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Geachte Staatsraden, 
 
 
Namens Natuurmonumenten e.a. reageer ik hierbij op het verweerschrift inzake het Tracébesluit 
Blankenburgverbinding (2017) dat namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, hierna 
verweerder, op 9 januari 2018 bij u is ingediend. 
 

1. Toepassing Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (1.1 van het verweerschrift) 
Natuurmonumenten e.a. blijven van mening, dat de wijziging van het Tracébesluit niet van 
ondergeschikte aard is. Verweerders verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 10 
december 2014 inzake het Tracébesluit A2 Den Bosch-Eindhoven1 treft geen doel aangezien in 
dat geval als gevolg van de wijziging van dat Tracébesluit er materieel niets wijzigde. De 
voorgenomen aanleg van blauwgraslanden, die eerder als compensatie zouden moeten worden 
bestempeld, zijn onverplicht uitgevoerd. In het onderhavige geval worden als gevolg van 
gewijzigde inzichten van verweerder verschillende compenserende maatregelen uitgevoerd in 
diverse Natura 2000-gebieden. Alhoewel het tracé zelf niet wijzigt is dat uit een oogpunt van de 
implementatie van de natuurbescherming een ingrijpende wijziging. 
Er is een passende beoordeling gemaakt en volgens de Habitatrichtlijn, artikel 6, lid 3, wordt in 
voorkomende gevallen inspraak geboden. Voor het bieden van inspraak bij het verlenen van 
toestemming voor een project heeft verweerder enige beleidsvrijheid. Er moeten dan wel 
gegronde redenen zijn om van inspraak af te zien. Echter, Nederland is na het van kracht worden 
van de Habitatrichtlijn, Partij geworden bij het Verdrag betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, het Verdrag 
van Aarhus (Trb. 2001, nr. 73). Voor projecten van Bijlage I bij het Verdrag van Aarhus dient 
inspraak plaats te vinden op grond van artikel 6 van het Verdrag. Die verplichting maakt dat 
inzake het wijzigingsbesluit dat significante gevolgen van het project Blankenburgverbinding 
vergunt en compensatie toestaat, aan het publiek inspraak had moeten worden geboden. De 
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door verweerder genoemde reden – de doorlooptijd van een beroepsprocedure bij uw afdeling – 
is zo’n gegronde reden niet. Immers, de procedure is aangehouden vanwege de relatie met de 
prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie (hierna het Hof) inzake de 
programmatische aanpak stikstof (PAS). Verweerder had mede door die aanhouding alle tijd om 
de inspraak te bieden die op grond van de Habitatrichtlijn wordt gevraagd. 
 

2. Natura 2000-gebieden (1.2 van het verweerschrift) 
Verweerder is niet nader ingegaan op feit, dat tegemoet is gekomen aan de beroepsgrond van 
Natuurmonumenten e.a. door de stikstofdepositie op meer Natura 2000-gebieden, namelijk niet 
alleen Solleveld & Kapittelduinen maar ook de Duinen Goeree & Kwade Hoek, Voornes Duin en 
Grevelingen in de passende beoordeling (PB 2017) te betrekken. 
Verweerder stelt, dat er geen relevant effect op de verkeersintensiteiten is op wegen in de 
nabijheid van de Natura 2000-gebieden Westduinpark & Wapendal, Nieuwkoopse plassen & De 
Haeck, Biesbosch, Krammer & Volkerak en de Kop van Schouwen. Echter, verweerder heeft dit 
niet aangetoond. Weliswaar is bij het verweer een kaartje gevoegd met de ligging van de diverse 
Natura 2000-gebieden, waaruit blijkt dat de genoemde Natura 2000-gebieden verder weg liggen 
dan de gebieden die wel in beschouwing zijn genomen, maar verweerder heeft nagelaten om aan 
te geven wat de verandering in verkeersintensiteit is van de wegen in de nabijheid van deze 
gebieden als gevolg van de aanleg van de Blankenburgverbinding. Het studiegebied in de 
Verkeersstudie is ten behoeve van de effecten van stikstofemissie te beperkt. Evenmin heeft 
verweerder aangegeven welke criteria voor de veranderingen in verkeersintensiteit zijn toegepast 
om deze gebieden uit te sluiten. 
Uit het deelrapport Effectstudie Verkeer (helaas zijn in bijlage B de wegvakken alleen 
genummerd, zonder dat zichtbaar is welke wegvakken dit in werkelijkheid zijn) blijkt, dat de 
toename van de N57 (tussen de N218 en Hellevoetsluis) 5000 motovoertuigen/etmaal (+16%) 
bedraagt2. Voor de N57 ten zuiden van Hellevoetsluis is dat niet doorgerekend (of uit de 
effectstudie niet af te leiden). Dat sluit niet uit, dat er ook een aanzienlijke toename is op de N57 
ten zuiden van Hellevoetsluis, zodat effecten op het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen niet 
zijn uitgesloten. Uit hetzelfde rapport blijkt een verkeerstoename van 8% op de N213 (N211 – 
Naaldwijk), die zich (gedeeltelijk) zal voortzetten op de N211 ten noorden van de N213. De 
verkeersintensiteit op de N211 is niet berekend. Evenmin uitgesloten dat een toename van het 
verkeer op de N211 ten noorden van de aansluiting N213 ook effecten heeft op het Natura 2000-
gebied Westduinpark & Wapendal. 
 
