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In het kader van het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt vastgesteld waar en 

hoeveel stikstofdepositieruimte in Nederland beschikbaar is voor economische activiteiten die 

stikstof uitstoten. Depositieruimte is alleen beschikbaar indien dit geen nadelige gevolgen heeft 

voor de aanwezige stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 gebieden. De hoeveelheid 

beschikbare ruimte is erg afhankelijk van lokale omstandigheden en varieert daarmee van plek tot 

plek. Initiatiefnemers van economische activiteiten vragen bij de provincie een vergunning aan die 

alleen dan wordt verleend als de uitstoot van de betreffende activiteit past binnen de beschikbare 

depositieruimte. 

Halverwege 2018 vindt de herziening van het PAS M18 plaats. De voorbereiding hiervoor is 

inmiddels gestart. Bij elke herziening wordt ook de mogelijkheid geboden de lijst met prioritaire 

projecten aan te passen. Een prioritair project is een project van aantoonbaar nationaal of 

provinciaal maatschappelijk belang. Voor deze projecten wordt een deel van de beschikbare 

depositieruimte vooraf gereserveerd. Hierdoor is realisatie van het project voor wat betreft de 

extra uitstoot van stikstof geregeld. Het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Defensie en de provincies dragen in overleg met 

maatschappelijke partners projecten voor deze lijst aan. De lijst met door de provincie Zuid-

Holland aangedragen prioritaire projecten moet voor 1 september 2017 aan het Ministerie van 

Economische Zaken worden toegestuurd. De lijst dient daarvoor door het college worden 

vastgesteld. 

Op 4 juli 2017 hebben wij de wijzigingen in de provinciale prioritaire projectenlijst (bijlage 1.) 

vastgesteld.

De lijst in de bijlage is het resultaat van actualisatie van de lijst met prioritaire projecten uit 2016 

die binnen de huidige PAS-periode (tot 2021) vergund zullen worden, aangevuld met acht nieuwe 

projecten (de HWBP-projecten en project Broekgraaf gemeente Leerdam). 

Nieuw ten opzichte van vorig jaar is dat de provincies nu verantwoordelijk zijn voor het opnemen 

op de lijst met prioritaire projecten van projecten die vallen onder het Hoogwater-
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beschermingsprogramma (HWBP). Tot dusverre was dit een verantwoordelijkheid van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Verwijderd van de lijst is het project Provinciale weg N211 Wippolderlaan omdat deze volledig is 

vergund.  

Europees/nationaal/provinciaal wettelijk en beleidskader

De PAS heeft betrekking op Natura 2000 gebieden. Natura 2000 is het Europese natuurnetwerk 

dat als zodanig is aangewezen op grond en ter uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn en 

Vogelrichtlijn. De bescherming van de Natura 2000 gebieden volgens deze richtlijnen is in 2005 

geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998, thans de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Ook het PAS is verankerd in de Wnb. Provincies zijn verantwoordelijk voor de bescherming van 

een belangrijk deel van Natura 2000 gebieden: het opstellen van Natura 2000 beheerplannen, het 

beheer dat nodig is voor de realisatie van de Natura 2000 doelen, de monitoring, de 

vergunningverlening en handhaving. Door middel van vergunningen en toestemmingsbesluiten 

op grond van de Wnb wordt ook een deel van de beschikbare ontwikkelingsruimte toegedeeld 

aan activiteiten en projecten. Hiertoe zijn door Gedeputeerde Staten beleidsregels vastgesteld.

De PAS is relevant voor: ruimtelijke ordening, economische zaken, mobiliteit & milieu.

Relatie externe partijen

De PAS is relevant voor elke initiatiefnemer van een activiteit of een project waarmee stikstof 

wordt uitgestoten, in het bijzonder de industrie, de agrarische sector en overheden. Voor de 

uitvoering van beheermaatregelen in N2000-gebieden is de PAS relevant voor de terrein 

beherende organisaties die veelal de herstelmaatregelen uitvoeren.

Proces en rol Staten 

Voorgeschiedenis 

Op 1 juli 2015 zijn de PAS en onderliggende provinciale beleidsregels in werking getreden.

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.

Op 20 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het aanpassen van de Regeling 

natuurbescherming, inhoudende aanpassing van de wijzigingsdatum van het Register en de bij 

de Regeling natuurbescherming behorende prioritaire projectenlijst waarin enkele Rijksprojecten 

zijn gewijzigd en met de geactualiseerde gebiedsanalyses. Dit is ten behoeve van de ter inzage 

legging van de partiële herziening van het PAS M16+L. Ingangsdatum van de herziening van het 

PAS M16+L staat gepland later dit jaar.

Vervolgproces

De actualisatie van de prioritaire projectenlijst is onderdeel van de herziening van het PAS M18. 

Terinzagelegging (TIL) van de partiele herziening M18 vindt in de eerste helft van 2018 plaats.   

Inwerkingtreding van het PAS M18 staat gepland op 1 juli 2018. Voor beide dient vantevoren  

besluitvorming door Gedeputeerde Staten plaats te vinden.

Stand van zaken

Inmiddels is de PAS twee jaar in werking en is het PAS nog relatief nieuw. Dit betekent dat er op 

bepaalde aspecten nog steeds nadere beleidsuitwerking plaatsvindt en dat het PAS wordt 

aangepast en verbeterd naar aanleiding van opgedane ervaring en nieuwe inzichten.
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Financiële aspecten 

Met dit besluit wordt geen financiële verplichting vastgelegd. De herstelmaatregelen, die 

beschreven zijn in de gebiedsanalyses zijn geborgd via overeenkomsten met de 

terreinbeheerders. Deze overeenkomsten zijn in aparte besluiten vastgelegd. Deze vaststelling 

van de lijst met prioritaire projecten heeft geen consequenties voor de bestaande 

overeenkomsten.

De kosten (11 miljoen) worden gedekt uit programma 1 (deelproductnr 004190 

Beheermaatregelen PAS Natura 2000). De maatregelen worden uitgevoerd tot het einde van de 

1e PAS-periode (2021). Het hele PAS-programma kent 3 perioden en loopt tot 2033. De lasten 

drukken daarom op meerdere jaren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen: - Bijlage 1.  Lijst provinciale prioritaire projecten PAS Aerius M18
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