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Ondenrverp: Program ma Aanpak Stikstof

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben besloten om voorlopig in te stemmen met het Programma Aanpak Stikstof
(PAS) en hebben dus geen bezwaar met de terinzagelegging van het PAS op 10 ja-

nuari 2015 door het Rijk, met de daarbij behorende gebiedsanalyses en Milieu Effect

Rapportage (MER). Met deze brief willen wij u informeren over hoe het PAS een op-
lossing biedt voor de Drentse problematiek rondom stikstof, die zorgt voor een stagne-
rende vergunningverlening bij met name veehouderijen, die graag willen groeien. En

die daarnaast zorgt dat we moeilijk tot afspraken komen over hoe we onze Europees

beschermde natuur, in de Natura 2000-gebieden, gaan beschermen, benutten en

beheren, op zo'n manier dat planten en dieren een zekere toekomst tegemoet gaan.

Eerst leggen wij u uit wat het programma anders maakt dan voorgaande beleidska-
ders stikstof.

Hoe werkt het PAS?
Aan u is op '19 november 2014 de PAS-wijzer verstrekt. Hierin wordt de werking van

het PAS uitgebreid behandeld. Het PAS kent drie basisprincipes, hieronder ook
verbeeld:
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Figuur 3. Essenfre van het PAS.

1. Reductie van stikstofdepositie in natuurgebieden door generieke bronmaatregelen

2. Het uitvoeren van herstelmaatregelen voor door stikstof aangetaste Natura 2000-
gebieden.

3. Het faciliteren van economische groei voor stikstof emitterende ontwikkelingen.

Waarom instemmen?
Wij vinden het PAS een sterk concept, omdat het, in tegenstelling tot voorgaande
gesneuvelde beleidskaders, de stikstofproblematiek in haar onderlinge samenhang
met Natura 2000-doelen aanvliegt. Daarnaast is stikstof vluchtig en houdt dit zich niet

aan provinciegrenzen. Het overgrote deel van de stikstofneerslag (70%) in onze
provincie is afkomstig van bronnen buiten Drenthe. Dit vraagt om een landelijke

aanpak.
We kunnen in Drenthe al direct gaan profiteren van de kracht van het PAS. Het
programma zorgt voor een extra vermindering van stikstofuitstoot over heel

Nederland. Deze vermindering gebruiken we lokaal om stikstofproducerende bedrijven

weer te kunnen laten ontwikkelen en zo onder andere de Drentse landbouw
perspectief te bieden. De vermindering zorgt er tegelijkertijd voor dat de voor de

natuur noodzakelijke daling van stikstofneerslag in gang wordt gezet. Ook biedt het
programma de maatregelen en de middelen voor natuurherstel om planten en dieren

te behouden voor de toekomst. Daarmee houden we ons ook aan de internationale

afspraken over natuur.

Voornoemde maakt dat het PAS een goed instrument is om de gestagneerde NB-wet-

vergunningverlening voor bedrijven vlot te trekken. Bovendien kan met helderheid

over de hoeveelheid stikstof die Natura 2000-gebieden kunnen dragen, verder
gewerkt worden aan de beheerplannen voor die gebieden. Daarmee wordt ook

duidelijkheid gegeven aan belanghebbenden in en rondom de gebieden over wat wel

en niet mag en de natuurherstelactiviteiten die op stapel staan, zoals plaggen of
ingrepen in de waterhuishouding. Het PAS is een landelijk programma, maar voor de
provincie resteert er ook ruimte om een eigen invulling te geven aan de

vergunningverlening voor bedrijven. Ook voor de te nemen acties in het kader van

natuurherstel heeft de provincie een grote eigen bevoegdheid. Dit past in het licht van

de decentralisatie van natuurtaken.
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Voor het PAS bestaat geen gelijkwaardig alternatief, zo wijst ook de MER die is
gemaakt uit. Net als bij andere nieuwe producten zijn kinderziektes te venruachten,

maar wij vinden dat in het PAS voldoende ruimte bestaat om via bijsturing het
programma werkendeweg te verbeteren.

