




















De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS):  

ECOLOGIE EN ECONOMIE 
DOOR ÉÉN DEUR



WAAROM EEN PROGRAMMATISCHE  

AANPAK STIKSTOF?

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) komt voort uit Natura 2000. 
Natura 2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden, maar het is 
ook de naam van het Europese beleid om de natuur en vooral 
biodiversiteit in die gebieden te beschermen. In Nederland zijn 166 
natuurgebieden aangewezen in het kader van Natura 2000. 
Om de natuurdoelen in een groot aantal van die gebieden te kunnen 
bereiken moet de neerslag van stikstof uit vooral landbouw, verkeer en 
industrie minder worden. Tegen die achtergrond werden daar steeds 
moeilijker vergunningen verleend voor nieuwe economische activiteiten 
die tot extra uitstoot van stikstof zouden leiden. De economische 
ontwikkeling rond die gebieden dreigde dus vast te lopen en dat was een 
gevolg waar niemand om verlegen zat. Daarom besloot in 2009 het 
toenmalige kabinet dat er een Programmatische Aanpak Stikstof moest 
komen. Doel: de vastgelopen vergunningverlening weer vlot trekken. In 
juni 2010 kon er een Voorlopig Programma Stikstof (VPAS) aan de 
Tweede Kamer worden aangeboden, als eerste stap op weg naar een 
Definitief Programma Stikstof (DPAS). 
Met de PAS worden alle mogelijkheden in stelling gebracht om 
economische activiteit mogelijk te maken en te houden, terwijl toch de 
natuurdoelstellingen van Natura 2000 op termijn worden gehaald.
De PAS is een programma van het rijk en de gezamenlijke provincies, dat 
daarnaast steunt op de medewerking en betrokkenheid van velen zoals 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, 
de land- en tuinbouworganisaties, de werkgeversorganisatie VNO-NCW 
en de verschillende terreinbeherende organisaties.
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WAT IS NATURA 2000?

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Om daar een halt aan toe te roepen stelde in de 
laatste decennia van de vorige eeuw de Europese Unie de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vast. Planten en dieren 
trekken zich immers niets aan van landsgrenzen. Daarom is het belangrijk om ze in Europees verband te 
beschermen. In Nederland werden de Europese richtlijnen vastgelegd in de Natuurbeschermingswet van 1998. 

Nederland heeft in totaal 166 gebieden aangemeld voor het Natura 2000-netwerk. Samen hebben ze een oppervlak van 
ruim 1,1 miljoen hectare. Ruim twee derde daarvan is water, de rest is land. Voor ieder gebied legt het bevoegd gezag - dat is 
het Rijk of een van de provincies - in een beheerplan vast welke maatregelen nodig zijn om de zogenaamde 
instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Die doelen gaan over het blijven bestaan of weer tot bloei brengen van soorten en 
habitattypen die in Natura 2000 zijn beschreven. Daarnaast beschrijft het beheerplan hoe deze maatregelen en de Natura 
2000-doelen zich verhouden tot de economische, recreatieve en/of toeristische activiteiten in en rond het gebied. 
Beheerplannen worden opgesteld in overleg met alle direct betrokkenen zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, 
bedrijfsleven, agrarische organisaties, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Soms moeten voor bepaalde 
toeristische of recreatieve gebruiken alternatieve oplossingen worden bedacht. Voor nieuwe activiteiten wordt in het kader 
van de Natuurbeschermingswet zorgvuldig gekeken of en hoe er een vergunning voor kan worden verleend. Dat doet 
meestal de provincie en in een aantal gevallen het rijk. Daarbij is iedere keer weer het uitgangspunt om de ecologische 
doelen te halen in een zorgvuldige balans met dat wat particulieren en ondernemers willen.