De maximale stikstofdepositie van de aanleg van de Blankenburgverbinding op de Grevelingen is 
volgens de PB ruim 0,3 mol/ha/jr en op Goeree & Kwade Hoek ruim 1 mol/ha/jr. In dat geval is 
het onvermijdelijk dat de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebieden Kop van Schouwen en 
Krammer-Volkerak gezien de ligging van die gebieden groter dan 0 mol/ha/jr zal zijn. De 
maximale stikstofdepositie volgens PB op Solleveld & Kapittelduinen is bijna 0,5 mol/ha/jr. Op 
grond daarvan is het ook onvermijdelijk, dat de depositie op Westduinpark & Wapendal gezien de 
ligging van dat gebied groter dan 0 mol/ha/jr zal zijn. 
Vanwege de ontbrekende verkeersgegevens van wegen in de omgeving van de Biesbosch, 
Krammer & Volkerak en de Nieuwkoopse plassen & De Haeck heeft verweerder niet aangetoond 
dat er op de stikstofgevoelige habitat in die gebieden geen toename van stikstofdepositie is. 
Beide gebieden bevatten stikstofgevoelige habitat.  
 

3. Cumulatie (1.3 van het verweerschrift) 
Verweerder verwijst inzake de cumulatie naar paragraaf 1.4 van de PB. Appellanten hebben in 
hun beroepschrift aangegeven, dat die paragraaf geen inzicht geeft in de plannen en projecten 
die in de cumulatie zouden moeten worden beschouwd. Verwijzing naar de totale depositie, zoals 
in de PB op blz. 9 en in het verweerschrift is onvoldoende om inzichtelijk te maken hoe met de 
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samenhang met andere plannen en projecten is omgegaan. 
Als voorbeeld wijzen appellanten op de twee kolencentrales die gevestigd zijn op de Tweede 
Maasvlakte en die vanaf 2016 volledig in gebruik zijn. De stikstofeffecten van deze centrales zijn 
nog niet in de gemeten achtergrondwaarden verwerkt. Weliswaar zijn voor deze centrales 
mitigerende maatregelen ten aanzien van de stikstofdepositie genomen, maar die mitigerende 
maatregelen mitigeren de depositie niet in zijn geheel en zeker niet op het geheel van habitat of 
leefgebieden van soorten dat door de stikstofdepositie als gevolg van deze centrales wordt 
getroffen. 
De natuurmaatregelen die zijn opgevoerd ter mitigatie van de stikstofdepositie ten gevolge van de 
kolencentrales van E.ON en Electrabel op de Maasvlakte waren de natuurmaatregelen die 
voorzien waren in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en die binnen de PAS bedoeld waren 
om voor toekomstige vergunningen ontwikkelruimte te creëren. De Afdeling bestuursrechtspraak 
heeft in de uitspraken over de vergunningen van E.ON en Electrabel op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 ter voorkoming van dubbel opvoeren van deze maatregelen dan 
ook het volgende overwogen:  
Niet in geschil is dat deze maatregelen grotendeels zien op hetzelfde pakket aan maatregelen 
zoals dat in het kader van de effectbeoordeling van de elektriciteitscentrales als feitelijke 
ontwikkeling is meegenomen. Uit het vorenstaande volgt dat deze maatregelen op zichzelf geen 
ruimte genereren die kan worden uitgegeven voor nieuwe economische ontwikkelingen. De 
effecten van de instandhoudingsmaatregelen die thans bij de beoordeling van de 
elektriciteitscentrales worden gebruikt, zullen derhalve niet in een later stadium alsnog in de vorm 
van ontwikkelingsruimte worden uitgegeven3 . 
De voor de kolencentrales aangewende natuurmaatregelen zijn echter niet uit het PAS-
maatregelen pakket gehaald, althans daarvan is niets gebleken. Dit betekent dat in de relevante 
Natura 2000-gebieden, waaronder Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Duinen 
Goeree & Kwade Hoek en Voornes Duin meer ontwikkelruimte is uitgegeven dan beschikbaar 
was, omdat geen rekening is gehouden met het feit dat volgens de Afdeling bestuursrechtspraak 
de natuurmaatregelen uit de PAS die ter mitigatie voor de kolencentrales zijn aangewend, niet 
meer kunnen worden gebruikt voor het creëren van ontwikkelruimte. Is die door E.ON en 
Electrabel ‘opgemitigeerde’ ontwikkelruimte toch onder de PAS uitgegeven, dan is er sprake van 
een veel grotere stikstofbelasting in de betreffende Natura 2000-gebieden dan waar verweerder 
vanuit is gegaan. In dat geval is de bestaande en toekomstige belasting door stikstofdepositie op 
deze Natura 2000-gebieden in het kader van de uitgevoerde Aerius-berekeningen en in de 
Passende beoordeling onderschat.  
Bovendien is bij de beoordeling van cumulatieve effecten uitgegaan van een autonome daling 
van de stikstofdepositie als gevolg van bestaand en voorgenomen beleid, zoals de voorgenomen 
vermindering van stikstofemissie van stallen en van het verkeer. Uit de meest recente gegevens 
van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) blijkt, dat de in de PAS als uitgangspunt 
beschreven verwachte daling van stikstofemissies niet is gerealiseerd. 
In de PB 2017, paragraaf 1.4, is gesteld dat bij de bepaling van cumulatieve effecten van 
stikstofdepositie de volgende informatie is gebruikt:  
“Uit bekendmakingen van het bevoegd gezag blijkt dat er inderdaad de afgelopen jaren een 
aantal projecten en plannen is vergund maar nog niet is uitgevoerd, die een effect hebben op de 
stikstofdepositie op één of meerdere van de vier Natura 2000-gebieden in het onderzoeksgebied. 
Als bijlage bij de afgegeven Wn-vergunningen zijn resultaten uit het rekeninstrument AERIUS 
Calculator gevoegd, zodat duidelijk is op welke habitattypen een projecteffect is.” 4 
 
