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Onderwerp Statenbrief: Partiële herziening van het Programma aanpak stikstof 2015-2021 (PAS). 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Hierbij informeren wij u over de partiële herziening en actualisatie van de PAS . De PAS maakt gebruik van het 
rekeninstrument AERIUS en haar modules: Calculator, Monitor, Register en Connect. AERIUS is het 
rekeninstrument van de PAS en ondersteunt de vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rond Natura 
2000-gebieden en monitoring van de PAS. De onderhavige partiële herziening van het programma vloeit voort uit 
een actualisatie van AERIUS versie 2014 naar AERIUS versie 2015. Omdat deze actualisatie doorwerkt in de 
omvang van de ontwikkelingsruimte die in het programma beschikbaar is gesteld, is een partiële herziening van 
de PAS nodig. In de actualisatie van AERIUS zijn de meest actuele gegevens over emissiefactoren en projecten 
verwerkt. Tevens is AERIUS aangepast naar aanleiding van onder andere adviezen uit reviews. De wijzigingen in 
de PAS hebben nieuwe depositiecijfers tot gevolg, waardoor ook de gebiedsanalyses zijn geactualiseerd op de 
uitkomsten van de aangepaste AERIUS. De omvang van de stikstofdepositie en de depositie- en 
ontwikkelingsruimte is gewijzigd in alle stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden behorend tot het programma en is 
in Utrecht positief uitgepakt. De omvang van de wijzigingen is verschillend per gebied en per habitattype.  

 
Het Ministerie van Economische Zaken heeft alleen de herziene onderdelen van de PAS ter inzage gelegd in de 
periode van 7 september 2015 tot en met 18 oktober 2015 en had betrekking op het Ontwerp partiële herziening 
Programma Aanpak Stikstof 2015-2021, de geactualiseerde gebiedsanalyses en de geactualiseerde passende 
beoordeling. Uiteindelijk hebben 71 personen en organisaties een zienswijze ingediend. In de Nota van Antwoord 
van het Ministerie zijn de zienswijzen samengevat en geclusterd beantwoord. Wij hebben geen zienswijzen 
hoeven te beantwoorden. De belangrijkste wijzigingen, mede naar aanleiding van de zienswijzen, kort benoemd:  
 Een verduidelijking in de tekst van het programma over de beleidsregels ten aanzien van aangescherpte 

emissienormen.  
 Het doorvoeren van de nieuwe stikstofdepositie cijfers als gevolg van de actualisatie met berekeningen van de 

definitieve AERIUS 2015 en enkele redactionele aanpassingen in de tekst.  
 Het doorvoeren in de gebiedsanalyses van wijzigingen voor zover de definitieve AERIUS heeft geleid tot 

nieuwe uitkomsten in berekeningen en verschillende kleine verbeteringen.  
 De actualisatie van de passende beoordeling met berekeningen voor de vergelijking tussen de 

referentiesituatie en de situatie met de PAS op basis van de definitieve AERIUS. De belangrijkste conclusie 
van de vergelijking in de bestaande passende beoordeling blijft hetzelfde en is: De PAS leidt op alle plekken 
met stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden tot een lagere depositie dan in de 
referentiesituatie. Dit betekent dat de PAS bijdraagt aan een verlaging van de depositie in alle relevante 
gebieden. 



 

  

 Het doorvoeren van wijzigingen in de Regeling programmatische aanpak stikstof: 

 Aanpassing van de verplicht voorgeschreven AERIUS versie 2014 naar 2015; 

 Actualisatie van de prioritaire projectenlijst; 

 Enkele verduidelijkingen en technische aanpassingen. 
De herziene documenten zijn in te zien op de website http://pas.natura2000.nl/pages/documenten-ontwerp-
partiele-herziening.aspx. Het gaat daarbij om het PAS programma inclusief de gebiedsanalyses van Kolland en 
Overlangbroek (81), Botshol (83) en Binnenveld (65), de Passende Beoordeling en de prioritaire projectenlijst 
 
Aanleiding 
Op 1 december hebben wij in gestemd met deze herziening als onderdeel van de gemaakte bestuursafspraken 
inwerking treding PAS van 2 april 2015 tussen de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M), de Staatssecretaris 
van Economische zaken (EZ) en de twaalf provincies, waarin de versnelde partiële herziening van de PAS op 
basis van AERIUS 2015, de vaststelling door de Ministeries van I&M en EZ op 15 december 2015 en het bij 
behorend tijdpad is afgesproken. Op 18 mei 2015, nummer 814EC196 hebben wij u geïnformeerd over de in 
werking treding van de PAS en deze afspraak.  
 