De Meinweg  /  Bart van der Aa
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STIKSTOF BEDREIGT BALANS ECOLOGIE-ECONOMIE

Het was precies die zorgvuldige balans die na verloop van tijd door de stikstofproblematiek in gevaar 
werd gebracht. Aan de ene kant was namelijk stikstof een belangrijke beperkende factor voor het 
voortbestaan en/of opbloeien van bedreigde habitattypen. En aan de andere kant komt stikstof juist 
vrij als gevolg van allerlei economische activiteiten. Bijvoorbeeld in de vorm van stikstofoxiden (NOx) 
vanuit verkeer, industrie en scheepvaart, en in de vorm van ammoniak (NH4) vanuit de veehouderij. 

Dat zich hier een probleem voordeed is niet toevallig en wel specifiek Nederlands: juist omdat in ons land 
elke vierkante kilometer zo intensief wordt gebruikt voor wonen, werken, verkeer en recreatie, en juist 
omdàt onze veehouderij zich zo ver heeft ontwikkeld, hebben wij meer dan andere landen te maken met 
een stikstofuitstoot en -depositie die de diversiteit van onze natuur bedreigt.
Stikstof wordt uitgestoten door allerlei bronnen. Het verspreidt zich dan door de lucht en slaat neer op de 
bodem. Dat laatste wordt depositie genoemd. Is de bron hoog - bijvoorbeeld de schoorsteenpijp van een 
fabriek - dan zal de depositie vaak verdund en op grote afstand van de bron plaatsvinden. Is de bron laag, 
zoals een varkensstal of de uitlaat van een auto, dan is de depositie aanwijsbaar als een cirkel of een streep 
in de nabijheid van de al of niet bewegende bron.

In 134 van de 166 Natura 2000-gebieden is er teveel stikstof voor een of meer van de te beschermen 
habitattypen. Dat betekent dat er niet eenvoudig vergunningen kunnen worden verleend voor nieuwe 
activiteiten met stikstofuitstoot. Zulke vergunningen kunnen namelijk aan de rechter worden voorgelegd, 
en die moet ze dan toetsen aan de Natuurbeschermingswet. Nederland heeft immers in het kader van die 
wet de verplichting om ervoor te zorgen dat de te beschermen habitattypen het hoofd boven water kunnen 
houden. En inderdaad bleek dat vergunningen voor nieuwe activiteiten steeds vaker werden vernietigd door 
rechterlijke uitspraken, of (met dat vooruitzicht) niet meer verleend omdat er teveel stikstof in en rond het 
gebied is. De dreiging dat de economie rond Natura 2000-gebieden stil zou komen te liggen werd dus 
concreet. Om deze dreiging het hoofd te bieden is de PAS gelanceerd. 

Nationale BeeldbankTwan Wiermans

Landbouw, haven en scheepvaart, verkeer en industrie zijn belangrijke stikstofbronnen
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HET ANTWOORD VAN DE PAS:  

EEN AANPAK MET RUIME TIJDSHORIZON

Gelukkig daalt de depositie (als gevolg van uitstoot in en buiten Nederland) van stikstof al tientallen 
jaren, door schonere auto’s, schonere industrie en allerlei emissiebeperkende maatregelen die in de 
veehouderij zijn doorgevoerd. 

De uitstoot van stikstofoxide liep in Nederland tussen 1980 en 2007 terug van 550 kiloton tot 300 kiloton, 
een afname met 45%. Een iets hogere afname werd tussen 1990 en 2008 genoteerd voor de uitstoot van 
ammoniak. Voor de periode tot en met 2030 wordt een verdere daling van de emissie voorzien, en in het 
kielzog daarvan van de depositie. Die wordt weliswaar voor een deel (ongeveer een derde) door het 
buitenland bepaald, maar ook daar is de ontwikkeling neerwaarts zodat de dalende depositietrend daardoor 
niet wordt afgeremd.

