
Proces gegevens doorgeven PAS-melding  
 

Heeft u tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding gedaan? Door 
een uitspraak van de rechter is deze melding niet meer geldig. U kunt de PAS-melding 
voor uw project misschien omzetten naar een vergunning vanuit de Wet 
natuurbescherming. De volgende stappen helpen u om te bepalen of u een vergunning 
nodig heeft en wat u daarvoor moet doen.  
 

Om te beoordelen of u een vergunning kunt krijgen, hebben wij gegevens van u nodig. U verstuurt 
deze met het digitale formulier op PAS-meldingen op mijn.rvo.  
 
 

 
Tekst bij afbeelding:  
Proces van PAS-melding naar een vergunning vanuit de Wet natuurbescherming 

 
Voor het doorgeven  
 

STAP 1: Heb ik een vergunning nodig? 
U controleert eerst of u nog een vergunning nodig heeft. U heeft een vergunning nodig als u het 

project gedeeltelijk of helemaal heeft uitgevoerd.  
 
Wanneer heeft u geen vergunning nodig? 
• U heeft het project niet uitgevoerd. 
• Het project was tijdelijk en wordt niet meer uitgevoerd.  
• U heeft na de PAS-melding een andere toestemming voor het project gekregen. Het gaat om 

een vergunning vanuit de Wet natuurbescherming of een Omgevingsvergunning met een 

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Weet u niet zeker of u al een andere toestemming 
heeft? Neem dan contact op met het bevoegd gezag. 

• Uit de AERIUS-berekening blijkt dat door uw project niet meer dan 0,00 mol/ha/jr stikstof 
vrijkomt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.* 

 
*Zijn er door uw project naast stikstof nog andere factoren die mogelijk negatieve effecten op de 

Natura 2000-gebieden hebben? Het gaat bijvoorbeeld om geluid, licht, trillingen, wateronttrekking 
of het verkleinen van de oppervlakte van het gebied. Dit is vooral belangrijk als uw project dicht bij 

een Natura 2000-gebied ligt. Dan heeft u wel een vergunning nodig. Deze vergunning moet u zelf 

aanvragen bij het bevoegd gezag. Het is geen onderdeel van deze regeling. 
 
 

https://mijn.rvo.nl/pas-meldingen


Wel of geen vergunning nodig 

Als u wel een vergunning nodig heeft, gaat u naar STAP 2.                                                     

Heeft u geen vergunning nodig? Vul ook dan het formulier in. U kunt daarop aangeven dat u geen 
vergunning meer nodig heeft. Dan zorgen wij ervoor dat u hierover geen berichten meer ontvangt. 

 

STAP 2: Voldoe ik aan de voorwaarden? 
Controleer nu of u aan de voorwaarden voldoet om een vergunning te krijgen.  
Het gaat om deze voorwaarden: 
1) Het project is 

- helemaal klaar; 
- nog niet helemaal afgemaakt, maar er zijn zichtbaar stappen gezet met de bedoeling om 

het project af te maken; 
- niet gestart, maar er zijn zichtbaar stappen gezet of belangrijke investeringen gedaan, die 

niet meer terug te draaien zijn.  
 

2) Op het moment van de melding voldeed het project aan de grenswaarden en/of 
drempelwaarden die op dat moment golden. 

3) De melding is ingediend. Er kan nog wel een slordigheidsfoutje inzitten. Misschien heeft u per 

ongeluk een verkeerd getal ingevuld bij de berekening. Is het meer dan een 
slordigheidsfoutje? Mist er bijvoorbeeld een complete stal of een gebouw in de berekening? 
Dan voldoet u niet aan de voorwaarden.  

In het digitale formulier geeft u aan of de activiteit is afgemaakt volgens de melding. Zijn de 
wijzigingen van de nieuwe situatie ten opzichte van de melding te groot? Dan voldoet u ook niet 
aan de voorwaarden. U krijgt hier dan bericht over. 

