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Leeswijzer 

Dit onderzoeksplan start met een toelichting op het onderwerp van onderzoek. In 
hoofdstuk 2 staat de wijze waarop het onderzoek zal worden aangepakt centraal. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 
Met de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) hebben provincies een 
belangrijke rol in het bewaken van het evenwicht tussen economie en natuur, door 
enerzijds de natuur te beschermen en anderzijds daar waar mogelijk economische 
activiteiten toe te staan. Een lastige opgave gezien de verschillende belangen. Maar 
daarnaast ook één van de kerntaken van de provincies. Gezien de start van de PAS per 1 
juli 2015 biedt een onderzoek in 2017 de mogelijkheid om PS te informeren over de 
stand van zaken van de PAS. In de gesprekken die de Rekenkamer jaarlijks met de 
fracties voert, kon dit thema ook op belangstelling rekenen. Bij de startbijeenkomsten 
met PS-leden in Gelderland1 en Overijssel2 bleker er veel inzicht gevende vragen te zijn 
bij PS. 

1.2 Achtergrond 

In Nederland zijn 166 Natura 2000-gebieden3, waarvan er 118 gevoelig zijn voor het 
neerslaan van stikstof. Deze 118 gebieden vallen onder de PAS. Stikstof verrijkt de 
bodem waardoor planten die gedijen op een voedselarme bodem verdwijnen. 
Veehouderijen, industriële bedrijven en verkeer hebben door de uitstoot van stikstof 
invloed op natuurgebieden. Om de natuurdoelen te bereiken en tegelijkertijd 
economische ontwikkelingen (lees: uitbreidingen van veehouderijen, aanleg 
weginfrastructuur, bedrijventerreinen, woningbouwplannen) mogelijk te maken, is de 
PAS ontwikkeld. De PAS is een landelijk instrument waar 3 ministeries en 12 provincies 
aan deelnemen. De provincies hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de PAS. In 

                                                           
1 Aanwezig waren de dames van der Woude (VVD), Rijssenbeek (CDA), Jeurink (PvdA), Hedin-Penninx (PvdA) en de heren Meerburg 

(VVD), Thus (CDA), van ’t Hoog (CU), Kanis (D66), Vreugdenhil (CU), Heldoorn (D66), van Baak (CDA), van der Veer (PvdD), van 
Dijk (SP) en Bakkers (50Plus) 

2 Aanwezig waren mw. Breedijk (SP) en de heren Bakker (D66), van der Vegte (CDA) en Veltkamp (VVD) 
3 Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, 

gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 willen we deze flora en fauna duurzaam beschermen. In juridische zin 
komt Natura 2000 voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; in Nederland vertaald in de Wet natuurbescherming. Bron: 
www.natura2000.nl 
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Gelderland liggen 15 Natura 2000-gebieden, waarvan er 13 onder de PAS vallen, 20 van 
de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel behoren tot de PAS.  
 
Figuur 1: PAS gebieden in Nederland 

 
Bron: http://pas.natura2000.nl/pages/kaart-pas-gebieden.aspx  

 
Voor de provincies Gelderland en Overijssel gaat het om de volgende gebieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pas.natura2000.nl/pages/kaart-pas-gebieden.aspx
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Tabel 1: PAS gebieden Gelderland en Overijssel 

Gelderland Overijssel Overijssel 

38 Rijntakken 34 Weerribben 48 Lemselermaten 

57 Veluwe 35 De Wieden 49 Dinkelland 

58 Landgoed Brummen 36 Uiterwaarden Zwarte 
Water en Vecht 

50 Landgoederen Oldenzaal 

60 Stelkampsveld 37 Olde Maten & 
Veerslootslanden 

51 Lonnekermeer 

61 Korenburgerveen 39 Vecht- en Beneden-
Reggegebied 

53 Buurserzand & 
Haaksbergerveen 

62 Willinks’s Weust 40 Engbertsdijksvenen 54 Witte Veen 

63 Bekendelle 41 Boetelerveld 55 Aamsveen 

64 Wooldse Veen 42 Sallandse Heuvelrug  

65 Binnenveld 43 Wierdense Veld  

69 De Bruuk 44 Borkeld  

70 Lingegebied en Diefdijk-
Zuid 

45 Springendal & Dal van de 
Mosbeek 

 

