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Onderwerp: Programmatische Aan pak Stikstof (PAS).

Geachte voozitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over de planning van de Programmatische Aanpak

Stikstof in Drenthe en uw rol in de besluitvorming.

lnleiding
De vergunningverlening voor economische ontwikkelingen met een toename van stik-
stofemissies rondom Natura 2OOO-gebieden in Nederland zit goeddeels op slot. ln
Drenthe zijn veel natuurtypen in Natura 2000-gebieden gevoelig voor stikstofdepositie,

zoals hoogveen, zure vennen, zandverstuivingen en vochtige heide. Norgerholt,

Fochteloerveen, Witterveld, Drentsche Aa, Drouwenezand, Drents Friese Wold en

Leggelderveld, Holtingerveld, Elperstroomgebied, Dwingelderveld, Mantingerbos en

Mantingezand en Bargerveen. Vooral de agrarische sector (veehouderijen) in
Drenthe loopt tegen beperkingen b'rj vergunningverlening aan. Echter, ook gemeente-

lijke en provinciale plannen voor bijvoorbeeld realisering van bedrijventerreinen en

aanpak van wegen kunnen met de stikstofproblematiek te maken krijgen. Ondertus-
sen staat de kwaliteit van veel van de betrokken stikstofgevoelige natuurtypen in de

Natura 2OO0-gebieden sterk onder druk. De huidige situatie schaadt natuur èn

economie.

De problemen met vergunningverlening voor veehouderijen hebben in Drenthe mede
geleid tot vaststelling van het "Groenmanifest voor Drenthe". Dit is een t'tjdelijk middel,

en niet meer dan dat, om de vergunningverlening voor veehouder'tjen op gang te krij-
gen. Het Groenmanifest is juridisch niet 100% waterdicht.
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Een definitieve oplossing moet van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

komen. Natuur en economische sector in onze provincie hebben groot belang bij

komst van de PAS. Rijk en provincies werken hard aan de komst van de PAS.

Met de staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Dijksma, hebben wij begin

april afgesproken te blijven streven naar een inwerkingtreding van de PAS als wettelijk
instrument onder de Natuurbeschermingswet per 1 januari 2014. Door de PAS wette-

lijk te verankeren, zorgen we ervoor dat we èn de natuurkwaliteit en diversiteit aan
natuurtypen kunnen behouden èn economische ontwikkelingen door kunnen laten
gaan.

Voor Drenthe geldt dat veel natuur in onze provincie kwetsbaar is voor stikstof (ver-

mesting), maar dat het mogelijk is om daartegen maatregelen in en rond de natuur te
treffen. Een van de belangrijkste maatregelen is het systeemherstel door vernatting:

hydrologische maatregelen c.q. bestrijding van verdroging. Verdroogde natuur is na-

melijk extra kwetsbaar voor vermesting.

Om per 1 januari 2014 een werkende PAS te hebben, moet nog veelwerk verzet wor-
den. Tevens zullen alle provincies een aantal essentiële besluiten moeten nemen. Dit

geldt ook voor uw staten van Drenthe. Verderop in deze brief vindt u deze besluiten.

Essentie PAS: Ruimte voor economische groei door te investeren in natuur
De essentie van de PAS is dat ruimte voor economische ontwikkelingen wordt gege-

nereerd door te investeren in stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Met dit doel is
de PAS opgebouwd uit onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen:

Het bouwwerk PAS
Minder uitstoot

x Bronmaatregelen
landbouw

x Groei economie

Natuurherstel

*Gebiedsanalyes

Ruimte voor groe¡

x Inventar¡saties
x Geprojecteerde

groe¡ landbouw

Een stevig fundament:
* financiële afspraken provincies met Rijk en waterschappen
x juridisch snderbouwd
* doorgerekend o.b.v. best beschikbare rekenmethoden (Aerius)
x monitoren en bijstellen
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Toelichting:

1) Minder uitstoot. Verminderen van de uitstoot door economische groei en door
generieke maatregelen in landbouw en verkeer.

2) Natuurherstel. Door effectgericht beheer (plaggen, maaien, begrazen) en

systeemherstel; in Drenthe betekent dat laatste vooral hydrologisch herstel

van hoogveen en beekdalen.
3) Ruimte voor groei. Economische ontwikkelingsruimte; als gevolg van een

dalende lijn in stikstofemissie en extra maatregelen om de natuur te verster-
ken, kan een deel van de daling ingezet worden voor nieuwe economische
ontwikkelingen met een extra stikstof uitstoot.

