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Betreft: partiële herziening PAS en aanpassing provinciale
prioritaire projectenlijst PAS

Verzenddatum

Geachte leden,

Kenmerk
593225 723835

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het besluit van ons college ter
kennis van 1 december 2015 over onze instemming met de partiële
herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en
aanpassing van de provinciale prioritaire projectenlijst uit de
ministeriele regeling PAS.

Uw kenmerk

Op 14 april 2015 hebben wij uw Staten geïnformeerd over ons besluit
tot instemming met de vaststelling door het Rijk van de PAS, welke op 1
juli 2015 in werking is getreden. Op dat moment waren er met name
rond de IJmond nog forse tekorten aan ontwikkelingsruimte voor
nieuwe economische initiatieven, maar we hebben u ook laten weten
dat de oplossing voor deze tekorten reeds was gevonden en zou
worden verwerkt in de volgende versie van AERIUS (Monitor 15). Dat is
de versie waarop nu de partiële herziening van de PAS is gebaseerd.
Inderdaad zal er na de inwerkingtreding van de herziene PAS op basis
van AERIUS Monitor 15 vrijwel overal voldoende ontwikkelingsruimte
zijn voor de voorziene economische ontwikkeling. Er resteert nog een
gering tekort in de zuidpunt van het Natura 2000 gebied Noordhollands
Duinreservaat. In het bestuurlijk overleg tussen Rijk en provincies over
de PAS van 26 november jl. is afgesproken dat dat tekort, indien het
zich daadwerkelijk gaat voordoen, via het in het PAS-programma
genoemde instrument van ‘middeling’ kan worden opgelost.
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Ook de lijst van provinciale prioritaire projecten uit de ministeriële
regeling PAS is geactualiseerd. De lijst van provinciale prioritaire
projecten voor Noord-Holland1 is niet gewijzigd.
Helaas hebben wij een fout geconstateerd in de verwerking in AERIUS
Monitor 15 van de twee provinciale prioritaire wegenprojecten
Duinpolderweg en Verbinding A8-A9. Afgesproken is dat deze fout
wordt hersteld in AERIUS Monitor 16 (eind 2016). De
vergunningverlening voor beide projecten, die wordt voorzien vanaf
2017, komt daarmee niet in gevaar.
De aangepaste PAS documenten, te weten het programma PAS met de
bijbehorende gebiedsanalyses voor de 131 stikstofgevoelige Natura
2000 gebieden en de passende beoordeling van dit geheel hebben van
7 september tot en met 18 oktober ter inzage gelegen. Hierop zijn 71
zienswijzen ingediend, waarvan er twee mede betrekking hadden op
Noord-Hollandse Natura 2000 gebieden. Deze hebben niet geleid tot
belangrijke aanpassingen van de documenten.
Al deze documenten kunt u vanaf 15 december 2015 vinden op
www.pas.natura2000.nl.
Sinds 1 juli 2015 zijn wij druk bezig met de uitvoering van de PAS.
Door het grote aantal meldingen (69) was in drie Natura 2000 gebieden
in Noord-Holland, evenals in veel andere gebieden in Nederland, al vrij
snel de ruimte die was gereserveerd voor meldingen (initiatieven met
een maximale stikstofdepositie van minder dan 1 mol) op. Het betreft
de gebieden Zwanenwater-Pettemerduinen, Kennemerland Zuid en
Oostelijke Vechtplassen. Voor deze gebieden geldt dat de grens voor
vergunningplicht is verlaagd van 1 mol naar 0,05 mol.
Voor wat betreft de vergunningverlening zijn vanaf 1 juli 91 aanvragen
ingediend, waarvan vier voor een provinciaal prioritair project. Van de
87 overige aanvragen geldt voor 25 dat ze wegens een tekort aan
ontwikkelingsruimte zijn ingetrokken, dan wel geweigerd gaan worden.
Omdat deze tekorten in AERIUS Monitor 15 zijn opgelost, is de
verwachting dat initiatiefnemers na 15 december hun project middels
een nieuwe aanvraag alsnog kunnen realiseren.
Inmiddels zijn 15 ontwerpbesluiten ter inzage gelegd en wordt voor
nog eens 15 aanvragen het ontwerpbesluit opgemaakt. De overige
aanvragen zijn in behandeling.

1

Het betreft de projecten Duinpolderweg, Verbinding A8-A9, Westpoort, Hoogtij,
Boekelermeer, Grote Hout Velsen, Regionaal havengebonden bedrijventerrein
Hollands kroon, IJmond Haven, Tata Steel.
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Voor de uitvoering van de noodzakelijke herstelmaatregelen in de
stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden in Noord-Holland hebben wij in
juni 2015 een raamovereenkomst getekend met de terreinbeherende
organisaties en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, die de
maatregelen grotendeels gaan uitvoeren. Vervolgens hebben wij op 17
november 2015 de Uitvoeringsregeling subsidie maatregelen PAS
Noord-Holland 2015 vastgesteld. Daarmee kan subsidie worden
aangevraagd voor de uitvoering van de herstelmaatregelen.
De financiële consequenties van de herstelmaatregelen per Natura 2000
gebied zijn te vinden in het onlangs door uw Staten vastgestelde
Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG).
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter

