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VMR Themamiddag: PAS op de plaats....en nu? 
 
Datum:   28 juni 2017 
Locatie:   Raadzaal, Pietershof, Achter Sint Pieter 200, Utrecht 
Kosten:   VMR leden gratis, niet-leden 85 Euro. 
 
Op 17 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee 
tussenuitspraken gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een van de 
kernvragen waar de Afdeling zich in het kader van deze uitspraken over heeft gebogen, is of 
de PAS houdbaar is in het licht van artikel 6 Habitatrichtlijn. De Afdeling heeft hierover 
prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU. Tijdens deze studiemiddag 
hoort u vier deskundigen over de werking van de PAS, de uitspraken van de ABRvS en de 
prejudiciële vragen. Wat zijn de gevolgen van de uitspraken en de prejudiciële vragen voor de 
tussenperiode tot aan het arrest van het HvJ EU? Wat gebeurt er als de PAS onderuit gaat? 
 
PROGRAMMA 
 
13.30 - 14.00  Ontvangst en aanmelding 
14.00 - 14.05  Opening door de voorzitter Kars de Graaf, hoogleraar  
    Rijksuniversiteit Groningen en bestuurslid VMR 
 
14.05- 14.25  Inleiding over de ontwikkeling, de resultaten en effecten van 
    de programmatische aanpak stikstof     
    Sprekers: Erwin Adema, PAS-bureau 

14.20 - 14.40  Reflectie op de uitspraken en prejudiciële vragen   
    Spreker: Ralph Frins, Radboud Universiteit Nijmegen 

Wat is de strekking van de uitspraken en de vragen en hoe   
  moeten deze worden gewaardeerd in het licht van de jurisprudentie 

van het HvJ EU? (in het bijzonder de arresten  Briels en Orleans) 
 
14.40 - 15.00   Vragen en discussie 
 
15.00 - 15.20  PAUZE 
 
15.20 - 15.40  Reflectie op gevolgen van de uitspraken voor de    
    ‘tussenperiode’ 
    Spreker: Marieke Kaajan, ENVIR Advocaten    
    Wat zijn de gevolgen van de uitspraken en de prejudiciële vragen  
    voor de ‘tussenperiode’ tot aan het arrest van het HvJ EU? 
 
15.40 - 16.00  Vooruit blik naar de toekomst 
    Spreker: Luuk Boerema, Boerema & vd Brink 
    Hoe verder als de PAS onderuit gaat? 
 
16.00 -16.30  Vragen en discussie 
 
16.30   Afsluiting en borrel 