Met welke projecten en plannen rekening is gehouden bij de cumulatieve beoordeling blijkt 
nergens uit. Ook de bijlagen bij de ‘Wn-vergunningen’ die blijkbaar zijn gebruikt bij de cumulatieve 
effectbeoordeling van de Blankenburgverbinding zijn niet ter inzage gelegd of verstrekt. Het is 
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dus op geen enkele manier na te gaan voor derden welke stikstofdepositie van andere plannen 
en projecten op welke manier bij de beoordeling is betrokken. Om deze reden kan het verleende 
wijzigingsbesluit niet in stand blijven. Het is immers onduidelijk of de omvang van de cumulatieve 
effecten van de Blankenburgverbinding correct is bepaald.  
Sinds 1 september 2017 is het programma Aerius aangepast, omdat daarin voor die tijd ten 
onrechte geen rekening werd gehouden met de stikstofgevoelige leefgebieden van soorten. De 
nieuwe versie Aerius M16L houdt met die leefgebieden rekening, daar waar eerdere versies van 
het Aerius programma ten onrechte alleen rekening hielden met oppervlakte beschermde habitat 
in Natura 2000-gebieden en niet met oppervlakte voor stikstofdepositie gevoelig leefgebied. De 
bijlagen bij de ‘Wn-vergunningen’ die volgens de PB 2017 bij de beoordeling van de effecten van 
de Blankenburgverbinding zijn betrokken, zullen echter zijn opgesteld met een (vorige) versie van 
het Aerius programma dat ten onrechte nog geen rekening houdt met de voor stikstof gevoelige 
leefgebieden van soorten. De hiervoor aangehaalde passage uit de PB 2017 lijkt erop te wijzen 
dat er geen correctie heeft plaatsgevonden van de stikstofberekeningen uit die ‘Wn-
vergunningen’ aan de hand van het wel correcte Aerius programma M16L. Het is daarom niet uit 
te sluiten dat de cumulatieve stikstofdepositie voor de Blankenburgverbinding niet volledig en 
correct is vastgesteld, omdat de beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van 
stikstofberekeningen die geen rekening houden met stikstofgevoelige leefgebieden van soorten.  
Wel duidelijk is dat in de PB 2017 niet de juridisch juiste maatstaf is gehanteerd voor de vraag 
welke plannen en projecten bij de cumulatieve beoordeling dienen te worden betrokken. Alleen 
die plannen en projecten die vergund zijn, maar nog niet zijn uitgevoerd, zijn bij de cumulatieve 
beoordeling betrokken. De rest van de plannen en projecten is alleen als ‘achtergrondniveau’ 
meegenomen. Die beoordelingssystematiek is onjuist en in strijd met artikel 6, derde lid, van de 
Habitatrichtlijn. De cumulatieve effecten van de Blankenburgverbinding dienen immers te worden 
beoordeeld aan de hand van de huidige staat van instandhouding van potentieel aan te tasten 
habitat en leefgebied van soorten. Binnen die systematiek moet alle cumulatieve depositie 
worden meegenomen in de beoordeling, niet slechts wat al is vergund en nog niet is uitgevoerd. 
Het meenemen van andere projecten en plannen in achtergrondcijfers voldoet niet aan de 
vereisten van artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn. Appellanten verwijzen naar het arrest van het 
Hof van 26 april 20175. In dat arrest overweegt het Hof het volgende: 
“Artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn verlangt van de nationale autoriteiten dat zij in het kader van 
het onderzoek van de cumulatieve gevolgen alle projecten in aanmerking nemen die samen met 
het project waarvoor vergunning is aangevraagd, significante gevolgen kunnen hebben, rekening 
houdend met de doelstellingen van deze richtlijn, ook al dateren zij van vóór de datum waarop 
deze richtlijn in nationaal recht is omgezet.”6.  
De conclusie is dat alsnog een correcte cumulatieve effectbeoordeling dient te worden 
uitgevoerd, waarin de cumulatieve effecten van de Blankenburgverbinding worden beoordeeld en 
waarin dus de effecten van alle projecten en plannen die eveneens zorgen voor aantasting van 
stikstofgevoelige habitat en leefgebied in de relevante Natura 2000-gebieden zijn meegenomen. 
Een alsnog uit te voeren correcte passende beoordeling dient een lijst te bevatten van alle 
plannen en projecten die zijn meegenomen in de beoordeling, ook plannen en projecten die zijn 
vergund en al zijn uitgevoerd.  
De conclusie is dat de uitgevoerde Passende beoordeling incorrect en onvolledig is. De omvang 
van de effecten van de Blankenburgverbinding zijn daardoor mogelijk niet correct en onvolledig 
vastgesteld.  
 

