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Hierbij ontvangt u de reactie van Natuur & Milieu mede namens De Natuur en Milieufederaties op de ontwerp-

PAS en de ontwerp-regeling. Ons commentaar valt in drie delen uiteen:   

 

1. PAS inzetten voor een ambitieuze reductie van depositieruimte 

2. Uitbreiding instrumenten, maatregelen en borging van de PAS nodig 

3. Aanvullend programma voor kwetsbare habitats als herstelmaatregelen niet effectief genoeg zijn; 

uitgifte depositieruimte tot uiterste beperken 

 

Voor reacties op provinciale regels en op de gebiedsanalyses verwijzen wij naar de zienswijzen van provinciale 

natuur- en milieufederaties en lokale milieugroepen.  

 

 

1 PAS inzetten voor een ambitieuze reductie van depositieruimte 

 

Landbouw, verkeer en industrie brengen te veel stikstof in de lucht en in het water. Dit is zeer nadelig voor de 

kwaliteit van natuurgebieden. In vergelijking met andere EU-landen scoort Nederland beroerd met de gunstige 

staat van instandhouding van Natura 2000 gebieden waarvoor wij internationale verantwoordelijkheid dragen1. 

Om met name de uitstoot in de landbouw te reduceren is jaren aan de PAS gewerkt met een tweeledig doel: natuur 

beschermen door verlagen van deposities én ruimte te scheppen voor de ontwikkeling van bedrijven, rekening 

houdend met stikstofemissies uit andere bronnen. Daaraan toegevoegd zijn herstelmaatregelen die leiden tot 

betere condities voor natuur of als tijdelijke overbrugging kunnen dienen voor de situatie dat de vereiste condities 

voor natuurkwaliteit nog niet zijn bereikt. De PAS is daarmee een steeds omvangrijker, complexer en kostbaar 

instrument geworden. Bij zo’n inzet passen ambitieuze doelen. Helaas ontbreken die. De reducties die in de 

Gebiedsanalyses worden berekend laten slechts marginale resultaten zien. In Voornes duin nog geen 3% , in de 

Peel 4%, in het Binnenveld  6% reductie van depositie in 2021. Het aandeel van de PAS is volgens het plan MER 

klein, namelijk slechts 2% ten opzichte van de autonome ontwikkeling in 2030. Zelfs met een tweede PAS-periode 

komen in 2030 de vereiste condities voor natuurkwaliteit in veel gebieden niet in beeld. In veel te veel gebieden 

worden in 2030 de Kritische Depositiewaarden (KDW’s) voor habitats bij lange na niet gehaald. Dat vinden wij 

teleurstellend, maar ook een onbevredigende uitkomst voor alle kosten die voor de PAS zijn gemaakt.  

                                                           
1 Perspectieven voor de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland, Milieu- en Natuurplanbureau, (MNP) Bilthoven mei 2007 



Daarbij komt dat een doel van de PAS is het verminderen van aantal vergunningaanvragen (van 1300 tot 1700 per 

jaar tot een aantal van 650 tot 850 per jaar, zie ontwerp-Besluit grenswaarden). Wij betwijfelen of dit doel 

werkelijk wordt bereikt, gezien de nu al soms duizenden vergunningaanvragen die bij de invoering van de PAS 

worden gedaan. Of dit in de praktijk hanteerbaar is, is twijfelachtig. Bovendien lijkt het erop of het PAS systeem 

alleen is gemaakt om depositieruimte op te vullen. Naar onze mening is een zodanig complex systeem als de PAS 

pas te verantwoorden als er ook een hoge ambitie is voor het reduceren van stikstofbelasting. De PAS heeft veel 

meer waarde als de PAS wordt afgemeten aan concrete doelen voor de reductie van emissies. Gezien de beschrij-

vingen in de gebiedsanalyses menen wij dat in de eerste periode tot 2021 een reductie van 20-30% van stikstof-

emissies het doel zou moeten zijn.  

 

 Het gebruik van de PAS is weinig zinvol als er geen beter perspectief op het realiseren van natuur-

kwaliteit komt, en meer gebieden onder de KDW komen. Wij verzoeken u om voorafgaand aan de 

vaststelling van de PAS een planalternatief met een drastische reductie van emissies in alle sectoren 

(industrie, landbouw, verkeer en vervoer, consumenten) te onderzoeken en door te rekenen.  

