








zijn geïnventariseerd, beheer en onderhoud (status quo van toepassing), beweiden en 
bemesten en activiteiten die een melding hebben gedaan in het kader van het PAS.  

2) Het is op dit moment bijzonder lastig om een goede inschatting te maken van de impact 
voor projecten. Daarvoor zijn namelijk gedetailleerde gegevens nodig. De rekentool die 
hiervoor nodig is (AERIUS Calculator) wordt op dit moment geactualiseerd, zodat deze 
voldoet aan de uitspraak van de Raad van State. Naar verwachting is deze in augustus 
gereed. Verder zullen projecten soms nog in een voorbereidende fase zijn of kunnen deze 
in de loop van de tijd wijzigen. Daarom is er voor gekozen om voor dit doel (een globaal 
inzicht in omvang impact aan de Kamer) uit te gaan van worst case; dus in geval van 
twijfel projecten op de lijst op te nemen. Het is dus goed denkbaar dat een aantal 
projecten op basis van een nadere analyse straks geen knelpunten ondervinden, maar nu 
wel voor de zekerheid zijn meegeteld. We willen liever afschalen, dan opschalen.  

3) Er is voor gekozen om voor dit doel alleen aantallen te noemen en geen nadere 
projectinformatie te geven. Als u aantallen wilt kunnen herleiden naar specifieke projecten, 
dient u dat zelf in beeld te brengen; deze informatie hoeft niet landelijk te worden 
aangeleverd. Daarbij is het zeer denkbaar is dat er WOB-aanvragen komen om inzicht te 
krijgen in projectoverzichten. Ook diverse media zijn in overzichten geïnteresseerd. Met 
betrekking tot projectgegevens is het advies hierop dat het geen probleem is om 
geanonimiseerde projectgegevens (zowel wat betreft privégegevens als locatie) openbaar 
te maken. Uiteraard ter eigen beoordeling en afweging en pas na 1 september.  

4) De inventarisatie van projecten raakt diverse thema’s en dus ook afdelingen/units binnen 
de provincie, gemeenten en waterschap. Het kan variëren van landbouw, woningbouw, 
infrastructuur, energie tot en met klimaat.  

5) Met betrekking tot woningbouw is er een relatie met BZK en individuele gemeenten cq 
VNG; zij zijn hiervoor eindverantwoordelijk. Met BZK en VNG is geconcludeerd dat het niet 
efficiënt zou zijn dat zij zelf landelijk dan wel per gemeente gegevens uitvragen. Daarom is 
afgesproken dat provincies met hun gemeenten afstemmen over deze gegevens. 

6) Dit geldt ook voor projecten van waterschappen. Het merendeel van de projecten is bekend 
bij provincies. Afgesproken is dat de provincie nagaat welke projecten de waterschappen 
raakt. Het gaat dan om de zogenaamde HWBP-projecten (inclusief projecten die bij een 
eerdere berekening onder de drempelwaarde bleven) op het gebied 
van waterveiligheid maar bijvoorbeeld ook naar projecten met betrekking 
tot waterkwantiteit waarbij sprake is van stikstofuitstoot.  

7) De VNG zal gemeenten informeren over deze uitvraag en de gemaakte afspraken. Hierbij 
zullen zij verwijzen naar een tekst op de website van BIJ12. Ook provincies kunnen 
daarnaar verwijzen. Ditzelfde geldt voor de Unie van Waterschappen.  

 
Deze uitvraag betreft een inventarisatie op verzoek van de Tweede kamer. Het feit dat een project 
straks onderdeel uitmaakt van deze inventarisatie, betekent alleen dat het ‘in beeld is’ en niet dat 
er per definitie een oplossing voor is. Er worden op dit moment voorbereidingen getroffen om 
toestemmingsverlening mogelijk te maken op projectniveau. Verder zal een door het kabinet 
ingesteld Adviescollege Stikstof (besluit 12/07/19) een afwegingskader opstellen om te bepalen 
welke projecten prioriteit hebben. Om hierop tijdig voorbereid te zijn, is het zaak om het nodige 
huiswerk te doen, onder meer over de stikstofimpact van het betreffende project. We gaan na of 
we provincies hierbij kunnen gaan ondersteunen.  
 
