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1. Wat wil de provincie bereiken met deze aanvullende beleidsregel op de PAS? 
We moeten de natuur beschermen om de mogelijkheden voor economische ontwikkeling 
open te houden. Daarvoor is de PAS bedoeld. 
Het PAS-programma koppelt het uitgeven van economische ontwikkelingsruimte aan het 
beschermen van waardevolle natuur. Aan de basis ligt Europese wetgeving die Nederland 
verplicht om Natura 2000-gebieden in gezonde staat te houden. De stikstofbelasting rond 
Natura 2000-gebieden in Zuidoost- en Midden Brabant is momenteel veel te hoog. Beperking 
van uitstoot van stikstof en herstelmaatregelen in de natuur zijn dus noodzakelijk; enerzijds 
ten behoeve van de natuur, anderzijds ten behoeve van economische ontwikkeling die 
anders geblokkeerd zou moeten worden. 
Bovendien geven we op deze manier een duidelijk signaal af dat het ons ernst is met het 
terugdringen van de stikstofemissies en van de overlast die mensen in de urgentiegebieden 
in Zuidoost- en Midden-Brabant ondervinden. 
 
2. Waarom deze gebieden? 
We hebben gekeken naar de meest kwetsbare natuur(gebieden) (habitattypen). Deze 
verdienen een betere bescherming om te voorkomen dat ze in de toekomst (alsnog) verder 
in kwaliteit achteruitgaan. 
Bovendien omdat dit de gebieden zijn die nu qua stikstof het zwaarst belast zijn en waar 
mensen in urgentiegebieden bewoners veel overlast ondervinden. 
 
3. Heeft de beleidsregel van de provincie betrekking op de totale hoeveelheid 
ontwikkelingsruimte die per gebied beschikbaar is? 
De beleidsregel van de provincie heeft uitsluitend betrekking op de vrije 
ontwikkelingsruimte. Dit is dus slechts een deel van de totale ontwikkelingsruimte die op 
basis van de PAS beschikbaar is. 
De totale beschikbare ruimte voor economische ontwikkelingen is per gebied verdeeld over 
vier onderdelen, zoals schematisch weergegeven in onderstaande figuur. In de PAS wordt 
per onderdeel een reservering gemaakt. De bovenste 2 onderdelen betreft ruimte voor 
activiteiten waarvoor geen vergunning nodig is. Het gaat veelal om activiteiten met een 
geringe invloed op de natuurwaarden. 
De onderste 2 onderdelen hebben betrekking op ruimte voor activiteiten met een grotere 
invloed. 
Hiervoor is wél een vergunning vereist. 
 
1. Autonome groei. Voorbeelden zijn: toename van wegverkeer, groei van de bevolking, 
etc. 
2. Onder grenswaarde: in dit onderdeel vallen de initiatieven waarvan de 
stikstofdepositie kleiner is dan 1 mol/ha/jr. Hiervoor is een meldingsplicht. 
Indien een initiatiefnemer in rekenprogramma Aerius een melding doet, ontvangt de 
initiatiefnemer binnen een dag een bericht of de melding wel/niet is geaccepteerd. 
Indien de ruimte op is, wordt de grenswaarde verlaagd van 1 mol/ha/jr. naar 0,05 
mol/ha/jr. Dit betekent dat dan vrijwel alle initiatieven vergunningplichtig worden. 
3. Ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten: prioritaire projecten zijn projecten van 
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rijks, provinciaal of gemeentelijk maatschappelijk belang die zijn geplaatst op een 
speciale lijst voor prioritaire projecten. 
4. Vrije ontwikkelingsruimte: ruimte voor andere activiteiten die vergunningplichting zijn. 
Bij de vergunningverlening zal, mede aan de hand van de provinciale beleidsregel 
worden beoordeeld wat wél of niet vergund kan worden. 
 
 
 
 
 

 
Ter illustratie: Bij Vliegbasis Eindhoven vindt tussen 2010 en 2020 in twee fasen een 
uitbereiding plaats waarbij stikstofdepositie plaatsvindt op diverse N2000-gebieden. De 
luchthavenbesluiten, waaronder die van Vliegbasis Eindhoven, zijn meegenomen in het 
onderdeel “autonome groei/autonome ontwikkelingen” van de ontwikkelingsruimte (zie 
schematische weergave hierboven). Dit betekent dat Vliegbasis Eindhoven kan uitbreiden 
volgens het luchthavenbesluit, aangezien de stikstofdepositie die hiermee gepaard gaat, is 
gereserveerd als autonome ontwikkeling. 
 