4. Systematiek van de ADC-toets 
Verweerder past ook in het wijzigingsbesluit en het nadere verweerschrift de systematiek van 
artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming en artikel 6 van de Habitatrichtlijn onjuist toe. Het gaat 
er niet om, zoals verweerder doet voorkomen, dat binnen de ADC-toets het wegen van allerlei 
alternatieven voldoende zou zijn om aan het vereiste van ‘geen alternatieve oplossingen’ te 
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voldoen. Binnen de systematiek van artikel 6 van de Habitatrichtlijn en dus ook artikel 2.8 Wet 
natuurbescherming moet de afwezigheid van alternatieve oplossingen voor de opgevoerde 
dwingende reden van groot openbaar belang worden aangetoond. Hieronder zal daarom eerst 
het verweer inzake de door verweerder opgevoerde dwingende reden van groot openbaar belang 
worden besproken. Pas daarna kan worden bekeken of voor een eventueel groot openbaar 
belang dat dwingend met de Blankenburgverbinding zou worden gediend, alternatieven bestaan.  
 

5. Dwingende redenen van groot openbaar belang (1.5 van het verweerschrift) 
Verweerder heeft in het TB 2017 de dwingende redenen van groot openbaar belang uitsluitend 
gemotiveerd op basis van de menselijke gezondheid en openbare veiligheid en daarbinnen nog 
gekoppeld aan de uiterst zeldzame situatie van een calamiteit in het industriegebied. Andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen alleen aan het besluit ten grondslag 
worden gelegd na toestemming van de Europese Commissie aangezien prioritaire habitat, zoals 
H2130, in het geding is. Overigens gold al dat alleen deze redenen van groot openbaar belang in 
aanmerking mogen worden genomen op grond van artikel 9 van de Vogelrichtlijn, zoals in het 
oorspronkelijke beroep uiteen is gezet. Het project tast naast prioritaire habitat immers ook 
jaarrond beschermde nesten aan van de huismus, een soort waarvan de staat van 
instandhouding zonder het project al matig ongunstig is. 
De Blankenburgverbinding draagt op geen enkele manier bij aan de menselijke gezondheid, 
althans dit blijkt nergens uit en is door verweerder op geen enkele manier aangetoond of zelfs 
maar aannemelijk gemaakt. De Blankenburgverbinding verbetert in tegenstelling tot wat 
verweerder stelt evenmin de gebiedsveiligheid van het Haven Industrieel Complex (HIC). Een 
weg aanleggen vanwege een sinds jaar en dag veilig functionerend industriegebied, omdat er de 
mogelijkheid is dat er een calamiteit kan optreden, is het paard achter de wagen spannen. 
Immers, bij de vergunningverlening aan de aanwezige industrie is met de mogelijkheid van 
calamiteiten al rekening gehouden. Verweerder heeft op geen enkele manier aangetoond dat de 
veiligheid in het HIC onvoldoende is. De dwingendheid van het opgevoerde groot openbaar 
belang moet echter ook worden aangetoond, zo blijkt uit de jurisprudentie van uw Afdeling inzake 
de containerterminal Westerschelde: 
“De Afdeling acht in zoverre dan ook niet overtuigend aangetoond dat het economische belang 
van de aanleg van de WCT moet worden aangemerkt als een dwingende reden van groot 
openbaar belang. Hier wreekt zich ook het ontbreken van een toereikend onderzoek naar 
alternatieven waarmee de werkgelegenheid in de regio kan worden behouden dan wel uitgebreid. 
De beperkte vraagstelling die aan het plan ten grondslag ligt, staat in de weg aan een 
toereikende onderbouwing van het antwoord op de vraag of in dit geval sprake is van dwingende 
redenen van groot openbaar belang.”7 
Hoewel veiligheid van industriële complexen uiteraard een groot openbaar belang is, staat ten 
aanzien van het HIC vast dat er geen reden, en zeker geen dwingende reden, is op grond 
waarvan is vastgesteld dat de huidige situatie onveilig is. Was dat het geval, dan zouden de 
bedrijven binnen het HIC niet operationeel mogen zijn in de huidige situatie. De huidige 
veiligheidssituatie is echter beoordeeld als voldoende, nu de bedrijven op het HIC over een 
vergunning beschikken en overeenkomstig die vergunning worden geëxploiteerd. Er was en is  
dan ook geen sprake van dwingende problemen rond evacuatie van de HIC en verweerder heeft 
dat ook niet aangetoond. Verweerder heeft overigens over het gestelde evacuatieprobleem geen 
cijfers of andere onderbouwing opgesteld en aan het wijzigingsbesluit ten grondslag gelegd. Dat 
is ook logisch, in die zin dat, nu alle inrichtingen in het gebied, zoals verweerder stelt, voldoen 
aan de veiligheidseisen, er immers  geen veiligheidsprobleem is dat om een oplossing vraagt en 
zeker niet om een oplossing die zo dringend is, dat sprake zou zijn van een ‘dwingende reden 
van groot openbaar belang’ op grond waarvan Europees beschermde natuur zou mogen worden 
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aangetast. 
De ter onderbouwing van het wijzigingsbesluit gedane verwijzing van verweerder van het HIC 
losstaande capaciteitsproblemen op het wegennet van Rotterdam doet in het kader van de 
dwingende redenen van groot openbaar belang niet ter zake. 
Een toename van de robuustheid van het wegennet rond Rotterdam levert geen bijdrage aan de 
openbare veiligheid en de menselijke gezondheid, zoals gemotiveerd in het TB 2017.  
Inzake de uit te voeren afweging, blijkt uit het wijzigingsbesluit niet dat het gewicht dat toekomt 
aan bescherming van habitatrichtlijngebieden voldoende is meegewogen. Appellanten verwijzen 
ook in dat verband naar de hiervoor aangehaalde uitspraak van uw Afdeling inzake de 
Westerschelde containerterminal: 
“De Afdeling is voorts van oordeel dat verweerders het belang van het behoud van de SBZ 
onvoldoende hebben afgewogen tegen de belangen die met het plan zijn gemoeid. Verweerders 
hebben weliswaar de belangen van het behoud van het gebied enerzijds en het economische 
belang anderzijds tegenover elkaar gezet, maar de Afdeling acht, in aanmerking genomen het 
gewicht dat de Habitatrichtlijn toekent aan de aanwijzing van een gebied als SBZ, onvoldoende 
gemotiveerd waarom het economische belang in dit geval zwaarder moet wegen.”8. 
 