71 Loevestein, Pompveld & 
Kornsche Boezem 

46 Bergvennen & 
Brecklenkampse Veld 

 

142 Sint-Jansberg 47 Achter de Voort, 
Agelerbroek & Voltherbroek 

 

Bron: http://pas.natura2000.nl/pages/kaart-pas-gebieden.aspx  

 
Enkele PAS-gebieden in Gelderland gaan over de provinciegrens heen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor het gebied de Rijntakken die doorloopt in de provincie Overijssel en 
waarbij de provincie Gelderland de voortouwnemer is. Voor het gebied Sint-Jansberg is 
de provincie Limburg voortouwnemer, voor Binnenveld is de provincie Utrecht 
voortouwnemer. Voor Lingedijk en Diefdijk-Zuid en Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem is de provincie Gelderland dat.  
 
Per gebied wordt er een beheerplan vastgesteld door het bevoegd gezag, veelal de 
provincie. In een beheerplan wordt vastgelegd hoe en wanneer de natuurdoelen voor 
een gebied gehaald worden. Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden die 
negatieve effecten op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het beheerplan 
geregeld worden. 

1.3 PAS beleid4 

In de Wet natuurbescherming is het wettelijk kader voor het realiseren van de Natura 
2000-doelstellingen opgenomen. De ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland 
dragen bij aan het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie en zijn daarmee 

                                                           
4 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de website http://pas.natura2000.nl/pages/home.aspx  

http://pas.natura2000.nl/pages/kaart-pas-gebieden.aspx
http://pas.natura2000.nl/pages/home.aspx
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een uitvloeisel van Europees beleid. Europese regelgeving vereist dat in deze gebieden 
(verdere) achteruitgang van habitats5 wordt voorkomen. Daarnaast moet er concreet 
zicht zijn dat op termijn de instandhoudings-doelstellingen worden gehaald. De uitstoot 
van stikstof is een van de belangrijkste belemmeringen om de Europese natuurdoelen te 
halen. In 118 Natura 2000-gebieden is de huidige depositie6 hoger dan de habitats 
kunnen verdragen; dit zijn de gebieden waar de PAS op van toepassing is.  
 
Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming bepaalt dat nieuwe economische activiteiten of uitbreiding 
van bestaande activiteiten in en rond Natura 2000-gebieden moeten worden getoetst 
op hun effect op de natuur. Dit betekent dat er vergunningen aangevraagd moeten 
worden voor nieuwe activiteiten en uitbreiding van activiteiten. Vanaf 2008 liep de 
vergunningverlening moeizaam. Hoewel de stikstofdepositie op landelijke niveau 
daalde, kon voor individuele gevallen vaak niet aangetoond worden dat ze geen 
significante negatieve gevolgen hebben voor de natuur. Om de vastgelopen 
vergunningverlening vlot te trekken is de PAS ontwikkeld.  

 
Twee pijlers van de PAS 
De PAS bestaat uit twee pijlers die er gezamenlijk voor zorgen dat de Natura 2000-
doelen en ruimte voor economische ontwikkelingen zeker kunnen worden gesteld:  

• Het blijvend laten dalen van de stikstofdepositie door het nemen van maatregelen 
aan de bron 

• Het uitvoeren van herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur 
 

Voor het blijvend laten dalen van de stikstofdepositie is de Rijksoverheid aan zet met 
bestaand beleid en een aanvullend PAS-pakket aan landbouwmaatregelen. Uitvoering 
van de herstelmaatregelen is een wettelijke plicht voor alle betrokken overheden, 
waaronder de provincies. 

 

Daling stikstofdepositie geeft ontwikkelingsruimte 
Een deel van de daling van de stikstofdepositie mag worden ingezet voor nieuwe 
projecten of uitbreiding van projecten waarbij sprake is van stikstofemissie. Dit is de 
ontwikkelingsruimte. Zo blijft de stikstofdepositie dalen en ontstaat er ruimte voor 
economische ontwikkeling.  

