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Rechtbank Noord-Holland 

zaaknummer HAA 21 / 813 NATUUR V00 

Zitting 15 maart 2022, 11:15 uur 

 

 

Buurtvereniging Bloemendaal-Noord 

- 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

AANTEKENINGEN 

R.M. Vermeulen, namens de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord 

 

 

Vooraf 

1. Ik vraag me af of de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord (hierna: ‘de Vereniging’) 

nog wel een belang heeft? Het is de bedoeling om op het gebied waar het plan op 

ziet, ondermeer een parkeergarage voor 102 auto’s te bouwen en 35 

parkeerplaatsen, totaal 137 parkeerplaatsen. De Vereniging is van mening dat 

garage en parkeerplaatsen een integraal onderdeel uitmaken van het plan. De 

bouw van die parkeergarage en de parkeerplaatsen is echter niet ‘vergund’. 

In de aanvraag staat vermeld: 

In de vergunning van Gedeputeerde Staten (hierna: ‘GS’) van 12 januari 2021 

(hierna: ‘Vergunning’) is vergund aan Klooster Euphrasia (hierna: ’Klooster’):  

In het bestemmingsplan staat het volgende  
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2. Naar de mening van de Vereniging is de parkeergarage een wezenlijk onderdeel 

van het plan. Een parkeergarage voor 102 auto’s en 35 overige parkeerplaatsen 

zijn niet vergund. Als dat juist is, dan kan naar de mening van de Vereniging het 

plan niet worden gerealiseerd. Dan heeft de Vereniging haar belang verloren is zij 

om die reden niet ontvankelijk.  

 

3. Als het plan ook zonder parkeergarage en parkeerplaatsen zou kunnen worden 

gerealiseerd dan kan de Vergunning de echter niet in stand blijven. In dat geval 

zullen de auto’s niet op het terrein maar op de wegen daaromheen (afgezien dat 

dat feitelijk onmogelijk is) moeten worden geparkeerd. Startende, wegrijden en 

weer terugkomen auto’s stoten uitlaatgassen uit, die weer voor dispositie zullen 

zorgen in het direct omringende Natura-2000 gebied. De wegen waar auto’s in de 

nabijheid zouden kunnen parkeren (op de rijbaan) grenzen allen direct aan Natura 

2000-gebied.  

De berekeningen (wat daar ook van zij, ik kom daar later op terug) zullen dan 

opnieuw moeten worden gemaakt. Gelet op de soort te bouwen woningen en 

appartementen zullen de geparkeerde auto’s niet uitsluitend Tesla’s of andere 

uitsluitend op accu’s rijdende auto’s zijn. In dat geval zal de Vergunning moeten 

worden vernietigd. 

 

Wellicht dat u eerst op deze vraag een antwoord kunt geven. Dan zijn we snel klaar.   

  

Ontvankelijkheid 

4. GS en Het Klooster stellen de ontvankelijkheid van de Vereniging aan de orde. De 

Vereniging is in 2009 opgericht en heeft op dit moment 192 leden. De Vereniging 

houdt zich volgens haar statuten ondermeer bezig met het behouden en zonodig 

bevorderen van het optimale leefklimaat in het woongebied Bloemendaal-Noord en 

de directe omgeving in de ruimste zin van het woord. Het bestuur van de 

Vereniging spreekt in dat kader met haar leden, maar ook bestuursleden van 

andere organisaties met activiteiten in het in Bloemendaal-Noord, leden van de 

gemeenteraad van Bloemendaal en regelmatig met de Burgemeester van 

Bloemendaal. Vaak gaat het daarbij om irritatie punten die spelen bij bewoners. De 

leden van het bestuur proberen dan van in overleg met partijen irritatiepunten weg 

te nemen. De website van de vereniging is in de maand februari 2022 590 maal 

bekeken (volgens Google Analytics). 

 

3. Op bijgaand kaartje 1 is aangegeven wat het gebied is waar de volgens haar 

statuten de Vereniging actief is (benoorden maar inclusief de Krullenlaan in 

Bloemendaal. Alleen mensen die wonen in dat gebied kunnen lid worden van de 

Vereniging (zie de artikelen 2 en 3 van de statuten van de Vereniging). 