6. Alternatieven (1.4 van het verweerschrift) 
Vooropgesteld moet worden dat de toets aan het vereiste van ‘geen alternatieve oplossingen’ op 
grond van artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming en het achterliggende artikel 6, derde lid, 
van de Habitatrichtlijn moet worden uitgevoerd ten aanzien van het groot openbaar belang dat 
dwingend voor het te vergunnen project is opgevoerd. Dat volgt ook uit de hiervoor aangehaalde 
overweging van de Afdeling inzake de alternatieventoets in het kader van de Westerschelde 
containerterminal; het alternatieven onderzoek diende daar te worden uitgevoerd ten aanzien van 
de opgevoerde dwingende reden van groot openbaarbelang, de werkgelegenheid.  
Voor de Blankenburgverbinding zijn, gelet op het voorgaande, alleen van belang die redenen van 
groot openbaar belang die in aanmerking mogen worden genomen en daadwerkelijk gediend 
worden door het project. Zou een eventueel evacuatieprobleem aan de orde zijn dat moet worden 
opgelost, dan dient dat probleem afdoende in kaart te zijn gebracht, alvorens kan worden 
beoordeeld of daarvoor alternatieve oplossingen bestaan. Appellanten zijn van oordeel, zoals 
hiervoor uiteengezet, dat verweerder geen evacuatieprobleem heeft aangetoond ten aanzien van 
het HIC, omdat van een dergelijk probleem geen sprake is en het HIC aan alle geldende 
veiligheidseisen voldoet. Hoe dan ook blijkt uit het wijzigingsbesluit niet dat is onderzocht en 
beoordeeld of het door verweerder gestelde en niet onderbouwde evacuatieprobleem kan worden 
opgelost door de Blankenburgverbinding en welke alternatieven daarvoor bestaan, via het 
bestaande netwerk of door verbreding van bestaande wegen of aanleggen van alternatieve 
verbindingen, eventueel alleen te openen in geval van calamiteit. Een gedegen onderzoek zoals 
de Wet natuurbescherming en de Habitatrichtlijn vereisen, ontbreekt. Het wijzigingsbesluit kan 
daarom niet in stand blijven. 
Verweerder verwijst verder naar het Masterplan Rotterdam Vooruit waarin alternatieven voor de 
Blankenburgverbinding zijn gesneefd. Een dwingende reden van groot openbaar belang is 
daarmee echter niet aangetoond, zoals uit het voorgaande blijkt. Dit betekent dat aan het 
alternatievenonderzoek in het kader van het oplossen van knelpunten rond Rotterdam niet wordt 
toegekomen. In het oorspronkelijke beroepschrift van 18 mei 2016 hebben appellanten al uiteen 
gezet, dat het Masterplan Rotterdam Vooruit niet voldoet als alternatievenonderzoek, doordat 
daarin pakketten van maatregelen met elkaar zijn vergeleken. De hoofdkeuzes die gemaakt zijn 
in Rotterdam Vooruit stonden daarna niet meer ter discussie. 
In het kader van het alternatievenonderzoek voldoet Rotterdam Vooruit niet aan een 
alternatievenonderzoek zoals dat geëist wordt in het kader van de milieu-effectbeoordeling, zoals 
appellanten uitgebreid hebben aangevoerd, en gelet op het voorgaande al helemaal niet aan het 
vereiste van ‘geen alternatieve oplossingen’ voor het opgevoerde groot openbaar belang, in de 