 

De ontwikkelingsruimte wordt per PAS-gebied op hectareniveau vastgesteld en 
toegedeeld op basis van gebiedsanalyses die in opdracht van het bevoegd gezag zijn 
opgesteld. Op basis van de verwachte daling van de stikstofdepositie is met het 
rekeninstrument AERIUS de potentiële depositieruimte per gebied berekend; de 
hoeveelheid stikstofdepositie die beschikbaar is voor economische groei. In de 
gebiedsanalyses zijn ook de te nemen ecologische herstelmaatregelen beschreven. Dit 
betekent dat voor alle gebieden in beeld is wat er nodig is aan herstelmaatregelen en 
wat er mogelijk is aan economische ontwikkeling zonder dat de natuurdoelen in gevaar 
komen. De ontwikkelingsruimte wordt voor een periode van zes jaar vastgesteld.  

                                                           
5 Leefomgeving voor bepaalde organismen 
6 Depositie: Neerslag of afzetting van luchtverontreinigende stoffen op bodem, water, planten dieren of gebouwen.  
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Verdeling van de depositieruimte 
De verdeling van de depositieruimte valt in vier categorieën uiteen: 

• Autonome ontwikkelingen, zoals de groei van de bevolking en het wegverkeer; 
• Onder de grenswaarde: projecten die maximaal 1 mol7 per hectare per jaar 

stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied veroorzaken; 
• Prioritaire projecten: projecten die door het Rijk of de provincies zijn aangemerkt als 

projecten van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang (segment 1); 
• Vrije ontwikkelingsruimte: overige projecten en handelingen (segment 2). 

Voor de laatste twee categorieën is een vergunning nodig. Voor de ontwikkelingen die 
onder de grenswaarde blijven is geen vergunning nodig, wel geldt voor de sectoren 
landbouw, industrie en infrastructuur een meldingsplicht. Wanneer de gecombineerde 
depositie van meerdere meldingen van dezelfde persoon/instantie boven de 1 mol per 
hectare per jaar uitkomen, moet wel een vergunning worden aangevraagd. 

 

AERIUS; het rekeninstrument van de PAS 
Voor het opstellen van de 118 gebiedsanalyses van de PAS is gebruik gemaakt van een 
rekeninstrument; AERIUS. De emissies, verspreiding en depositie van stikstof is 
berekend op basis van locatie en kenmerken van stikstof-emitterende bronnen. In 
combinatie met de habitatkaart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is een 
beeld van de stikstofbelasting van de habitats ontstaan. In de gebiedsanalyses is ook de 
beschikbare ruimte voor segment 1 (prioritaire projecten) en 2 (vrije 
ontwikkelingsruimte) opgenomen tot 2020.  
 
Ook in de uitvoeringsfase wordt AERIUS ingezet. De rekentool ondersteunt de 
vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming en in het AERIUS Register 
legt het bevoegd gezag de beschikbare en uitgegeven ontwikkelingsruimte vast. Met de 
AERIUS Monitor wordt bijgehouden of de beoogde daling van de stikstofdepositie 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd en AERIUS Scenario ondersteunt de ontwikkeling van 
bestemmingsplannen en structuurvisies in relatie tot stikstofdepositie. 
 
Monitoring en bijsturing 
De PAS wordt gemonitord zodat er zo nodig bijsturing kan plaats vinden. Rijk en 
provincies nemen gezamenlijk besluiten over bijsturing van de PAS. Bijsturing kan plaats 
vinden halverwege de (zesjarige) planperiode en aan het einde ervan.  
Monitoring vindt plaats gedurende de gehele planperiode van zes jaar en is gericht op: 

• De ontwikkeling van de stikstofgevoelige natuur in de PAS-gebieden; 
• De ontwikkeling van de landelijke emissie en depositie van stikstof. De depositie 

wordt per Natura 2000-gebied gevolgd, inclusief prognoses voor komende jaren; 
• De uitgegeven ontwikkelingsruimte en de beschikbare depositie- en 

ontwikkelingsruimte  
• De voortgang van de uitvoering van herstelmaatregelen en de effecten daarvan. 