4) Een stevig fundament. Als waarborg van de uitvoerbaarheid zijn een goed

rekenmodel (Aerius) en juridische en financiële afspraken nodig. Ook moet de
monitoring (evaluatie en bijstelling waar nodig) geregeld zijn.

Al met al levert deze "totaalaanpak" een robuust systeem op dat veel steviger staat
dan de afspraken in het Groenmanifest voor Drenthe nu.

Uit een eerste toetsing met het rekenmodel Aerius blijkt dat in bijna alle 133 stikstof-
gevoelige gebieden voldoende ontwikkelingsruimte ontstaat om aan de veronderstel-
de behoefte van het bedrijfsleven voor economische groei tegemoet te komen, zonder
dat beschermde natuur daar slechter van wordt. ln Drenthe geldt dit voor alle gebie-
den. Let wel, dit is voorlopig nog niet meer dan theorie en gaat over de omgeving van
een Natura 2000-gebied als geheel. Dat kan nog steeds betekenen dat een of meer-

dere bedrijven in een gebied aanlopen tegen de grenzen van de uitbreidingsmogelijk-
heden.

Ontwikkelingsruimte wordt per Natura 2000-9ebied vastgesteld en toegedeeld, maar
dat betekent niet dat hij overal in dat gebied op dezelfde wijze kan worden gebruikt.

Dat hangt weer af van de locatie van bestaande bronnen van stikstofuitstoot, en van
de locatie van kwetsbare habitattypes (natuurtypen) binnen het gebied. Dichtbij een
bron is de bijdrage van emissie aan de depositie op kwetsbare habitats namelijk veel
groter dan op grotere afstand van die bron.

Ecolog ische opnametoets
Op 15 mei hebben wij voor al onze gebieden een PAS-gebiedsanalyse aangeboden
aan het Rijk. Daarin hebben we onderbouwd aangegeven welke maatregelen nodig
zijn om de achteruitgang van natuur in de komende jaren te voorkomen en tegelijker-
tijd zicht te houden op verbetering op de langere termijn.

ln de periode mei-juliwordt een ecologische toets gedaan door het Rijk. Daarbij toetst
het Rijk of in alle stikstofgevoelige gebieden de juiste maatregelen getrotfen worden
om de natuur te beschermen tegen een overschot aan stikstofdepositie en of deze
maatschappelijk en financieel uitvoerbaar zijn. Hiertoe zijn de provincies al geruime
tijd - vanaf 2011 - bezig om maatregelen te formuleren en op kosten en effectiviteit
door te rekenen. Ten behoeve van de juridische borging in de PAS zijn steeds verdere
detailleringen aangebracht om zoveel mogelijk bewijs aan te dragen dat de beoogde
maatregelen (zoals maaien, begrazen, vernatten) ook daadwerkelijk voldoende stik-
stof wegnemen en niet onbedoeld waarden vernietigen. Als de pakketten aan maatre-
gelen voldoende zekerheid bieden, komt de ontwikkelingsruimte beschikbaar voor
econom ische ontwikkelingen.
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ln de periode mei-juni zullen wij de gebiedsgroepen voor al onze Natura 2000-
gebieden raadplegen over de opgestelde pakketten. Hiermee willen we in beeld bren-
gen waar mogelijk uitvoering van maatregelen tot weerstand of problemen bij

gebruikers/eigenaren kan leiden. Uiteindelijk bepaalt de provincie of zij vindt dat de
pakketten aan herstelmaatregelen maatschappelijk haalbaar en betaalbaar z¡n.

Ontwikkelingsruimte
Op basis van de dalende lijn in stikstofdepositie en een voldoende geborgd pakket

aan herstelmaatregelen, komt een theoretische hoeveelheid ontwikkelingsruimte per
gebied beschikbaar. Hoe deze bereikte daling van stikstofemissie deels weer wordt
uitgedeeld via vergunningen, wordt door de overheden bepaald op basis van vooraf
vastgelegde spelregels.

ln de eerste plaats legt het Rijk, via een Ministeriele Regeling vast dat een deel van de
ontwikkelingsruimte gereserveerd wordt voor grote (infrastructurele) projecten die
meerdere gebieden betreffen ("segment 1"). Onze provincie heeft voor de lijst ook een

aantal projecten aangedragen, zoals de FlorijnAs in Assen.