 
Ik voldoe wel of niet aan de voorwaarden 
Als u aan de voorwaarden voldoet gaat u verder met STAP 3. Voldoet u niet aan de voorwaarden, 
maar heeft u wel een vergunning nodig vanuit de Wet natuurbescherming? U moet dan zelf een 
vergunning aanvragen bij het bevoegd gezag. Vul dan ook het formulier in. Ga verder naar 
Doorgeven gegevens met digitale formulier.  

 

Documenten verzamelen  
U stuurt bewijsstukken die laten zien dat een project is afgemaakt of dat er zichtbaar stappen zijn 
gezet of investeringsverplichtingen zijn gedaan. Welke bewijsstukken dat zijn leest u op Welke 
gegevens nodig.   

 

STAP 3: Wat is mijn referentiesituatie? 
U bepaalt de referentiesituatie(s) voor elke melding. Heeft uw project effect op meerdere 
gebieden? En geldt voor deze gebieden een verschillende referentiedatum? Dan berekent u voor 
elke referentiedatum de referentiesituatie. Meer informatie over het bepalen van de 
referentiesituatie leest u op Wat is mijn referentiesituatie.  
 

De referentiesituatie laat zien welke stikstof de gemelde activiteiten mogen uitstoten zonder een 
aanvullende vergunning. De datum waarvoor u een referentiesituatie bepaalt, hangt af van het 
gebied waarop uw project effect heeft. De referentiesituatie bij uw eerste PAS-melding geldt nu 
niet meer. 
 
Misschien moet u eerst een AERIUS-berekening maken van het project. Daarmee ziet u op welke 
gebieden de gemelde situatie effect heeft. Hoe u de berekening maakt leest u op 

Stikstofberekening maken met AERIUS Calculator. Heeft u nog geen berekening? U kunt voor de 
gebieden waarop uw project effect heeft een inschatting maken. Bekijk daarvoor het pdf-bestand 
dat u na uw PAS-melding heeft ontvangen.  

Soms hebben beleidsregels invloed op een referentiesituatie.  

Stikstofberekening maken met AERIUS Calculator  
 
U maakt een stikstofberekening voor alle meldingen waarvoor u een vergunning nodig heeft. Voor 
elke melding maakt u per referentiesituatie een berekening. Meer informatie over hoe u het 
rekenprogramma gebruikt leest op Ondersteuning Stikstof, Natura 200 en AERIUS. 

https://www.bij12.nl/omzettenpasmelding
https://www.bij12.nl/omzettenpasmelding
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/wat-is-mijn-referentiesituatie/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/helpdesk/ondersteuning-pas-aerius/


Voor de berekening gebruikt u de AERIUS Calculator. Wij raden u aan om één van de volgende 
internetbrowsers te gebruiken:  

- Chrome 

- Edge 

De AERIUS Calculator werkt niet goed met Internet Explorer. 

Doorgeven gegevens met digitale formulier   
 
U heeft alle gegevens verzameld en gecontroleerd. Daarna stuurt u ze uiterlijk 31 januari 2021 
naar het bevoegd gezag. Daarvoor gebruikt u het digitale formulier dat de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) heeft gemaakt. Uw bijlages maakt u eerst digitaal met de PDF 

creator. Een bijlage mag niet groter zijn dan 10 MB.  
 
Bestanden samenvoegen                                                                                                          
U kunt meerdere bestanden samenvoegen in een zip-bestand. Dit bestand stuurt u als bijlage mee. 
Zorg er dan voor dat u de bestanden bij elkaar heeft opgeslagen op uw computer. Selecteer deze 

bestanden en kies vervolgens met uw rechter muisknop voor Kopiëren naar gecomprimeerde map. 
U ziet nu dat het zip-bestand is toegevoegd aan uw opgeslagen bestanden.  

 
Met uw rechter muisknop kunt u de naam van het bestand veranderen. Bijvoorbeeld ‘GPS-meting 
+ uw naam’. Het zip-bestand kunt u toevoegen als bijlage. 
 