 

                                                           
7 Mol: de molaire concentratie (of de molariteit) is een maat voor de sterkte van een oplossing van een stof, in dit geval stikstof 
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Partiële herziening PAS 
Eind 2016 lag de partiële herziening PAS ter inzage. Op 17 maart 2017 is de partiële 
herziening in werking getreden. De reden om tot een partiële herziening van de PAS 
over te gaan lag met name in de actualisatie van de AERIUS Monitor. De aanpassing in 
de monitor werkte door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte, 
waardoor een partiële herziening van de PAS, inclusief actualisatie van de 
gebiedsanalyses, nodig was.  
 
PAS bij Raad van State 
Op 30 november en 1 december 2016 heeft de Raad van State zich gebogen over de 
PAS. Bezwaarmakers tegen verleende vergunningen zijn van mening dat met de PAS een 
voorschot wordt genomen op ‘iets wat er nog niet is’ te weten in de toekomst te 
realiseren stikstofreductie. Zij zijn van mening dat de PAS daarmee niet voldoet aan de 
Europese Habitatrichtlijn. Daarnaast zijn ook andere bezwaren tijdens de zitting aan de 
orde gekomen, waaronder de ontheffing van vergunningplicht voor beweiden en 
bemesten en het feit dat er geen vergunningen nodig zijn voor activiteiten die minder 
dan 1 mol per hectare per jaar aan stikstofneerslag veroorzaken. 
Op dit moment [april 2017] is er nog geen uitspraak gedaan. Wel is recent gebleken dat 
de Raad van State een gang naar het Europese Hof van Justitie voorbereidt en het Hof 
om advies vraagt. Dit zal betekenen dat de PAS de komende jaren in een juridisch 
vacuüm terecht komt. Duidelijk is dat wanneer de Raad van State de bezwaarmakers in 
het gelijk stelt dit grote consequenties heeft voor de houdbaarheid van de PAS. 

1.4 Rol provincie bij PAS 

De provincies zijn sinds de decentralisatie in 2011 verantwoordelijk voor het 
natuurbeleid. In de omgevingsvisie en - verordening hebben de provincies hun 
natuurbeleid nader vormgegeven binnen de kaders van de Wet natuurbescherming. De 
Wet natuurbescherming schrijft voor dat PS een natuurvisie vaststellen. De provincie 
Overijssel heeft ervoor gekozen om de omgevingsvisie tevens de status van provinciale 
natuurvisie te geven. PS hebben daarvoor een hoofdstuk Natuur toegevoegd aan de 
omgevingsverordening. In Gelderland wordt de te ontwikkelen natuurvisie onderdeel 
van de actualisatie van de omgevingsvisie. Het streven is om in mei 2017 (een eerste 
deel van de) natuurvisie gereed te hebben om mee te kunnen nemen in de actualisatie 
van de omgevingsvisie. 
 
Herstelmaatregelen 
Per PAS-gebied wordt een beheerplan opgesteld. De maatregelen uit de gebiedsanalyses 
die per PAS-gebied zijn opgesteld, maken onderdeel uit van het beheerplan dat door GS 
wordt vastgesteld. De provincies hebben de regie op de uitvoering van het beheerplan. 
Dit doen zij door overeenkomsten en contracten af te sluiten met relevante partijen, 
waaronder terreinbeherende organisaties, waterschappen en ook particuliere 
grondeigenaren. Daarin is opgenomen welke prestaties er worden geleverd en welke 
financiering of beleidsruimte daar tegenover staat. In het beheerplan is tevens het kader 
opgenomen voor de vergunningverlening. 
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Verdelen depositieruimte 
Provincies stellen een lijst van prioritaire projecten op waarmee zij een claim leggen op 
de depositieruimte. Daarnaast zijn provincies verantwoordelijk voor de verwerking van 
meldingen van activiteiten waarbij de depositie onder de grenswaarde blijft en 
aanvragen voor vergunningen. Aanvragen voor vergunningen worden gericht aan 
degene die bevoegd gezag is. Als GS bevoegd gezag zijn en zij stemmen in met de 
vergunning, dan nemen zij een toestemmingsbesluit. Als de aanvraag wordt aangehaakt 
bij een Omgevingsvergunning dan zijn B&W van een gemeente bevoegd gezag en vragen 
zij GS om een verklaring van geen bedenkingen. Als een ander GS bevoegd gezag is maar 
de activiteit tevens van invloed is op een PAS-gebied in Gelderland of Overijssel, dan 
wordt aan GS gevraagd om instemming te verlenen.  