Ten tweede is het de bedoeling dat activiteiten met een stikstofdepositie lager dan een
bepaalde grenswaarde - van waarschijnlijk 1 mol - niet vergunningplichtig worden. Er
moet voldoende ontwikkelingsruimte gereserveerd worden voor deze categorie activi-
teiten. lmmers tien keer bijna 1 mol, maakt samen ook bijna 10 mol. Mogelijk wordt
ook nog een beslag gelegd op de beschikbare ontwikkelingsruimte voor de categorie
"interimmers" - bedrijven die hun veestapel uitbreidden tussen 1994 en 2009 en waar-
voor geen Natuurbeschermingswetvergunning is afgegeven. Het gaat voor Drenthe

om meerdan 1000 bedrijven. Hieroverworden afspraken tussen IPO en Rijk gemaakt.

Tot slot resteert een deel ontwikkelingsruimte die gedurende de komende beheer-
planperiode verdeeld kàn worden. De provincie is als vergunningverlenende instantie

bevoegd om te bepalen hoe deze ruimte verdeeld wordt. Waar de provincie geen na-

dere spelregels vastlegt in een Provinciale verordening, geldt, binnen de beperking
dat 40o/o van de ontwikkelingsruimte beschikbaar moet blijven voor de tweede helft
van de beheerplanperiode (zes jaar), dat wie het eerst komt, het eerst maalt totdat de

ruimte "op" is.

Voor Drenthe is berekend dat over het geheel genomen voldoende ontwikkelingsruim-
te beschikbaar is voor de verwachte ontwikkelingen in de veehouderij en andere sec-
toren (wonen, industrie, verkeer). Op bedrijfsniveau kan dit natuurlijk afwijken, want de
werkelijkheid heeft de neiging om zich niet aan de voorspelde patronen te houden. Op
dit moment is het helaas nog steeds niet mogelijk om op bedrijfsniveau het effect van
vergunningaanvragen op de beschikbare ontwikkelingsruimte door te rekenen. Dren-

the ervaart dat als een gemis en dringt landelijk aan op het snel mogelijk verhelpen

van dit euvel.

Provinciale Verordening voor de PAS
Het is op dit moment niet uit te sluiten dat een uitbreiding van 1 bedrijf op de rand van
het natuurgebied een onevenredige hoeveelheid ontwikkelingsruimte voor de wijde
omgeving opslurpt. De mogelijkheid om het effect van vergunningaanvragen op be-

drijfsniveau door te rekenen, wordt pas na de zomer verwacht. Om mogelijk oneven-
redige claims op ontwikkelingsruimte van individuele aanvragen uit te sluiten, is het

mogelijk om aanvullend op de PAS en de Ministeriële regeling, een provinciale veror-
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dening in te stellen. Wij starten met de voorbereiding van een Provinciale verordening

Daarin zullen we zodanige regels vastleggen dat niet 1 bedrijf alle ruimte in een keer

voor de hele regio opgebruikt. We zoeken verder naar mogelijkheden om voorrang te
geven aan duurzaam producerende bedrijven.

Als blijkt dat een Provinciale verordening nodig is, is het streven erop gericht dat uw
Staten deze verordening in december 2013 uiterlijk kunnen vaststellen. Probleem

daarbij is dat wij mogelijk pas in oktober definitief weten wat de effecten van ontwikke-
lingsruimte op bedrijfsniveau zullen zijn. Daarbij zult u een definitieve verordening
mogelijk pas laat krijgen toegezonden.

Financiële consequenties
De ecologische maatregelen kosten geld. Voor Drenthe komt dat neer op gemiddeld

6,4 miljoen per jaar voor de komende 6 jaar en een iets lager bedrag voor de 12 jaar

daarna.

ln principe zijn de kosten over de gehele periode afgedekt door afspraken met het Rijk
in het kader van decentralisatieakkoord Natuur, aanvullende afspraken in oktober
2012 over het Regeerakkoord (€ 200 miljoen) en "grond-voor-grond", dat wil zeggen:
grondbezit in handen van Bureau Beheer Landbouwgronden en natuurorganisaties
moet verkocht worden en met de opbrengst moeten gronden binnen de EHS venilor-
ven worden.