Voorlopiq akkoord met het oroqramma
Het programma nadert zijn voltooiing. Rijk en provincies hebben in een bestuurlijk

overleg van 1B november jl. overeenstemming bereikt dat het ontwerp-PAS op

10 januari 2015 ter inzage wordt gelegd. Aansluitend zal de staatssecretaris van EZ

het programma bij beide Kamers der Staten-Generaal voorhangen, tegelijk met het

ontwerp van de ministeriële regeling PAS. De periode tot 10 januari2015 wordt ge-

bruikt om de laatste resterende knelpunten op te lossen en de daarvoor noodzakelijke
acties uit te voeren. Dit leidt onder andere tot een nieuwe versie van het rekenmodel

Aerius, waarvan de resultaten nog worden meegenomen voor de terinzagelegging.

Omdat wij de terinzagelegging van het programma als een 'point of no return'

beschouwen, hebben wij het ook inhoudelijk beoordeeld. Wijzijn voorlopig akkoord

met het programma. Voorlopig, omdat sommige onderdelen nog in beweging zijn en

omdat uit de terinzagelegging nog moet blijken of er nieuwe inzichten zijn die zouden

moeten leiden tot kleine aanpassingen van het programma voordat definitief akkoord

wordt gegaan. Zo hebben wij de te nemen natuurherstelmaatregelen besproken met

de uitvoerende organisaties (TBO's en waterschappen). Wij houden met een voorlopig

akkoord de ruimte om serieus naar eventuele zienswijzen op het programma van deze
partijen te kijken.

. systematiek voor bepalen en uitgeven van ontwikkelingsruimte door middel van

vergunningen;
. een convenant tussen de staatssecretaris van EZ en de landbouwsector,

waarmee een extra daling aan stikstofdepositie tot 2030 wordt gerealiseerd door
het nemen van generieke bronmaatregelen voor de landbouw, door onder andere

anders te voeren, te stallen of mest uit te rijden;
. de Gebiedsanalyses van twaalf Drentse Natura 2O0O-gebieden, waarmee wordt

gekomen tot een herstelmaatregelenpakket dat de komende jaren uitgevoerd gaat
worden. Hierin is ook de grens voor de ruimte voor vergunningen opgenomen;

. financieringsafspraken;

. een reken- en informatieprogramma (Aerius), waarmee de ruimte voor

vergunningverlening wordt bepaald en waarmee het effect van ontwikkelingen kan
worden beoordeeld;

. landelijke afspraken over bestuurlijk prioritaire projecten voor vergunningverlening.

ln het PAS worden maatschappelijk relevante projecten als 'prioritair' geoormerkt,

dat wil zeggen dat deze projecten voor de NB-wet onder het PAS zullen worden

vergund vooruitlopend op andere vergunningaanvragen. Er staan drie Drentse
prioritaire projecten op de lijst. Het gaat om:
1. het woningbouwproject Kloosterveen ll + lll (Assen);

2. realisering van de stadsboulevard (FlorijnAs, Assen) en

3. de realisering van de Toeristisch-Recreatieve Zone (FlorijnAs, Assen).
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Verantwoordel iikheden

Zowel het verlenen van vergunningen voor de NB-wet als het vaststellen van beheer-

plannen voor Natura 200O-gebieden betretfen bevoegdheden van GS. Ook het in-

stemmen met het PAS is een bevoegdheid van GS. Wij vinden het zo'n belangrijk

onderuverp, dat we u actief willen blijven betrekken.

Voor het Ministerie van EZ is een leidende rol weggelegd in de vormgeving van het

programma zelf , maar er zijn veel meer partijen bij het PAS betrokken, zoals het Mi-

nisterie van lenM en het Ministerie van Defensie, omdat zij over een aantal Natura

200O-gebieden het bevoegd gezag uitoefenen. Ten slotte zijn ook de waterschappen

en terreinbeheerders betrokken. Zij gaan over de beheersing van het grondwaterpeil

en het beheer van de natuur. Beide zaken zijn belangrijk om te komen tot natuurher-

stel.