 Op het kaartje is ook aangegeven waar het plangebied ‘Dennenheuvel’ ligt.  

 Op kaartje 2 is aangegeven welke delen van het gebied zijn aangemerkt als Natura-

2000 gebied.  

 

2. In het bestaan heeft de Vereniging drie keer een procedure gevoerd bij de Raad 

van State1 over drie bestemmingsplannen die betrekking hadden en hebben het 

 
1 ECLI:RVS:2021:1761. ECLI:RVS:2019:3409 en ECLI:RVS:2013:3346 
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‘Dennenheuvel-gebied’. Twee keer heeft de Raad van State een bestemmingplan 

vernietigd.  

 

3.  Door toe doen van de Vereniging zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met 

omwonenden van het plangebied en heeft de Vereniging een enquête gehouden om 

de omwonenden van het gebied. Daartoe zijn 1.000 genaamde ‘flyers’ uitgedeeld 

aan omwonenden, die waarvan er 218 die hebben ingevuld. U kunt alles daarover 

lezen op de website van de Vereniging. 

 

5.  Tot nu heeft nog nooit iemand (anders dan nu GS en het Klooster in deze 

procedure) de ontvankelijkheid van de Vereniging aan de orde gesteld.  

De Vereniging ziet niet in waarom zij in deze zaak niet ontvankelijk zou zijn, anders 

dan in het hiervoor bedoelde geval in het geval zijn geen belang zou hebben. Ik 

verzoek u dan ook te bevestigen dat de Vereniging ontvankelijk is in haar beroep 

voor het geval er wel een belang is als u van mening zou zijn dat het plan zonder 

parkeergarage en parkeerplaatsen wel kan worden gerealiseerd en/of wel zouden 

zijn vergund. 

 

Het toetsingskader 

6. In dit geval gaat het om de toepassing van de artikelen 2.7, eerste lid en 2.8, derde 

lid van de Wet natuurbescherming (hierna: ‘Wet’). Deze bepalingen zijn gebaseerd 

op een tweetal EU-richtlijnen en diverse verdragen2 (hierna: ‘Richtlijn’). 

 

De bepalingen in artikel 2.7 en 2.8 lijken rechtstreeks uit de Habitatrichtlijn te 

komen, te weten uit artikel 6, onderdeel 3 van de eerste Richtlijn, dat luidt: 

(…)  

 

3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor 

het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere 

plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, 

wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, 

rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet 

op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en 

onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale 

instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid 

hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied 

niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden 

hebben geboden.” 

 

7. Per 1 juli 2021 is artikel 2.9a van de Wet natuurbescherming getreden, die bepaalt 

dat gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die wordt 

veroorzaakt door bij algemene maatregel van bestuur aangewezen activiteiten van 

de bouwsector, buiten beschouwing worden gelaten voor de toepassing van artikel 

2.7, tweede lid (hierna: ‘Bouwvrijstelling’).  

 

 
2 richtlijn 92/43/EEG van de Europese Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 

habitats en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, L 206), en richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) en diverse 
verdragen inzake de biologische diversiteit en de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en hun 
natuurlijke leefomgeving 
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8. Tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel tot invoering van artikel 

2.9a de Wet natuurbescherming zijn terecht twijfels geuit of deze regel niet in strijd 

is met de Richtlijn. Ook de Raad van State twijfelt. De Vereniging is van mening dat 

deze Bouwvrijstelling onverbindend is wegens strijd met de Richtlijn, omdat het een 

onbepaalde hoeveelheid dispositie mogelijk maakt. De ‘Bouwvrijstelling’ is in feite 

een ‘Blanco Stikstof Cheque’. Dat kan niet ‘richtlijnconform’ zijn. De Vereniging 

verzoekt u deze opvatting van de Vereniging te bevestigen. 

 

Aerius calculator 

9. Om te bepalen wat de stikstofdispositie is die de uitvoering van het plan (in de 

bouw- en gebruiksfase) veroorzaakt, wordt gebruikgemaakt van de zogenoemde  

AURIUS-calculator. Dat is een rekenhulpmiddel, waarvan onbekend is hoe waarden 

worden meegeteld en gewogen en hoe tot een uitkomst wordt gekomen. Duidelijk 

is wel dat er blijkbaar politieke keuzen in zijn verwerkt, maar niet hoe en welke 

gevolgen dat heeft. Het is als het ware een ‘Black Box’.  

