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Dia 2

Een verhaal over het uitdelen van 

taarten, voor en na de PAS 



Stikstof en gebiedsontwikkeling Klavertje 4

- Industrie

- Infrastructuur 

- Glastuinbouw

- Veehouderij

24 

november 



Dia 4

Er was eens …

Het mitigatieplan Klavertje 4

• Van visie naar concrete besluiten

• Behoefte aan ontwikkelruimte stikstof

• Mitigerende maatregelen en saldering op gebiedsniveau

• Tot de komst van de PAS

• Insteek: onderbouwing structuurvisie en 

bestemmingsplannen, voor inwerkingtreding PAS

• Mitigatie vooraf bij een project, zekerheid voor bedrijven

• Dus een eigen “stikstof ontwikkelingsruimte taart”

Voor 1 juli 2015



Dia 5

Uitvoering mitigerende maatregelen

“oefenen met een mini-PAS”

Voor 1 juli 2015



Dia 6

Prognose ontwikkelruimte bijgesteld
verwachtingen veranderen, net als rekenmodellen en feitelijke 

ontwikkelingen anders dan vooraf ingeschat

Structuurvisie 2011
Verwachte ontwikkelingen 2013/2014

Voor 1 juli 2015



• Prognose behoefte 

ontwikkelruimte naar 

boven bijgesteld vanwege 

nieuw rekenmodel

• Feitelijke aanspraak op 

ontwikkelruimte lager dan 

verwacht

• Uitvoering 

herstelmaatregelen op 

orde (mitigatie van 

potentiele maar niet 

opgetreden effecten)

De bakkerij heeft flink 

gebakken; berichten over 

mogelijk tekort, maar nog 

genoeg voorraad

Voor 1 juli 2015



Dia 8

Vanaf 1 juli 2015: het PAS en dit prioritair project



Dia 9

Casus mestverwerking installatie

• Bestemmingsplan bedrijventerrein vastgesteld (m.b.v. eigen 

mitigatieplan)

• PAS in werking

• Initiatief voor mestverwerking, groter effect dan waar 

rekening mee is gehouden bij aanmelding Klavertje 4 in 

PAS



Dia 10

Vergunning mestverwerker
• Aanspraak maken op de ontwikkelruimte PAS, onderdeel 

prioritair project ? Gaat ten koste van ontwikkelruimte voor 

andere projecten/initiatieven

• Verhogen claim ontwikkelruimte K4 als prioritair project?

• Aanspraak maken op vrije ontwikkelingsruimte?

• En hoe zit het met die eigen taartenvoorraad (mitigatieplan) 

dan? Er is nog genoeg ……

• In PAS-methodiek wordt bij toedeling geen rekening 

gehouden met effecten mitigatie. 



Dia 11

Casus: realisatie Railterminal

Planniveau

• PAS biedt geen ontwikkelruimte aan plannen (tenzij …)

• Juridisch nog steeds knelpunten voor bestemmingsplannen

• Railterminal geen onderdeel autonome ontwikkeling

• Delen wel maar ook delen geen onderdeel K4 als prioritair project 

• Of er voldoende ontwikkelruimte is dus nog onzeker

• Wel of geen Passende beoordeling nodig?

• Wat maakt het plan maximaal mogelijk?

• Bij MER: inzicht in effecten en ruimte, kunnen effecten 

geminimaliseerd worden



Dia 12

Casus: beëindiging en samenvoegen veehouderijen

Planniveau

• Maximale mogelijkheden nieuw bouwblok

• Onderling “uitruilen” emissie en depositie locaties

• Vastleggen emissieplafond in postzegel bestemmingsplan

Projectniveau

• Geen externe saldering meer (behoudens uitzonderingen) sinds 

inwerkingtreding PAS

• Maar wel een directe samenhang.

• Verschil tussen interne saldering en externe saldering 

• Onzekerheid voor ondernemer



Dia 13

Voor en na de inwerkingtreding van de PAS

• Bijstellingen blijven nodig

• Na 1 juli 2015 eigen mogelijkheden beperkt

• Niet meer: externe saldering, eigen bronmaatregelen, eigen 

mitigerende maatregelen

• PAS: zeer omvangrijk en integraal

• Maar: is en blijft er genoeg ontwikkelruimte beschikbaar?

• Die onzekerheid lokt “het graaien naar ontwikkelruimte” uit



Dia 14



Dia 15

PAS en een bestemmingsplan met veehouderijen

voorbeeld Sint Anthonis



Dia 16

Afstand tot N2000 gebieden relatief groot, alleen stikstof 
relevant v.w.b. mogelijk effect

Maar: bij maximale benutting planologische ruimte forse toename 
stikstofbelasting op alle N2000-gebieden. Zonder stikstofregeling in 
bestemmingsplan zijn negatieve effecten N2000 gebieden niet uit te sluiten



Dia 17

Bij een drempelwaarde van 1 mol genoeg taart voor 
iedereen. Drempelwaarde inmiddels lager 
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• Stikstofregeling bestemmingsplan buitengebied

• Te vergelijken met stikstofregeling bestemmingsplan voor een 

bedrijventerrein

• Gebruiksverbod als er sprake is van een toename van stikstofemissie

• Geen toename als toename emissie lager is dan drempelwaarden uit 

de PAS

• Hoe om te gaan met bereik tussen 0,05 en 1,0 mol/ha/jaar ? Juridisch 

nog onzeker

• Verschil tussen 6-jaar perioden PAS en plantermijn bestemmingsplan

• Wetgeving nu nog niet op elkaar afgestemd

Hoe ingespeeld op de PAS?
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Passage uit stikstofregeling bestemmingsplan buitengebied

Stikstofemissie/plantoets artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998 
Het bestemmingsplan maakt het voor (intensieve) veehouderijen mogelijk om hun veestapel uit 
te breiden en/of te wijzigen onder meer door de benutting van de nog niet gerealiseerde 
bouwmogelijkheden. (eventueel: ook voorziet het plan in de mogelijke oprichting en/of wijziging 
en/of uitbreiding van mest- en/of organische (bij)productvergisting.) Evenwel geldt bij deze 
gebruiksmogelijkheden dat de ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan bestaande 
ammoniakemissie op bedrijfsniveau niet mag toenemen. De reden daarvoor is gelegen in het 
feit dat een toename van ammoniakemissie kan leiden tot een toename van stikstofdepositie in 
Natura 2000-gebieden. Door die toename zijn significante effecten op voor stikstofgevoelige 
habitattypen en -soorten niet zonder meer uit te sluiten vanwege de veelal hoge 
achtergronddepositie binnen Natura 2000-gebieden. Om het bestemmingsplan in 
overeenstemming met artikel 19j Natuurbeschermingswet te kunnen vaststellen is daarom 
gekozen voor het opnemen van een ammoniakemissieplafond in de gebruiksregels. Door deze 
gebruiksregel is op bedrijfsniveau verzekerd dat een wijziging of uitbreiding van de veestapel 
niet zal leiden tot een mogelijk significant effect op enig Natura 2000-gebied vanwege 
stikstofdepositie.  
 
Uitgangspunt van de ammoniakemissieplafondregeling is dat er geen sprake mag zijn van een 
toename van stikstofemissie ten opzichte van de ten tijde van de vaststelling van het 
bestemmingsplan feitelijk bestaande situatie.  
 
In de planregels is een koppeling aangebracht met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de 
daarmee samenhangende regelgeving (onder meer de Wet van 8 oktober 2014, houdende 
wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof), Staatsblad 
2014, 419 en het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof).  
 
Wat betreft de ecologische onderbouwing van het gegeven dat het gebruik maken van de 
depositie voor grenswaarden niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van enig 
Natura 2000-gebied, kan worden verwezen naar de passende beoordeling bij het PAS  

Deze sheet aanpassen tot bullits

Veehouderijen zorgen voor ontwikkelruimte. Maar zijn ook een 

achilleshiel v.w.b. de houdbaarheid PAS. Denk aan het verschil 

tussen nu vergunde stallen en huidige maximale emissiewaarden, 

de groei van de melkveehouderij, vragen om taart vanuit de 

landbouw en black box gehalte uitgangspunten PAS m.b.t. 

ontwikkeling veehouderij 
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Vragen?
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