Actuele achtergrondinformatie: 
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/ 
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Wij realiseren ons dat de uitvraag midden in de zomerperiode valt, ook wij worden 

hiermee geconfronteerd. De heer  is uw eerste aanspreekpunt 

(donderdags en vrijdags afwezig), mevrouw  is zijn achtervang. 

 

N.B. Mocht dat nodig zijn, verzoeken wij u deze brief binnen uw organisatie door te 

sturen naar andere relevante personen.  

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

E. Diekema, 

teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  

 

 

Bijlage(n): 

Toelichting en format projectlijst 

 

     /coll. 











Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap

contactpersoon gemeente/waterschap @gemeentevoorbeeld.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen invullen

projecten 250 - 499 woningen invullen

projecten 50 - 249 woningen invullen

projecten 50 - 99 woningen invullen

projecten 11 - 49 woningen invullen

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 invullen

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 invullen

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV invullen

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V invullen

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI invullen

Overige projecten Industrie/ haven invullen

aantal overige bedrijvingheid invullen

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren invullen

aantal Wnb plichtige projecten winkels invullen

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) invullen

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) invullen

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  invullen

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  invullen

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) invullen



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie

gemeentenaam/ naam waterschap Borger-Odoorn

contactpersoon gemeente/waterschap

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen nvt

projecten 250 - 499 woningen nvt

projecten 50 - 249 woningen nvt

projecten 50 - 99 woningen nvt

projecten 11 - 49 woningen 1 zie onder 32

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 2 zie onder 33

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 nvt

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV nvt

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V nvt

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI nvt

Overige projecten Industrie/ haven nvt

aantal overige bedrijvingheid 1 zie onder 34

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020 1 zie onder 35

aantal Wnb plichtige projecten kantoren nvt

aantal Wnb plichtige projecten winkels nvt

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 2 zie onder 36

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 1 zie onder 37

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  1 zie onder 38

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  1 zie onder 39

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 1 zie onder 40

Wijk Daalkampen Borger, fasegewijs tot 49 woningen

inbreidingen in Borger, complex Buinerstraat 10 woningen+winkel, invulling project Nieuw-Veenlanden Nw-Buinen

Op tal van plaatsen ad hoc vragen wonen/bedrijf etc.

In Borger complex Buinerstraat winkel beneden

Windpark, nog 2 zonneakkers van 5 hecta Wollerich en RES opgave?

Leidingen t.b.v. zonneakkerplannen

N34?

Ad Hoc aanvragen tot wijziging bedrijvigheid met bebouwing. 

Bestaande evenementen, zie google Borger-Odoorn, evenementenkalender 2020 (basi is 2019)



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

Gemeente Coevorden

contactpersoon gemeente @gemeentecoevorden.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 50 - 249 woningen 0

projecten 50 - 99 woningen 0

projecten 11 - 49 woningen 1

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 5

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 0

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven n.n.b., gevoelsmatig 0

aantal overige bedrijvingheid n.n.b., gevoelsmatig 0

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren n.n.b., gevoelsmatig 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels n.n.b., gevoelsmatig 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) n.n.b., gevoelsmatig 0

