
Heb ik in verband met stikstof een vergunning nodig?

Start

Toename van Stikstofdepositie Uitgangssituatie ColofonUw situatie

De activiteit was legaal aanwezig 
op de referentie datum van het 
Natura 2000-gebied en is sindsdien 
ongewijzigd voortgezet.

Vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming of de Natuur-
beschermingswet 1998 

 Klik hier

De activiteit is toegestaan op 
basis van een al verleende 
natuurtoestemming.

Er is geen (volledige) natuur toe-
stemming voor de (bestaande of 
voorziene) activiteit.

Geen 
vergunning 

nodig

Meest recente natuurtoestemming

Milieutoestemming met 
passende beoordeling.

Omgevingsvergunning met VVGB 
natuur  Klik hier

PAS-melding. Wilt u uitbreiden ten 
opzichte van de PAS-melding?

Meld u aan voor omzetting naar een 
vergunning. 

Meld u aan voor omzetting naar een 
vergunning. Leidt de uitbreiding 
mogelijk tot een toename van 
stikstofdepositie?  Klik dan hier. 
Als referentiesituatie geldt niet de 
PAS-melding, maar de daaraan 
voorafgegane natuurtoestemming.

Neem contact op 
met de provincie

Geen  Klik hier

Nee

Nee

Ja

Ja

De activiteit is tijdelijk 
(bouw, sloop).

De activiteit is permanent.

De activiteit valt volledig 
onder de uitzonderingen 
van de vergunningplicht.

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/omzetten-pas-melding/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/omzetten-pas-melding/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk2
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/vergunning-aanvragen-of-niet/vraag-3-meest-recente-natuurtoestemming/#milieutoestemming
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/interimmers/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/omzetten-pas-melding/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/provinciale-beleidsregels-intern-en-extern-salderen/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/provinciale-beleidsregels-intern-en-extern-salderen/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/provinciale-beleidsregels-intern-en-extern-salderen/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/provinciale-beleidsregels-intern-en-extern-salderen/
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Leidt de activiteit zonder 
mitigerende maatregelen tot 
een toename van stikstof-
depositie ten opzichte van 
de natuurtoestemming?

Er is geen verandering, of de 
verandering leidt niet tot een 
toename van de stikstof-
depositie.

Uw project 
is niet 

vergunbaar

Is op basis van een voortoets uit te 
sluiten dat de depositie leidt tot 
significante negatieve gevolgen op 
relevante hexagonen?

Ik maak gebruik van het SSRS en vol-
doe aan de voorwaarden daarvoor.

Ik maak gebruik van de Stikstofbank.

Ik maak gebruik van extern salderen 
(inclusief verleasen) en kan de 
gehele benodigde ruimte opkopen 
bij een saldogever.

Ik wil gebruik maken van extern 
salderen (inclusief verleasen) maar 
kan niet het gehele saldo opkopen.

Kunt u in de ecologische onder-
bouwing significante negatieve 
gevolgen voor relevante hexagonen 
uitsluiten?

Uitsluiting Mitigerende maatregelen

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Uw activiteit is 
vergunning

plichtig
Er is geen 

(aan
vullende) 

vergunning 
nodig

Wilt u gebruik maken van een of meer 
van de volgende mogelijk heden om 
negatieve gevolgen uit te sluiten?

Kunt u op basis van een ADC-toets 
alsnog in aanmerking komen voor 
een vergunning?

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/provinciale-beleidsregels-intern-en-extern-salderen/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/helpdesk/#aerius
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/provinciale-beleidsregels-intern-en-extern-salderen/
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/bepalen-relevante-hexagonen/15-10-2020
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/provinciale-beleidsregels-intern-en-extern-salderen/
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/bepalen-relevante-hexagonen/15-10-2020
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/helpdesk/contactgegevens-bevoegde-gezagen/
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Hebt u een onherroepelijke nog geldige vergun ning dan wel 
geldende melding op grond van de Wet algemene bepalingen 
omge vingsrecht onderdeel milieu, de Wet milieubeheer of de 
Hinder wet op een of meer van de referentiedata?

Voert u een activiteit uit die onder artikel 9.4, achtste lid van de 
Wet natuur bescher ming valt (bijvoor beeld uitzonder ings situaties 
voor wegen, activiteiten in de econo mische exclusieve zone)?

Is er een bestaande activiteit die op de Europese referentie-
datum was toegestaan zonder milieu toestem ming en die 
sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest?

Viel u onder de vrijstelling 
van het PAS waarbij de 
depositie maximaal 0,05 mol/
ha/jr was (meldingsvrije 
activiteit)?

Viel u onder de vrijstelling 
van het PAS, waarbij u geen 
PAS-melding hebt gedaan 
maar wel een vrijstelling had 
voor een activiteit in een niet-
meldingsplichtige categorie 
tot maximaal 1 mol/ha/jr 
(meldingsvrije activiteit)?

Ga door naar Mitigerende 
maatregelen op pagina 2

Voert u een activiteit uit waarvoor op grond van artikel 2.7 geen 
natuur vergunning nodig is van de Wet natuurbescherming (onder 
andere tracé besluiten en kavel besluiten in de zin van de Wet 
windenergie op zee)?

U hoeft op dit 
moment niets 
te doen, 
wacht op meer infor matie 
over de meldings vrije 
activi teiten. U kunt deze 
meldings vrije activiteit 
niet gebruiken als 
referentie situatie. 
Lees hier meer.

Wilt u uitbreiden ten 
opzichte van de vrijstel-
ling? Dan is een vergun-
ning nodig. Klik hier.

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

De niet-vervallen 
rechten uit deze 
toestemming(en) 
gebruikt u als de 
referentiesituatie.

Gebruik de gegevens 
van het bestaande 
project voor de 
referentie   situatie.

Ga door naar Uit
sluiting op pagina 2

https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/systematiek/omgevingsvergunning/vroegere-regelgeving/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/natuur/natura-2000-gebieden#referentiedata
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/omzetten-pas-melding/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/provinciale-beleidsregels-intern-en-extern-salderen/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/wat-is-mijn-referentiesituatie/
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Colofon

Bezoek en postadres
Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht
www.bij12.nl
 
© BIJ12 2021
Vormgeving: Gloedcommunicatie

Dit schema betreft alleen provinciale vergunningen. Wanneer er geen 
vergunning plicht is voor stikstof, kan er nog wel een vergunningplicht zijn voor 
overige effecten zoals trillingen, grondwateronttrekkingen, geluid, versnip
pering of licht.  Dit schema is een hulpmiddel. Aan dit schema kunnen geen 
rechten  worden ontleend, actuele wetgeving en jurisprudentie zijn leidend.

Versie: 27 januari 2022

Neem voor meer informatie contact op met het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000
Ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur op 085 – 486 25 90.

http://www.bij12.nl
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/helpdesk/
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