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Deventer, 8 november 2017
De provincies Gelderland en Overijssel gaan tot nu toe zorgvuldig om met de
herstelmaatregelen voor de natuur en de uitgifte van ruimte voor economische
ontwikkeling. Beide aspecten maken onderdeel uit van de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS). De aard en complexiteit van de PAS vragen om blijvende inspanning en
aandacht. Voor een zorgvuldige omgang met de uitgifte van ruimte voor economische
ontwikkeling is in de nabije toekomst aanvullende inspanning nodig. Zo luidt de conclusie
van het rapport ‘de PAS erin houden’ van de Rekenkamer Oost-Nederland.
Met het landelijke Programma Aanpak Stikstof zijn het beschermen van natuurdoelen en de
economische uitbreidingsmogelijkheden aan elkaar gekoppeld. In een groot deel van de
Natura 2000-gebieden in Gelderland en Overijssel is sprake van een uitstoot aan stikstof die
hoger is dan de natuur aan kan. Met herstelmaatregelen worden de effecten van stikstof op
de natuur verminderd. Daarnaast wordt er gewerkt aan de daling van de stikstofuitstoot, met
name door afspraken die zijn gemaakt met de agrarische sector om de uitstoot te
verminderen. Onder de voorwaarde dat de herstelmaatregelen tijdig zullen worden
uitgevoerd, mag een deel van de ruimte die ontstaat door de daling van de stikstofuitstoot,
benut worden voor economische ontwikkeling.
De provincies voeren de PAS uit. Zij zijn verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van de
herstelmaatregelen, dat wil zeggen voor 30 juni 2021. Voordat herstelmaatregelen
uitgevoerd kunnen worden, moeten eerst voorbereidingen worden getroffen. Zo moet er in
sommige gevallen grond worden verworven en is het voor alle maatregelen van belang om
de gevolgen ervan voor bewoners en gebruikers van de grond goed in beeld te hebben. Uit
het onderzoek van de Rekenkamer komt naar voren dat beide provincies duidelijk sturen op
tijdige realisatie van de herstelmaatregelen. Daar waar de provincie Gelderland inschat dat zij
voor haar 190 maatregelen op schema loopt, daar geeft de provincie Overijssel aan dat de
tijdige realisatie van enkele van de 666 maatregelen onder druk staat.
Voor de uitgifte van ruimte voor economische ontwikkeling hebben de provincies een rol in
de vergunningverlening. Daarnaast kunnen provincies ruimte reserveren voor
ontwikkelingen, bijvoorbeeld een bedrijventerrein, die zij van belang achten voor de regio;
prioritaire projecten. Vergunning-aanvragers kunnen in een rekenprogramma zien of er nog
voldoende ruimte beschikbaar is voor hun aanvraag. De vergunningverlening verloopt
vooralsnog zonder al te veel problemen. De ruimte voor meldingen (activiteiten waarvoor
geen vergunning nodig is) is in een aantal gebieden wel al op. De nog beschikbare ruimte
wordt steeds kleiner en daarom is het van belang (nog) kritischer te zijn op de ruimte die de
provincies gereserveerd hebben voor prioritaire projecten. Daarnaast is het belangrijk om
toezicht te houden en te handhaven op verleende vergunningen. Vergunning-aanvragers
hebben twee jaar de tijd om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Handhaving is van
belang, ook om te voorkomen dat vergunde ruimte, die dus niet meer beschikbaar is voor
anderen, niet wordt benut.
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De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zijn te vinden op onze website, daar vindt
u ook infographics waarin de PAS nader wordt toegelicht.
Over de Rekenkamer Oost-Nederland
De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en
Overijssel. Wij doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid.
De onderzoeksrapporten zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van
Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten vervolgens wat er met de conclusies en
aanbevelingen gedaan wordt.
Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal
bestuur en aan het vergroten van de publieke verantwoording.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Mekel: 06-44657866 of met mevrouw Mathijssen,
secretaris-directeur van de rekenkamer via 0570-665800. Het onderzoeksrapport is te
downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie
aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland.
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