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Aanpassing criterium vergunningverlening PAS  

De landelijke PAS-systematiek (Programma Aanpak Stikstof) wordt met inwerkingtreding 

van AERIUS-versie M16L gewijzigd. Voortaan wordt ook in gebieden waar geen 

overschrijding van de kritische stikstofdepositiewaarden plaatsvindt en deze overschrijding 

ook niet benaderd wordt, gemonitord. Op die manier zal meer inzicht ontstaan in de totale 

stikstofdepositie en kan eerder worden geanticipeerd op dreigende overschrijdingen in 

Natura 2000 gebieden. Doel is om te voorkomen dat er nieuwe overschrijdingen ontstaan.

De beoogde wijziging beïnvloedt de vergunningverlening per 1 september 2017.

Momenteel wordt op grond van artikel 2.2 lid 1 onder a  van de Beleidsregel uitvoering Wet 

natuurbescherming (hierna: de Beleidsregel) alleen op natuurwaarden (habitattypen en 

leefgebieden van soorten) waar de kritische stikstofdepositie wordt overschreden of bijna 

wordt overschreden, ontwikkelingsruimte van maximaal 3 mol via een vergunning 

toebedeeld. Deze bepaling ziet er op toe dat per initiatief slechts een beperkte hoeveelheid 

ontwikkelingsruimte kan worden toegekend en niet een groot deel van de schaarse 

ontwikkelingsruimte naar één aanvrager gaat. 

Voor de gebieden die niet te maken hebben met stikstof overbelasting - de zogenaamde 

‘niet OR-relevante haxagonen’ - is in veel gevallen een grote hoeveelheid 

ontwikkelingsruimte beschikbaar voordat de kritische depositiewaarde benaderd wordt. 

Hierdoor is het niet nodig om de beperking van max 3 mol per initiatief van toepassing te 

verklaren. Zonder verduidelijking in de Beleidsregel zou beargumenteerd kunnen worden dat 

de max van 3 mol ook van toepassing zou zijn op gebieden zonder stikstofoverbelasting. Dat 

is uitdrukkelijk niet de bedoeling want dit zou onnodige beperkingen opleggen aan 

economische ontwikkelingen. Daarom is in aan artikel 2.2 lid 1 onder a  van de Beleidsregel 
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een zinsnede toegevoegd waarin wordt aangegeven dat de beperking van 3 mol alleen geldt 

voor gebieden met (naderende) stikstofoverbelasting (de OR-relevante hexagonen). 

Aanpassing criteria aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap

Aanleidingen voor aanpassing in de criteria voor aanwijzing tot Bijzonder Provinciaal Landschap 

zijn:

 de aanvraag van Midden-Delfland dit voorjaar voor aanwijzing tot Bijzonder Provinciaal 

Landschap en 

 het advies hierover van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Zuid-Holland, 

met aanbevelingen om de criteria voor benoeming tot Bijzonder Provinciaal Landschap aan 

te passen en 

 de consultatie over deze aanvraag en dit advies van de PARK in de vergadering van de 

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 17 mei dit jaar en de consultatie over de 

voorgenomen aanpassing van de criteria in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 

6 september dit jaar. 

Deze aanpassingen richten zich nadrukkelijk niet op het bieden van (extra) bescherming. 

Aanwijzing tot Bijzonder Provinciaal Landschap vormt een kwaliteitslabel ter erkenning, 

ondersteuning en stimulering van energie van partijen en netwerken in en rond het gebied. 

Een kwaliteitslabel waarbij vanuit een breedgedragen eigenaarschap en ambitie wordt gekomen 

tot een gemeenschappelijk ontwikkelperspectief, acties en investeringen in de ruimtelijke kwaliteit 

van het landschap.

Het betreft  de volgende aanpassingen in de criteria voor aanwijzing tot Bijzonder Provinciaal 

Landschap: 

1. Initiatief: een aanvraag tot benoeming tot Bijzonder Provinciaal Landschap kan alleen 

plaatsvinden door partijen vanuit het betreffende gebied, waaronder ten minste alle 

inliggende gemeenten. 

2. Afbakening: het gebied waarvoor de aanvraag wordt ingediend is geografisch helder 

afgebakend. De geografische beperking tot de voormalige rijksbufferzones of de in de VRM 

opgenomen groene buffers komt te vervallen. 

3. Bijzondere kwaliteit(en): de bijzondere kwaliteiten en het bijzondere belang van het gebied 

dienen in de aanvraag beschreven te zijn. Het gaat hierbij om landschappelijke, 

cultuurhistorische en/of natuurwaarden als ook de positionering daarvan in een bredere 

ruimtelijke context met zijn ontwikkelingen en opgaven voor de toekomst. 

4. Context: of een gebied bijzonder genoeg is om benoemd te worden tot Bijzonder Provinciaal 

Landschap hangt mede af van de context. Die context kan bijvoorbeeld zijn:

 dat het landschap van grote waarde is voor de bewoners van het gebied en van de 

stedelijke omgeving en mogelijk tegelijkertijd ook onder grote verstedelijkingsdruk 

staat vanuit het gebied en / of de omgeving. Een dergelijk gebied kan worden 

aangeduid als een stadslandschap. 

 dat het in provinciaal en / of nationaal perspectief om een bijzonder, gewaardeerd en 

identiteitsrijk landschap gaat. Het kan hierbij zowel gaan om het voor Zuid-Holland 

zo kenmerkende kust-, rivieren- als veenweidelandschap.
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5. Eigenaarschap: de aanvraag wordt gesteund door een brede coalitie aan partijen in en rond 

het gebied, bij voorkeur bestaande uit een coalitie van overheden, maatschappelijke 

organisaties en ondernemers in en rond het gebied.

6. Visie: deze brede coalitie heeft een helder ontwikkelperspectief om de landschappelijke 

kwaliteit te beschermen, te versterken en verder te ontwikkelen. 

7. Energie voor actie en investeringen: in de aanvraag dient die energie zichtbaar gemaakt te 

worden in de vorm van activiteiten en investeringen van alle partijen die aan de realisatie van 

die visie bijdragen. De aanvraag gebeurt bij voorkeur in de vorm van een bidbook waarin dit 

wordt aangetoond. 

8. Sturing en borging: de aanvraag legt een heldere bestuurlijke aansturing vast en een 

actieve borging van de ruimtelijke kwaliteit en het ontwikkelperspectief.

9. Duur: de benoeming tot Bijzonder Provinciaal Landschap is voor een periode van acht jaar

met een provinciale halfwegevaluatie na vier jaar. Na acht jaar volgt een evaluatie door de 

provincie om te beoordelen of, nadat gecheckt is of de aanvrager daar behoefte aan heeft, dit 

kwaliteitslabel zal worden verlengd. Verlenging is voor een periode van 4 jaar, waarbij het 

aantal mogelijke verlengingen niet is gelimiteerd. Van een eventuele verlenging kan slechts 

sprake zijn als het gebied, net als bij de eerste of eerdere aanvraag, aan kan tonen dat deze 

verlengde benoeming energie in en rond het gebied vrijmaakt en stimuleert die leiden tot 

acties en investeringen om de landschappelijke kwaliteit te beschermen, versterken en 

ontwikkelen. Als de oorspronkelijke aanvraag hier voor de periode waarvoor de verlenging is

aangevraagd onvoldoende zicht op biedt, dan wordt de aanvrager verzocht een 

geactualiseerde of nieuwe aanvraag in te dienen. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlagen:
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