4. Zet de provincie de vier gebieden volledig op slot? 
Er is ruimte voor economische ontwikkeling, als die maar niet gepaard gaat met de uitstoot 
van stikstof. Daar zit de beperking. 
Economische groei in de genoemde gebieden is mogelijk als 
- de ontwikkeling valt binnen de prioritaire projecten zoals wij die hebben aangemeld 
bij het Rijk. 
- een bedrijf kan volstaan met het doen van een melding (geringe uitbreidingen, d.w.z. 
minder dan 1 mol/ha./jaar). 
- een bedrijf innoveert en investeert in technieken zonder uitstoot van stikstof. 
Met het rekenprogramma Aerius kan een ieder bepalen waar nog ontwikkelingsruimte is. 
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5. Hoeveel mol depositie stikstof per ha is toegestaan? 
Dit is afhankelijk van het N2000-gebied en de situatie. Per definitie wordt aan een initiatief 
nooit meer dan 3,00 mol stikstof/ha/jr per PAS-programmaperiode aan ontwikkelingsruimte 
toegekend. Aan initiatieven, waarvan de stikstofdepositie betrekking heeft op Strabrechtse 
Heide & Beuven, Deurnsche Peel & Mariapeel, Groote Peel en Kampina & Oisterwijkse 
vennen wordt niet meer dan 0,05 mol stikstof/ha/jr aan ontwikkelingsruimte toegekend per 
PAS-programmaperiode. Daarnaast is er nog ontwikkelingsruimte tot 1 mol/ha/jr 
meldingsruimte. 
Als initiatiefnemer kun je zelf gebruik maken van het rekenmodel Aerius (www.aerius.nl). 
Hierin is snel inzichtelijk wat het verwachte effect is van een ontwikkeling en of dit past 
binnen de regels die gesteld zijn over de uitgifte van ontwikkelruimte. 
 
6. Kan de provincie aangegeven hoe groot de stikstofemissie is om de 
grenswaarde van 1 mol/ha/ja te bereiken? 
Nee, dit is niet op voorhand te zeggen. Dit is onder andere afhankelijk van de afstand tot een 
N2000-gebied en de aard van het initiatief. 
Om een beeld te krijgen zijn enkele fictieve voorbeelden berekend: 
 
Voorbeeld 1: Veehouderij met stikstofdepositie op de Groote peel. In het voorbeeld wordt 
uitgegaan van 960 kg extra ammoniakemissie ofwel 100 melkkoeien (qua ammoniakemissie 
gelijk aan 2130 vleesvarkens of 14118 legkippen – scharrel). 
 

Afstand tot het gebied Hoeveelheid mol/ha/jr. 
 

1 km  
 

3,5 

2 km 
 

1,12 

3 km 
 

0,57 

5 km 
 

0,29 

10 km 
 

0,13 

20 km 
 

0,04 

30 km  
 

0,02 

 
 
Voorbeeld 2a: Uitbereiding van 500 parkeerplaatsen bij een bedrijf op circa 10 km van de 
Strabrechtse Heide & Beuven. De stikstofemissie komt voort uit de voertuigbewegingen. 
Uitgegaan is 10.000 voertuigbewegingen per etmaal over een nieuwe aanvoerweg (circa 250 
meter) vanuit de bestaande weg naar de parkeerplaats van 50% licht verkeer en 50% zwaar 
verkeer. 
De hoeveelheid mol/ha/jr. komt niet boven 0,05 mol/ha/jr. 
Voorbeeld 2b: Dezelfde situatie als in voorbeeld 2a, maar dan berekend op een afstand van 
1 km van Deurnsche Peel en Mariapeel. De hoeveelheid mol/ha/jr. is circa 0,62 mol. 
 
7. Zijn deze gebieden niet op een andere manier te beschermen? 
Binnen deze gebieden worden in het kader van de PAS ook natuurherstelmaatregelen 
getroffen om achteruitgang te voorkomen. Echter de meeste van deze maatregelen kun je 
niet tot in het oneindige toepassen (denk bijvoorbeeld aan het afplaggen van de toplaag). 
Om te voorkomen dat deze habitattypen verder in kwaliteit achteruitgaan, is het noodzakelijk 
dat de stikstofbelasting versneld verlaagd wordt. 
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8. Is er een wetenschappelijke onderbouwing voor deze maatregel? 
Wetenschappelijk is onderbouwd dat een te hoge stikstofdepositie een zeer negatief effect 
heeft op kwetsbare natuur. Dat is al jaren bekend. De stikstofbelasting van de vier 
betreffende natuurgebieden is dermate hoog dat de habitattypen zonder het terugdringen 
van deze belasting en het treffen van herstelmaatregelen als het tegengaan van verdroging 
maatregelen niet in stand gehouden kunnen worden. Wanneer de stikstofdepositie sneller 
verlaagd wordt (wat deze beleidsregel beoogt) dan is de kans groter dat ook in de toekomst 
deze habitattypen behouden blijven en zich verder kunnen ontwikkelen. 
 
