
Het eerste kwartaal van het tweede PAS-jaar is verstreken (eerste PAS-periode is van 1 juli 2015 tot en met 
1 juli 2021). Tijd om opnieuw de balans op te maken. Deze ‘situatiefoto”geeft de analyse van de uitgifte 
van ontwikkelingsruimte vanaf de inwerkingtreding van de PAS op 1 juli 2015 tot 30 september 2016 weer.

Landelijke gegevens
Sinds 1 juli 2015 tot de peildatum 30 september 
2016 zijn landelijk ruim 3400 (ontwerp)
vergunningen verleend. Meer dan 95% van 
de aanvragen hebben betrekking op de 
landbouwsector. In dezelfde periode zijn bijna 
3.000 meldingen gedaan.

Vergunningen:

In meer delen van het land maximum uitgifte 
ontwikkelingsruimte bereikt
In de PAS-gebieden Veluwe en Lieftinghsbroek 
(Groningen) is op enkele hexagonen de 60% 
bereikt. De vrije ontwikkelingsruimte is hier tot 
1 juli 2018 op.

Meldingen:
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Gegevens Noord-Brabant

Meldingsruimte (onder grenswaarde)
Sinds 1 juli 2015 tot de peildatum 30 september 
2016 zijn 759 meldingen gedaan. Voor een 
drietal gebieden is de grenswaarde verlaagd 
omdat voor deze gebieden de grens van 95% 
van de beschikbare meldingsruimte is bereikt 
(tot 1 juli 2021). Ontwikkelingen die betrekking 
hebben op deze gebieden kunnen niet meer 
gemeld worden. De onderstaande figuur geeft 
aan binnen welke gebieden de meldingsruimte op 
is en voor welke gebieden nog wel een melding 
ingediend kan worden (peildatum 30 september 
2016).

N2000-gebied

Meldingsruimte op:

Deurnsche Peel & Mariapeel

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Ulvenhoutse Bos

1 Opgemerkt wordt dat het hier om het totaal aantal PAS-aanvragen gaat die bij de provincie Noord-Brabant zijn ingediend. Hierbij zijn ook 

aanvragen voor initiatieven in andere provincies waarvoor Noord-Brabant het bevoegd gezag is. Daarnaast betreft het ook aanvragen waar-

voor geen ontwikkelingsruimte nodig is en aanvragen die niet op basis van stikstof vergunningplichtig zijn, maar op basis van andere aspecten.

N2000-gebied gemeld %

Nog meldingsruimte beschikbaar:

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 93
Kempenland-West 90
Brabantse Wal 87
Groote Peel 76
Regte Heide & Riels Laag 73
Langstraat 72
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 68
Krammer-Volkerak 64
Oeffelter Meent 56

Strabrechtse Heide & Beuven 52

Leenderbos, Groote Heide & De 
Plateaux

<50

Weerter- en Budelerbergen & 
Ringselven

<50

Aanvragen vanaf 1 juli 2015
Sinds 1 juli 2015 zijn ruim 770 
vergunningaanvragen1 ingediend (peildatum 30 
september 2016). In juli 2015 was er een piek in het 
aantal aanvragen. Sinds die tijd is er een constante 
stroom van 35 tot 45 aanvragen per maand.

Kwartaalgegevens
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In de periode tot en met 30 september 2016 zijn 
439 vergunningen definitief verleend. Er is geen 
vergunning geweigerd en de hardheidsclausule is 
tweemaal toegepast.

Nog geen geweigerde vergunningen
In de beleidsregel PAS is opgenomen dat er zeer 
beperkt ontwikkelingsruimte wordt uitgegeven 
in vier Natura 2000-gebieden. Dit betreft de 
“Deurnsche Peel & Mariapeel”, “Groote Peel”, 
“Strabrechtse Heide & Beuven” en “Kampina 
& Oisterwijkse vennen”. Op dit moment zijn op 
basis van deze regel nog geen vergunningen 
geweigerd. In het voortraject is vaak al duidelijk 
voor de aanvrager dat de aangevraagde 
vergunning niet zal worden gehonoreerd.

Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS
In de beleidsregel PAS is opgenomen dat 
maximaal 16% van de beschikbare vrije 
ontwikkelingsruimte per jaar wordt uitgegeven. 
In het begin van het jaar (derde kwartaal 
van het eerste PAS-jaar) bleek dat in 10 van 
de 15 Brabantse Natura 2000-gebieden het 
percentage van 16% was bereikt. Op 1 juli 2016 
is opnieuw 16% beschikbaar gekomen. Nu aan 
het einde van het eerste kwartaal van het tweede 
PAS-jaar is in drie gebieden reeds meer dan 
32% uitgegeven. Dit houdt in dat voor deze drie 
gebieden geen ontwikkelingsruimte meer kan 
worden uitgegeven in dit PAS-jaar. 

N2000-gebieden

Uitgegeven ontwikkelingsruimte
> 32% ontwikkelingsruimte uitgegeven

Oefelter Meent

Krammer-Volkerak

Regte Heide & Riels Laag

Uitgegeven ontwikkelingsruimte
Tussen 16% en 32% ontwikkelingsruimte 
uitgegeven

Brabantse Wal

Deurnsche Peel & Mariapeel

Groote Peel

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Kempenland-West

Langstraat

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Strabrechtse Heide & Beuven

Ulvenhoutse Bos

Vlijmense Ven, Moerputten & Bossche Broek

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Boven de maximale jaarruimte van 16% is het niet 
zonder meer mogelijk om ontwikkelingsruimte uit 
te geven op deze gebieden, tenzij:
• veehouderijen die voor het gehele bedrijf 

gemiddeld voldoen aan bijlage 2 van de 
Verordening Stikstof;

• overige bedrijven die de 
energiebesparingsmaatregelen nemen die 
zich binnen 6 jaar terug verdienen.

en:
• wegprojecten (incl. bijbehorende 

voorzieningen); 

Tot 30 september 2016 zijn 15 (ontwerp)
vergunningen afgegeven, waarbij de aanvraag 
voldoet aan deze duurzaamheidscriteria. Een 
aantal aanvragen zijn aangehouden rond 1 
juli 2016 en daarna opnieuw beoordeeld bij 
het vrijkomen van nieuwe jaarruimte. Op dit 
moment zijn een drietal aanvragers weer in de 
gelegenheid gesteld hun aanvraag aan te passen 
op deze criteria.

30 september 2016


