Inspraakwijzer
Ontwerp partiële herziening
Programma Aanpak Stikstof
1. Inhoud inspraakwijzer

Deze inspraakwijzer geeft een toelichting op de
terinzagelegging van het ontwerp partiële herziening
Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 inclusief de
geactualiseerde gebiedsanalyses. U krijgt in deze
inspraakwijzer uitleg over de procedure en over de
wijzigingen in de documenten die ter inzage liggen.

2. Doel Programma Aanpak Stikstof

Ruimte voor economische ontwikkeling, sterkere natuur
en minder stikstof, dat is het doel van het Programma
Aanpak Stikstof waarin overheden, natuurorganisaties
en ondernemers samenwerken. In een dichtbevolkt
land als Nederland is het een uitdaging om een
evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en
gezonde economie. Het Rijk en de provincies geven
ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor
onze economie. Tegelijkertijd moeten economische
activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur,
want economie en natuur hebben elkaar nodig.
Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan
stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk
voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening
voor economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk
het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan
te pakken. In het Programma Aanpak Stikstof werken
overheden en maatschappelijke partners samen om
de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook
economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

3. Partiële herziening

Het Programma Aanpak Stikstof maakt gebruik van
het rekeninstrument AERIUS. De onderhavige partiële
herziening van het programma vloeit voort uit een
actualisatie van het onderdeel AERIUS Monitor.
Omdat de actualisatie doorwerkt in de omvang van de
ontwikkelingsruimte die in het programma beschikbaar
is gesteld, is een partiële herziening van het Programma
Aanpak Stikstof nodig. Met de herziening blijft het

programma gebaseerd op de meest actuele inzichten.
Het belangrijkste inhoudelijke onderdeel van de
actualisatie is het aanvullen van de al in AERIUS
opgenomen leefgebieden met recent beschikbaar
gekomen kaarten van leefgebieden van soorten.
Daarmee zijn de kaarten van alle voor stikstof
gevoelige leefgebieden compleet. Daarnaast zijn enkele
emissiefactoren geactualiseerd en enkele wijzigingen in
de lijst prioritaire projecten doorgevoerd.
De omvang van de wijzigingen voor de beschikbare
ontwikkelingsruimte en de prognose van het verloop van
de depositie is verschillend per gebied.

4. Actualisatie gebiedsanalyses

De gebiedsanalyses zijn geactualiseerd op de
uitkomsten van de aangepaste AERIUS Monitor. Door de
complementering van de kaarten van leefgebieden is het
voor een aantal gebieden noodzakelijk om aanvullende
herstelmaatregelen te treffen. Deze zijn opgenomen in
de gebiedsanalyses. Waar nodig is het ecologisch oordeel
geactualiseerd. In het ecologisch oordeel is beoordeeld of
met de toedeling van depositie- en ontwikkelingsruimte
de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstof
gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten
op termijn worden gehaald en behoud is geborgd.
Daarnaast is beoordeeld of verslechtering van habitats en
significante verstoring van soorten wordt voorkomen.
Alle wijzigingen zijn in de gebiedsanalyses geel
gemarkeerd met uitzondering van enkele kleine tekstuele
aanpassingen die hieronder zijn benoemd. Ook is met
een markering aangeduid welke tabellen en figuren zijn
gewijzigd.
Niet gemarkeerde kleinere tekstaanpassingen:
• In alle gebiedsanalyses is “Monitor 16” vervangen
		 door de tekst “Monitor 16L”
• Kleine wijzigingen zonder inhoudelijke gevolgen
		 (redactionele verbeteringen)

5. Documenten die ter inzage liggen

• Overzicht wijzigingen Programma Aanpak Stikstof
		2015-2021
• Geactualiseerde gebiedsanalyses
Tijdens de terinzagelegging is het volgende
achtergronddocument beschikbaar (dit document staat niet
open voor inspraak):
• De wijzigingen in de lijst met prioritaire projecten.
		 Deze wijzigingen worden opgenomen in de
		 Regeling natuurbescherming.

6. Een zienswijze indienen

De zienswijzeprocedure staat open voor een ieder. Alleen de
gewijzigde onderdelen van het Programma Aanpak Stikstof
staan open voor inspraak. Er zijn drie manieren om een
zienswijze in te dienen:
1. bij voorkeur digitaal via internet
2. of schriftelijk per post
3. of telefonisch
Ad 1) Een zienswijze dient u in via internet.
Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar op website
http://pas.natura2000.nl.
Ad 2) Schriftelijke reacties kunt u sturen naar: Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland, t.a.v. afdeling Natura 2000,
postbus 40225, 8004 DE Zwolle. Vermeld hierbij duidelijk uw
naam, adres en postcode.

Ad 3) Ook is het mogelijk om mondeling een zienswijze
in te dienen. In dit geval neemt u contact op met het
klantcontactcentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland: 088 042 42 42, bereikbaar op werkdagen tussen
8.30 – en 17.00 uur. Een mondelinge reactie behandelen wij
op dezelfde wijze als een schriftelijke reactie.
Vanwege de vakantieperiode duurt de termijn voor
het indienen van een zienswijze van 14 juli tot en met
7 september 2017.
U ontvangt een ontvangstbevestigingsbrief van uw
zienswijze. Daarin wordt u geïnformeerd over de verdere
procedure.

7. Documenten inzien en contact

De wijzigingen in het Programma Aanpak Stikstof 20152021 en de geactualiseerde gebiedsanalyses worden
digitaal ter inzage gelegd van 14 juli 2017 tot en met 7
september 2017. In deze periode kunt u deze documenten
en achtergronddocumenten raadplegen op de website
http://pas.natura2000.nl. Daarnaast kunt u deze
documenten inzien bij het ministerie van Economische
Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag.
Houdt hierbij rekening met de reguliere openingstijden.
Als u vragen heeft over de terinzagelegging van het
Programma Aanpak Stikstof of de PAS in het algemeen, dan
kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 088 042 42 42
(lokaal tarief).

