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Onderwerp:

Vaststellen wijziging regeling natuurbescherming ten behoeve van de derde partiële 

herziening PAS M16+L

Publiekssamenvatting:
Natuur in Nederland en Zuid-Holland kan kwetsbaar zijn voor stikstofdepositie, afkomstig 

van stikstofuitstoot van (economische) activiteiten. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

bewaakt de balans tussen ruimte voor economische ontwikkelingen en bescherming van 

kwetsbare natuur. Het PAS stelt vast waar en hoeveel stikstofdepositieruimte in Nederland 

beschikbaar is voor economische activiteiten. Depositieruimte is alleen beschikbaar indien 

dit geen nadelige gevolgen heeft voor de aanwezige stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 

gebieden. 

Het Programma en de beschikbare depositieruimte worden jaarlijks geactualiseerd met het 

landelijk rekenmodel AERIUS Monitor zodat de laatste inzichten benut worden. Belangrijkste 

verbetering in deze actualisatie is dat de leefgebieden van soorten opgenomen wordt in het 

PAS. Om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken wordt het Register, eerder dan in 

de vorige actualisaties, aangepast. In het Register wordt de beschikbare en uitgegeven 

depositieruimte vastgelegd. Het aanpassen van het Register dient formeel in de Regeling 

natuurbescherming aangepast te worden. 20 juni 2017 heeft Gedeputeerde Staten

ingestemd met wijziging van de Regeling natuurbescherming.

Later dit jaar volgt het Gedeputeerde Staten besluit over de vaststelling van het 

geactualiseerde Programma. 

Advies:

1. Vast te stellen de brief aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, waarbij wordt 

ingestemd met de wijziging van de Regeling natuurbescherming ten behoeve van de       

derde partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) M16+L, waarin de 

nieuwe versies van Register en Calculator zijn voorgeschreven en de bijlage met de 

prioritaire projectenlijst voor enkele Rijksprojecten is aangepast;
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2. In te stemmen met de geactualiseerde gebiedsanalyses ten behoeve van de derde    

    partiële herziening van het PAS M16+L;

3. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee het besluit in de brief genoemd 

    onder 1 nader wordt toegelicht en de brief genoemd onder 1 ter kennisname 

    aan Provinciale Staten wordt aangeboden;

4. De publiekssamenvatting inzake het instemmen met de wijziging Regeling 

    natuurbescherming ten behoeve van de derde partiële herziening PAS M16+L vast te 

    stellen.

Besluit Gedeputeerde Staten:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

- Bijlage 1 Brief Rijk met verzoek om instemming wijziging Regeling natuurbescherming met 
Wijziging Regeling Natuurbescherming AERIUS M16+L;
- Bijlage 2 t/m 9 Gebiedsanalyses (nrs. 082, 097, 098, 099, 100, 101, 103 en 105) bijgesteld 
op basis van AERIUS monitor M16+L ;
- Brief Gedeputeerde Staten aan de heer M. van Dam, staatssecretaris van het ministerie 
van Economische Zaken inzake instemming Gedeputeerde Staten met wijziging Regeling 
natuurbescherming M16L.
- Brief Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten inzake Wijziging regeling 
natuurbescherming en geactualiseerde gebiedsanalyses tbv de derde partiële herziening 
PAS M16+L.;
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1 Toelichting voor het College

A. Brief staatssecretaris met verzoek om instemming wijziging Regeling 

natuurbescherming 

Bij brief van 15 mei juni 2017 (bijlage 1) heeft de Staatssecretaris van EZ u gevraagd in te 

stemmen met de wijziging van de Regeling natuurbescherming ten behoeve van de 

herziening van het PAS op basis van AERIUS Monitor M16+L. Hierin zijn de nieuwe versies 

van Register en Calculator voorgeschreven en is de bijlage met de prioritaire projectenlijst 

voor enkele Rijksprojecten aangepast.

B. Gebiedsanalyses

Voor zover de definitieve gegevens van het PAS AERIUS Monitor M16+L zijn ingevoerd in 

het landelijk rekeninstrument  AERIUS en heeft geleid tot nieuwe uitkomsten in 

berekeningen, zijn deze doorgevoerd in de gebiedsanalyses (bijlagen 2 t/m 9). De provincie 

heeft de leefgebieden al bij de start van het PAS in 2015 ingevoerd. Daardoor zijn er geen tot 

minimale verschillen (max 1 mol/ha/ja) ten opzichte van de vorige versie M16 van het PAS.

De verschillen worden veroorzaakt door invoer van actuele gegevens over uitgegeven 

ontwikkelingsruimte, emissies  en andere data. Dit heeft alleen geleid tot redactionele 

aanpassingen en een herbevestiging van het ecologische oordeel.

C. Financieel en fiscaal kader

Zie de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

G. Juridisch kader

Het periodiek actualiseren van het Programma Aanpak Stikstof is een verplichting die 

voortvloeit uit de Wet Natuurbescherming. Met de PAS committeren de provincies zich 

(deels in gedeelde verantwoordelijkheid met het Rijk) aan een aantal zaken, waarvan de 

belangrijkste zijn:

- Goede uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof

- Reservering en toedeling van ontwikkelingsruimte voor projecten en andere handelingen 

in segment 1 (prioritaire projecten) en 2 (vrije ruimte)

- Uitvoering van herstelmaatregelen

- Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verslechtering

- Monitoring, bijsturing en de hiermee samenhangende rapportageverplichtingen

Provincies zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor vergunningverlening op basis van artikel

2.7 van de Wet Natuurbescherming (voorheen artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 

1998). Dit vloeit niet specifiek voort uit de PAS. Deze verplichting bestond al.

2 Proces

Proces tot nu toe

Op 1 juli 2015 zijn de PAS en onderliggende provinciale beleidsregels in werking getreden.
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Op 1 december 2015 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de (eerste) partiële 

herziening PAS op basis van AERIUS Monitor 15. Deze is 15 december 2015 in werking 

getreden.

Op 31 januari 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de (tweede) partiële 

herziening PAS op basis van AERIUS Monitor 16. Deze is 17 maart 2017 in werking 

getreden.

Vervolgproces

Na de zomervakantie 2017 vindt besluitvorming door Gedeputeerde Staten plaats over de 

derde partiële herziening van het PAS op basis van AERIUS Monitor M16+L. 

Inwerkingtreding van deze herziening geschiedt daarna.

3 Communicatiestrategie

- Publiceren instemming Gedeputeerde Staten op 20 juni 2017 op de provinciale website

- Informeren Rijk en IPO over het besluit van Gedeputeerde Staten
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