																																																								
8	Zie vorige voetnoot	
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zin van artikel 2.8, vierde lid, van de Wet natuurbescherming (Wnb). 
Bovendien is door de wijze waarop Rotterdam Vooruit tot stand kwam evenmin voldaan aan de 
bepalingen van het Verdrag van Aarhus, zoals appellanten in hun beroepschrift al hebben 
aangegeven. 
Dat er geen alternatieven zijn met een beperkter negatief effect op de doelstellingen voor de 
Natura 2000-gebieden bestrijden appellanten dan ook met klem. Door de doelstellingen zodanig 
te beperken dat alleen de aanleg van een weg (de westelijke oeververbinding) tot de 
oplossingsrichtingen behoort zijn alternatieven die uitgaan van oplossingen in het kader van 
andere modaliteiten met geen of minder natuurschade, zoals openbaar vervoer, verwaarloosd. 
 

7. Verkeersgegevens (1.6 van het verweerschrift) 
Verweerder verwijst naar bijlage B van het deelrapport Effectstudie Verkeer. Zoals hiervoor al is 
aangegeven zijn de verkeersgegevens in deze bijlage slechts van wegvaknummers voorzien 
zonder aanduiding welke wegvakken daarmee in de werkelijkheid worden bedoeld. 
In de Effectstudie Verkeer zelf is het studiegebied (zie figuur 2. 3 op pagina 13) zodanig beperkt 
ingevuld, dat wegvakken buiten beschouwing zijn gebleven die voor de beoordeling van de 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden relevant zijn. Zo is bijvoorbeeld de toename van 
verkeer op de N57 zuidelijker dan Hellevoetsluis niet onderzocht. 
 
Ten aanzien van de berekeningen met Aerius Calculator 2016L verwijzen appellanten naar de 
volgende paragraaf. 
 

8. Kenbaarheid depositie-berekeningen (1.7 van het Verweerschrift) 
Het feit dat de Aerius-berekeningen honderden pagina’s in beslag nemen ontslaat verweerder 
niet van de verplichting om uit een oogpunt van kenbaarheid, zeker als het gevraagd is, deze 
berekeningen ter beschikking te stellen, digitaal op te nemen op een website of anderszins 
openbaar te maken. Het is voor appellanten nu niet na te gaan of de ingevoerde emissies correct 
zijn. Appellanten zijn daardoor belemmerd in hun processuele mogelijkheden. 
Nu appellanten geen mogelijkheid hebben om de invoer in Aerius Calculator te beoordelen zijn zij 
ook niet in staat om aan te geven op welke punten deze invoer niet zou kunnen kloppen. 
De beroepsgronden ten aanzien van eventuele gebreken in Aerius Calculator 2016L  als 
rekeninstrument voor de stikstofdepositie op basis van de ingevoerde emissies trekken 
appellanten in. 
Het ‘Basisscenario met vaststaand beleid’ van het RIVM is weliswaar een scenario zonder de 
positieve effecten van maatregelen, zoals omschreven in de PAS, maar is geen scenario dat  
worst case is. In dit scenario zijn de effecten van vaststaand beleid meegenomen, waaronder 
afname van de stikstofemissie als gevolg van veronderstelde aanpassingen aan stallen en als 
gevolg van veronderstelde veranderingen in het verkeer. Dat vaststaande beleid is – en dat blijkt 
ook uit de vergelijking van de eerder voorspelde afname van de emissie en de werkelijke 
gemeten emissies – is op verschillende fronten niet effectief. Uit gegevens van hetzelfde RIVM  
blijkt, dat de stikstofemissie (en dus ook de depositie) in de jaren 2016 en 2017 niet is gedaald.9 
De overbelasting met stikstofdepositie zal dus voortduren met als gevolg dat ook de toename als 
gevolg van de Blankenburgverbinding tot in lengte van jaren die overbelasting zal verergeren. 
Verweerder heeft dan ook terecht geconstateerd, dat significante effecten niet kunnen worden 

																																																								

9 RIVM PAS monitoringsrapportage 2016, blz. 11: “de voorziene dalende trend voor ammoniak (is) nog niet 
terug te zien in de ammoniakconcentratiemetingen uit de afgelopen periode (2005-2015). Op basis van 
ammoniakconcentratiemetingen van de afgelopen jaren wordt juist een licht stijgende trend geconstateerd 
in delen van het land.”  
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uitgesloten en dat de ADC-toets dient te worden doorlopen. 
 

