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PROGRAMMA
14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Opening door de dagvoorzitter (Ferry Koopmans, Peutz)

15.15 uur Stikstof in de natuur: voeding of vergif? (Gerard Smit, Waardenburg)
Stappen zetten met de PAS (Koen van der Nat, Peutz)

16.00 uur Pauze

16.30 uur AERIUS: de (be)rekening van de PAS (Jasper Harbers, Peutz)
Onverwachte mogelijkheden van natuurbeheer (Edward de Boer, Waardenburg)

17.15 uur Discussieronde en afsluiting
17.30 uur Netwerkborrel

DONDERDAGMIDDAG 
23 APRIL 2015
VA N A F  H A L F  D R I E  I N  ZO E T E R M E E R

Een sterkere natuur en meer mogelijkheden voor bedrijven en gemeenten in de 
buurt van Natura 2000-gebieden, dat is wat de PAS belooft. Het klinkt te mooi om 
waar te zijn. Is het dat ook?

Bestemmingsplannen, bedrijfsuitbreidingen, nieuwe agrarische activiteiten – ze 
lopen vaak stuk op de stikstofparagraaf in de huidige vergunningsprocedure. 
In de meeste beschermde natuurgebieden in Nederland zit te veel stikstof in 
de grond en dat heeft negatieve gevolgen voor beschermde planten en dieren. 
In de nabijheid van een Natura 2000-gebied is het dan ook haast niet mogelijk 
om een nieuwe economische activiteit te ontplooien of de infrastructuur te 
veranderen. 

Met de PAS wordt deze patstelling aangepakt. Het programma omvat herstel-
maatregelen in de natuur zelf, en maatregelen die leiden tot een directe afname 
van stikstofuitstoot in de landbouw. Hierdoor wordt ‘ontwikkelingsruimte’ 
gecreëerd voor nieuwe economische activiteiten. 

De vergunningverlening wordt eenvoudiger en duidelijker. Wel is het zo 
dat wie er vroeg bij is, eerder de gelegenheid krijgt om een deel van de 
ontwikkelingsruimte te claimen. Het is zelfs zo dat het in voorkomende gevallen ontwikkelingsruimte te claimen. Het is zelfs zo dat het in voorkomende gevallen 
verstandig is om al actie te ondernemen vóór de inwerkingtreding van de verstandig is om al actie te ondernemen vóór de inwerkingtreding van de PAS. 
Hoe dat zit hoort u op het minisymposium over de oorzaken en gevolgen van de Hoe dat zit hoort u op het minisymposium over de oorzaken en gevolgen van de 
PAS, dat Peutz en Bureau Waardenburg op 23 april aanstaande organiseren voor , dat Peutz en Bureau Waardenburg op 23 april aanstaande organiseren voor , dat Peutz en Bureau Waardenburg op 23 april aanstaande organiseren voor , dat Peutz en Bureau Waardenburg op 23 april aanstaande organiseren voor 
overheden en bedrijven. overheden en bedrijven. overheden en bedrijven. 

Peutz en Bureau Waardenburg 
nodigen u van harte uit voor het nodigen u van harte uit voor het 
minisymposium minisymposium Inzicht in de PAS

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor onze 
natuur, zonder stikstof geen groen en geen frisse lucht. 
Met stikstof vaart de natuur wel, maar te veel werkt 
averechts. Iedereen herinnert zich nog wel de zure 
regen die onze natuur aantastte. Deze grootschalige 
verzuring is inmiddels op Europese schaal e� ectief 
aangepakt. Dit heeft tot een grote verbetering van de 
kwaliteit van de natuur geleid. 
Toch blijft stikstof ons achtervolgen, vooral in de ruim 
160 Natura 2000-gebieden die ons land rijk is. Een 
teveel aan stikstof afkomstig van industrie, landbouw 
en verkeer, kan met name op die locaties onverwacht 
negatieve e� ecten meebrengen. 

Waarom is te veel stikstof eigenlijk een probleem? 
Stikstof werkt vermestend waardoor de zo kwetsbare 
biodiversiteit uit evenwicht raakt. Sterke verandering in 
vegetatie leidt bijvoorbeeld indirect tot het verdwijnen 
van vogelsoorten. 
Hoe zou het dan moeten zijn en wat betekent dat 
dan voor onze leefomgeving, waarin we toch ook 
ruimte willen voor bedrijven, verkeer en agrarische 
activiteiten?

In deze lezing wordt concreet ingegaan op de rol, het 
nut en de noodzaak van stikstof in de natuur en de 
gevolgen van overbelasting.