Het Rijk voert de regie over de terinzagelegging van het programma. De mogelijkheid

tot het indienen van zienswijzen door belanghebbenden maakt er deel van uit. De
provincie zal worden gevraagd of zij ingediende zienswijzen al dan niet ondersteunt.

Er zullen informatieavonden worden georganiseerd door het Rijk in samenwerking met

de provincies. Voor Drenthe voorziet de planning van het Rijk in een informatieavond

op 21 januari a.s. Na afloop van de terinzagelegging kan vervolgens door alle partners

een definitief besluit over vaststelling van het PAS worden genomen.

Globale planninq PAS
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Gedeputeerde Staten Vergunningverlening NB-

wet o.b,v. Aerius
Vaststellen van de be-

heerplannen

Gebiedsindel ing informatieavonden
1. Oost 28 januari: Mantingerzand, Mantingerbos, Elperstroom, Bargerveen

2. Noord 29 januari: Norgerholt Drentsche Aa, Drouwenezand en Witterveld
3. West 2 februari: Fochteloërveen, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold, Holtinger-

veld
4. Gemeenten en watersohappen: 29 januari

Wij verhouwen erop dat wÍj u hiermee voldoende hebben geinformeerd.
ln de bijlage hebben we de meest voorkomende vragen voor u uitgewerkt.



Bijlage bij statenbrief Programma Aanpak Stikstof: FAQ’s 

 

 

Hoe zit het nu met: 

 

De beschikbare hoeveelheid ontwikkelruimte in Drenthe? 

Er lijkt voldoende ontwikkelingsruimte voor de berekende ontwikkelbehoefte voor landbouw en indu-

strie. Het Planbureau voor de Leefomgeving (verder: PBL) deed daar verkenningen naar. Feit blijft dat 

de praktijk weerbarstig is. Dat het PAS een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige situa-

tie vormt, is zeker. Er is echter een verschil tussen voldoende ruimte per gebied en de mogelijkheden 

tot uitbreidingen van individuele bedrijven. 

 

De erfenis uit het Groenmanifest? 

De afspraak is gemaakt om bij het opstellen van provinciale verdeelregels voor de beschikbare 

ontwikkelingsruimte vanuit het PAS te bezien in hoeverre het mogelijk is om aanvragen vanuit de 

periode van het Groenmanifest prioritair af te handelen. Hierover zullen GS in het kader van 

besluitvorming over de definitieve versie van het PAS in de eerste maanden van 2015 besluiten. 

 

Interimmers? 

In hoeverre biedt het programma een oplossing voor die bedrijven die wel over een milieuvergunning 

beschikken, maar niet over een vergunning voor de NB-wet, de zogenaamde interimmers? Deze keu-

ze is aan GS en zal een uitwerking moeten krijgen in de provinciale verdeelregels qua vergunningver-

lening. Het legaliseren van deze vergunningen heeft geen effect op de ontwikkelingsruimte die het 

PAS biedt voor vergunningverlening. 

 

Salderen? 

In het PAS is ’salderen’ niet meer mogelijk. Bij salderen koopt een uitbreidende veehouder rechten 

van een andere veehouder, een ‘stopper’. Per saldo treedt zo geen uitbreiding aan depositie in 

natuurgebieden op en kan de aanvraag vergund worden. De ontwikkelingsruimte in het PAS houdt 

rekening met ‘stoppers’.  Deze ruimte kunnen we via het PAS-systeem verdelen. De ruimte is niet 

meer onderling verhandelbaar. Dit vinden wij een positief aspect, aangezien er geen geld meer in het 

verhandelen van rechten gaat zitten.  

 

Of er altijd een vergunning nodig is? 