 

Voorbeelden van politieke keuzes (die overigens qua uitwerking niet zijn 

te controleren)  

10. Het kabinet heeft in de zomer van 2021 besloten3 om bij het berekenen van 

stikstofneerslag (in de AERIUS-calculator) voor toestemmingverlening een 

maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle typen emissiebronnen te 

hanteren. Geen woord wordt gerept of dat wel kan gelet op de bewoordingen in de 

Richtlijn, Wet en uitleg van Hof van Justitie EU.  

 

11. Bij wegen wordt maar rekening gehouden met een rekenafstand van 5 km. De 

bijdrage van een weg wordt tot 5 km van de weg berekend. Het hanteren van een 

maximale rekenafstand van 5 kilometer in is een beleidskeuze bij het berekenen 

van een projectbijdrage4. 

 

12. Voor de zeesluizen bij IJmuiden hanteert AERIUS een opslagfactor voor de 

emissiefactor NOX. Deze opslagfactor geldt voor het gebied rond de sluizen. 

Wanneer overlap bestaat tussen het deel van de vaarroute met een ‘opslagfactor 

manoeuvreren’ en het gebied met een ‘opslagfactor sluis’, dan geldt de hoogste 

opslagfactor5. Niet bekend is hoe en wat dit is verwerkt.  

 

13.  Dit zijn zomaar een paar ‘politieke’ keuzen in de AERIUS-model zijn verwerkt. Dat 

lijkt in strijd met de eisen die het Hof van Justitie in de uitspraken C‑293/17 en 

C‑294/17 (ECLI:EU:C:2018:882) heeft geformuleerd waaraan toetsing moet 

voldoen. Te weten een methode die een grondige, volledige, wetenschappelijk 

onderbouwde en deugdelijkheid beoordeling gegarandeerd en dat er 

wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat geen van de plannen 

of projecten schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het 

betrokken gebied. 

 

 
3 https://www.aerius.nl/nl/nieuws/actualisatie-aerius-13-januari-2022 
4 file:///C:/Users/Zakelijk/Downloads/syllabus_werken_met_aerius_calculator%20(1).pdf (pagina 227) 
https://www.aerius.nl/files/media/handleiding/calculator_2021/syllabus_werken_met_aerius_calculator.pdf 
(pagina 145) 
5  

file:///C:/Users/Zakelijk/Downloads/syllabus_werken_met_aerius_calculator%20(1).pdf
https://www.aerius.nl/files/media/handleiding/calculator_2021/syllabus_werken_met_aerius_calculator.pdf
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14. Naar de mening van de Vereniging kan de AERIUS-calculator niet dienen voor de 

vergunningverlening. 

 

15. Dat AERIUS is niet ‘doelgeschikt’ is voor vergunningverlening, heeft ook de 

Staatscommissie op 15 juni 2020 aangegeven zoals is vermeld in de aanvulling op 

het beroepschrift. 

 

Aannamen  

16. Verder nog een paar opmerkingen over ‘aannamen’ ten aanzien van de 

vergunningverlening. 

Er wordt aangenomen dat ‘gasloos’ wordt gebouwd. Bedoeld zal zijn dat gebouwde 

na gereedkomen niet met aardgas zal worden verwarmd. Dat is geen zekerheid. 

Ook is er geen aan zekerheid grenzende zekerheid dan niet ‘gasloos’ gebouwd en 

gebruikt zal worden. Er zijn recente voorbeelden waarbij gebouwd is uitgaande dat 

dat ‘gasloos’ zou kunnen worden verwarmd, maar waarbij dieselaggregaten moeten 

worden geplaatst om gebouwen van warmte en elektriciteit te voorzien. De 

netcapaciteit was niet voldoende. Daarom had de Vergunning niet verleend mogen 

worden. 