Legenda

Stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

Niet stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
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Dat alles is goed nieuws voor de natuurwaarden. Maar in sommige omstandigheden niet goed genoeg.  
Zo kan het heel lang duren voordat de depositie is teruggelopen tot een niveau waarbij bepaalde 
leefgebieden van planten weer kunnen opleven. Weliswaar màg het binnen de vereisten van Natura 2000 
ook wel even duren, maar de achteruitgang moet wel worden gestopt er moet natuurlijk een concreet 
uitzicht op verbetering zijn. Verbetering die te zien valt binnen een, twee of drie beheerplanperioden van 
zes jaar, en die wordt geconsolideerd of voortgezet in de periode na 2030. 
De PAS doet nu binnen die tijdshorizon van twintig jaar twee dingen:
•	 	Aan	de	ene	kant	extra	daling	bevorderen	van	de	depositie	vanuit	bestaande	economische	activiteiten,	om	

zo ruimte te krijgen voor depositie vanuit nieuwe activiteiten. 
•	 	Aan	de	andere	kant	alles	uit	de	kast	halen	om	op	andere	fronten	de	voorwaarden	voor	de	bedreigde	

habitattypen te verbeteren. 
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Oosterend, Texel  /  Zeevonk grafisch ontwerp

Totale emissie van ammoniak in Nederland in kiloton (Milieubalans PBL, 2009)
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Verdeling van de depositie van stikstof in 2007 en, met vastgesteld beleid, in 2020. 

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, 2010.
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In het kader van de PAS worden dus bovenop de bestaande dalende trend maatregelen genomen, zowel 
landelijk als door de provincies, die voor een extra daling gaan zorgen van de depositie op Natura 
2000-gebieden. Van de totale daling die zo ontstaat kàn een stukje - ontwikkelruimte in de PAS-
terminologie - worden gereserveerd om te worden toegedeeld aan nieuwe economische activiteiten. Kàn - 
als er aan twee voorwaarden wordt voldaan. De eerste is dat ook bij het toedelen van die ontwikkelruimte 
voldoende daling van de depositie overblijft om uitzicht te houden op het opleven van de beschermde 
habitattypen. De tweede voorwaarde weegt extra zwaar in situaties waarin de depositie niet of heel moeilijk 
tot een verantwoord niveau kan worden teruggedrongen. Die voorwaarde is dat er een doortimmerde 
herstelstrategie wordt geformuleerd en uitgevoerd voor de bedreigde habitattypen, en dat die strategie 
door ecologen als effectief wordt beoordeeld. Zo’n herstelstrategie kan bestaan uit maatregelen om de 
aanwezigheid van stikstof in het gebied te verminderen, zoals maaien of plaggen. Hij kan ook maatregelen 
bevatten om de levensvoorwaarden van de bedreigde habitattypen langs andere wegen te verbeteren. Dan 
kan het bijvoorbeeld gaan om verhoging van het waterpeil.

GEBIEDSANALYSE MET PAS-INSTRUMENTEN MAAKT 

STIKSTOFAANPAK DUIDELIJK

Het oogmerk van de PAS is om ervoor te zorgen dat in alle Natura 2000-gebieden straks een 
doorwrochte en onderbouwde analyse klaarligt waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen worden 
genomen om de te beschermen habitattypen een toekomst te garanderen, èn of er voldoende ruimte 
is voor nieuwe depositie van stikstof. 

Deze Gebiedsanalyse zal op den duur onderdeel zijn van het beheerplan dat voor elk Natura 2000-gebied 
wordt opgesteld. De gedachte is dat wanneer zo’n gebiedsanalyse beschikbaar is, bij toetsing door de 

Fochteloërveen  /  Nationale Beeldbank
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rechter weer nieuwe vergunningen mogelijk zijn binnen de grenzen die de stikstofanalyse aangeeft. 
De PAS stelt nu aan de makers van de gebiedsanalyses een aantal hulpmiddelen beschikbaar. Die 
hulpmiddelen, de zogenaamde PAS-instrumenten, zijn voor hen bereikbaar via internet. Zo is er het 
rekeninstrument AERIUS, dat inzicht geeft in de verdeling van de depositie in tijd en ruimte binnen een 
bepaald gebied, en in het effect van stikstofmaatregelen. Ook is er het instrument Herstelstrategieën te vinden, 
om de goede combinaties te zoeken van habitattypen, landschapskenmerken en effectgerichte 
maatregelen. Daarnaast wordt nauwkeurige informatie geboden om te bepalen of er in een bepaald gebied 
ontwikkelruimte kan worden vastgesteld en toegedeeld. In een speciale handleiding wordt de maker van de 
gebiedsanalyse langs de verschillende instrumenten geleid. Voor het gebruik van de instrumenten en de 
hele gebiedsanalyse is ook een kennisbank met helpdesk beschikbaar. Op deze manier worden alle 
faciliteiten beschikbaar gemaakt om voor elk gebied tot een optimale combinatie van ecologische doelen 
en economische ontwikkelruimte te komen.