Een belangrijke winst voor de economie ligt er in dat onder het PAS voor de vele kleinere initiatieven 

géén vergunning meer noodzakelijk is. Wanneer nieuwe economische ontwikkelingen een toegevoeg-

de depositie in natuurgebieden van minder dan 1 mol extra opleveren, zijn deze in principe alleen nog 

meldingsplichtig. In Hoogeveen loopt momenteel bijvoorbeeld een aanvraag van DOC Kaas, die onder 

de huidige regelgeving niet direct vergunbaar is, maar onder het PAS niet vergunningplichtig lijkt te 

zijn. Dit scheelt veel administratieve lasten. 

 

Drentse prioritaire projecten?  

In het PAS worden maatschappelijk relevante projecten als ‘prioritair’ geoormerkt,  dat wil zeggen dat 

projecten voor de NB-wet onder het PAS zullen worden vergund vooruitlopend op andere vergunning-

aanvragen. Landelijk bestaat de lijst van prioritaire projecten nu uit 100 projecten, waaronder bijvoor-

beeld ontwikkeling van de Maasvlakte en de kolencentrales in Groningen. Op de lijst staan drie Drent-

se projecten. Het gaat om: 



1. het woningbouwproject Kloosterveen II + III (Assen); 

2. realisering van de stadsboulevard (FlorijnAs, Assen) en  

3. de realisering van de Toeristisch-Recreatieve Zone (FlorijnAs, Assen).  

 

Bestemmingsplannen? 

De stikstofproblematiek blijkt gevolgen te hebben voor bestemmingsplannen van gemeenten. De 

Raad van State toetst de ruimte die bestemmingsplannen bieden aan bedrijven (onder andere land-

bouw en industrie) maximaal. Met name bestemmingsplannen voor het buitengebied zijn daardoor niet 

altijd succesvol langs de Raad van State te loodsen. Deze bieden onder andere agrariërs vaak veel 

ruimte zonder dat op voorhand helder is dat die ruimte vergunbaar is. 

 

Op zich is het spijtig dat het PAS voor dit probleem geen oplossing biedt, want het is gewenst dat ge-

meenten hun bestemmingsplannen langs de Raad van State kunnen loodsen. Het is echter in zoverre 

ook een goede zaak dat het niet de bedoeling kan zijn om vanuit het PAS ruimte te reserveren die 

nooit volledig gebruikt gaat worden. Een werkgroep vanuit de PAS-organisatie buigt zich nog over 

mogelijke oplossingen voor deze problematiek. 

 

De dekking van de maatregelen? 

De kosten die de natuurherstelmaatregelen met zich meebrengen zijn gedekt door afspraken gemaakt 

met het Rijk en vastgelegd  in het natuurakkoord en -pack. Mocht uit de praktijk blijken dat de effecten 

van de maatregelen minder zijn dan verwacht  en als blijkt dat er daarom andere of meer acties moe-

ten worden genomen die hogere kosten met zich meebrengen, dan zijn de evaluaties van het natuur-

akkoord en -pack de plaatsen waar de discussie over middelen moet gaan plaatsvinden. Op basis van 

de huidige inschatting van kosten zijn de beschikbaar gestelde middelen toereikend. De provincie 

heeft een eigen verantwoordelijkheid en vrijheid in de verdeling van middelen. De provincie is verant-

woordelijk voor de financiering en tijdige uitvoering van de natuurherstelmaatregelen.   

 

 

Wat zal er in de toekomst nog op de provincie afkomen?  

 

Brongericht beleid en de balans tussen behoefte en mogelijkheden 

Levert het PAS voldoende groeimogelijkheden voor onze economische sectoren op, in het bijzonder 

de landbouw? Verkenningen door het PBL laten zien dat het PAS in zijn algemeenheid een evenwicht 

tussen beschikbare ruimte en verwachte behoefte realiseert.  

