
Geachte leden van de raad, 

Op dit moment wordt er door PALLAS nog gewerkt aan de ADC-toets. Deze toets is nodig om het 

bestemmingsplan op 13 november te kunnen vaststellen. Als het PALLAS niet lukt om de ADC-toets 

voor vaststelling aan te leveren, zal de vaststelling moeten worden uitgesteld naar de eerstvolgende 

raadvergadering na het gereed komen van het document.  

Wat deze ADC-toets inhoudt en waarom PALLAS deze nog wil toevoegen aan de stukken wordt 

hieronder uitgelegd. 

Waarom is de ADC-toets nu nodig?  

De natuuronderzoeken van Pallas geven aan dat er een overschrijding van stikstofwaarden is tijdens 

de bouw op de omringende natuurgebieden (Natura2000-gebied). Hierom is het project aangemeld 

als een zogenaamd prioritair project. Dit houdt in dat binnen de Programmatische Aanpak 

Stikstofdepositie (PAS) ruimte is gereserveerd voor de overschrijding van de stikstofwaarden, 

rekening houdend met de bouw van de PALLAS-reactor.  

Over de PAS zijn door de Raad van State vragen gesteld aan het Europese Hof. De advocaat-generaal 

heeft hierover advies uitgebracht en op 7 november wordt er door het Hof naar alle waarschijnlijk 

uitspraak gedaan op de gestelde vragen. De verwachting is dat het PAS en/of de rekenmethode die 

wordt gehanteerd als stelsel niet (in zijn geheel) stand zal houden. 

Bovendien staat ook ter discussie of bij een bestemmingsplanprocedure de PAS mag worden 

toegepast. Het is daarom van belang om buiten de PAS om aan te tonen dat er geen significante 

negatieve effecten op de omliggende natuur optreden, dit kan aan de hand van de ADC-toets.  Deze 

aanpak is recent uitgevoerd, bij de Blankenburgverbinding. Dit was echter de eerste keer dat het PAS 

omzeild is met gebruik van de ADC-toets. 

Wat is een ADC-toets?  

De ADC-toets geeft de resultaten weer van de effecten van het project PALLAS op de omliggende 

natuur. Vervolgens wordt er in het onderzoek aangegeven op welke wijzen de effecten kunnen 

worden gecompenseerd. Hierbij moet voldaan worden aan de wettelijke kaders die zijn vastgelegd in 

de Wet natuurbescherming (Wnb). 

De letters ADC staan voor: 

A- Alternatieven: Er moet worden aangetoond dat er geen alternatieve oplossingen mogelijk zijn, dit 

gaat er dan met name over of er geen alternatieve locaties mogelijk zijn waar er een minder groot 

effect op de habitat optreedt. 

D- Dwingende redenen van groot openbaar belang: Uit artikel 2.8 lid 5 Wnb kan worden afgeleid dat 

argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor 

het milieu wezenlijk gunstige effecten, dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen zijn. 

Verder zijn er uit de rechtspraak een paar belangen bekend die ook zo worden aangemerkt. Dit zijn 

bijvoorbeeld: werkgelegenheidsbelang, volkshuisvestingsbelang, het belang van opwekken van 

duurzame energie en nationaal economische belangen. 

C-Compensatie: Kan het (negatieve) effect dat wordt veroorzaakt door de stikstof worden 

gecompenseerd? 

Het is van groot belang dat het voorstel ecologisch wordt getoetst aan de minimale vereiste van de 

Europese commissie (die heeft hiervoor een keer richtlijnen opgesteld). Als er een aantasting 



plaatsvindt binnen een gebied, dan moet eerst worden onderzocht wat deze aantasting (ecologisch) 

inhoud en of er in eerste instantie binnen het gebied kan worden gecompenseerd en hoe.  

Volgorde minimale vereisten van de Europese commissie: 

1. Compensatie in hetzelfde Natura-2000 gebied; 

2. Compensatie buiten het betreffende Natura-2000 gebied, maar binnen een 

gemeenschappelijke topografische- of landschapseenheid; 

3. Compensatie buiten het betreffende gebied en buiten een ander type landschap  

Een ADC toets bestaat uit een onderbouwing die (bij voorkeur) verwijst naar een compensatieplan. 

Dit plan moet zijn afgestemd met de terreinbeheerder. Zeker moet zijn gesteld dat dit is vastgelegd 

in compensatieovereenkomsten, omdat zeker moet zijn gesteld dat de compensatie ook 

daadwerkelijk uitvoerbaar is. De compensatie moet hebben plaatsgevonden voordat de uitvoering 

van het project start.  

 

Wat gebeurt er als de ADC-toets is uitgevoerd?  

Als de ADC-toets is uitgevoerd, wordt deze door de gemeente zowel intern als extern door 

deskundigen getoetst. Als de ADC-toets wordt goedgekeurd word deze toegevoegd aan de stukken 

voor de bestemmingsplan procedure. Vervolgens zullen onderstaande documenten op basis van de 

uitkomsten van de ADC-toets moeten worden aangepast:  

1. Bestemmingsplan: in het bestemmingsplan wordt een regeling opgenomen, deze zal in ieder 

geval een voorwaardelijke verplichting inhouden met een verwijzing naar een concreet 

gebied waar wordt gecompenseerd en een termijn wanneer de compensatie plaats moet 

hebben gevonden. 

2. Passende beoordeling: de passende beoordeling moet worden aangepast/aangevuld. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat het uitvoeren van de ADC-toets een complex is en dat er vervolgens 

nog verschillende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd alvorens de stukken gereed en 

getoetst zijn. Ondanks dat PALLAS reeds een paar maanden geleden gestart is met het opstarten van 

de ADC-toets is deze nog niet gereed. Daarnaast dient door PALLAS compensatie zeker worden 

gesteld, hiervoor is PALLAS in overleg met andere partijen.  

Kortom wij vragen u er alvast rekening mee te houden dat er mogelijk vertraging optreedt in de 

procedure en de vaststelling wordt verplaatst naar een later moment.  

 

 

 

 

 

 


