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 Is de invoering van de PAS wettelijk geregeld? 

De invoering van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is opgenomen in de 

Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt dat nieuwe 

economische activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op de natuur en de 

effecten van stikstof in het bijzonder. Hierdoor zijn problemen ontstaan in de 

vergunningverlening aan individuele ondernemers. De PAS zorgt dat het Europese 

natuurdoelen worden gerealiseerd met bron- en effectgerichte stikstofmaatregelen en 

creëert tegelijk ruimte voor gewenste economische ontwikkeling.  

Terug … 

 

 Wat is een PAS-gebiedsanalyse? 

Om de PAS te kunnen uitvoeren, is per Natura 2000-gebied onderzoek gedaan naar 

de noodzakelijke herstelmaatregelen. Die onderzoeken heten ‘PAS-gebiedsanalyses’. 

Elke gebiedsanalyse heeft dezelfde opzet met als voornaamste onderdelen: 

o analyses van de situatie op gebiedsniveau en per habitattype; 

o maatregelenpakketten op gebiedsniveau en per habitattype; 

o beoordeling van de maatregelen op o.a. effect en duurzaamheid; 

o berekening van de ontwikkelingsruimte die gerealiseerd wordt; 

o kennisleemten. 

Terug … 

 

 Welke maatregelen zijn nodig bij de Natura-2000 gebieden? 

Alle herstelmaatregelen uit de PAS-gebiedsanalyses zijn noodzakelijk. De PAS-

gebiedsanalyses zijn onderworpen aan een zogenaamde ‘opnametoets’ om te 

controleren of de analyses goed zijn uitgevoerd. Bij de voorbereiding van de 

uitvoering kan in uitzonderlijke gevallen een herstelmaatregel uit een gebiedsanalyse 

worden vervangen door een andere maatregel. Voorwaarde is dat die maatregel op 

z’n minst hetzelfde effect geeft in verband met de doelen uit de gebiedsanalyse. Over 

deze ‘omwisselvoorstellen’ moeten in ieder geval Gedeputeerde Staten een apart 

besluit nemen. 

 

Naast de PAS-gebiedsanalyse is er ook nog een Natura 2000 analyse gemaakt van 

niet-PAS maatregelen die nodig zijn om Natura 2000 doelen te halen. Vooral rond de 

Wieden en Weerribben zijn in de EHS gebieden opgenomen waar bijvoorbeeld nog 

moerasuitbreiding nodig is om Natura doelen veilig te stellen.  

Terug … 

 



 Wat is het doel van de maatregelen uit de PAS-gebiedsanalyses? 

De provincie Overijssel zorgt samen met andere organisaties en eigenaren en 

gebruikers in de gebieden voor de uitvoering van de maatregelen die nodig zijn bij de 

Natura 2000-gebieden. Daardoor ontstaat weer ontwikkelingsruimte voor de 

uitbreiding van economische activiteiten, onder andere voor de landbouwsector, zodat 

Natuurbeschermingswetvergunningen verleend kunnen worden. 

Terug … 

 

 Wanneer worden de PAS-gebiedsanalyses gerealiseerd? 

In de PAS-gebiedsanalyses worden drie perioden van zes jaar onderscheiden waarin 

de maatregelen moeten worden gerealiseerd. Veel maatregelen moeten al in de 

eerste periode van zes jaar uitgevoerd worden.  

Terug … 

 

 Waarom wordt niet een ander perceel bij het Natura 2000-gebied 

aangewezen voor de uitvoering van de maatregelen? 

In de PAS-gebiedsanalyses is onderzocht waar welke maatregelen nodig zijn in en 

rond de Natura 2000 gebieden. De percelen waar herstelmaatregelen moeten 

plaatsvinden zijn dus niet willekeurig gekozen maar om inhoudelijke redenen.  

Terug … 

 

 Wat betekent de invoering van de PAS voor mijn bedrijfsvoering? 

De gevolgen van de PAS voor de bedrijfsvoering hangen af van de ligging van het 

bedrijf en de gronden. Afhankelijk van de ligging van het bedrijf ten opzichte van 

Natura 2000 gebieden kan de invoering van de PAS mogelijk meer 

bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden opleveren. De bron- en herstelmaatregelen die in 

het kader van de PAS worden genomen hebben namelijk ook als doel om weer meer 

ontwikkelingsruimte te krijgen. Dan kan op basis van de Natuurbeschermingswet 

weer een vergunning worden verleend, terwijl dit nu (2014) misschien niet mogelijk 

is. 

 

Als (een deel van) de bedrijfsgebouwen en/of de gronden in een ‘Uitwerkingsgebied 

Ontwikkelopgave Natura 2000’ liggen, dan moeten daar maatregelen worden 

genomen zoals opgenomen in de PAS-gebiedsanalyses. Dat kan gevolgen hebben 

voor de bedrijfsvoering. Als dat het geval is, worden grondeigenaren benaderd om in 

overleg te gaan over schadeloosstelling of verwerving.  

Terug … 

 

http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/projecten/ecologische/
http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/projecten/ecologische/


 Zijn er ook niet-PAS maatregelen nodig? 

Naast de PAS-gebiedsanalyse is er ook nog een Natura 2000 analyse gemaakt van 

niet-PAS maatregelen die nodig zijn om Natura 2000 doelen te halen. Vooral rond de 

Wieden en Weerribben zijn in de EHS gebieden opgenomen waar bijvoorbeeld 

vanwege een verbinding nog moerasuitbreiding nodig is om Natura doelen veilig te 

stellen. 

Terug … 

 