1.5 PAS-beleid van de provincies ten aanzien van de 
ontwikkelingsruimte8 

De provincies hebben de mogelijkheid om ten aanzien van de ontwikkelingsruimte 
provinciaal beleid vast te stellen waarin spelregels over de toedeling worden vastgelegd. 
Naast de algemene regels waarover tussen de twaalf provincies afstemming heeft plaats 
gevonden kunnen er eigen specifieke beleidsregels per provincie worden opgesteld.  
 
Algemene beleidsregels 

1. Aan een project of andere handeling wordt bij een toestemmingsbesluit niet meer dan 
3 mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte toegedeeld per PAS-
programmaperiode. In Zeeland is voor een aantal gebieden een maximale waarde van 
1,5 mol per hectare per jaar opgenomen en in Zuid-Limburg kan onder voorwaarden 5 
mol per hectare per jaar extra worden toegedeeld.  

2. Het project of de andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld dient 
binnen twee jaar te zijn gerealiseerd respectievelijk te zijn verricht. Na twee jaar kunnen 
GS het door hen hiervoor vastgestelde toestemmingsbesluit (al dan niet gedeeltelijk) 
intrekken of wijzigen.  

3. Voor de toedeling van ontwikkelingsruimte in de categorie vrije ontwikkelingsruimte 
geldt de volgorde van ontvangst van de volledige en ontvankelijke aanvraag voor een 
toestemmingsbesluit. 

4. GS kunnen de eerste drie algemene beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan 
afwijken, als onverkorte toepassing ervan voor een of meer belanghebbenden gevolgen 
zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen 
doelen.  
 

Specifieke regels 
Gelderland en Overijssel hebben beiden in eerste instantie geen specifieke beleidsregels 
toegevoegd aan de algemene regels. Met ingang van 1 januari 2017 heeft Overijssel wel 
een extra beleidsregel toegevoegd, agrariërs moeten qua huisvestingsysteem voldoen 
aan het besluit emissiearme huisvesting.  
 

                                                           
8 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de website http://pas.bij12.nl/content/provinciaal-beleid 
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Ter illustratie: de provincie Noord-Brabant heeft aanvullende beleidsregels vastgesteld. 
Eén van de regels heeft betrekking op het spreiden van de uitgifte van de 
ontwikkelruime in de tijd, om te voorkomen dat bedrijven die in de beginjaren van de 
PAS-periode van zes jaar nog niet zover zijn dat zij een vergunning kunnen aanvragen, 
moeten wachten tot de nieuwe PAS-periode omdat de ruimte op is9. Met een andere 
regel scherpen ze de ambitie van de PAS ten aanzien van kwetsbare habitattypen aan, 
door te streven naar verbetering in plaats van het tegengaan van verdere verslechtering. 
De laatste aanvullende regel laat zich het beste omschrijven als invulling van eerder 
gemaakte afspraken ten aanzien van een vergunning aan veehouders die als gevolg van 
een uitspraak van de Raad van State niet meer geformaliseerd konden worden.  

1.6 Focus 

De focus van dit onderzoek is tweeledig: 
1. de verdeling van de beschikbare depositieruimte waaronder de ontwikkelingsruimte  
2. De borging van de herstelmaatregelen 

 
De depositieruimte die beschikbaar is, is aanwezig onder de voorwaarde dat de 
herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Op beide onderdelen (de verdeling van de 
depositiesruimte en de uitvoering van de herstelmaatregelen) hebben de provincies 
invloed. Bij de verdeling van de depositieruimte gaat het naast het benoemen van de 
prioritaire projecten om het vergunnen van de ‘vrije ontwikkelingsruimte’ en de 
registratie van meldingen. Daarnaast gaat het om toezicht en handhaving op vergunde 
activiteiten én niet vergunde activiteiten. Bij de herstelmaatregelen gaat het om het 
zekerstellen van de uitvoering van de herstelmaatregelen middels afspraken en 
contracten en de monitoring daarop.  
 