9. Beoordeling depositie en berekening compensatie (1.8 van het verweerschrift) 
Hiervoor is al aangegeven, dat de depositieberekeningen niet kenbaar zijn. De wijze waarop deze 
depositieberekeningen vertaald zijn in effecten op habitat is wegens het ontbreken van een 
duidelijke verklaring van de toepassing van de methode zoals die gehanteerd is bij Maasvlakte II 
nog minder na te volgen. Daarbij dient ook in ogenschouw te worden genomen, dat het 
onderzoek inzake dosis-effectrelaties in het kader van Maasvlakte II dateert uit de jaren voor 
2007 (het jaar van de passende beoordeling Maasvlakte II). Sindsdien is, onder ander in het 
kader van de PAS, veel onderzoek gedaan naar de effecten van stikstof op habitat. 
Of, door de compensatiehoeveelheid te verdubbelen, de onzekerheden voldoende zin 
gecompenseerd is dus de vraag. Hetzelfde geldt voor de hogere klasse van gevoeligheid. 
 
De stelling van verweerder, dat de arresten in de zaken Briels en Orléans niet van toepassing zijn 
omdat deze uitspraken alleen over mitigerende maatregelen zouden gaan berust op een 
verkeerde lezing van die uitspraken. In het arrest Orléans stelt het Europese Hof van Justitie 
(hierna het Hof) met verwijzing naar het arrest Briels: 
Verder dient erop te worden gewezen dat de eventuele positieve gevolgen van het later 
ontwikkelen van een nieuwe habitat waarmee het verlies aan oppervlakte en kwaliteit van 
ditzelfde type habitat in een beschermd gebied dient te worden gecompenseerd, in de regel 
onzeker zijn, en dat deze gevolgen hoe dan ook slechts binnen enkele jaren zichtbaar zullen 
worden10. 
Duidelijk is daarom dat, anders dan verweerder stelt,  beide arresten (ook) over compensatie 
gaan en dat het Hof oordeelt, dat er zekerheid dient te bestaan dat de compenserende 
maatregelen zeker dienen te zijn en ontwikkeld dienen te zijn voordat de aantasting plaatsvindt. 
De compenserende maatregelen, door aanleg van nieuw habitat, voldoen daar niet aan omdat 
onzeker blijft of die habitat door de overbelasting van stikstof, die blijft bestaan, wel tot 
ontwikkeling kan komen voordat door het in gebruik nemen van de Blankenburgverbinding de 
stikstofdepositie toeneemt. De conclusie van het Orléansarrest (C-387/15 en C-388/15) is dat 
zolang de natuurmaatregelen niet aan deze criteria voldoen, deze niet als mitigatie, maar ook niet 
als compensatie in de zin van artikel 6, vierde lid, van de Habitatrichtlijn kunnen en mogen 
worden aangemerkt. Het Hof heeft in deze zaken immers het volgende voor recht verklaard: 
“Artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna moet aldus worden uitgelegd dat 
maatregelen die zijn opgenomen in een plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van een gebied van communautair belang, en die erin voorzien dat, voordat 
zich negatieve gevolgen voordoen voor een aldaar voorkomend type natuurlijke habitat, er een 
toekomstig areaal van dat type wordt ontwikkeld, waarvan de ontwikkeling evenwel zal worden 
voltooid na de beoordeling van de significantie van de mogelijke aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van dit gebied, niet in aanmerking kunnen worden genomen bij die beoordeling. 
Dergelijke maatregelen kunnen in voorkomend geval slechts als „compenserende maatregelen” 
in de zin van artikel 6, lid 4, worden aangemerkt wanneer is voldaan aan de daarin gestelde 
voorwaarden.” 
 
