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Onderwerp: Partiële herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Geachte voorzitter/leden,

Het PAS is, zoals u is bericht, in werking getreden per 1 juli2015. Op 18 november
2015 hebben wij u over de voortgang van het programma en de provinciale beheer-
plannen via een ambtelijke presentatie geïnformeerd. Het PAS maakt gebruik van het

rekeninstrument AERIUS. De Module Monitor van dit rekenmodel is lopende 2015
geactualiseerd. ln de actualisatie van AERIUS Monitor zijn de meest actuele gege-

vens over emissiefactoren en projecten verwerkt. Tevens is AERIUS Monitor verbe-
terd op basis van onder andere adviezen uit reviews. De wijzigingen in de PAS heb-

ben nieuwe depositiecijfers tot gevolg. De actualisatie werkt door in de omvang van de

ontwikkelingsruimte die in het programma beschikbaar is gesteld. Daarom is het nodig

om het programma partieel te herzien.

Als college van Gedeputeerde Staten stemmen wij in met deze partiële herziening.

lnwerkingtreding van het PAS heeft voor Drenthe inmiddels opgeleverd dat 90 mel-

dingen zijn gedaan waarmee uitbreidingswensen van agrarische ondernemers zijn
gehonoreerd en thans 143 vergunningaanvragen voor uitbreiding van agrarische be-

drijven in behandeling zijn genomen. De verwachting is dat de eerste 11 vergunningen

op basis van het programma medio december verleend kunnen worden.

Onder de vlag van het Programma Natuurlijk Platteland wordt voorts gewerkt aan

uitvoering van de maatregelen voor natuurherstel, waarvoor onder andere op basis

van het PAS financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Tevens kunnen de beheer-
plannen voor de diverse Natura 2O0O-gebieden worden vastgesteld. Het PAS trekt
veel zaken los.

Het PAS staat als zodanig dus niet ter discussie.
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De omvang van de wijzigingen als gevolg van nieuwe uitkomsten van AERIUS

Monitor is verschillend per gebied en per habitattype. Gemiddeld genomen heeft de

aanpassing van AERIUS Monitor geleid tot een grotere daling van de depositie tussen
de huidige situatie en 2020 en 2030. ln de hoeveelheid te verdelen ruimte voor nieuwe

ontwikkelingen aan betrokken sectoren zien wij in Drenthe geen wezenlijke verschil-

len. Het ecologisch oordeell voor de betrokken Natura 2OOO-gebieden is evenmin
veranderd. ln de partiële herziening van het PAS zijn ook andere wijzigingen doorge-

voerd, zoals correcties en actualisaties van habitatkaarten en habitattypen, verduide-
lijking van herstelmaatregelen en enkele kleine tekstuele aanpassingen.

ln totaal 71 personen en organisaties hebben een zienswijze ingediend over de par-

tiële herziening. ln de Nota van Antwoord zijn de zienswijzen samengevat en geclus-
terd beantwoord. De zienswijzen hebben voor Drenthe in het bijzonder slechts geleid

tot kleine veranderingen ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp. Voor Dren-

the zijn zienswijzen ingediend over veranderingen in de aangewezen habitat-typen
voor het Fochteloërveen en de Drentsche Aa. Die veranderingen berusten echter op
een gewijzigd aanwijzingsbesluit van het Rijk dat een eigen procedure heeft doorlo-
pen. Twee zaken uit de inspraakzijn verder noemenswaardig.

1. Een aantal insprekers heeft betoogd dat bij de partiële herziening ontwikkelings-
ruimte voor de agrarische sector zou zijn overgeheveld naar ruimte voor priori-

taire projecten. Dat is echter onjuist.
2. Een aantal insprekers heeft zorgen of er voldoende ruimte is voor de lokale en

regionale ontwikkelingsbehoefte. De Nota van Antwoord stelt: "[...]De reken-

methode voor ontwikkelingsruimte is echter niet gewijzigd in de partiële herzie-

ning. Over het algemeen geldt dat er ook met de partiële herziening voldoende

ruimte is. Er kunnen echter lokaal knelpunten ontstaan, omdat het PAS niet al-
les overal mogelijk maakt. ln het PAS is daarbij geborgd dat toedeling van vrije

ontwikkelingsruimte (segment 2) evenwichtig is verdeeld over de eerste en

tweede helft van het tijdvak van zes jaar. ln de eerste helft van het tijdvak van

het programma is 60% van de ontwikkelingsruimte voor segment 2 beschikbaar
en in de tweede helft is dat 4Oo/o".

Een resumé van aangebrachte wijzigingen is bijgevoegd.