ONTWIKKELRUIMTE MAAKT NIEUWE  

ACTIVITEITEN MOGELIJK

Ontwikkelruimte is ruimte om nieuwe stikstofdepositie toe te delen aan economische activiteiten in 
en rondom Natura 2000-gebieden waar stikstof een bedreiging vormt voor de habitattypen die Natura 
2000 beschermt. 

De ruimte wordt uitgedrukt in de chemische volume-eenheid Mol per hectare per jaar. Er kan ruimte in een 
gebied worden vastgesteld zolang er sprake is van een depositiedaling die het, samen met de 
herstelstrategie, mogelijk maakt de instandhoudingdoelen binnen een reële termijn te halen. Of dat laatste 
het geval is, wordt bepaald door ecologische toetsing.
Wanneer uit die toetsing blijkt dat de verwachte depositiedaling samen met de herstelstrategie 
onvoldoende is om achteruitgang van natuurkwaliteit te voorkomen, zijn extra maatregelen nodig of is er 
geen of minder ontwikkelruimte. 
Ontwikkelruimte ontstaat door drie ontwikkelingen op te tellen:
•	 	Ten	eerste	is	bij	het	berekenen	van	de	te	verwachten	depositiedaling	tot	2030	(door	het	Planbureau	voor	

de Leefomgeving) al uitgegaan van een gemiddelde economische groei van 2,5%. Wordt die 2,5% 
gerealiseerd, dan hoort daar een overeenkomstige hoeveelheid depositie bij die niets verandert aan de 
verwachte daling van de totale depositie. 

•	 	Ten	tweede	worden	in	de	PAS	(rijks)maatregelen	opgenomen	die	leiden	tot	een	extra	daling	van	de	
depositie, welke gedeeltelijk kan worden ingezet voor ontwikkelruimte. 

•	 	En	ten	slotte	kunnen	in	de	PAS	nog	eens	extra	provinciale	en	gebiedsgerichte	maatregelen	worden	
opgenomen die plaatselijk leiden tot een daling van de depositie welke geheel of gedeeltelijk kan worden 
ingezet voor ontwikkelruimte in de betreffende gebieden. 

Twan Wiermans
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Het bepalen en toedelen van de ontwikkelruimte is overigens een proces dat zich niet laat automatiseren, 
ook niet door het gebruik van PAS-instrumenten. De politieke afweging blijft een belangrijke rol spelen - 
reden waarom het vaststellen van deze ruimte altijd een bestuurlijke verantwoordelijkheid zal blijven, 
berustend bij het bevoegd gezag.

HERSTELSTRATEGIEËN VOOR HET BEREIKEN  

VAN DE INSTANDHOUDINGSDOELEN

De herstelstrategieën zijn bedoeld om de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebieden te 
behouden en te herstellen langs andere wegen dan door een dalende stikstofdepositie. De strategieën 
zijn landelijk opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd, maar ze zullen in de gebieden moeten 
worden toegepast. 