Pas wanneer de natuurmaatregelen voldoen aan de in artikel 6, vierde lid, van de Habitatrichtlijn 
opgenomen eisen, dat wil zeggen dat het positieve effect daarvan is gerealiseerd voordat de 
negatieve effecten van het project zich voordoen, is sprake van rechtsgeldige compensatie. Dat is 
dus niet het geval bij aanleg van nieuwe natuur zoals in het onderhavige geval, waarbij het 
resultaat – voor wat betreft omvang en kwaliteit van het te ontwikkelen habitat - van de 
natuurmaatregelen nog onzeker is en positieve effecten pas ver nadat de Blankenburgverbinding 
in gebruik is genomen, zich voor zullen kunnen doen. Dat de compensatie al bereikt moet zijn 

																																																								
10	HvJ15 mei 2014, Briels e.a., C-521/12, ECLI:EU:C:2014:330, punt 32	
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voordat de aantasting plaatsvindt volgt overigens  ook uit de Richtsnoeren van de Europese 
Commissie voor de toepassing van artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn (hierna Richtsnoeren, 
verweerder verwijst daar naar onder 1.9). Op pagina 16 stelt de Commissie: 
“Het resultaat moet in principe al bereikt zijn (d.w.z. de compensatie moet reeds een feit zijn) op 
het moment waarop het betrokken gebied schade van het project ondervindt. Wanneer in 
bepaalde omstandigheden niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan, moeten de intussen 
geleden verliezen extra worden gecompenseerd.” 
 

10. Keuze compensatiegebieden (1.9 van het verweerschrift) 
Uit de Richtsnoeren is niet af te leiden, dat compensatie in Natura 2000-gebieden het meest voor 
de hand ligt, zoals verweerder stelt. Integendeel, de Richtsnoeren opperen op pagina 15 
nevenschikkend drie mogelijkheden, namelijk herstel- of verbetering in bestaande gebieden, 
creëren van een habitat in een nieuw of vergroot gebied of voorstellen van een nieuw gebied. 
Twee van deze drie mogelijkheden gaan dus uit van compensatie buiten het bestaande gebied. 
Het hangt van het concrete geval af welke variant toepasbaar is. In dit geval is compensatie in het 
gebied niet toelaatbaar vanwege de uitbreidingsdoelstellingen die voor de relevante habitat 
gelden. Hierover later meer. 
 
Verweerder gaat er aan voorbij, dat niet alleen de samenhang in de biografische regio 
gehandhaafd dient te worden zoals de Habitatrichtlijn voorschrijft, maar dat Nederland er voor 
heeft gekozen om de doelstellingen per Natura 2000-gebied te concretiseren. Daardoor is 
achteruitgang van de betreffende habitat in de concrete gebieden niet toelaatbaar, zeker als er 
een verbeterdoelstelling geldt voor kwaliteit. Ook in ieder afzonderlijk aangewezen gebied zal de 
compensatie er voor moeten zorgen, dat er geen achteruitgang is. Door niet in ieder gebied 
afzonderlijk te compenseren wordt hier niet aan voldaan. 
 
Compensatie binnen een gebied, zoals H2130A en H2190C, waarvoor uitbreidings- en 
verbeterdoelstellingen gelden moet dusdanig plaatsvinden, dat die te realiseren uitbreiding en/of 
verbetering niet wordt belemmerd. Het alleen uitsluiten dat er voor de Blankenburgverbinding 
geen compensatie plaatsvindt op plaatsen die in het (eerste) beheerplanzijn aangewezen voor 
uitbreiding en verbetering is dan onvoldoende. Immers, de uitbreidings- en verbeteropgaven zijn 
niet beperkt tot de periode van zes jaren waarin het (eerste) beheerplan geldig is maar kan ook 
nog daarna (moeten) plaatsvinden. Het resultaat van voorziene uitbreidings- en 
verbetermaatregelen is immers nog onzeker, zolang het niet concreet bereikt is, zeker bij de 
huidige en nog jaren blijvende veel te hoge achtergrondniveaus van verzurende en vermestende 
stoffen. Ook is de uitbreidingsopgave onbeperkt in de aanwijzingsbesluiten, in ieder geval niet 
beperkt tot een bepaalde hoeveelheid hectares. Ieder gebiedsdeel van de aangewezen Natura 
2000-gebieden dat geschikt is voor een bepaald habitat zal in de loop der jaren gebruikt kunnen 
en moeten worden voor die uitbreidingsopgave. Kortom, voor habitat met een (onbeperkte) 
uitbreidingsopgave is compensatie binnen hetzelfde Natura 2000-gebied niet mogelijk en zal de 
compensatie gezocht moeten worden buiten en aansluitend aan het Natura 2000-gebied. Het 
compensatieplan van het TB 2017 voldoet daar niet aan. 
 
Verweerder stelt, dat de locatie voor H2130A en H2130C 2000 m2 groot is en dat slechts 400 m2 
duindoornstruweel (H2160) is, zodat de compensatie niet ten koste gaat van H2160. Appellanten 
merken hierover op, dat uit het Compensatieplan blijkt, dat een deel van het areaal 
duindoornstruweel zal worden verwijderd (zie pagina 10). Bovendien is in het TB 2017 niet 
vastgelegd dat aan deze eis moet worden voldaan. 
 
Conclusie 
Natuurmonumenten e.a. concluderen, dat de niet is voldaan aan de vereisten voor het onderzoek 
naar Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en dat de Compensatie 
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onvoldoende is. Zij verzoeken het beroep gegrond te verklaren onder veroordeling van 
verweerder in de kosten van deze procedure. 
 
Hoogachtend, 

 
vof Mamores 
Auke Wouda 
 