9. Hoe lang blijft de Brabantse beleidsregel van kracht? 
Gezien de overbelasting van de betreffende gebieden zal de beleidsregel niet van korte duur 
zijn. 
 
10. Wat gaat de gemiddelde Brabander er van merken? 
Minder stikstofdepositie betekent schonere lucht, een gevarieerdere natuur en daarmee een 
mooiere en gezondere leefomgeving. 
 
11. Hoe kun je als ondernemer te weten komen wat de PAS voor jou betekent? 
Als je activiteiten niets te maken hebben met een uitstoot van stikstof of niet leiden tot een 
toename van stikstof, heb je niets met de PAS te maken. Als dat wel het geval is kun je 
gebruik maken van het rekenmodel Aerius (www.aerius.nl). Hierin is snel inzichtelijk wat het 
verwachte effect is van een ontwikkeling en of dit past binnen de regels die gesteld zijn over 
de uitgifte van ontwikkelruimte. 
 
12. Wat is de economische impact van deze maatregelen? 
Met het nieuwe bestuursakkoord heeft de provincie zich uitgesproken voor groene groei. 
Er ontstaat rondom de natuurgebieden een rem op economische ontwikkelingen die gepaard 
gaan met de uitstoot van stikstof. Dit vraagt om een andere manier van ondernemen. Van 
ondernemers wordt duurzame innovatie verwacht. Wij denken dat de ondernemers hiertoe 
prima in staat zijn. 
 
13. Hoe is de Brabantse beleidsregel te rijmen met de grote ambities van de regio 
Zuidoost-Brabant met betrekking tot Brainport? 
Zoals ook in de andere gebieden in Noord-Brabant is er volop ruimte voor economische 
ontwikkeling, als die maar niet gepaard gaat met de uitstoot van stikstof. Daar zit de 
beperking. 
Economische groei in de genoemde gebieden is mogelijk als 
- de ontwikkeling valt binnen de prioritaire projecten zoals wij die hebben aangemeld 
bij het Rijk. Indien blijkt dat projecten van provinciaal maatschappelijk belang zijn, kan 
de provincie deze projecten aanmelden om op de prioritaire projectenlijst te laten 
plaatsen. 
- een bedrijf kan volstaan met het doen van een melding. Voor veel bedrijven binnen 
Brainport zal dit van toepassing zijn. 
een bedrijf innoveert en investeert in technieken zonder uitstoot van stikstof.Uitzonderingen 
zijn mogelijk voor bedrijven die onevenredig worden getroffen door deze maatregel. In de 
beoordeling houden GS onder meer rekening met de gevolgen voor de werkgelegenheid, het 
belang van de lokale economie, export en het voortbestaan van het bedrijf. 
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14. Wat zijn de voordelen van de PAS voor de veehouderij? 
Met de PAS en beleidsregel komt de overheid afspraken na: 
- Interimmers (bedrijven die eerder zijn uitgebreid zonder een Nbwetvergunning) 
worden gelegaliseerd. Dat is in het convenant stikstof en Natura2000 van de 

 
landbouw-, natuur, milieu en terreinbeherende organisaties en overheden, 
afgesproken. 
- Bedrijven met salderingsbesluit krijgen voorrang. 
- Feitelijke emissie van veehouderij wordt gelegaliseerd. Voor bedrijven zonder 
Nbwetvergunning is de feitelijke hoogste emissie van bedrijven (2012 – 2014) 
passend binnen de geldende omgevingsvergunning uitgangspunt. Dit is “winst” voor 
de sector. 
 
15. Wat betekent dit voor de veehouderijen in Zuidoost-Brabant en Midden- 
Brabant? En voor andere bedrijven met een uitstoot van stikstof? 
 
Er is in beginsel geen verschil tussen een veehouderij of andere soorten bedrijvigheid. Het 
gaat om het beperken van de uitstoot van stikstof. 
De provincie staat daarom rond de betreffende natuurgebieden vrijwel geen nieuwe 
milieubelastende ontwikkelingen meer toe. Dat betekent dat bedrijven die willen uitbreiden, 
voor de uitdaging staan om innovatief te werk te gaan en technieken te gebruiken die de 
omgeving niet belasten met stikstof. 
Uitzonderingen zijn mogelijk voor bedrijven die onevenredig worden getroffen door deze 
maatregel. In de beoordeling houden GS onder meer rekening met de gevolgen voor de 
werkgelegenheid, het belang van de lokale economie, export en het voortbestaan van het 
bedrijf. 
 
