
Deze “situatiefoto” geeft een analyse van de uitgifte van ontwikkelingsruimte vanaf de inwerkingtreding 
van de PAS op 1 juli 2015 tot nu.

Landelijke gegevens
Sinds 1 juli 2015 tot de peildatum 7 maart 2016 
zijn ruim 1500 (ontwerp)vergunningen verleend. 
Circa 95% van de aanvragen hebben betrekking 
op de landbouwsector. Sinds 1 juli 2015 zijn 
ruim 2100 meldingen gedaan (peildatum 7 maart 
2016).

Vergunningen verleend

Maximum uitgifte ontwikkelingsruimte in delen 
van het land bereikt
Inmiddels is op de Veluwe op enkele hexagonen 
de 60% bereikt en is de vrije ontwikkelingsruimte 
hier tot 1 juli 2018 op.
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Gegevens Noord-Brabant

Nog in alle gebieden meldingsruimte
Sinds 1 juli 2015 tot de peildatum 7 maart 2016 
zijn 552 meldingen gedaan. Op dit moment 
is er nog in alle Brabantse N2000-gebieden 
meldingsruimte. De onderstaande figuur heeft 
het percentage uitgegeven meldingsruimte aan 
per gebied, voor de gebieden waar > 50 % is 
uitgegeven.

Aanvraagstroom stabiliseert
Sinds 1 juli 2015 zijn 442 aanvragen ingediend 
(peildatum 15 maart 2016). In juli 2015 was er 
een piek in het aantal aanvragen. Sinds die tijd is 
er een constante stroom van ± 35 aanvragen per 
maand. 

Ingediende aanvragen

176 van de aanvragen zijn inmiddels definitief 
verleend en 29 zijn in ontwerp verleend. Er 
zijn nog geen vergunningen geweigerd en de 
hardheidsclausule is 1 maal toegepast.
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N2000-gebied Gemeld %

Ulvenhoutse Bos 86

Brabantse Wal 80

Boschhuizerbergen 79

Leense en Drunense Duinen & Leemkuilen 73

Deurnsche Peel & Mariapeel 69

Kempenland-West 60

Langstraat 59

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 59

Kampina & Oisterwijkse Vennen 58

Groote Peel 59

Krammer-Volkerak 56

De Kalmhouse Heide 53

Kalmthoutse Heide 53

Oeffelter Meent 52

Biesbosch 52



95% van de aanvragen zijn ingediend door 
veehouderijen 

Verdeling aanvragen over sectoren

Ontwikkelingsruimte gebruikt voor opvullen stallen
Uit een inventarisatie van circa 30 aanvragen 
valt op dat het merendeel van deze bedrijven 
één of meerdere stallen heeft, die niet voldoen 
aan het (huidige) Besluit emissiearme huisvesting 
en/of Verordening Stikstof. Dit is mogelijk omdat 
deze bedrijven al beschikken over een ruime 
omgevingsvergunning/melding van enkele jaren 
geleden. Er is een nieuwe stal bijgebouwd, 
waardoor op dat moment via interne saldering 
aan de Verordening Stikstof werd voldaan. 
Omdat de vergunning/melding dateert van 
vóór de inwerkingtreding van Verordening 
Ruimte, is de BZV niet aan de orde. Nu worden 
deze stallen opgevuld met meer dieren, en 
wordt een Natuurbeschermingswet-vergunning 
(NB-wetvergunning) aangevraagd. 

Dit lijkt ook de landelijke trend te zijn. Een zelfde 
conclusie is namelijk ook getrokken in relatie 
tot de problematiek rondom de Veluwe. Op dit 
moment wordt dus vooral ontwikkelingsruimte 
uitgegeven aan stallen die nog niet helemaal 
opgevuld zijn en dat betreft vooral melkvee. Dit 
zal een tijdelijke trend zijn, maar mogelijk gaat 
hier de ontwikkelingsruimte wel aan op.  

Beleidsregel PAS
In de beleidsregel PAS is opgenomen dat bij 
de verdeling van ontwikkelingsruimte voorrang 
wordt gegeven aan veehouders die een 
salderingsbesluit in het kader van de Verordening 
Stikstof en Natura2000 Noord-Brabant 
2013 hebben ontvangen, maar als gevolg 
van de uitspraak van de Raad van State van 
13 november 2013 nog niet beschikken over een 
toereikende NB-wetvergunning. Het betrof een 
groep van circa 300 veehouders, die tot uiterlijk 
1 januari 2016 een aanvraag konden indienen. 
Er zijn 41 vergunningen afgegeven (peildatum 
15 maart 2016) aan veehouders. Er zijn nog 
enkele aanvragen in procedure.
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Nog geen geweigerde vergunningen
In de beleidsregel PAS is een regel opgenomen 
dat er zeer beperkt ontwikkelingsruimte wordt 
uitgegeven in vier Natura2000-gebieden. Dit 
betreft Deurnsche Peel & Mariapeel, Groote Peel, 
Strabrechtse Heide & Beuven en Kampina & 
Oisterwijkse vennen. Op dit moment zijn er nog 
geen vergunningen geweigerd. 

Uitgifte ontwikkelruimte boven 16%
In de beleidsregel PAS is opgenomen dat 
er maximaal 16% van de beschikbare vrije 
ontwikkelingsruimte wordt uitgegeven. In het 
begin van het jaar gebleken dat in 10 van de 
15 Brabantse N2000-gebieden het percentage 
van 16% is bereikt. Inmiddels is dit in 10 van de 
15 gebieden het geval. 

Het gaat om:

N2000-gebied Percentage 
uitgegeven 
ontwikkelings -
ruimte

16% ontwikkelruimte of meer uitgegeven

Oeffelter Meent >16%

Regte Heide & Riels Laag >16%

Strabrechtse Heide & Beuven >16%

Ulvenhoutse Bos >16%

Deurnsche Peel & Mariapeel >16%

Groote Peel >16%

Kampina & Oisterwijkse Vennen >16%

Kempenland-West >16%

Krammer-Volkerak >16%

Langstraat >16%

Weerter- en Budelerbergen & 
Ringselven

>16%

minder dan 16% ontwikkelruimte uitgegeven

Brabantse Wal < 16%

Leenderbos, Groote Heide & De 
Plateaux

< 16%

Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen

< 16%

Vlijmens Ven, Moerputten & 
Bossche Broek

< 16%

Conform de beleidsregel PAS dienen aanvragen 
die ontwikkelingsruimte vragen op die gebieden 
geweigerd te worden, met uitzondering van 
bedrijven die aangetoond aan de volgende 
criteria voldoen: 
• veehouderijen die voldoen aan bijlage 2 van de 

Verordening Stikstof;
• overige bedrijven die de energiebesparings-

maatregelen nemen die zich binnen 6 jaar terug 
verdienen;

en:
• wegprojecten (incl. bijbehorende voorzieningen); 

èn
• initiatieven waarvoor al een salderingsbesluit is 

uitgegeven.

Hiervoor wordt wel ontwikkelingsruimte 
uitgegeven boven de jaargrens van 
16% uitgegeven ontwikkelingsruimte.  