 

Onduidelijkheden 

17. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het 

AERIUS-rekenmodel. Dat is een ‘Black Box’. Niet is te achterhalen hoe wat wordt 

ingevoerd wordt gewogen en meegeteld. Deze methode geeft geen ‘zekerheid’ 

zoals wordt bedoeld in de Wet en de Richtlijn. Recent deed zich een geval voor 

bekend uit de publiciteit6 dat de uitkomsten van zo een model een verschil 

vertoonde van 10 tot 1000 keer de werkelijkheid. Ik heb het over Tata Steel en het 

RIVM.  

 

18. Tata Steel schreef in een reactie dat de emissies worden berekend op basis van 

wettelijk goedgekeurde rekenmodellen. De metingen worden uitgevoerd door 

geaccrediteerde meetbureaus. Het blijkt dat de uitkomsten van die modellen (die 

gaan over dispositie die Tata Steel produceert) dus niet betrouwbaar zijn en zeker 

geen zekerheid bieden.  

 

19. Uit antwoorden op vragen van het lid Kröger van de Tweede Kamer aan de Minister 

van Infrastructuur en Waterstaat over de stikstofdepositie van Schiphol 

(ingezonden 3 februari 2020) dat de stikstofdepositie van Schiphol op Natura2000 

gebieden niet in kaart is gebracht7. 

 

20. In het geval van de Vergunning voor Dennenheuvel zijn er vergelijkbare 

omstandigheden (autoriteitsargumenten, bekende bureaus, bekende modellen 

etc.). Wat daar verder ook van zij, het aannemen dat ‘gasloos’ zal worden gebouwd 

is voldoende reden om de Vergunning te vernietigen, omdat niet vereiste zekerheid 

is verkregen.  

 

 
6 https://nos.nl/l/2413909 
7 Kamervragen (Aanhangsel) 2019-2020, nr. 2061 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 
(officielebekendmakingen.nl) 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2061.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2061.html
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Verweerschrift en zienswijze 

Hetgeen GS opmerkt in het verweerschrift en het Klooster in de zienswijze in deze zaak, 

dat afwijkt van wat hiervoor is opgemerkt, acht de Vereniging weergave van onjuiste 

rechtsopvattingen, achterhaald en/of niet van toepassing. 

 

Prejudiciële vragen Hof van Justitie EU 

Als u na het vorenstaande niet tot het besluit kunt komen de Vergunning te vernietigen, 

dan zult u naar de mening van de Vereniging twee prejudiciële vragen aan het Hof van 

Justitie EG dienen te stellen die als volgt zouden kunnen luiden:  

 

1.  Kan een passende beoordeling zoals bedoeld in artikel 6, derde lid, van de richtlijn 

92/43/EEG van de Europese Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 

de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, L 206) worden 

gemaakt aan de hand van een rekenmodel als AERIUS, waarvan de geldigheid van 

de uitkomsten in redelijkheid niet door een rechter kunnen worden beoordeeld 

maar waarvan duidelijk is dat er politieke keuzen zijn verwerkt?  

 

2. Is een nationale regeling, die bepaalt dat gevolgen van de stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebieden die wordt veroorzaakt door bij algemene maatregel van 

bestuur aangewezen activiteiten van de bouwsector buiten beschouwing worden 

gelaten een passende beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de richtlijn 

92/43/EEG van de Europese Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 

de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, L 206) of daarmee in 

strijd? 

 

Samenvattend 

Namens de Vereniging verzoek ik u te besluiten 

1.  dat de Vereniging niet ontvankelijk is omdat zij geen belang heeft omdat de 

parkeergarage en parkeerplaatsen niet zijn vergund en het plan daarom niet kan 

worden gerealiseerd of 

2.  te bepalen dat de Vereniging ontvankelijk is en de Vergunning te vernietigen of 

3.  de hiervoor bedoelde prejudiciële vragen te stellen en de zaak aan te houden totdat 

het Hof van Justitie heeft beslist. 

 

-- 
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Gebied waar de Buurtverenging Bloemendaal-Noord zich op richt volgens haar statuten.  

Alleen personen die in dit gebied wonen kunnen lid zijn van de Vereniging. 

 

 



Groen is Natura 2000-gebied in Bloemendaal-Noord 

Rood is het Dennenheuvel gebied dat deel uitmaakt van het plan 

 

 