Deze focus betekent tevens dat we de resultaten van de PAS ten aanzien van de 
natuurdoelen (de effectiviteit van de PAS) niet in ons onderzoek meenemen. Daar is het 
nog te vroeg voor. 
 
Naast een overkoepelend beeld op provincie-niveau geven we een schets van de stand 
van zaken bij de PAS-gebieden. 

                                                           
9 Overigens heeft Brabant deze regel inmiddels verruimd voor activiteiten die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. De 

reden daarvoor is dat na een half jaar PAS in 10 van de 15 natuurgebieden de grens was bereikt en Brabant het niet wenselijk 
vindt om bepaalde duurzame initiatieven, infrastructurele projecten en initiatieven waarvoor in het verleden als een 
salderingsbesluit is afgegeven, te weigeren. [Bron: Voortgangsrapportage PAS 1 juli 2015- 1 juli 2016, Bij12/PAS-bureau, i.s.m. 
Ministerie van EZ, Ministerie van I en M, IPO en RIVM, september 2016] 
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2 Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk beschrijven we de opzet van ons onderzoek. Daarbij komen doel- en 
vraagstelling en onderzoeksmethodiek aan de orde. Ook geven we de planning van het 
onderzoek weer.  

2.1 Doel- en vraagstelling 

Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om: 
 

 
 
 
Centrale vraag 
De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: 
 

 
 
 
Zorgvuldig heeft betrekking op de inhoud; voorkomen dat toekomstige depositieruimte 
in gevaar komt doordat herstelmaatregelen niet (tijdig) worden uitgevoerd en het 
voorkomen dat de depositieruimte wordt verkleind door uitstoot van stikstof waarvoor 
geen vergunning is verleend. Maar ook het voorkomen dan wel tegen gaan van onnodig 
ruimtebeslag is hierbij van belang. Eventueel onnodig ruimtebeslag beperkt de ruimte 

Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland te ondersteunen in hun 
kaderstellende en controlerende rol door inzicht te geven in de wijze waarop de 
provincies invulling geven aan de PAS; het verdelen van de depositieruimte 
middels vergunningverlening en handhaving en het aanwijzen van prioritaire 
projecten enerzijds en de borging van de herstelmaatregelen anderzijds. 
 

Wordt er zorgvuldig omgegaan met de beschikbare depositieruimte in het kader 
van de PAS? 
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voor anderen. Bij de zorgvuldigheid in de inhoud gaat het om de doelmatigheid van 
handelen. 
 
Onderzoeksvragen  

1. Welke beleidsmatige keuzes zijn door de provincie Gelderland en Overijssel 
gemaakt ten aanzien van de PAS en welke middelen zijn ervoor beschikbaar? 

2. Wat zijn de rollen van PS respectievelijk GS ten aanzien van de PAS? 
3. Zijn de benodigde herstelmaatregelen in het kader van de PAS zeker gesteld? 

A. Op welke wijze hebben GS de tijdige uitvoering van herstelmaatregelen voor 
de PAS gebieden geborgd? 

B. Hoe houden GS vinger aan de pols als het gaat om de tijdige uitvoering van 
de herstelmaatregelen? 

C. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de 
herstelmaatregelen op dit moment? 

4. Op welke wijze is de selectie en onderbouwing van de keuze voor de prioritaire 
projecten tot stand gekomen?  

5. Welke ontwikkelingsruimte was er op 1/7/15 en welk deel daarvan is per 1 
maart 2017 (aan welke sector10) vergund11?  
A. Op welke manier hebben bestaande (pre-PAS) vergunningen een plek 

gekregen binnen de PAS? 
B. Wat is de omvang en aard van de vergunningaanvragen die niet vergund 

zijn?  
C. Wat zijn de redenen om de aanvragen af te wijzen? 
D. Bij welke PAS-gebieden is de ontwikkelingsruimte (nagenoeg) op? 
E. Is er een indicatie te geven van de behoefte aan ontwikkelingsruimte bij die 

gebieden? 
F. Hoe ziet de verdeling van de ontwikkelingsruimte er landelijk uit? 