Het oordeel over het programma valt dus positief uit. Tegelijkertijd blijft het een sys-
teem in ontwikkeling. Onder andere een "reservepakket generieke maatregelen" is in
voorbereiding; dat pakket kan worden ingezet mocht de dalende lijn van stikstofdepo-
sitie tegenvallen of vergunningverlening stokken. Drenthe zet erop in om dit pakket

spoedig operationeel te krijgen.

ln het ecologisch oordeel is beoordeeld of met de toedeling van depositie- en ontwikkelingsruimte de
instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden van soor-
ten op termijn worden gehaald en/of behoud is geborgd. Daarnaast is beoordeeld of verslechtering
van habitats en signifìcante verstoring van soorten wordt voorkomen.
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Onderwerp: Programma Aanpak Stikstof

Geachte heer Van Dam,

Naar aanleiding van uw brief van 26 november 2015 laten wij u weten dat wij kunnen
instemmen met de partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

conform uw verzoek. Onder het PAS wordt begrepen het PAS-programma, passende

beoordeling, Plan-MER en de gebiedsanalyses. Ook kunnen wij instemmen met de
prioritaire projectenl ijst.

Vooruitkijkend naar 2016 hechten wij met name aan versterking van de robuustheid

van het programma door een voorspoedige uitwerking van afspraken voor een ambi-
tieus'reservepakket aan generieke bronmaatregelen'dat kan worden ingezet wanneer
mocht blijken dat vergunningverlening aan initiatiefnemers zou stokken.

Wij waarderen uw inzet voor het dossier en vertrouwen erop dat de voortzetting van
de samenwerking op basis van het Programma met uw ministerie, de overige pro-

vincies en de andere betrokken ministeries ertoe leidt dat dergelijke kwesties in onder-
linge afstemming kunnen worden opgelost.

Hoogachtend

Gedeputeerde n Drenthe,

secretaris



Overzicht wijzigingen tbv instemming GS 

 

Het eindconcept van de partiële herziening Programma Aanpak Stikstof is op dit moment nog niet 

beschikbaar. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp dat op 7 september 2015 ter inzage is 

gelegd zijn:  

 

• Naar aanleiding van zienswijzen over gewijzigde emissiefactoren is een verduidelijking in de tekst 

van het programma doorgevoerd over de beleidsregels van provincies over de toedeling van 

ontwikkelingsruimte. De tekst is als volgt aangepast: 

“Omdat de aanscherping van het besluit onderdeel is van het programma, stellen hebben de 

provincies vooruitlopend op de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting 

beleidsregels vastgesteld. Daarin wordt de voldoening aan aangescherpte emissienormen voor 

stallen als voorwaarde gesteld voor de toedeling van ontwikkelingsruimte. In AERIUS-

Calculator wordt voor de berekening van de stikstofdepositie uit stallen gewerkt met specifieke 

emissiefactoren (de zogenoemde ‘RAV-codes’) voor de onderscheiden stalsystemen die bij 

deze aangescherpte emissienormen horen (de zogenoemde ‘RAV-codes’). Hiermee is 

verzekerd dat nieuwe vergunningaanvragen worden behandeld overeenkomstig de afspraken 

zoals deze gemaakt zijn in het kader van de generieke maatregelen landbouw. Omdat het 

hierbij gaat om de toedeling van ontwikkelingsruimte gelden deze beleidsregels en de 

bijbehorende RAV-codes niet voor aanvragen die vóór 1 juli 2015 zijn ingediend en waar 

saldering is toegepast, of die een volledige passende beoordeling hebben. Deze maken immers 

geen gebruik van ontwikkelingsruimte op grond van het programma.” 

 

• Actualisatie met berekeningen van de definitieve AERIUS Monitor 2015 heeft geleid tot: 

o Wijziging cijfers over stikstofdepositie (figuur 1.1, tabel 8.1 en kaart 8.1) 

o Wijziging extra effect in emissiereductie door de landbouwverordeningen in Noord-Brabant 

en Limburg (tot 2,7 kiloton per jaar uiterlijk in 2030 i.p.v. 2,6) 

o Wijziging van de minimale marge tot de kritische depositiewaarde voor het IJsselmeer in 

bijlage 3 (niet PAS-gebieden).  

 

• Paragraaf 10.5 (Zienswijzen en wijzigingen ten opzichte van het ontwerp programma) is ingevuld. 

De tekst luidt: 

“De partiële herziening is ter inzage gelegd overeenkomstig artikel 19kg, zesde lid, van de 

wet. Alleen de gewijzigde onderdelen van het programma stonden open voor inspraak. De 

periode van terinzagelegging duurde van 7 september 2015 tot en met 18 oktober 2015 en 

had betrekking op de volgende documenten: 

• Ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 

• Geactualiseerde gebiedsanalyses 

• Geactualiseerde passende beoordeling 

 

71 personen en organisaties hebben een zienswijze ingediend. In de Nota van Antwoord zijn 

de zienswijzen samengevat en geclusterd beantwoord.  

 

Naar aanleiding van zienswijzen over gewijzigde emissiefactoren is een verduidelijking in de 

tekst van het programma doorgevoerd over de beleidsregels van provincies over de toedeling 

van ontwikkelingsruimte. 

 

Daarnaast zijn de cijfers over stikstofdepositie geactualiseerd met de berekeningen van de 

definitieve AERIUS Monitor 2015. Hierdoor is ook in bijlage 3 voor een gebied de minimale 

marge tot de kritische depositiewaarde veranderd. Tevens zijn enkele redactionele 

aanpassingen doorgevoerd.” 

 

• Tevens zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd. 

 