 

 

2 Uitbreiding instrumenten, maatregelen en borging van de PAS nodig 

 

In de PAS-periode tot 2021 worden relatief en absoluut gezien de minste reducties gehaald; de relatieve winst met 

de PAS moet pas in de periode daarna komen, in een tweede PAS-periode. Dat vinden wij te lang duren. Het 

probleem van te hoge deposities is al jaren bekend en zal daarom nu moeten worden aangepakt. In veel gevallen 

zijn maatregelen en technieken bekend die leiden tot emissiereducties. Wij pleiten daarom voor een meer 

omvattende en betere inrichting van de eerste PAS-periode wat moet leiden tot: 

A. een drastische verlaging van de depositieruimte 

B. beperking van de ontwikkelingsruimte of fasering naar de tweede periode 

C. extra waarborgen in het systeem van besluitvorming voor de PAS  

 

A. Drastische verlaging van de depositieruimte door: 

1. Overbodige reserveringen voor prioritaire projecten uit de ontwerp-regeling te schrappen; in elk geval 

projecten waarvoor maatschappelijk draagvlak ontbreekt, zoals vliegveld Twente, Nieuw Gemengd 

Bedrijf Grubbenvorst, kolencentrales op de Maasvlakte resp. bij de Eemshaven. De vrijkomende 

depositieruimte moet uiteraard niet opnieuw voor andere projecten worden benut.   

2. Screening van de gehele lijst prioritaire projecten op hun stikstofemissies en deze screening laten 

meewegen in de prioriteitsbepaling.  

3. Verminderen van de snelheidslimiet op autosnelwegen naar ten hoogste 120 km. Ook als dit geen 

algemeen beleid is, kan hiervoor in veel situaties op vele trajecten de noodzaak aanwezig zijn, zoals nu 

bijvoorbeeld op de Veluwe.  

4. Niet langer uitstellen van het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren en in ieder 

geval alle nieuwe vergunningen minimaal aan dit besluit laten voldoen.  

5. Opname van maatregelen uit planalternatief 3 van het planMER die integraal milieuvoordeel hebben, 

zoals beter voermanagement, heffingen op brandstoffen in industrie en scheepvaart en de differentiatie 

van havengelden. En deze aanvullen met programma’s voor energiebesparing.  

6. Sanering van de emissies van veehouderijbedrijven gelegen binnen 250 m van stikstofgevoelige Natura 

2000 gebieden (zie planalternatief 4 planMER). 

7. Geen uitbreidingen toe te staan van veehouderijen binnen een straal van 500 m van stikstofgevoelige 

Natura 2000 gebieden. 

8. Versnelde sanering van stoppende veehouderijbedrijven; en sowieso sluiten van bedrijven die zich niet 

aan de stoppersregeling houden.  

9. Meenemen van activiteiten onder de grenswaarde van 1 mol. Wij betwijfelen daarbij of in de depositie-

ruimte de activiteiten die alleen aan een melding zijn gebonden, voldoende worden meegenomen.  



 

B. Beperking of fasering van de ontwikkelingsruimte door:.  

1. Extra ammoniaktoets op uitbreidingen van veehouderijbedrijven in een straal van 5 km van stikstof-

gevoelige Natura 2000 gebieden. 

2. Handhaven van dierrechten voor varkens en pluimvee en de compartimentering van mestoverschot-

gebieden uit de Meststoffenwet tot in ieder geval na de afloop van de eerste PAS periode. 

3. Instellen van (sub)compartimenten mestoverschotgebieden rond kwetsbare habitatgebieden zoals de 

Peel en het Binnenveld. 

4. Instellen van compartimenten mest en ammoniak rond de zeer kwetsbare habitatgebieden zoals de 

duingebieden in Zuid- en Noord Holland. 

5. Uitgave van ontwikkelruimte pas open te stellen als - na drie jaar - de jaarlijkse monitoring start. 

Bijsturing gaat steeds over een tijdvak van drie jaar; de eerste drie jaar van de PAS mogen daarom niet 

worden gebruikt voor ontwikkeling.  