Daar kan het gaan om maatregelen op de locatie waar de habitattypen aanwezig zijn, zoals het verwijderen 
van de aanwezige stikstofvoorraad door maaien, plaggen of afgraven, of het plaatselijk aanpassen van de 
waterstand. Maar er kunnen ook maatregelen in het geding zijn die betrekking hebben op een heel 
landschap, zowel binnen als buiten het betreffende Natura 2000-gebied. Denk bijvoorbeeld aan het 
verbeteren van de grondwaterkwaliteit in het intrekgebied, het verhogen van de regionale grondwaterstand 
en aan ingrepen in het landschap die bijdragen aan het verstuiven van zand. 
Om de maatregelen te kiezen die het beste effect zullen hebben, is er per gebied een specifieke analyse 
nodig, waarin behalve de habitatkenmerken ook de kenmerken van de landschappelijke omgeving een rol 
zullen spelen. Het PAS-instrument Herstelstrategieën kan hierbij wel behulpzaam zijn maar is niet 
beslissend voor de analyse die wordt uitgevoerd door de opstellers van de beheerplannen. Omdat het effect 
van herstelmaatregelen moeilijk te kwantificeren is, blijft een deskundig oordeel erover van beslissend 
belang. Dat oordeel heet in de PAS-terminologie de ecologische toetsing. Die toetsing heeft betrekking op de 
combinatie van herstelstrategieën en de dalende stikstofdepositie. Alleen als die toetsing positief uitvalt 
kunnen de verantwoordelijke bestuurders ontwikkelruimte vaststellen en toedelen.

Afgraven humuslaag voor heide en stuifzand  /
Nationale Beeldbank

Maaibeheer in De Bruuk  /   
Gerard Verschooten.
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REKENINSTRUMENT BRENGT STIKSTOFDEPOSITIE IN BEELD

Het rekeninstrument AERIUS brengt via internet in beeld hoe de depositie uit allerlei bronnen 
ruimtelijk is verdeeld over een bepaald Natura 2000-gebied. Daartoe worden door alle overheden 
gegevens over bestaande emissiebronnen in AERIUS gestopt. AERIUS is dan in staat om die 
emissiegegevens om te zetten in een gemiddelde depositie per oppervlakte-eenheid.  

Een aantal van de vereiste gegevens is uit landelijke bron bekend. Zo wordt er gebruik gemaakt van de 
emissieregistratie van het Planbureau voor de Leefomgeving en van data van de ministeries van 
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur & Milieu. Zijn er meer gedetailleerde 
gegevens beschikbaar op provinciaal, regionaal of lokaal niveau, dan worden die in AERIUS ingebracht. 
Steeds wordt gebruik gemaakt van de best beschikbare lokale informatie om een zo nauwkeurig mogelijk 
beeld te kunnen geven van de ruimtelijke verdeling van bestaande en toekomstige depositie. Het 
rekeninstrument kan dus ook nauwkeurig laten zien wat het effect is van een nieuwe stikstofbron op een 
bepaalde plaats, gerelateerd aan de plekken waar te beschermen habitattypen voorkomen. Het kan ook 
laten zien wat het effect is van stikstofreducerende maatregelen op gebiedsniveau. Daardoor is het een zeer 
bruikbaar hulpmiddel in handen van beleidsmakers, opstellers van beheerplannen en vergunningverleners, 
èn van degenen die worden belast met het toedelen van ontwikkelruimte. 
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TOEDELEN VAN ONTWIKKELRUIMTE  

IS BESTUURLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Het vaststellen van de ontwikkelruimte voor een bepaald gebied is een bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, behorend bij het bevoegd gezag over dat gebied. Datzelfde geldt voor het 
toedelen van die ruimte. In de praktijk betekent toedelen: de mogelijkheid scheppen dat 
vergunningen worden verleend, wetend dat de stikstofdepositie die er het gevolg van is, de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 niet in gevaar brengt. 

Zoals met het verlenen van vergunningen vaker het geval is, kunnen daaraan bepaalde beleidsdoelen zijn 
gekoppeld. In de eerste plaats zullen bevoegde gezagen er verstandig aan doen om de toe te delen 
ontwikkelruimte over een lange reeks van jaren te plannen. Op die manier kan worden voorkomen dat 
bijvoorbeeld toekomstige investeringen in grote projecten worden gedwarsboomd doordat de 
ontwikkelruimte in voorgaande jaren al is opgesoupeerd. Ook kan een bevoegd gezag ervoor kiezen de 
ontwikkelruimte enigszins te quoteren, zodat een bepaalde hoeveelheid in de tijd wordt gereserveerd voor 
een belangrijke sector. De bedoeling is dat in het kader van de PAS een drempelwaarde wordt bepaald, 
waaronder het aanvragen van een vergunning en dus ook het toedelen van individuele ontwikkelruimte 
niet nodig is. Het gaat dan om activiteiten die onder het zogenoemde NIBM-criterium vallen: hun 
stikstofuitstoot draagt Niet In Betekenende Mate bij aan de totale depositie. Dat spaart een hoop rompslomp. 
Omdat er veel economische activiteiten onder dit criterium gaan vallen, is de totale bijdrage wel 
substantieel. Daarom wordt een gedeelte van de ontwikkelruimte hiervoor gereserveerd. Zou dat niet 
gebeuren, dan zou er immers een soort lek kunnen ontstaan in de beheersing van de depositie ter 
bescherming van de natuur. 