Voorgeschiedenis 
Vanaf 1 april 2009 is door opeenvolgende uitspraken van de Raad van State de vergunningverlening op grond 
van de Natuurbeschermingswet 1998 vastgelopen (Nederland op ‘slot’). De Raad van State oordeelde dat in een 
al met stikstof overbelaste omgeving er geen nieuwe stikstof bij mag komen. Vrijwel in heel Nederland is een 
stikstofoverschot. Iedere stikstoftoename betekent een verslechtering van de stikstofgevoelige habitats in 
daarvoor aangewezen Habitatrichtlijngebieden, die deel uitmaken van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. 
Hoewel landelijk de stikstofdepositie al daalt, is het voor individuele gevallen (aanvragers) bijna onmogelijk om 
aan te tonen dat deze bij een stikstoftoename geen significant negatieve effecten hebben voor de met stikstof 
overbelaste natuur in deze gebieden. Het gaat niet alleen over landbouw, maar ook andere sectoren die stikstof 
emitteren. Vanaf 2010 is via de Crisis- en Herstelwet het kader voor de stikstofaanpak wettelijk verankerd in de 
Natuurbeschermingswet 1998. Het kader biedt ruimte voor provinciaal stikstofbeleid en legt de basis tot 
oplevering van de Programmatische aanpak stikstof (PAS) in 2012. Het provinciale beleid is in 2011 gestart met 
de Verordening stikstof, landbouw en Natura 2000 (VSN). Dit interim-beleid is gebaseerd op een depositiebank 
(stoppers voor groeiers en een bijdrage in de stikstofreductie) en is zeer succesvol de afgelopen 4 jaar (Utrecht 
van het ‘slot’) geïmplementeerd. Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden, waarmee ons interim beleid kan 
worden uit gefaseerd. De wijze waarop deze uitfasering plaatsvindt, wordt momenteel regelmatig gedeeld met de 
aanvragers van liggende vergunningsaanvragen om een soepele overgang naar de PAS te bewerkstelligen.  
 
De PAS is een programma van de ministeries van Economische Zaken (hierna EZ), Infrastructuur en Milieu, en 
Defensie (I&M) en de twaalf provincies. Het Ministerie van EZ heeft volgens de Natuurbeschermingswet het 
initiatief. De PAS is een totaalplan waarmee zowel ecologie als economie vooruit kunnen. De PAS verbindt 
bronmaatregelen om vermindering van de stikstofdepositie te bereiken en herstelmaatregelen in de Natura 2000 
gebieden voor een robuuste en weerbaardere natuur met het creëren van ruimte voor nieuwe economische 
ontwikkelingen. Deze ruimte komt beschikbaar via de vergunningverlening of middels vrijstelling van vergunning. 
Het totaalpakket aan bestaand en aanvullend stikstofbeleid en ecologische herstelmaatregelen zorgen er voor dat 
Europese natuurdoelen worden gehaald. Het totaalpakket aan maatregelen zijn wettelijke plichten. Zo hebben de 
provincies de wettelijke plicht om de herstelmaatregelen vastgelegd in hun gebiedsanalyses voor deze gebieden 
uit te voeren. Dit zijn voor de provincie Utrecht Botshol, Kolland en Overlangbroek en Binnenveld. Stikstofbronnen 
krijgen te maken met verscherpte regelgeving, in een eerste tranche primair gericht op de landbouw, op het 
gebied van stalsystemen, uitrijden van mest en voermanagement. Belangrijk instrument van de PAS is de 
monitoring. Op de monitoring van de stikstof, de herstelmaatregelen en de toestand van de natuur wordt zwaar 
ingezet. In het programma zijn de opties voor tussentijdse bijsturing benoemd. Dit geeft garantie op nakomen van 
de verplichtingen en het halen van de Europese natuurdoelen en de beste kans op juridisch houdbare 
vergunningen.  
Kleine toenames (als de depositie als gevolg van een nieuwe activiteit lager is dan de grenswaarde van 1 mol per 
hectare per jaar) vallen onder een eenvoudige meldingsplicht, of zijn geheel toestemmingsvrij, daarboven volgt de 
vergunningsplicht. Naast de wettelijke bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 hebben GS de 
Beleidsregel toedeling segment 2 ontwikkelingsruimte programmatische aanpak stikstof provincie Utrecht 2015 
vastgesteld. De uitvoering van de herstelmaatregelen, die zijn opgeschreven in de gebiedsanalyses van de 
Natura 2000 gebieden, is geborgd met het besluit van GS Vaststellen en aangaan overeenkomsten borging 
uitvoering natuurherstelmaatregelen PAS. Deze borging wordt momenteel in uitvoeringsovereenkomsten verder 
uitgewerkt, waarna met de uitvoering kan worden gestart.  
 