6. Koppeling van de uitgifte van ontwikkelingsruimte voor de landbouw aan tegenprestaties per veehou-

derijsector. Nu is een ruime 5,6 kiloton gereserveerd, maar onduidelijk is welke maatregelen elk van de 

sectoren neemt.  

7. Toetsing van de uitbreidingen in de gehele melkveehouderijsector vanaf 2013, toen duidelijk werd dat de 

zuivelquota in de EU zouden worden geschrapt; niet toekennen van ontwikkelingsruimte aan melkvee-

bedrijven die in 2013 niet voldeden aan het criterium van grondgebondenheid.   

 

C. Extra waarborgen in het systeem van besluitvorming voor de PAS door:  

1. Grondige analyse van de verschillen tussen gemeten en berekende achtergronddepositie en de onzeker-

heidsmarge bij de toerekening van deposities aan emissiebronnen. Jaarlijkse monitoring is nodig om 

deze grote onzekerheidsmarge te verminderen (die bijvoorbeeld in Voornes duin meer dan een kwart van 

de totale depositie uitmaakt). 

2. Overleg met buurlanden om emissies dichtbij de grens te beperken; bijvoorbeeld over  intensieve 

veehouderijbedrijven zonder luchtwassers die vlak over de grens bij Ter Apel zijn gelegen. Welke extra 

inspanningen worden hiervoor gedaan? 

3. Inbouwen van een check op ontwikkelruimte ten gevolge van de opvulling van latente vergunningsruimte 

bij veehouderijen2. Wij gaan ervan uit dat het feitelijke aantal dieren (landbouwtelling mei 2014) maat-

gevend is voor de PAS. Eventueel wel extra benutte ruimte moet worden gekort op de ontwikkelruimte; 

maar nog beter is latente vergunningsruimte te schrappen3.  

4. Geen algeheel pardon voor de zogenoemde interimmers (dit wordt nu min of meer overgelaten aan 

provinciale regels). Een algeheel pardon zou zeer onrechtvaardig zijn ten opzichte van bedrijven die zich 

wel aan de regels hebben gehouden en een vergunningen hebben aangevraagd. Beoordeling van de 

stikstofdepositie van het interimbedrijf dient ons inziens in alle gevallen te worden getoetst aan het PAS-

kader, dus te worden gekort op de ontwikkelruimte (pag 45, ontwerp-PAS). 

5. Inzage in Aerius Register voor eenieder mogelijk te maken. Gezien het grote belang dat aan Aerius wordt 

toegekend voor de monitoring van depositie van projecten en activiteiten, vinden wij dat Aerius Register 

openbaar moet zijn en voor iedereen ter inzage. Bovendien wordt de berekening van activiteiten die 

tussen grens- en drempelwaarde vallen met Aerius gedaan conform het Besluit houdende grenswaarden 

programmatische aanpak stikstof en vindt met Aerius een signalering plaats bij gebruik van 95% van de 

depositieruimte (waarna grenswaarde wordt verlaagd). Daarmee is Aerius Register bepalend voor de 

vormgeving van de PAS. Het is daarom essentieel dat het register voor een ieder toegankelijk is.  

6. Idem, de inzage van Aerius Monitor voor eenieder. In Aerius Monitor moet ook expliciet aandacht 

worden gegeven aan de groei van depositieruimte ten gevolge van activiteiten zoals uitbreidingen van 

                                                           
2 zie Boerderij nieuws van 4 febr 2015 
3 Hiervoor is een intrekkings- of wijzigingsbesluit nodig krachtens artikel 43, tweede lid, van de Nbwet 1998 (zie ook uitspraak 
201302406/1/R2  Raad van State d.d. 9 april 2014)  



veehouderijen die onder de meldingsplicht vallen of zelfs onder de drempelwaarde blijven. Aerius 

Monitor dient daarom ook verifieerbaar en openbaar toegankelijk te zijn.  

7. De provinciale beoordeling of activiteiten aan de meldplicht voldoen of een vergunning moeten 

aanvragen. Het is onduidelijk hoe dit straks verifieerbaar en handhaafbaar in provinciale regels wordt 

geregeld. Hoe wordt bijvoorbeeld vermeden dat een cumulatief effect optreedt boven de grenswaarde van 

1 mol? Wij verzoeken u om deze regels onderwerp van inspraak te laten zijn.  

