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Mededeling 

Onderwerp Registratienummer 

Vertraging vaststelling Programmatische Aanpak Stikstof 1353107 
Datum 

Doel van deze mededeling: 18 j u l i 2012 

Inzicht bieden in stand van zaken vaststelling Programmatische Aanpak Stikstof Auteur 
(PAS) en de gevolgen van de ontstane vertraging. J.S Eizinga 

Afdeling/Bureau 

Toezegging/motie/amendement: DMW 

n.v.t. 
Inleiding: Openbaarheid 
De hoge stikstofdepositie in de Natura 2000 gebieden met voor verzuring gevoeli- Passief openbaar 
ge habitats beletten ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Voor Flevoland 
beperken met name de Natura 2000 gebieden in Overijssel (De Wieden en Weer- portefeuillehouder 
ribben) en in Gelderland (de Veluwe) een beperkte groei van de Flevolandse Lodders, J. 
intensieve veehouderijen. Volgens het College uitvoeringsprogramma (CUP) 
wordt in 2012 de dialoog gestart waarbij de kaders voor de intensieve veehoude- Ter kennisname aan ps en 
rijen aan bod komen. In de toelichting is aangegeven dat eerst de besluiten van burgerleden 
het rijk over de PAS worden afgewacht. Bij het opstellen van het CUP is uitge
gaan van de planning van het rijk dat de PAS uiterlijk 1 april 2012 gereed zou 
zijn. 
De gemeenten Dronten en de Noordoostpolder hebben een wijziging van het 
bestemmingsplan buitengebied in voorbereiding. Deze gemeenten in de nabijheid 
van de voor stikstofdepositie gevoelige Natura 2000 gebieden, wensen daarbij 
enige ruimte te bieden aan intensieve veehouderijen. 

Mededeling: 

Uiterlijk 1 april 2012 zou de PAS gereed zijn. Door discussie in de Tweede Kamer 
over de financiering van de PAS maatregelen in relatie tot het Natuurakkoord en 
de door staatssecretaris Bleker cruciaal geachte advisering door de Raad van 
State over de ontwerp PAS, is er vertraging ontstaan. De afspraken die in de PAS 
komen te staan over verdeling van ontwikkelruimte zijn belangrijk voor de inte
grale ontwikkeling van Flevoland en cruciaal voor ontwikkeling van de (intensie
ve) veehouderijen in Flevoland. De strekking van deze afspraken moet naar 
aanleiding van het advies van de Raad van State opnieuw worden geformuleerd. 
Of op 31 december 2012 de PAS is vastgesteld, is nog zeer de vraag. 
De vertraging van de PAS betekent ook vertraging voor de onderdelen van het 
CUP gericht op het vitaal houden van het platteland. Het gaat hierbij concreet 
om de volgende projecten: 
2.5.1 Kaders ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied; 
2.5.2 Actualisering toepassing regeling voor kleinschalig multifunctioneel; 
3.4.1 Integrale visie economische dragers landelijk gebied (tbv kadernota Vitaal 

platteland); 
3.4.2 Maatschappelijk debat over de kaders voor intensieve veehouderij 

Het vervolg 
Via verschillende gremia brengen wij onze behoefte aan ontwikkelruimte in. Het 
IPG is hierbij belangrijk omdat de PAS alleen van kracht wordt als het IPO deze 
mee heeft ondertekend. 
Ter inzage in de leeskamer 

N.v.t. 
Verdere informatie 
- Voorlichting Raad van State op ontwerp PAS (HB 1330231). 


