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Persbericht: Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

 

Milieueffectrapport PAS onderstreept be-

lang monitoring 

 

De Commissie m.e.r. heeft het aangepaste milieueffectrapport voor het Pro-

gramma Aanpak Stikstof (PAS) beoordeeld. Gegeven de onzekerheden in de ef-

fecten is monitoring van  de luchtkwaliteit en van het natuurherstel essentieel om 

doelstellingen te halen en  waar nodig extra maatregelen in te zetten. Het rapport 

laat een goede aanpak zien om bij te kunnen sturen bij tegenvallers. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu - besluit over het 

project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Het Rijk wil de achteruitgang van Nederlandse natuurgebieden (Natura 2000) door de 

te hoge belasting/verontreiniging met stikstof stoppen (afkomstig van veehouderijen, 

verkeer en industrie). Het Rijk stelt daarom in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

maatregelen voor om de uitstoot van stikstof tegen te gaan, natuur te herstellen en 

daardoor ruimte te creëren voor nieuwe economische ontwikkelingen. De staatssecre-

taris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu besluiten bin-

nenkort over het PAS. Voorafgaand aan dit besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in 

een milieueffectrapport. De Commissie constateerde eerder dat het rapport nog niet 

compleet was.  

 

De Commissie is nu gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie was eerder van mening dat het MER voor het PAS te optimistisch is over 

het positieve effect van in het PAS opgenomen herstelmaatregelen voor natuur. Het 

aangepast rapport beschrijft voor de eerste PAS-periode (zes jaar) een procesaanpak 

van intensieve monitoring, onderzoek en evaluatie om te controleren of maatregelen 

voldoende effectief zijn. De maatregelen ‘achter de hand’ worden de komende drie jaar 

uitgewerkt, zodat ze klaar zijn om ingezet te kunnen worden bij het eerste evaluatiemo-

ment in 2017. 

 

Voorzitter Kees Linse: ‘Een goed monitoringprogramma voor luchtkwaliteit en natuur-

herstel is essentieel zodat tijdig bijgestuurd kan worden bij tegenvallers. De beschikbare 

ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen is namelijk afhankelijk van het daad-

werkelijk optreden van natuurherstel.’ 

 

De Commissie vindt dat met de beschreven procesaanpak onzekerheden in effecten 

kunnen worden opgevangen en er daardoor een goede basis ligt om een goed onder-

bouwd besluit over de PAS te kunnen nemen. 
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