8. In de provinciale regels ruimte te scheppen voor scherpere maatregelen voor emissiebeperking en 

reductie, zoals het voorschrijven van BBT (best bestaande technieken), aanvullend op landelijke eisen en 

voorschriften. Anderzijds is het wenselijk dat in provinciale regels bij voorrang ontwikkelruimte aan 

voorloperbedrijven wordt toegedeeld, bijvoorbeeld melkveehouderijen die werken met weidegang en een 

gesloten voer-mestkringloop zonder derogatie.  

9. Borging van de herstelmaatregelen in de Uitvoeringsovereenkomsten van provincie met medeonder-

tekening door de staatssecretaris van EZ. Het Rijk draagt de eindverantwoordelijkheid voor natuur-

kwaliteit in Natura 2000 gebieden en moet daarom deze overeenkomsten kunnen afdwingen. Nu wordt 

gesteld dat borging is geregeld in het PAS, maar deze regeling is niet eenduidig4.  

 

Overigens merken wij op dat er in een volgende PAS of bij een herziening van de PAS alle reden is om een plan-

alternatief met minder dieren door te rekenen. Het feit dat dit geen officieel landelijk beleid is, laat onverlet dat dit 

provinciaal beleid kan zijn, zeker in een aantal concentratiegebieden. 

 

 

3 Aanvullend programma voor kwetsbare habitats als herstelmaatregelen niet effectief 

genoeg zijn; uitgifte depositieruimte tot uiterste beperken 

 

Bij gevoelige natuurtypen zijn herstelmaatregelen zoals extra maaien en beweiden nauwelijks denkbaar zonder 

schade aan bodem of vegetatie ondanks dat in een aantal van deze gebieden de natuur vooruit zal gaan door 

maatregelen zoals voor hydrologisch herstel. Drie voorbeelden uit de Gebiedsanalyses:  

 

Grijze duinen in Zuid Holland en zandverstuivingen Drouwenerzand 

Bij het habitat Grijze duinen (in Voornes duin, in Solleveld en Kapittelduinen, en ook in andere duingebieden) is 

instandhouding alleen mogelijk als minimaal de KDW van 1070 mol/ha/jaar wordt gerealiseerd. Maaien of 

begrazen leidt alleen maar tot kapot rijden of vertrappen van de kwetsbare korstmos/ijle planten vegetatie. In 

Voornes duin wordt gemiddeld wel een iets lagere ADW van 1396 mol/ha/jaar bereikt in 2020 maar deze is nog 

veel te hoog. In vier deelgebieden is zelfs een toename te verwachten. De Gebiedsanalyse laat zien dat 92% van de 

grijze duinen in 2030 overbelast blijven. Dat is veel te veel! Tot die tijd zouden herstelmaatregelen de condities 

voor natuurkwaliteit op peil moeten houden. Wij vinden het twijfelachtig of dit is bedoeld met de passende 

beoordeling5 . Het is daarom ook nodig generieke maatregelen te treffen die emissies drastisch reduceren.  

Eenzelfde analyse maken wij betreffende de habitats van Zandverstuivingen en Heischrale graslanden die zelfs 

nog gevoeliger zijn. Voor Natura 2000 gebeid Drouwenerzand geldt een KDW van 714 mol/ha/jaar aan. De 

Gebiedsanalyse geeft aan dat verbetering van kwaliteit ondanks het huidige beheer uitblijft, maar dat er wel kans 

op herstel is. Wij vragen om geen depositieruimte uit te geven totdat er echt van herstel sprake is.  