In het PAS wordt ontwikkelingsruimte gecreëerd door generieke bronmaatregelen voor de landbouw te 

nemen. GS gaan akkoord met de in het PAS gekozen ambitie van 10 kTon aan daling van 

stikstofuitstoot in 18 jaar tijd te realiseren. Vervolgens, bij vaststelling van het PAS in het voorjaar, ligt 

de keuze voor om als provincie zelf met aanvullende brongerichte maatregelen te komen bovenop het 

landelijke ambitieniveau. Op dit moment kiezen alleen Noord-Brabant en Limburg ervoor om op deze 

manier extra ruimte ten behoeve van natuur én economie voor hun provincie te genereren. Hoe hoger 

het ambitieniveau, hoe meer ruimte het PAS-systeem biedt voor economische ontwikkelingen. In het 

PAS bestaat een directe link tussen de daling aan stikstofdepositie die het programma bewerkstelligt 

en de ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. 

 



Herstelmaatregelen  

Wij gaan akkoord met de in het PAS opgestelde gebiedsanalyses met de erin opgenomen 

herstelmaatregelen, alsmede de verplichting om deze in principe onverkort te gaan uitvoeren. Dit is 

een wezenlijk punt, aangezien in Drenthe zeer kwetsbare natuurtypen voorkomen. De 

gebiedsanalyses laten zien dat het mogelijk is om deze natuur ''in de benen'' te houden. In bijna alle 

twaalf betrokken Drentse Natura 2000-gebieden moet daarvoor wel een forse inspanning worden 

gedaan. 

 

Voorts moet in ieder geval bij definitieve vaststelling van het PAS worden besloten over de vorm en 

inhoud van af te sluiten overeenkomsten met gebiedspartners (TBO’s en waterschappen), die veelal 

voor de daadwerkelijke uitvoering van maatregelen aan de lat staan.  

 

Inbedding in verdere beleid  

Op basis van het in het voorjaar van 2015 definitief vast te stellen PAS kan het te vormen college van 

GS ervoor kiezen om een verkenning te doen naar de samenhang van het programma met actuele 

kwesties als bijvoorbeeld fosfaatdiscussie, realisatiestrategie en andere natuur- en economische 

dossiers. Het PAS is overigens al verweven in onze provinciale Realisatiestrategie 

Plattelandsontwikkeling.  

 

Ontwikkelingsruimte. Prioritaire projecten 

De lijst met projecten zal regelmatig worden herzien en aangevuld. Dit zal van invloed zijn op de 

mogelijkheden voor andere sectoren. 

 

Ontwikkelingsruimte. Verdeelregels  

Bij definitieve besluitvorming over het PAS zullen GS principes moeten vaststellen voor het verdelen 

van de ontwikkelingsruimte die resteert nadat de prioritaire projecten zijn ‘bediend’: de zogenaamde 

‘verdeelregels’. Volgens de actuele planning februari/maart 2015. 

 

Monitoren en bijsturen 

Met deze keuze voor het ter inzage leggen van het PAS ligt ook de keuze voor over de wijze van 

bijsturing van het programma. Het PAS zal hiertoe in een uitgebreide bijsturing- en monitoring- 

paragraaf voorzien. De daarin gemaakte keuzes vereisen provinciale instemming. 

 

Beheerplannen  

Met duidelijkheid over het PAS kunnen de beheerplannen voor de betrokken Natura 2000-gebieden in 

procedure worden gebracht, wat duidelijkheid geeft over onder andere bestaand gebruik, maatregelen 

en ontwikkelingsmogelijkheden in de betrokken gebieden.  

 

Innovatie en verduurzaming 

Voor GS bestaat de keuze op basis van definitieve besluitvorming over het PAS in het voorjaar van 

2015 innovatieve, verduurzamende projecten rondom Natura 2000-gebieden, in vooral de veehouderij 

als meest stikstofemitterende sector, te stimuleren, al dan niet samen met het Rijk en andere provin-

cies, alsmede de wijze waarop. 


