of uw melding aan 

de voorwaarden voldoet. Zij kijken ook hoeveel stikstofruimte nodig is om uw activiteit 

legaal te maken. Na de controle hoort u of uw melding aan de voorwaarden voldoet. En 

of u intern kunt salderen of dat u een vergunning nodig heeft. 

 

Vier reacties mogelijk 
Na controle van uw gegevens ontvangt u een brief. Daarin kunnen vier dingen staan: 

1. Uw gegevens zijn niet compleet. U wordt gevraagd om deze aan te vullen. 

2. U kunt intern salderen, dus er is geen vergunning nodig. 

3. U kunt een vergunning aanvragen op het moment dat er genoeg stikstofruimte is. 

4. Uw melding voldoet niet aan de voorwaarden. U vindt deze op de pagina Omzetten PAS-

melding. 

 

Hieronder worden reactie 2 en 3 uitgelegd.  

 

Intern salderen: geen vergunning nodig 
Intern salderen betekent dat uw project niet zorgt voor extra neerslag van stikstof 

(stikstofdepositie) ten opzichte van de legale referentiesituatie. Wij vergelijken uw project hiervoor 

met de natuurvergunning die u voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gekregen. Of met 

uw toestemming op de Europese referentiedatum. 

 

Kunt u intern salderen? Dan heeft u geen vergunning nodig. U ontvangt hierover een bestuurlijk 

rechtsoordeel. Uw melding is dan afgerond en u hoeft verder niets te doen.  

 

Hieronder wordt uitgelegd wat een bestuurlijk rechtsoordeel precies is en welke rechtszekerheid er 

aan dit oordeel kan worden ontleend.  

 

Wat is een bestuurlijk rechtsoordeel? 
Een bestuurlijk rechtsoordeel is normaal gesproken geen besluit in de zin van de Algemene wet 

bestuursrecht. Dit betekent dat het niet mogelijk is om ertegen in bezwaar of beroep te gaan. En 

dat er geen inspraak mogelijk is. Dat betekent ook dat het rechtsoordeel niet in rechte vast kan 

komen te staan en geen rechtszekerheid biedt. 

Meer rechtszekerheid? Vraag toch een vergunning aan 
Wilt u meer rechtszekerheid dan een bestuurlijk rechtsoordeel? Dan kunt u ervoor kiezen om toch 

een vergunning aan te vragen. U krijgt dan een positieve afwijzing op uw aanvraag, omdat u 

eigenlijk geen vergunning nodig heeft.  

 

Wat is een positieve afwijzing? 
De positieve afwijzing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het is mogelijk 

om tegen dit besluit in bezwaar of beroep te gaan. Gebeurt dat niet of blijft het besluit staan nadat 

iemand in beroep gegaan is? Dan heeft het besluit formele rechtskracht. Dat betekent dat het 

besluit in rechte vaststaat en rechtszekerheid biedt. Op die manier staat met de positieve afwijzing 

officieel vast dat u niet in overtreding bent.  

 

Voor het aanvragen betaalt u misschien wel administratiekosten (leges). 

Als uw gemelde project nog niet afgerond is 
Is uw project nog niet helemaal klaar? Misschien laat het bestuurlijk rechtsoordeel of het besluit 

positieve afwijzing zien dat u intern kunt salderen. Houd er in dat geval rekening mee dat deze 

controle een momentopname is. Als uw project nog niet afgerond is, kan de neerslag van stikstof 

nog veranderen. Bijvoorbeeld doordat er een nieuwe versie van de AERIUS Calculator komt. Of er 

komen nieuwe codes vanuit de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV-codes). 
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Is de neerslag van stikstof van uw project veranderd? Neem dan weer contact op met het bevoegd 

gezag. Zij controleren uw gegevens dan opnieuw. Hiervoor zijn drie mogelijkheden: 

 

1. De neerslag van stikstof is lager geworden of gelijk gebleven.  

U kunt doorgaan met uw project. Het bevoegd gezag legt de nieuwe gegevens wel vast. 

2. De neerslag van stikstof is hoger geworden, maar u kunt nog steeds intern salderen.  

U kunt doorgaan met uw project. Het bevoegd gezag legt de nieuwe gegevens wel vast. 

3. De neerslag van stikstof is hoger geworden, maar u heeft niet genoeg ruimte om intern te 

salderen. U heeft toch een vergunning nodig. Hieronder leest u hoe dat werkt. 

 

Vergunning aanvragen 
Zorgt uw activiteit wel voor extra neerslag van stikstof? Dan heeft u een vergunning nodig. U kunt 

deze aanvragen op het moment dat er genoeg stikstofruimte is. Deze komt vrij door 

bronmaatregelen. U ontvangt een bericht van het bevoegd gezag als er genoeg stikstofruimte voor 

uw project is. Daarin staat ook hoe u de vergunning aanvraagt. 

 

Wat is een vergunning volgens de wet? 
Een vergunning is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het is mogelijk om 

tegen dit besluit in bezwaar of beroep te gaan. Gebeurt dat niet of blijft het besluit staan nadat 

iemand in beroep gegaan is? Dan heeft het besluit formele rechtskracht. Dat betekent dat de 

vergunning in rechte vaststaat en rechtszekerheid biedt. Met de vergunning staat officieel vast dat 

u niet in overtreding bent. 