16. Wat zijn de gevolgen voor de verschillende veehouderijsectoren? 
 
De PAS en de beleidsregel hebben gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
veehouderij. 
Het is lastig om hierover algemene uitspraken te doen. 
In welke mate bedrijven effect zullen ondervinden wordt bepaald door de ligging van het 
bedrijf, huidige emissie, afstand tot N2000 gebieden, type veehouderij, huidige 
bedrijfsvoering (moderne stallen of ouderwetse stallen) versus plannen voor 
bedrijfsontwikkeling. 
In elk geval kan gezegd worden hoe dichter bij een N2000 gebied hoe meer effect, hoe 
eerder er ontwikkelingsruimte nodig is. En hoe meer en betere reducerende staltechnieken 
voor een veehouderijsector beschikbaar zijn, hoe meer mogelijkheden er zijn voor 
ontwikkeling. 
De beperking bij de vier genoemde Natura2000 gebieden heeft het meeste effect op 
melkveebedrijven. Hoewel de laatste jaren er nieuwe emissie reducerende stalsystemen bij 
zijn gekomen, is voor melkvee het niveau van emissie reductie (tot 30%) nog niet zo groot. 
Andere sectoren (bij varkenshouderij luchtwassers, bij pluimveehouderij warmteheaters) 
hebben meer mogelijkheden om emissie reducerende maatregelen te treffen. Zij kunnen 
relatief gemakkelijk binnen hun toegestane emissieniveau ontwikkelen. 
Met name voor melkvee ontstaat er verder druk om naar nieuwe emissiebeperkende 
maatregelen te zoeken. 
Daarnaast zijn er ook andere perspectieven voor bedrijfsontwikkeling. Naast 
schaalvergroting door meer dieren te gaan houden, kunnen bedrijven ook op andere 
manieren ontwikkelen: door het veranderen van bedrijfsvoering, nieuwe verdienmodellen 
kiezen en verbreding (bv multifunctionele landbouwbedrijven). 
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17. Hoe verhoudt de PAS zich met de transitie naar een zorgvuldige veehouderij? 
De PAS regelt (enkel) de vergunningverlening van veehouderijbedrijven voor de 
Wet natuurbescherming. Een zorgvuldige veehouderij moet optimaal zijn ingepast in zijn 
omgeving. Daar past ook een zorgvuldige afstemming tov Natura2000-gebieden bij. 
De transitie wordt verder o.a. in gang gezet via ander veehouderijbeleid. Denk daarbij aan 
het voeren van een dialoog, aanpak in urgentiegebieden, begrenzing van de omvang van het 
bouwblok, BZV, ammoniak (Besluit emissiearme huisvesting en Verordening 
natuurbescherming) of geur- en mestregelgeving en regels voor melkvee. De komende 
tijd zal in gezamenlijkheid bekeken worden hoe de toedeling van ontwikkelingsruimte hiervan 
afhankelijk te stellen. Het is daarom belangrijk dat ook in de toekomst nog voldoende 
ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Om die mogelijkheid te hebben is daarom jaarlijks 16% 
beschikbaar. 
 
18. Wat betekent de beleidsregel voor innovaties? 
De Brabantse beleidsregel nodigt uit tot innovaties in de veehouderij. De provincie heeft in 
zijn eerder vastgestelde beleid al verschillende mogelijkheden gecreëerd om ruimte te geven 
aan innovaties. Dan moet er wel sprake zijn van een uitzonderlijk innovatieve situatie. Voor 
zover deze technieken nu toegepast gaan worden en er dan toch een beroep gedaan moet 
worden op ontwikkelingsruimte, kan eventueel via het toepassen van een hardheidsclausule 
afgeweken worden van de beleidsregel. 
De beleidsregel kan juist ook het effect hebben dat noodzakelijke vernieuwingen in de 
veehouderij sneller tot stand komen. In het verleden heeft bijv. nieuwe regelgeving juist 
gezorgd voor de ontwikkeling van nieuwe emissie reducerende stalsystemen. 
 
19. Betekent dit ook een beperking van de infrastructurele projecten? 
In principe worden alle sectoren die stikstof uitstoten, geraakt door deze beleidsregel. Echter 
veel infrastructurele werken zijn als prioritair project opgenomen onder de PAS. Dit houdt in 
dat hiervoor reeds ontwikkelruimte gereserveerd is. De prioritaire projecten vallen buiten de 
invloedssfeer van deze beleidsregel. 
 
20. Welke ontwikkelingsruimte is er nog wel in de betreffende gebieden (ZOB en 
MB)? Kunt u concreet aangeven hoeveel en waar? 
Er is volop ruimte voor economische ontwikkeling, als die maar niet gepaard gaat met de 
uitstoot van stikstof. Daar zit de beperking. 
Economische groei in de genoemde gebieden is mogelijk als 
- de ontwikkeling valt binnen de prioritaire projecten zoals wij die hebben aangemeld 
bij het Rijk. 
- een bedrijf kan volstaan met het doen van een melding (zeer geringe uitbreidingen). 
- een bedrijf innoveert en investeert in technieken zonder uitstoot van stikstof. 
- GS de hardheidsclausule toepassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


