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Onderwerp Statenbrief: Tweede partiële herziening van de Programmatische aanpak stikstof (PAS) 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Hierbij willen wij u graag informeren over de recente ontwikkelingen in de PAS en de gevolgen hiervan. 
 
Inleiding 

De Programmatische aanpak stikstof (PAS) is een programma van de ministeries van Economische Zaken 
(hierna EZ), Infrastructuur en Milieu (I&M), Defensie en de twaalf provincies (de PAS-partners). Het Ministerie van 
EZ heeft hierin de lead. De PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden en 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. 
Als onderdeel van de op 2 april 2015 gemaakte bestuursafspraken met alle PAS-partners hebben wij op 1 
december 2015 ingestemd met de eerste herziening van de PAS op basis van AERIUS Monitor 15 (AERIUS 
M15). Deze herziening van de PAS is op 15 december 2015 door de Ministeries van I&M en EZ vastgesteld. 
 
Reden van de herziening  

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.  
 
Om de cijfers actueel te houden moet AERIUS M15 nu worden vervangen door AERIUS M16. De vaststelling en 
inwerkingtreding van de tweede herziening van het PAS is een belang van provincies en het Rijk gezamenlijk en 
komt voort uit de bestuurlijke afspraken die Rijk en provincies hebben gemaakt in oktober 2016 over de 
actualisatie, de vaststelling van de partiële herziening en het bijbehorend tijdpad. Gezamenlijk hebben wij de 
herziening opgesteld, ter inzage gelegd en naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen de reactie (nota van 
antwoord) opgesteld. 
 
Wat is er gewijzigd? 

De belangrijkste aanpassingen binnen deze partiële herziening van de PAS zijn: 
• Wijziging cijfers stikstofdepositie 
• Geactualiseerde gebiedsanalyses vanwege wijziging van de cijfers over de stikstofdepostie 



 

  

• Actualisatie van bevoegde gezagen die de beheerplannen vaststellen 
• Wijziging van de Regeling natuurbescherming; o.a. actualisatie van de prioritaire projectenlijst 
• Overgang van AERIUS M15 naar AERIUS M16 

 
Gevolgen van de wijzigingen 

De beschikbare ruimte voor ontwikkelingen wijkt in AERIUS M16 af van de ruimte die in AERIUS M15 
beschikbaar was. Over het algemeen is de ruimte voor meldingen en segment 2 kleiner geworden. Dit is onder 
andere het gevolg van de nieuwe prognoses van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) die zijn verwerkt in 
de actualisatie van Monitor 2016 en van de toename van de omvang van prioritaire projecten (segment 1

1
). In de 

nieuwe PBL-prognoses wordt uitgegaan van een lagere groei voor industrie (NOx) en stallen (ammoniak) 
waardoor de hoeveelheid ontwikkelingsruimte kleiner wordt. 
 
Tegelijkertijd geldt dat van de PAS al veel gebruik is gemaakt waardoor er inmiddels al flink wat 
ontwikkelingsruimte is uitgegeven. De verminderde beschikbaarheid van ruimte door de herziening van het PAS 
kan er daarom toe leiden dat de ruimte in één of meerdere gebieden bij inwerkingtreding van de herziening 
volledig benut is. Er kan ook sprake zijn van tekorten aan ruimte c.q. overschrijding van beschikbare ruimte. De 
reeds benutte ruimte kan namelijk groter zijn dan de op basis van AERIUS M16 beschikbare ruimte.  
 
Om te voorkomen dat een dergelijke overschrijding optreedt, wordt een generieke (technische) oplossing 
voorgesteld, die past binnen de mogelijkheden die het PAS programma biedt. Deze oplossing wordt direct 
doorgevoerd bij inwerkingtreding van de herziening: 

 Bij een overschrijding van de beschikbare ruimte voor segment 2 wordt gebruik gemaakt van de ruimte 
voor de tweede helft van het tijdvak (andere verdeling van 60-40% verdeling). Indien deze ruimte niet 
volstaat, dan is overheveling vanuit de grenswaardereservering de volgende stap.  

o Dit gebruik van de ruimte uit de tweede helft van het tijdvak geldt tot een maximum van 90% 
(richtlijn voor de ondergrens voor een ‘evenwichtige verdeling’ van ruimte over het tijdvak).  

o Dit gebruik van de ruimte uit de tweede helft van het tijdvak geldt voor alle vergunningen in 
AERIUS Register die de status ‘ontwikkelingsruimte toegekend’ of ‘ontwikkelingsruimte 
definitief toegekend’ hebben. De aanvragen in de wachtrij krijgen geen ontwikkelingsruimte en 
die kunnen dus pas worden vergund als er weer ruimte beschikbaar komt. Zo wordt voorkomen 
dat de reeds benutte ruimte groter is dan de beschikbare ruimte.  

 Bij overschrijding van de beschikbare ruimte voor meldingen wordt zo mogelijk ruimte overgeheveld uit 
segment 2.  

 Bij overheveling wordt er ruimte overgeheveld tot aan wat strikt noodzakelijk is om te voorkomen dat er 
meer ruimte is uitgegeven dan beschikbaar. Er zal dus géén sprake zijn van overheveling om sluiting 
van gebieden te voorkomen.  

 
Naast deze technische correctie is de verwachting dat de grenswaardereservering voor een flink aantal gebieden 
uitgeput raakt, gebieden gaan dus op slot voor meldingen. Sommige leefgebieden zitten nog niet in PAS. Dit zijn 
de leefgebieden die gelegen zijn binnen de Vogelrichtlijngebieden, voor zover ze niet samenvallen met 
Habitatrichtlijngebieden. Deze gebieden zullen pas later worden toegevoegd en dat kan/zal naar verwachting 
leiden tot meer uitgeputte hexagonen. De omvang van de stikstofdepositie en de depositie- en 
ontwikkelingsruimte is gewijzigd in alle stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden behorend tot het programma. De 
omvang van de wijzigingen is verschillend per gebied en per habitattype. De verwachting is dat deze wijzigingen 
in ieder geval gevolgen zullen hebben voor het N2000-gebied Veluwe maar mogelijk ook voor andere gebieden. 
  
Bredere effecten 

Een tekort aan ontwikkelingsruimte in het vrije segment kan leiden tot plaatselijke stilstand in 
uitbreidingsmogelijkheden van activiteiten. Alleen die activiteiten die opgenomen zijn op de prioritaire 
projectenlijst en waarvoor een reservering is aangemaakt kunnen gegarandeerd vergund worden met beoogde 
uitbreiding. Het betreft potentieel alle activiteiten waarbij een stikstofbron aanwezig is zoals bij een veehouderij of 
gemotoriseerd vervoer).  
 
Oplossingsrichtingen 

Om meer ruimte voor ontwikkelingen mogelijk te maken zijn zowel provinciale als ook landelijke tools 
beschikbaar. Landelijk betreft dit met name verdergaande bronmaatregelen en het snijden in de reserveringen 
voor prioritaire projecten. Provinciaal kan er gekozen worden voor een additie over staleisen aan de Verordening 
natuur en landschap provincie Utrecht 2017, vergelijkbaar met de Verordening uit Noord-Brabant. Daarnaast kan 
ruimte vrijgemaakt worden middels handhaving. Gezien de realisatietermijn van 2 jaar (na verlenen eerste 

                                                
1
 De beschikbare depositieruimte is opgeknipt in drie delen; Segment 1 is gereserveerd voor de prioritaire 

projecten zoals wegenprojecten, segment 2 is gereserveerd voor de niet-prioritaire projecten en het laatste deel is 
bestemd voor de grenswaarden, d.w.z. de toenames van meer van 0,05 en minder dan 1 mol per hectare per 
jaar. Dit wordt ook wel de meldingenpot genoemd. 



 

  

definitieve vergunning) kan pas vanaf 2018 handhaving plaats vinden op verleende vergunningen. In de tussentijd 
kan handhaving plaats vinden aan de hand van meldingen, maar de effectiviteit hiervan is beperkt en de insteek 
complex, omdat het geen besluiten betreft. 
 
Na inwerkingtreding van de herziening wordt met alle PAS-partners bekeken welke aanvullende 
(bron)maatregelen verder nodig en mogelijk zijn voor de verschillende situaties (maatwerk) en eventueel voor de 
hele PAS. 
 
Aanleiding  
 
De vaststelling en inwerkingtreding van de tweede herziening van het PAS is een belang van provincies en het 
Rijk gezamenlijk en komt voort uit de bestuurlijke afspraken die Rijk en provincies hebben gemaakt in oktober 
2016 over de actualisatie, de vaststelling van de partiële herziening en het bijbehorend tijdpad. Gezamenlijk 
hebben wij de herziening opgesteld, ter inzage gelegd en naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen de 
reactie (nota van antwoord) opgesteld. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 1 juli 2015 is de PAS gestart met de vergunningverlening op basis van AERIUS Monitor versie 2014.1.2, de 
voorbereidingen voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en het opzetten van de monitoring volgens het 
Monitoringsplan PAS. Daarna is overgestapt op de nieuwe versie AERIUS M15. 
 
Essentie / samenvatting: 
 
De Programmatische aanpak stikstof (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 in werking getreden. De herzieningen van de PAS zijn gebaseerd op actualisatie van AERIUS Monitor 
en zijn onderdeel van de afspraken tussen de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M), de Minister van 
Defensie, de Staatssecretaris van Economische zaken (EZ) en de twaalf provincies.  
De vaststelling van de tweede partiële herziening van de PAS is gebaseerd op basis van AERIUS Monitor versie 
2016 (AERIUS M16). In deze nieuwe versie zijn onder andere de meest recente gegevens over concentraties en 
deposities van stikstof van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwerkt en de prognoses 
van het Planbureau voor de leefomgeving. Als gevolg van de release van AERIUS M16 zijn er veranderingen 
opgetreden in de beschikbare depositieruimte en zijn de gebiedsanalyses, de generieke passende beoordeling en 
de lijst met prioritaire projecten geactualiseerd. De gewijzigde onderdelen van de PAS zijn ter inzage gelegd van 
7 november 2016 tot en met 18 december 2016. In totaal zijn 16 zienswijzen ingediend. Er zaten geen 
zienswijzen voor de provincie Utrecht bij.  
De Staatssecretaris van EZ verwachtte uiterlijk op 31 januari 2017 instemming van alle provincies met de 
voorgestelde herziening van de PAS. Op 31 januari jl. hebben wij ingestemd met de voorgestelde herziening van 
de PAS. Daarna is de herziening van de PAS door hem en de Minister van I&M vastgesteld en op 15 februari 
2017 in werking getreden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De PAS heeft als doelstelling dat er ruimte is en blijft voor economische ontwikkelingen via vergunningverlening. 
Tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat Natura 2000 doelen worden gehaald door een sterkere robuuste natuur.  
 
Financiële consequenties 

De partiële herziening heeft geen financiële gevolgen voor de afspraken vastgelegd in het Decentralisatieakkoord 
en het Natuurpact met betrekking tot de PAS. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na de vaststelling stapt de PAS over van AERIUS M15 naar AERIUS M16 als basis voor de vergunningverlening. 
Bij de overgang zal het systeem waarschijnlijk twee weken uit de lucht zijn. Het herziene programma is op 15 
februari 2017 in werking getreden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van Statenbrief  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
 
De secretaris,  
 