6. Wat is de totale omvang van de meldingen12 gerelateerd aan de beschikbare 
ruimte op peildatum 1 maart 2017? 
A. Welk deel van de meldingen komt bij vervolgmelding wel uit boven 1 mol 

per hectare per jaar en leidt alsnog tot een vergunningaanvraag?  
B. Wat is de omvang van de meldingen in relatie tot daarvoor beschikbare 

ruimte landelijk gezien? 
7. In welke mate wordt er gecontroleerd op meldingen en verstrekte 

vergunningen? 
A. Welk toezichts- en handhavingsregime streven GS na ten aanzien van de 

PAS?  
B. Welk toezicht- en handhavingsregime heeft in de praktijk plaats gevonden in 

de periode 1/7/2015 tot 1/3/2017?  

                                                           
10 Het gaat hierbij om de sectoren Industrie, Energie, Wegverkeer, Mobiele Werktuigen, Railverkeer, Landbouw, Scheepvaart, 

Wonen en Werken en Overig. 
11 Zowel bij de vergunningen als bij de meldingen gaan we de ruimte en de benutting op gebiedsniveau in kaart brengen 
12 Bij meldingen gaat het om ontwikkelingen die onder de grenswaarde blijven, maar waarbij voor enkele sectoren een 

meldingsplicht bestaat. 
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C. Is er zicht op/wordt er gehandhaafd op onderbenutting13 van de 
vergunningen?  

D. Wat zijn de resultaten van het toezicht- en handhavingsregime?  
8. Op welke wijze houden GS zicht op deposities buiten de vergunningen en 

meldingen (=illegale activiteiten) om?  
9. In welke mate zijn PS geïnformeerd over de uitvoering van de PAS in het 

algemeen en de depositie- en ontwikkelingsruimte en de herstelmaatregelen in 
het bijzonder? 

2.2 Normenkader 

Als toetsingskader wordt het volgende normenkader gehanteerd.  
 
Tabel 2: Normenkader 

Onderzoeks-
vraag 

norm 

3 GS hebben de tijdige uitvoering van de herstelmaatregelen geborgd 

3 GS hebben zicht op de stand van zaken van de uitvoering van de 

herstelmaatregelen 

4 De selectie van prioritaire projecten en daarmee de claim op depositieruimte 

is in voldoende mate onderbouwd; er is sprake van aantoonbaar provinciaal 

maatschappelijk belang en het toestemmingsbesluit zal in het eerste tijdvak 

worden genomen 

4 GS hebben zicht op de omvang van de beschikbare ruimte voor prioritaire 

projecten; de daarvoor gereserveerde ruimte minus de reeds vergeven 

ruimte aan prioritaire projecten 

5 GS hebben zicht op de omvang van de beschikbare vrije ontwikkelingsruimte; 

de ontwikkelingsruimte die beschikbaar was minus de reeds vergeven ruimte 

aan vergunningen 

6 GS hebben zicht op de omvang van de nog te vergeven ruimte aan 

ontwikkelingen onder de grenswaarde; de daarvoor gereserveerde ruimte 

minus de reeds via meldingen vergeven ruimte 

7 In het toezichts- en handhavingsbeleid en het uitvoeringsprogramma is er 

aandacht voor het opsporen van en optreden tegen vergunninghouders van 

activiteiten in het kader van de PAS waarbij de norm uit de vergunning wordt 

overschreden 

7 In het toezichts- en handhavingsbeleid en het uitvoeringsprogramma is er 

aandacht voor het opsporen van en optreden tegen vergunninghouders van 

activiteiten in het kader van de PAS waarbij er -na het verstrijken van de 

termijn- sprake is van ‘onderbenutting’ van vergunningen 

                                                           
13 Met onderbenutting bedoelen we dat de activiteiten in de praktijk op een lager niveau liggen dan waarvoor in de vergunning 