 

Levend hoogveen in De Peel en Fochteloërveen 

Bij het habitat Actieve en Herstellende hoogvenen ligt een opgave voor de Deurnsche en Mariapeel en voor 

Fochteloërveen. De KDW is 500 mol/ha/jr. De depositie in de Peel wordt door de PAS echter slechts verlaagd met 

                                                           
4 De letterlijke teksten in het ontwerp-PAS zijn: “Besluitvorming over bijsturing van het programma is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de bij het programma betrokken bestuursorganen” en “Het programma schrijft niet voor welke 
bijsturingsknoppen in welke gevallen moeten worden ingezet.” 
5 zie Effecten van verhoogde stikstofdepositie door 2 nieuwe kolencentrales op duingebieden passend beoordeeld? Bobbink e.a. 
uitgave B-ware research centre, jan 2015 



13,5% tot een niveau van 1466 mol in 2030. Dat is nog veel te veel dus! Toch is de conclusie in de gebiedsanalyse 

dat de situatie niet verslechtert door het nemen van maatregelen. Maar te vrezen valt dat herstelmaatregelen zoals 

machinaal beheer de kwetsbare veenbodem beschadigen. Bovendien is bij een verbeterde hydrologie de Peel nog 

slechter toegankelijk voor beheersmaatregelen. Een betere hydrologie is dringend nodig; de Gebiedsanalyse 

Fochteloërveen waar een positieve ontwikkeling te zien is, onderschrijft dit. Maar ook daar gaat het herstel van 

natuurkwaliteit pas echt doorwerken als er ook veel minder stikstofdepositie is. Hiervoor zijn naast hydrologische 

herstelmaatregelen generieke en bronmaatregelen nodig. Wij vragen om geen depositieruimte uit te geven totdat 

er echt van herstel sprake is. 

   

Trilvenen en blauwgraslanden in Binnenveld en De Bruuk  

In het Binnenveld zijn Trilvenen en Blauwgraslanden de kritische habitats. De gemiddelde ADW Binnenveld gaat 

van 1712 naar 1501 mol/ha/jr in 2030. Ondanks ingewikkelde herstelmaatregelen wordt in 2030 nog steeds de 

overschrijding van de KDW van 1214 mol/ha/jr voorzien.  

Voor de Blauwgraslanden in De Bruuk is de KDW 1071 mol. De trend in kwaliteit wordt in de Gebiedsanalyse 

negatief beoordeeld: “Aan de oostzijde is er echter over een groot oppervlak een voortdurende (verzurings)trend 

gaande waarbij een aanzienlijke kwaliteitsafname optreedt.” Ook hier wordt zwaar geleund op herstelmaatregelen. 

Niet duidelijk is echter hoe deze negatieve trend wordt gekeerd. Toch is er volgens de Gebiedsanalyse ontwikkel-

ruimte. Wij vragen om geen depositieruimte uit te geven totdat er echt van herstel sprake is. 

 

 Het is gewenst dat de PAS wordt uitgebreid met een gevoeligheidsanalyse van de herstelmaatregelen in 

kwetsbare habitats, zoals grijze duinen, levend hoogveen, trilvenen en blauwgraslanden6. Voor deze 

habitats stellen wij voor een extra programma `PAS+´ te starten waarin een robuust lange termijn-

perspectief wordt ontwikkeld.  Zolang er geen duurzaam herstel van habitats zichtbaar is in deze 

gebieden, zal de uitgifte van depositieruimte tot het uiterste moeten worden beperkt.  

 

Voor een uitgebreid commentaar op de gebiedsanalyses verwijzen wij naar de reacties van provinciale Natuur- en 

Milieufederaties, terreinbeherende organisaties en lokale groepen.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Natuur & Milieu,     De Natuur en Milieufederaties, 

Sijas Akkerman    Hans Heijnen 

Themahoofd Voedsel   Directeur Natuur en Milieufederatie Limburg 

                                                           
6 Bij deposities boven 10-15 kg N, equivalent aan 714-1364 mol/ha/jaar, is het volgens eerder genoemd rapport van B-ware 
duidelijk dat:  
- er significante negatieve effecten zijn 
- overschrijdingen van de KDW’s negatieve effecten veroorzaken op o.a. graslanden en heidegebieden 
- verdere aantasting ook plaats vindt in gebieden met regulier beheer 
- hogere en langdurige stikstofdeposities tot meer negatieve effecten leiden 
- 20 jaar herstelbeheer in met name Grijze Duinen nauwelijks de status quo ervan kan handhaven. Veel planten en dieren gaan 
ondanks herstelbeheer zelfs nog verder achteruit. 
 


