PAS Gelderland
programmatische aanpak stikstof

herstelmaatregelen als voorwaarde voor...
De provincie is verantwoordelijk voor de

uitvoering

tijdige

van de herstelmaatregelen. Met
herstelmaatregelen worden de eﬀecten van stikstof
op de natuur verminderd. De deadline voor het
uitvoeren van de herstelmaatregelen is 30 juni 2021.
Dit is het einde van de eerste PA S -periode. Daarna
volgen nog 2 periodes van 6 jaar.

De provincie Gelderland is landelijk
gezien koploper qua aantal
hectaren . Bij de provincie Gelderland hebben de maatregelen betrekking op 22.890 hectare stikstofgevoelige habitattypen. Voor de
uitvoering van maatregelen zijn er
verschillende tussenstappen vereist.

Naast de herstelmaatregelen wordt ook gewerkt aan
de daling van de stikstofuitstoot via generieke bronmaatregelen. Deze maatregelen worden door het Rijk
uitgevoerd. De provincie Gelderland heeft in totaal
190 maatregelen uit te voeren. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld afplaggen of hydrologische maatregelen.
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auTOnomE
GrOEi
Een deel van de
depositieruimte is
bedoeld voor
autonome groei
zoals bevolkingsgroei en de groei van
het autogebruik. De
provincie heeft hier
geen directe invloed
op.

prioriTAire
prOjecTEn
Prioritaire projecten zijn
projecten die door het Rijk
of de provincies worden
aangemerkt als projecten
van nationaal of provinciaal
maat schappelijk belang.
Hier voor wordt ruimte
gereser veerd.

CRITERIA
GS stellen de lijst vast op
basis van landelijke criteria.
een project moet van
provinciaal maatschappelijk
belang zijn

vrije
oNTWIKKELINgSruimTE
Nieuwe economische
activiteiten of uitbreiding
van activiteiten waarbij er
sprake is van stikstofuitstoot vallen onder de vrije
ontwikkelingsruimte.
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Een deel van de depositieruimte is beschikbaar
voor meldingen. Of te
wel activiteiten die
onder de grenswaarde
van 1 mol per hectare
per jaar blijven.

MOL

MELDING
Het PAS-gebied gaat
op slot voor meldingen
op het moment dat de
ruimte op raakt voor
meldingen.

deﬁnitief besluit GS

het toestemmingsbesluit
wordt verwacht in de
eerste PAS-periode
De lijst wordt jaarlijks
geactualiseerd.

bezwaar & beroep
onherroepelijk vergunning
2 jaar uitvoertijd
2 JAAR

handhaving

De Natura 2000-afspraken zijn
Europese afspraken waaraan
Nederland zich gecommitteerd
heeft en die tot doel hebben de
achteruitgang van de biodiversiteit
te keren.

Van de 165 Natura 2000-gebieden
in Nederland is er in 118 gebieden
sprake van een depositie aan
stikstof die hoger is dan de habitats
aan kunnen. Op deze gebieden is de
PAS van toepassing.

europa

nederland

In Gelderland gaat het om 13 van
de 15 Natura 2000-gebieden waar
de PAS van toepassing is.

provincie

Alle PAS-gebieden zijn onderverdeeld in hexagonen met de omvang
van 1 hectare. De uitgangssituatie
wordt berekend op hexagoonniveau; met welke depositie heeft
deze hectare nu al te maken en wat
kan de natuur op die hectare aan.

gebied