toestemming is gegeven, concreet: een agrariër houdt 80 koeien, terwijl hij vergunning heeft voor 100. Binnen de PAS is een 
periode van 2 jaar afgesproken waarbinnen invulling gegeven dient te worden aan de plannen waarvoor een vergunning is 
ontvangen. Voor ‘oudere’ vergunningen is die beperking in de tijd niet opgenomen. 
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7 Toezicht en handhaving t.a.v. PAS-vergunningen heeft plaats gevonden zoals 

beoogd in het handhavingsbeleid / uitvoeringsprogramma 

7 GS hebben zicht op de resultaten van toezicht en handhaving in relatie tot de 
ontwikkelingsruimte in de PAS 

8 Binnen toezichts- en handhavingsbeleid is er aandacht voor het opsporen van 

en optreden tegen overtreders van de Wet natuurbescherming in het kader 

van de PAS 

9 PS worden door GS voorzien van tijdige, actuele en volledige informatie over 

de uitvoering van de PAS 

  

Bron: Rekenkamer Oost-Nederland 

 

2.3 Onderzoeksmethodiek 

Methoden  
• Documentenanalyse (wet- en regelgeving, beleidsstukken , P&C-documenten, 

beheerplannen, monitoringsrapportages) 
• Interviews  
• Analyse bestanden uit Aerius ten aanzien van vergunningen en meldingen 

 
 

Inzet experts 
Voor het onderzoek hebben we externe expertise op het gebied van de PAS aan het 
onderzoeksteam toegevoegd. 

2.4 Planning 

Ons onderzoek kent een aantal vaste stappen.14 De globale planning van deze stappen 
voor het onderzoek naar de PAS vindt u in tabel 4.  
 
Tabel 4: Globale planning onderzoek PAS  

 Planning 

Oriëntatie, vooronderzoek en onderzoeksplan Februari - maart 

Informatieverzameling Maart tot en met mei 

Rapportage Juni 

Publicatie September 

 
 

Voor het realiseren van deze planning zijn wij afhankelijk van de tijdige aanlevering van 
materiaal door de provincie. 

                                                           
14 Zie het volledige onderzoeksprotocol op onze website www.rekenkameroost.nl 

http://www.rekenkameroost.nl/


 

 

18 

 P
ro

gram
m

atisch
e A

an
p

ak Stiksto
f 

2.5 Slotopmerkingen 

• Deze onderzoeksopzet is opgesteld op basis van een globale verkenning van het 
onderwerp. Op basis van het verzamelde onderzoeksmateriaal kan de aanpak 
gedurende het onderzoek worden bijgesteld. Als deze bijstelling naar ons oordeel 
tot majeure aanpassingen van de opzet leidt, zal dit door ons worden 
gecommuniceerd. 

• De Rekenkamer deelt aan PS en GS alle opmerkingen en bedenkingen mee die wij 
naar aanleiding van onze bevindingen van belang achten. Ook als dit niet expliciet 
onderdeel is van de onderzoeksopzet. 

• Voor de uitvoering van het onderzoek is de Rekenkamer bevoegd alle documenten 
van het provinciebestuur op te vragen en mee te nemen in het onderzoek. Het 
provinciebestuur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de Rekenkamer ter 
vervulling van haar taak nodig acht.15 

                                                           
15 Artikel 184 Provinciewet. 
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Bijlage 1: Bronnen 

Oriënterend gesprek provincie Overijssel 
Pieter Dikhoff  
Herbert Harms 
Frank Hoekstra 
Johan Luiks 
Gerrit Valkeman 
Lars Wuijster 
 
Oriënterend gesprek provincie Gelderland 
Hans Boerdam 
Joke Pingen 
Mieneke Steijns 
Jaap van der Weijden 
 
Oriënterend gesprek PAS bureau BIJ12 
Sietske Pennekamp 
Jan Willem van de Vegte 
 
Geraadpleegde websites 
http://pas.natura2000.nl  
http://pas.bij12.nl/content/provinciaal-beleid  

http://pas.natura2000.nl/
http://pas.bij12.nl/content/provinciaal-beleid