Het digitale formulier staat op PAS-meldingen op mijn.rvo. 
 

Na het doorgeven  
 

Controleren gegevens 
 
Na het insturen controleert het bevoegd gezag uw gegevens. Voldoet u aan de voorwaarden? Klopt 
de referentiesituatie? Heeft u voldoende gegevens ingestuurd om een vergunning te krijgen?  

 
Misschien zijn uw gegevens niet compleet. Of misschien heeft u een fout gemaakt. U ontvangt dan 

een brief waarin we vragen om meer informatie. U stuurt deze informatie op en wij controleren de 
gegevens opnieuw. Zijn de gegevens dan nog niet compleet? Dan nemen we uw aanvraag 
misschien niet in behandeling. 
 
 

Uitvoeren passende beoordeling  

                                                                                       
U kunt voor uw project alleen een vergunning krijgen als de overheid aan een aantal voorwaarden 
voldoet. De overheid zorgt voor een passende beoordeling van de gegevens. Dat betekent dat de 
projecten die een vergunning krijgen de natuur niet mogen schaden. Tegenover elke berekening 
met een stikstofstijging zet de overheid een stikstofdaling.  
 

Het Rijk voert hiervoor bronmaatregelen uit. Dat zijn maatregelen voor een groep of type 
onderneming, die ervoor zorgen dat er minder stikstofuitstoot komt.  

 
Vergunning verlenen  

 
We verlenen vergunningen als de bronmaatregelen zijn uitgevoerd. Dit gaat een tijdje duren, want 
niet alle stikstofruimte komt in één keer vrij. Vergunningen zullen daarom in groepjes worden 
verleend. We weten vooraf niet of uw vergunning aan het begin of aan het einde van het traject 
zit. 
 
U kunt op 2 manieren een vergunning krijgen.  

1. De standaard procedure 

https://www.aerius.nl/nl
https://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
https://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
https://mijn.rvo.nl/pas-meldingen


U krijgt meteen een vergunning. Er wordt geen ontwerp gepubliceerd en belanghebbenden kunnen 
een bezwaar indienen bij een bezwarencommissie. Deze geeft een advies aan het bevoegd gezag. 

Misschien verandert de vergunning door het bezwaar en het advies.  

Als de belanghebbende het nog niet eens is met de vergunning kan deze naar de rechter stappen. 
De vergunning wordt dan door het bevoegd gezag bij de rechter verdedigd. Als na 6 weken geen 
beroep is aangetekend staat de vergunning vast.  

Verandert uw bedrijf of activiteit daarna? Vraag dan een nieuwe vergunning aan!  

2. De uitgebreide procedure 

U krijgt eerst een ontwerpvergunning. Iedereen krijgt de kans om een zienswijze in te sturen. 
Daarmee laat u weten wat u van het ontwerp vindt. Het bevoegd gezag beantwoordt de zienswijze 

en past zo nodig de vergunning aan. U krijgt de definitieve vergunning na een aantal weken.  

Daarna hebben belanghebbenden 6 weken om tegen het besluit in beroep te gaan. Het bevoegd 

gezag verdedigt de vergunning voor de rechter. Als na 6 weken geen beroep is aangetekend staat 

de vergunning vast.  

Verandert uw bedrijf of activiteit daarna? Vraag dan een nieuwe vergunning aan!  

Vragen  
Heeft u vragen over uw PAS-melding? Of over het proces om deze om te zetten in een vergunning? 

Kijk dan op Helpdesk Stikstof en Natura 2000. Of neem telefonisch contact op met BIJ12: 085 486 
25 90. 
 
Voor speciale vragen over uw vergunningssituatie kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag 
voor de Wet natuurbescherming. Kijk dan op Bevoegde gezagen.   
 

 

 

 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/helpdesk/contactgegevens-bevoegde-gezagen/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/helpdesk/contactgegevens-bevoegde-gezagen/

