BIJLAGE 1
Definitie ‘knelgevallen’
Als we het over de ‘knelgevallen’ hebben wordt vaak alleen gesproken over de zogenaamde PASmelders. Echter, deze categorie is breder, zoals we verder in dit document zullen zien. PAS-melders
zijn de bedrijven die onder de werking van het PAS door hun geringe depositie op Natura 2000
gebieden niet vergunningplichtig waren, maar een melding moesten doen. Naast deze categorie PASmelders bestaan er nog meer situaties waarbij er geen vergunning verleend kon worden. De
volgende categorieën worden als ‘knelgeval’ aangemerkt:
-

-

Bedrijven die tijdens de PAS-periode een melding hadden ingediend.
Bedrijven die tijdens de PAS-periode een projecteffect kenden die lager was dan 0,05 mol.
Deze bedrijven waren vrijgesteld van zowel vergunningplicht als meldingsplicht.
Bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld. Deze bedrijven hebben al wel een
onherroepelijke bouw- en milieuvergunning (of milieumelding). Daarnaast hebben deze
bedrijven de gebouwen gerealiseerd waarvoor zowel de bouw- als milieuvergunning is
aangevraagd. Echter ontbreekt er op deze bedrijven nog een NB-vergunning. Dit kan
veroorzaakt zijn doordat de ‘aanhaakplicht’ niet (afdoende) is uitgevoerd door de
betreffende overheid. In deze categorie bevinden zich ook de bedrijven wiens NB-vergunning
zijn gesneuveld, omdat de PAS werd vernietigd door de Raad van State (of door een
rechtbank als gevolg van het PAS-arrest). Het betreft hier, ter verduidelijking, bedrijven die
hun bestaande situatie wilden legaliseren.
Ook zijn er bedrijven die een referentie hebben die niet toereikend is en derhalve geen
vergunning kunnen aanvragen gebaseerd op maatregelen uit de stikstofwet.

Kort gezegd beschouwen we als ‘knelgevallen’ de ‘illegale bedrijven die te goeder trouw gehandeld
hebben, maar dientengevolge van het PAS-arrest zonder geldige vergunning/toestemming zijn
komen te zitten’.
Tot op heden is niet duidelijk om hoeveel bedrijven het gaat. Ten aanzien van de PAS-melders in de
sector landbouw betreft het naar verluid circa 3.600 bedrijven. Verwacht wordt dat het in de overige
categorieën in de sector landbouw nog eens 2.500 bedrijven betreft, waardoor het totaal in de sector
landbouw alleen al circa 6.000 bedrijven bedraagt. Van de sectoren industrie, overige MKB en overig
zijn geen schattingen bekend. Hier speelt ook de vraag een rol tot in hoeverre een bedrijf over een
vergunning dient te beschikken. Dient bijvoorbeeld een hotel/restaurant vanwege de
verkeersaantrekkende werking in de toekomst ook over een vergunning te beschikken? Of een
mechanisatiebedrijf, een fitnessclub, of een kleine metaalwerkplaats? In andere woorden, de mate
van ‘knelgevallen’ dient bepaald te worden aan de hand van de ondergrens waarvoor een
vergunningsplicht geldt cq gaat gelden.