Om de stikstofdepositie te kunnen bepalen, ontkomen 
we niet aan het gebruik van rekenmodellen. Tot voor 
kort moest dat met meerdere complexe modellen. 
Dat is met de PAS een stuk beter geworden. De 
over heid heeft een relatief eenvoudig rekenmodel 
ontwikkeld waarmee de depositiebijdrage van 
projecten en plannen kan worden bepaald. Dit 
nieuwe standaardmodel, AERIUS, is niet meer dan een 
vereenvoudigde afspiegeling van de werkelijkheid, 
maar zorgt wel voor een eenduidige benadering 
om de stikstofdepositie van landbouw, industrie en 
verkeer & vervoer in kaart te brengen.

In deze presentatie schetsen wij de basisprincipes van 
de modellering van stikstofdepositie. Ook gaan we 
in op de belangrijkste invoergegevens van dergelijke 
berekeningen. Het onderbouwd gebruik van het 
model met zijn beperkte invloedsfactoren vraagt om 
zorgvuldigheid. Bij onkundig gebruik kan men een 
onverwachte rekening gepresenteerd krijgen ...

Om ervoor te zorgen dat u niet voor verrassingen komt 
te staan bij het gebruik van AERIUS, wordt voor een 
aantal situaties de depositieberekening stapsgewijs 
toegelicht.

We weten inmiddels dat een teveel aan stikstof in de 
natuur vervelende gevolgen kan hebben.
Dankzij de PAS, die binnenkort in werking treedt, 
moet de stikstofdepositie in onze kwetsbare Natura 
2000-gebieden afnemen. Om dit te realiseren worden 
ondermeer beperkingen opgelegd aan activiteiten die 
stikstof emitteren. Veel bedrijven en gemeenten zullen 
daardoor met de PAS te maken krijgen. 

Maar, gaat dit dan niet ten koste van de mogelijk-
heden voor de bedrijvigheid en de inrichting van 
ons verkeerswegennet en andere planologische en 
economische ontwikkelingen? 

Wat betekent de PAS nou eigenlijk voor het eco-
nomische klimaat in Nederland? Aan de hand van 
voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe de PAS
werkt en welke kansen en risico’s de PAS met zich 
brengt. Hierbij wordt onder andere ingegaan op het 
aanvragen van vergunningen, meldingen, bestaande 
rechten en de zogeheten ontwikkelingsruimte.
Op de datum van invoering van de PAS, mogelijk al op 
1 juli 2015, worden de bestaande rechten vastgelegd 
en daarmee ook de mogelijkheden voor de toekomst. 
Het kan zelfs nuttig zijn nu al op de invoering te 
anticiperen door voor 1 juli uw rechten te claimen door 
een vergunningaanvraag.

Aanmelden via www.indepas.nl

Het minisymposium vindt plaats bij Peutz Zoetermeer, Paletsingel 2, vlakbij de A12 en op enkele Het minisymposium vindt plaats bij Peutz Zoetermeer, Paletsingel 2, vlakbij de A12 en op enkele 
minuten lopen van station Zoetermeer-Oost. minuten lopen van station Zoetermeer-Oost. 

U kunt zich tot en met 16 april opgeven voor het symposium via de website www.indepas.nl. U kunt zich tot en met 16 april opgeven voor het symposium via de website www.indepas.nl. 
Daar vindt u ook meer informatie en een routebeschrijving. Daar vindt u ook meer informatie en een routebeschrijving. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Contactpersonen
Albert Alders (Peutz), 024 - 357 07 39, a.alders@peutz.nl
Ingrid Wisse (Peutz), 079 - 347 03 09, i.wisse@peutz.nl
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AERIUS: de (be)rekening van de PAS

Stappen zetten met de PAS

Via de PAS wil de overheid grip krijgen op de totale 
stikstofdepositie in de natuur. Dat kan bijvoorbeeld 
door regulering van de stikstofdepositie via ver-
gunningen en met convenanten waarin afspraken over 
de ontwikkeling van de stikstofuitstoot van agrarische 
bedrijven worden vastgelegd. 

Uiteindelijk gaat het om de bescherming van de 
natuur. Zijn er dan geen maatregelen in de natuur zelf 
mogelijk? Vaak wel.
Voor duinvegetatie, heidegrond, blauwgrasland en 
andere natuur die gevoelig is voor stikstof, kunnen de 

gevolgen van stikstofdepositie enorm worden beperkt 
door het tre� en van beheer maatregelen. Maaien is 
soms al genoeg. 
Het voordeel van beheermaatregelen is dat ze 
ontwikkelingsmogelijkheden creëren voor nabij 
gelegen bedrijvigheid.

Aan de hand van concrete voorbeelden beschrijven 
we met welke creatieve maatregelen een te hoge 
stiksto� ast kan worden gereduceerd en hoe dit ten 
goede kan komen aan de economische ontwikkeling 
en de infrastructuur in de directe omgeving.

Onverwachte mogelijkheden van natuurbeheer

UITNODIGING
minisymposium met tips & tricks

[programmatische aanpak stikstof]

inzicht in de