Essentie / samenvatting: 
De PAS verbindt maatregelen voor vermindering van stikstofdepositie en ecologisch herstel met het creëren van 
ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Het programma is op 1 juli 2015 vastgesteld en in werking 
getreden volgens de hierboven genoemde bestuursafspraken van 2 april 2015. In deze nieuwe versie zijn onder 
andere de meest recente gegevens over grootschalige concentraties en deposities van stikstof van het RIVM 
verwerkt. Als gevolg van de AERIUS update, die wijzigingen geeft voor de depositieruimte, heeft een actualisatie 
plaatsgevonden van daaraan ten grondslag liggende ecologische onderbouwing in de gebiedsanalyses en de 
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generieke passende beoordeling. De gewijzigde onderdelen van de PAS zijn ter inzage gelegd van 7 september 
2015 tot en met 18 oktober 2015. Gedeputeerde Staten hebben geen zienswijze hoeven te beantwoorden. De 
Minister van I&M en de Staatssecretaris van EZ hebben instemming gevraagd met de herziening uiterlijk op 1 
december 2015. Daarna hebben zij de partiële herziening vastgesteld en inwerking laten treden op 15 december 
2015.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
In de AERIUS 2015 modules zijn nieuwe (wetenschappelijke) inzichten verwerkt, zoals nieuwe activiteitendata 
(zoals dieraantallen, fossiele brandstofgebruik, landgebruikskaarten, etc.) en emissiefactoren. Hiermee kan 
worden zeker gesteld dat besluitvorming voor projecten tijdig en op basis van de best beschikbare gegevens kan 
plaatsvinden. Daarmee ontstaat er ruimte voor economische ontwikkelen, het vlot getrokken houden van de 
vergunningverlening, waarborgen dat Natura 2000 instandhoudingsdoelen worden gehaald en zorgdragen voor 
een dalende stikstoftrend.  
Rond 1 december waren op dat moment circa 133 agrarische vergunningaanvragen/verklaring van geen 
bedenkingen (VVGB t.b.v. omgevingsvergunning) binnengekomen, evenals 3 niet-agrarische (industriële). 
Daarnaast zijn er 84 agrarische meldingen en 3 niet-agrarische meldingen binnen gekomen. Gelijktijdig wordt een 
aanvang gemaakt met het uitvoeren van de herstelmaatregelen vastgelegd in de gebiedsanalyses en de 
invoering van nieuwe regelgeving voor de landbouw om de emissie terugdringen. 
 
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na de vaststelling op 15 december 2015 treedt de herziene PAS en de bijbehorende documenten in werking op 
basis van AERIUS 2015. De modules Calculator, Monitor en Connect gaan direct in werking. Aerius Register 
2015 treedt zo snel als mogelijk daarna in werking, echter niet direct omdat veel (zaak)gegevens eerst moeten 
worden overgezet van Aerius Register 2014 naar Aerius Register 2015. Medio 2016 volgt de derde herziening 
waarbij de PAS zal overgaan naar AERIUS 2016.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 

 