PAS FASE III LEVERT GEGEVENS VOOR BESTUURDERS  

EN VOOR DEFINITIEVE PAS

Met de Tweede Kamer is afgesproken dat definitieve PAS (DPAS) in het najaar van 2011 gereed moet 
zijn. Op die basis is na het vaststellen van de Voorlopige PAS (VPAS) verder gewerkt aan de juridische 
grondslag, aan het ontwikkelen van stikstofbeperkende maatregelen op rijks- en provinciaal niveau, 
en aan de verschillende instrumenten waarmee de PAS straks in de ecologische en economische 
werkelijkheid toegepast kan worden. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de belangrijke Fase 
III waarin de PAS wordt toegepast op de gebieden.

In deze derde fase, de Gebiedsfase van de PAS die loopt van begin april tot half juli 2011, worden alle 
PAS-instrumenten zoals die hiervoor zijn beschreven in de gebiedspraktijk gebruikt. Dat speelt zich af als 
een ambtelijk proces, ter voorbereiding van de latere bestuurlijke besluitvorming. Vanzelfsprekend worden 
de maatschappelijke organisaties goed bijgepraat. Dat gebeurt per provincie en niet voor elk afzonderlijk 
Natura 2000-gebied. Per gebied wordt een uitwerking gemaakt van de herstelmaatregelen voor 
natuurdoelen en van de ontwikkelingsruimte en ontwikkelingsbehoefte voor plannen en projecten die tot 
stikstofuitstoot leiden. Doen de PAS-instrumenten hun werk, leveren ze een oplossing voor de impasse 
rond de vergunningverlening en voor het behoud van natuurdoelen? Kunnen de beheerplannen ermee 
worden afgerond? Ook worden in deze derde fase de financiële gevolgen en afspraken in beeld gebracht die 
gepaard kunnen gaan met een wettelijk verankerde PAS. De PAS moet immers ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn, 
zo	is	afgesproken	met	de	Tweede	Kamer.	
Beslissingen over dit alles worden in deze derde fase niet genomen. Dat is voorbehouden aan de 
bestuurders op provinciaal en nationaal niveau. Zij spelen een belangrijke rol in de vierde fase, die loopt 
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van de zomer tot aan oktober 2011. Ze bepalen dan of en hoe het hele PAS-gebouw van 
definities, procedures, instrumenten en handleidingen inclusief de financiering ervan kan 
worden omgezet in een solide pakket bestuurlijke afspraken dat op zijn beurt weer de basis 
zal vormen voor de wettelijke vaststelling van de PAS en de beheerplannen. 

HET ONDERSTE UIT DE KAN

Zover is het bij het verschijnen van deze introductiebrochure nog niet. Uiteraard zijn alle 
inspanningen er nu op gericht om dat resultaat te bereiken. En dat zijn er heel veel. Bij de 
ontwikkeling van de PAS gaat het om het verfijnen van bestaande wetten en regels tot op het 
niveau van de dagelijkse praktijk van natuur en economie, teneinde de doelen vanuit beide 
perspectieven met elkaar te kunnen verenigen. Dat vraagt veel kennis, creativiteit en 
inventiviteit van de vele partijen die in het proces zijn betrokken. Maar het is ook de moeite 
waard, want de inzet is om het onderste uit de kan te halen voor natuur èn economie in 
Nederland. 

Molenveld / Nationale Beeldbank
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