
ADC toets geldt voor Natuur incl. N2 depositie

Er zijn mogelijk 
significant 

negatieve effecten 
op de natuur

 mitigeren?
Zekerheid dat 
geen schade 
optreedt? Zie 
voetnoot 1.

Nee

EindNee

Er zijn 
mogelijk 

significant 
negatieve 

effecten op 
N2 gevoelige 

biotopen

Ja

ADC toets
Zie kader

Nee

Ja

Mitigeren? Nee Eind
Salderen in 

gebiedsakkoord
?

Nee

Er zijn negatieve 
effecten op de 
waterkwaliteit 

(KRW)

 mitigeren?
Zekerheid dat 

geen 
achteruitgang 

optreedt

EindNee

Ja

Negatieve effecten 
op NNN

 mitigeren?
Zekerheid dat 

geen 
achteruitgang 

optreedt

Eind

Is er verlies van 
biotoop van 
beschermde 

soorten?

Ja Eind

Ja

ADC toets
Zie kader

Ja

Ja

Dwingende 
reden van groot 
maatschappelijk 

belang?

Nee nee

Compenseren? Eind
Ja

Mitigeren?

Ja

Negatieve effecten 
op stiltegebied. 

Grote verandering 
van 

belevingswaarde

EindNee

Mitigeren?

Negatieve effecten 
op beschermd 

Provinciaal 
Landschap (BPL). 
Vrij uitzicht over 

plassen is 
benoemd als 
kernkwaliteit

Eind

Dwingende 
reden van groot 
maatschappelijk 

belang?

Nee Nee

Ja

A: 
zijn er 

alternatieven?

D: 
Is er een 

dwingende reden van 
groot 

maatschappelijk 
belang

C: 
Zijn er 

compenserende 
maatregelen 

mogelijk

Eind of verder met 
alternatief

Uit een passende beoordeling 
blijkt dat er geen zekerheid is 

dat er geen natuurschade 
optreedt

Eind

Eind

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Project is haalbaar

Vergunning

Ja

Stroomschema vergunningverlening 
vaarverbinding

Door: PLN
DD: 30-3-2021

Ja

Aanvullende 
financiering?

Nee

Ja

Eind

Financiering 
ontbreekt 
deels (zie 

voetnoot 2)

Project is haalbaar 
en te financieren

Voetnoot 1: mitigeren natuurschade:

Is verlies van biotoop voor beschermde soorten te 

mitigeren? Antwoord Nee: einde. Antwoord ja, 

levert twee stromen op: op voorhand te realiseren: 

doorlooptijd loopt op tot max 15j, mogelijk ten tijde 

van het project te realiseren levert op: onderzoek 

uitvoeren naar mogelijkheden.

Voetnoot 2: 
Voor alle mitigerende maatregelen geldt dat ze in 
meer of mindere mate kostenverhogend zullen werken 
en daarmee de uiteindelijke kans op haalbaarheid van 
het project zullen verkleinen. 
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