
PAS Overijssel
herstelmaatregelen als voorwaarde voor...

programmatische aanpak stikstof

De provincie Overijssel is daarmee 

landelijk gezien koploper qua 

aantal maatregelen. Bij de 

provincie Overijssel hebben de maat-

regelen betrekking op 4.588 hectare 

stikstofgevoelige habitattypen. Voor 

de uitvoering van maatregelen zijn er 

verschillende tussenstappen vereist.
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Enschede

De provincie is verantwoordelijk voor de tijdige 
uitvoering  van de herstelmaatregelen. Met 

herstelmaatregelen worden de effecten van stikstof 

op de natuur verminderd. De deadline voor het 

uitvoeren van de herstelmaatregelen is 30 juni 2021. 

Dit is het einde van de eerste PAS-periode. Daarna 

volgen nog 2 periodes van 6 jaar.

Naast de herstelmaatregelen wordt ook gewerkt aan 

de daling van de stikstofuitstoot via generieke bron-

maatregelen. Deze maatregelen worden door het Rijk 

uitgevoerd. De provincie Overijssel heeft in totaal 

666 maatregelen uit te voeren. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld afplaggen of hydrologische maatregelen.
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2 jaar uitvoertijd

handhaving

CRITERIA

een project moet van
provinciaal maatschappelijk 
belang zijn

het toestemmingsbesluit 
wordt verwacht in de
eerste PAS-periode

vrije 
oNTWIKKELINgSruimTE mELDiNgEnprioriTAire

prOjecTEn
auTOnomE

GrOEi
Een deel van de 
depositieruimte is 
bedoeld voor 
autonome groei 
zoals bevolkings-
groei en de groei van 
het autogebruik. De 
provincie heeft hier 
geen directe invloed 
op.

Prioritaire projecten zijn 
projecten die door het Rijk 
of de provincies worden 
aangemerkt als projecten 
van nationaal of provinciaal 
maatschappelijk belang. 
Hiervoor wordt ruimte 
gereserveerd. 

Nieuwe economische 
activiteiten of uitbreiding 
van activiteiten waarbij er 
sprake is van stikstofuit-
stoot vallen onder de vrije 
ontwikkelingsruimte. 

Een deel van de depositie-
ruimte is beschikbaar 
voor meldingen. Of te 
wel activiteiten die onder 
de grenswaarde van 1 
mol per hectare per jaar 
blijven.

AERIUS

2 JAAR

GS stellen de lijst vast op
basis van landelijke criteria.

De lijst wordt jaarlijks 
geactualiseerd.

< 3
MOL

< 1
MOL

Het PAS-gebied gaat 
op slot voor meldingen 
op het moment dat de 
ruimte op raakt voor 
meldingen.

Van de 165 Natura 2000-gebieden 
in Nederland is er in 118 gebieden 
sprake van een depositie aan 
stikstof die hoger is dan de habitats 
aan kunnen. Op deze gebieden is de 
PAS van toepassing.

De Natura 2000-afspraken zijn 
Europese afspraken waaraan 
Nederland zich gecommitteerd 
heeft en die tot doel hebben de 
achteruitgang van de biodiversiteit 
te keren.

Alle PAS-gebieden zijn onderver-
deeld in hexagonen met de omvang 
van 1 hectare. De uitgangssituatie 
wordt berekend op hexagoon-
niveau; met welke depositie heeft 
deze hectare nu al te maken en wat 
kan de natuur op die hectare aan. 

In Overijssel gaat het om 21 van de 
24 Natura 2000-gebieden waar de 
PAS van toepassing is.

europa nederland provincie gebied

...uitgifte depositieruimte
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PAS Overijssel
programmatische aanpak stikstof

Dit betekent dat de grenswaarde van 1 mol 
wordt verlaagd. Voor alle ontwikkelingen met een 
uitstoot > 0,05 mol per hectare per jaar moet dan 
een vergunning worden aangevraagd. Landelijk 
wordt gecommu niceerd om welke gebieden het gaat. 

