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A. Door hoge stikstofdepositie in natuurbuitenFlevoland zit de ontwikkeling

met stikstofemissies(zoals de landbouw) ookin Flevoland op slot.

1. Korte toelichting op de PAS algemeen
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A. Door hoge stikstofdepositie in natuurbuitenFlevoland zit de ontwikkeling

met stikstofemissies(zoals de landbouw) ookin Flevoland op slot.

B. PAS isgemeenschappelijkprogramma vanEZ,IenMen IPO met als doel

natuurin stand te houden eneconomische ontwikkelingenmogelijk maken.

C. PAS moet ruimte bieden aan de ontwikkeling van Flevoland zoals voorgesteld

in ons Omgevingsplan.

D. Als de PAS deze ruimte biedt past de PAS Flevoland.

1. Korte toelichting op de PAS algemeen

De regionaalmaatschappelijke ontwikkelingenkrijgen in de PAS speciale aandacht. Het gaat hierbijvoor Flevoland 

omdeFloriade, woningbouwAlmere-Hout, Flevokusten de landbouw.
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4. Doel van de provincie bij prioritair project

PAS moet aan minimaal 100 veehouderijen ontwikkelruimte bieden.

Risico bestaat dat enkele ontwikkelingen in de oostelijkerandzone

in de Noordoostpolder Flevoland opnieuw op slot zetten.

Dit uitgangspunt is reëel vanwege de emissieruimte die het project biedt.

Dit vraagt om een ruimtelijke toedeling (zonering) van de PAS-ruimte.
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PAS placemat verdeling ontwikkelruimte landbouw Flevoland(19-2-2015)

Zone 5-0 km

beschikbare ruimte totaal

18.000 kg NH3

Zone 10-5 km

beschikbare ruimte totaal

84.000 kg NH3

Zone 99-10 km

beschikbare ruimte totaal

195.000 kg NH3

Omliggende PAS Natura 2000gebieden Geprojecteerde 99 ontwikkelingen

Met het prioritaire project landbouw biedt

dePASFlevolandde komende 6 jaar

stikstofdepositieruimte voorontwikkeling

vanminimaal 100 veehouderijen.
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6. Verdere besluitvorming

Vanaf 10 januari 2015 ontwerp PAS voor 6 weken ter inzage

14 april 2015 GS-sen van 12 provincies hebben ingestemd met PAS

1 juli 2015 inwerkingtreding PAS

….. AO 2deKamer

Na de zomer nieuwe doorberekening

Aerius15 (= hart van PAS)

Voor eind 2015 nieuw PAS ter inzage
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