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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Middels deze brief willen wij u informeren over de lopende pilot ‘Vergunningplicht niet-veehouderij bedrijven in het 
PAS’ (Programma Aanpak Stikstof). Naar aanleiding van overleg met de gemeente Veenendaal en 
bedrijfsvertegenwoordiging in het kader van deze pilot hebben wij besloten de bedrijventerreinen Ambacht-
Nijverkamp landelijk voor te dragen voor de status van ‘prioritair project’.  
 
Aanleiding 
Van oudsher heeft de vergunningverlening voor stikstofemissie zich gericht op de veehouderij. Dit is niet 
verwonderlijk; deze sector is de belangrijkste bron van stikstofdepositie. Echter, ook bedrijven in andere sectoren 
(bijvoorbeeld industrie en recreatie) kunnen in voorkomende gevallen vergunningplichtig zijn. Buiten de landbouw 
is de bekendheid van deze verplichting echter minder bekend. Daarom is in de tweede helft van 2017 een pilot 
gestart aangaande de vergunningplicht in het PAS voor niet-veehouderij bedrijven. Deze 
pilot is gericht op bedrijven die op slechts zeer korte afstand van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn 
gelegen, omdat de kans op vergunningplicht dan het grootst is. De pilot is daarom gericht op de 
bedrijventerreinen Ambacht-Nijverkamp nabij het Binnenveld in de gemeente Veenendaal en op het RMN terrein 
(terrein van Recreatie Midden Nederland rondom de Maarsseveense plassen, gemeente Stichtse Vecht) nabij de 
Oostelijke Vechtplassen. 
 
Voorgeschiedenis 

In het PAS werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen aan ruimte voor economische 
ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. In de Wet natuurbescherming staat, dat nieuwe economische 
activiteiten of uitbreidingen van bestaande activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-
gebieden. Economische activiteiten kunnen leiden tot een verhoging van de hoeveelheid stikstof in 
natuurgebieden. Sommige beschermde plantensoorten groeien alleen in voedselarme omstandigheden. Stikstof 
zorgt voor voedselrijkere grond, waardoor deze beschermde soorten kunnen verdwijnen en ook de diversiteit van 
plantensoorten achteruitgaat. Op landelijk niveau daalt de neerslag van stikstof al langere tijd, maar het was 
moeilijk te bewijzen dat een afzonderlijke activiteit geen kwaad kan voor de natuur. In het PAS, dat op 1 juli 2015 
van start is gegaan, worden alle activiteiten landelijk gemonitord.  Het Rijk, de provincies en de gemeentes krijgen 
te maken met toestemmingsbesluiten voor initiatiefnemers. Het PAS maakt het mogelijk de initiatieven landelijk 
op een eenduidige manier te beoordelen. Met de totaalaanpak van het PAS kunnen we tegelijk 
natuurdoelstellingen bewaken en, daar waar het kan, ruimte bieden aan ondernemers voor hun initiatieven. De 



 

  

 

overheden zijn ook verantwoordelijk zijn voor het halen van de natuurdoelen van de PAS-gebieden. Zij zorgen 
voor de maatregelen voor herstel van natuur. 
 
Essentie / samenvatting: 

In de tweede helft van 2017 is een pilot gestart aangaande de vergunningplicht in het PAS voor niet-veehouderij 
bedrijven. De pilot is gericht op bedrijven die op slechts zeer korte afstand van stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden zijn gelegen, omdat de kans op vergunningplicht dan het grootst is.  De pilot is daarom gericht op de 
bedrijventerreinen Ambacht-Nijverkamp nabij het Binnenveld in de gemeente Veenendaal en op het RMN terrein 
(terrein van Recreatie Midden Nederland rondom de Maarsseveense plassen, gemeente Stichtse Vecht) nabij de 
Oostelijke Vechtplassen. De pilot start met een informatieavond voor de bedrijven. De voorlichting tijdens de 
informatiebijeenkomsten is er op gericht de bedrijven te helpen bij het bepalen van hun verplichtingen in het kader 
van de Wet natuurbescherming en het PAS. De bedrijven krijgen middels een folder basisinformatie.  
 
De bedrijven op het RMN terrein zijn inmiddels geïnformeerd. Op 21 november 2017 is er een informatieavond 
gehouden. Het betrof een kleine tiental bedrijven, voornamelijk in de recreatiesector. De informatiebijeenkomst 
heeft nog niet geleid tot een concrete vergunningaanvraag. Wel zijn er met betrekking tot de kleinere activiteiten 
reeds berekeningen uitgevoerd die hebben aangetoond dat er geen vergunningplicht van toepassing was. De 
grotere bedrijven zijn een gezamenlijk traject ingegaan om de mogelijke vergunningplicht te bepalen. 
 
Op 26 maart 2018 en 4 april 2018 worden de ongeveer 300 bedrijven op de terreinen nabij het Binnenveld 
voorgelicht over de vergunningplicht in het kader van het PAS en de Wnb. Door gemeente en 
bedrijfsvertegenwoordiging wordt nu gevreesd dat eventuele beperkingen in de toekomstige groei door het PAS 
mogelijk leiden tot een negatief vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen. Indien er gegarandeerd ruimte 
beschikbaar is voor een groei in stikstofdepositie voor de bedrijven kan deze vrees worden weggenomen. 
Daarom hebben wij besloten om de bedrijventerreinen landelijk voor te dragen voor de status van ‘prioritair 
project’. Indien deze status landelijk wordt toegekend krijgt de bedrijvigheid ter plaatse een aparte hoeveelheid 
uitbreidingsruimte in stikstofdepositie toegewezen. Voordat de bedrijventerreinen definitief aangewezen worden 
als prioritair project zullen wij met gemeente en bedrijvigheid in overleg treden. In dit overleg wordt de omvang 
van de beschikbaar te stellen ontwikkelingsruimte bepaald. Voor ons is daarbij van belang dat zo min mogelijk 
beroep op de ontwikkelingsruimte wordt gedaan en duurzaamheid en innovatie worden gestimuleerd. Los van 
deze mogelijke prioritaire status blijft het zo dat bedrijven die in de huidige situatie vergunningplichting zijn een 
vergunningtraject zullen moeten opstarten. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De bedrijven te helpen door hen te informeren over hun verplichtingen én mogelijkheden in het kader van het 
PAS. Dit verzekert de bedrijven namelijk van een toekomstbestendige oplossing. Indien zij een vergunning nodig 
hebben biedt deze ook rechtszekerheid. Met de aanwijzing van de bedrijventerreinen als prioritair project wordt 
een positief vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen zeker gesteld. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na afloop van de pilot zullen wij u informeren over het aantal bedrijven dat zich bij de provincie Utrecht heeft 
gemeld met een stikstofdepositieberekening, welk aandeel daarvan vergunningplichtig is en of dit aanleiding geeft 
tot vervolgacties. Een vervolg zal gericht zijn op verdere vergunningverlening van de pilot gebieden, eventueel 
middels toezicht en handhaving, indien niet alle bedrijven waarvan dit verwacht wordt zich bij de provincie 
melden. Daarnaast kan de pilot leiden tot aanbevelingen voor de omgang met overige niet-veehouderij activiteiten 
binnen de provincie doordat meer inzicht is verkregen in de effecten van deze activiteiten. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

U wordt verzocht kennis te nemen van de Statenbrief.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