De ontwikkelingsruimte is 
qua uitgifte opgedeeld 
in de tijd

uitgifte 
1e periode 
van 3 jaar 

uitgifte 
2e periode 
van 3 jaar 

60%

40%

Handhaving kan plaats vinden twee jaar nadat een 
vergunning onherroepelijk is geworden. In de prak tijk 
speelt dit op z’n vroegst vanaf oktober 2017. 

Omdat vergunningaanvragen van binnen én bui
ten de eigen provincie van in vloed kunnen zijn op de 
beschikbare ruimte geldt er een wachttermijn. 

Landelijk gezien zijn de prioritaire projecten en 
de vrij beschikbare ruimte communice rende vaten; 
hoe meer ruimte er gereserveerd wordt voor prio
ritaire projecten des te minder ruimte is er over voor 
vrije ontwikkelingsruimte. Voorbeelden van prioritaire projecten zijn bedrijven terreinen en wegen.

Meldingen zijn geen besluit, dat bete kent dat 
er geen bezwaar en beroep tegen aangetekend 
kan worden. Zodra de melding is gedaan, kan het 
project worden uitgevoerd.

Vrijwel alle aanvragen worden, vanwege 
de benodigde deskundigheid, gedaan 
door een (agrarisch) adviesbureau. Op 
het moment dat tijdens de aanvraagpro
cedure blijkt dat er onvoldoende ruimte 
is, kan er met wat variabelen geschoven 
worden, zoals het aantal dieren of het 
staltype, om te kijken of de aanvraag dan 
wel past. 

AERIUS

In AERIUS (het rekeninstrument 
van de PAS) wordt de depositie op 
hexagoonniveau in beeld gebracht en 
geconstateerd of er voldoende ruimte 
beschikbaar is of niet. Als de depositie 
< 1 mol per hectare per jaar kan worden 
volstaan met een melding, tussen de 1 
en 3 mol moet een vergunning aanvraag 
worden ingediend. Aanvragen groter dan 
3 mol zijn niet toegestaan. 

Eind 2016 heeft de Raad van State zich gebogen over de PAS. De 
aanleiding hiervoor waren bezwaren tegen verleende vergunningen. 
 Bezwaarmakers zijn van mening dat de PAS niet voldoet aan de  Europese 
Vogel en Habitatrichtlijn. De Raad van State heeft in mei 2017 vragen 
gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Duidelijk is dat wanneer 
bezwaarmakers in het gelijk worden gesteld, dit grote gevolgen heeft 
voor de houdbaarheid van de PAS in heel Nederland. 

prioritaire projecten benut

resterend
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depositie in mol per hectare per jaar
stand per 1 maart 2017
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De depositieruimte is de ruimte die 
beschikbaar is voor stikstofuitstoot 
van economische ontwikkelingen, 
deze wordt uitgedrukt in mol.

Een mol is een maat voor de sterkte van een oplossing van een 
stof, in dit geval stikstof. De aard van de activiteit en de 
afstand tot een Natura 2000gebied zijn belangrijke factoren 
in het bepalen van de omvang van de uitstoot in mol.
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Drenthe niet gerapporteerd

aantal maatregelen
peildatum 31 maart 2017
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stand van zaken implementatie herstelmaatregelen landelijk

De maatregelen zijn opgenomen in een beheerplan 
per gebied. Om mogelijkheden voor en conse
quenties van maatregelen in beeld te krijgen zijn 
gebiedsprocessen nodig. De gebieds processen zijn 
verschillend van aard, afhankelijk van het aantal be
trokken partijen en de aard van de problematiek. Met 
inrich tings plannen wordt gezorgd voor een doorver
taling van de maatregelen op perceel niveau. Voor 
het uitvoeren van een groot deel van de maat regelen 
zijn de laatste twee jaar van de eerste PASperiode 
gereserveerd. Dat betekent dat de voorbereidingen 
lopen tot 1 juli 2019. 

percentage maatregelen
waarvoor een

‘tussenstap’ vereist is

peildatum 31 maart 2017
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