Onzekerheid hierbij zit nog in de verdeling van middelen en grond tussen provincies,

dat onderdeel is van de opdracht aan de commissie Jansen ll. Bovendien zijn de kos-

ten per periode van 6 jaar geraamd en vervolgens, gedeeld door 6, per jaar gebudget-
teerd. Een mogelijke nieuwe bezuinigingsronde van het Rijk kan ook effect hebben op
het beschikbare budget.

De verwachting is dat een aantal maatregelen direct na vaststelling van de PAS en

Beheerplannenin2014-2015 in uitvoering gebracht moetworden om de achteruitgang
te stoppen. Dat kan betekenen dat de provincie moet voorfinancieren, waarbij pas

later via de Decentralisatie uitkering de middelen van het Rijk beschikbaar komen.

Rol en positie gedeputeerde staten en provinciale staten
Vóór 1 september moeten wij een eerste uitspraak doen over de PAS; achten zij de
ecologische herstelmaatregelen zoals geformuleerd in de gebiedsanalyses haalbaar
en betaalbaar. U zult vervolgens, op grond van de actuele planning uiterlijk
15 december 2013, moeten besluiten over het al dan niet beschikbaar stellen van de

benodigde middelen voor deelname van de Drentse Natura 2000 gebieden aan de
PAS en het accepteren van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van
de PAS.

De primaire consequentie van de inwerkingtreding van de PAS is dat vergunningver-
lening voor veehouderijen en andere ontwikkelingen op gang komt, terwijl tegelijkertijd
het bereiken van instandhoudingsdoelen voor Europees beschermde natuur in beeld
blijft. Ons bestuurlijk vast te leggen commitment aan de PAS betekent óók:

1. Commitment aan de herstelstrategieën voor de Drentse Natura 2000-
gebieden en erin opgenomen herstelmaatregelen.
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2.

3.

De politieke uitspraak dat van voldoende draagvlak voor de in de herstelstra-

tegieën opgenomen maatregelen sprake is.

Binding aan de financiële consequenties van uitvoering van alle maatregelen

die in het kader van de PAS voor gebieden worden voorbereid.

Alles is erop gericht om in de PAS te blijven. De PAS is de enige reële oplossing voor
de hiervoor geschetste problematiek. Wij ijveren daarom voor een zo sterk mogelijke

PAS.

Grove planning van de PAS met voor PS relevante beslismomenten
De huidige planning voor de PAS is erop gericht dat wij in het najaar een voorstel aan

u doen over deelname aan de PAS, inclusief de erbij horende effecten voor beleid en

de dekking. Het IPO heeft de planning uitgebreid uitgewerkt met de diverse deadlines.

De planning voor de PAS staat sterk onder druk. Tot 1 januari 2014 moet nog ontzel
tend veel werk worden vezet. Wij houden er rekening mee dat de planning bijgesteld
moet worden. Om inwerkingtreding van de PAS per 2014 te halen, moeten de volgen-
de data worden gehaald:

juni 2013
juli-aug. 2013

september 2013
16 oktober

29 oktober

27 november

18 december

Kennisnemen van de planning.

Gedeputeerde staten geeft aan of herstelmaatregelen haalbaar en

betaalbaar lijken. lnzage in hersteldocumenten mogelijk (het Rijk

heeft nog steeds niet duidelijk gemaakt of de hersteldocumenten

openbaar gemaakt worden via de MER-procedure voor de PAS).

Rijk legt de PAS via een MER-procedure ter inzage.

Commissie Omgevingsbeleid behandelt eerste concept-provinciale

verordening.

Gedeputeerde staten stellen provinciale verordening en dekkings-
voorstel PAS vast.
Behandeling verordening en financiering PAS in commissie Omge-

vingsbeleid; zo nodig aanpassing begroting 2014.

Provinciale staten besluit omgevingsverordening en deelname

PAS (Rijksplanning gaat uit van ondertekening PAS op

15 december (zondag). Mogelijk moet provinciale staten eerder
dan de geplande vergadering instemmen).
I nwerkingtreding wettel ijke PAS, afhandelen vergu nningaanvragen

op grond van de PAS.

1januari2014

lndien er behoefte bestaat aan een informatiebijeenkomst zijn we hiertoe van harte

bereid.

Hoogachtend,

e staten van Drenthe,
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