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) n.n.b., gevoelsmatig 0

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  2

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  5

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 0



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie

gemeentenaam/ naam waterschap De Wolden

contactpersoon gemeente/waterschap

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 50 - 249 woningen 0

projecten 50 - 99 woningen 1

projecten 11 - 49 woningen 2

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 92

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 7

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 0

aantal overige bedrijvigheid 1

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 9

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 0

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  0

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  6

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 11



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie

gemeentenaam/ naam waterschap Emmen

contactpersoon gemeente/waterschap

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen

projecten 250 - 499 woningen 

projecten 50 - 249 woningen

projecten 50 - 99 woningen 8

projecten 11 - 49 woningen 40

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 84

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 5

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI

Overige projecten Industrie/ haven 1

aantal overige bedrijvingheid 64

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 

aantal Wnb plichtige projecten winkels 2

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 13

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 29

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  61

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  230

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 12

kanttekeningen 549



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap Gemeente Meppel

contactpersoon gemeente/waterschap @meppel.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen invullen

projecten 250 - 499 woningen invullen

projecten 50 - 249 woningen invullen

projecten 50 - 99 woningen invullen

projecten 11 - 49 woningen 8

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 invullen

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 1

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV invullen

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V invullen

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI invullen

Overige projecten Industrie/ haven 1

aantal overige bedrijvingheid invullen

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren invullen

aantal Wnb plichtige projecten winkels invullen

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) invullen

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) invullen

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  invullen

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  4

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) invullen



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap Gemeente Tynaarlo

contactpersoon gemeente/waterschap @tynaarlo.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 100 - 249 woningen 2

Ter Borch Eelderwolde

165 PBH-locatie

projecten 50 - 99 woningen 4

60 Scandinavisch wonen

60 centrum Eelde

ca 50 Groote Veen

50-75 Vries Zuid

projecten 11 - 49 woningen 14

36 oude gemeentehuis Eelde

11 Paterswolde Noord

12 Punthoes

14 school De Kooi

15 ACM locatie

25 voormalig gemeentehuis en centrum Vries 

44 Tynaarlosestraat 58 Vries

16 wonen en 8 ziekenhuisverplaatste zorg (waarvan 4 in bestaand gebouw) rond Huis te Zeijen

13 OBS De Tol

12 CBS Stroomdal

49 Noordersanatorium incl fase 2

16 OBS Schuilingsoord

Woningbouw Lentisterrein

Woningen en zorg Schoollaan Eelde

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 2

10 Schelfhorst

1 Zuidlaarderveen

projecten 1-10 binnen 5 km N2000 9

7 woningen Zuidoevers

5 Donderen

8 Bladergroen Eelde

6 Rijwielhandel Mulder Eelde

2 school Eelde

3 Brink ZZ 16

5 ING-Blokker

8 De Ludinge

9 Schuthoek

ca 20 ruimte voor ruimte, woningsplitsing en open plekken 20

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 1

bedrijventerrein businesspark Ter Borch

aantal overige bedrijvigheid 4

perceel Vriezerbrug

locatie Beuving

herinneringsbos

natuurbegraafplaats

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 4

Supermarkten en andere aanpassingen centrum Zuidlaren

Aldi Vries

Lidl Eelde

Doe het zelf Paterswolde

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 7

Transferium De Punt

Diverse kleine windmolens

2e zonneakker GAE

Natuurontwikkeling Noordma

Perceel naast de Schelfhorst

Onvoorzien zonneparken

Polder Lappenvoort/Oosterland

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 3

Aansluiten zonnepanelen Veenmeer



Glasvezel witte gebieden

Aanleg/Vernieuwen kabels en leidingen bij rioolvervanging en nieuwbouwwijken

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  14

Fietssnelweg/Doorfietsroute

Verdubbeling N34

Ophoging kades Drentsche Aa

Kades ophogen Onlanden

Bruggen Ter Borch - Rietwijk-Noord

Baggeren vijvers 

Meerkoetlaan vijvers

Rioolvervanging Oranjelaan

Rioolvervanging Westlaren

Rioolvervanging + aanpassen Hoofdweg Eelde

Rioolvervanging Domineeskamp / Leenakkersweg

Vervanging bruggen Spierveen / Wedbroek

Renovatie fietspad Hunebedstraat - Tynaarlo/Zeegse

Rioolvervanging Beethovenweg Brouwerssteeg in Eelde

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  1

Bedrijf bij Okkeveen naast spoor

*Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 14

landgoed met recreatiewoningen Paterswolde



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap Westerveld

contactpersoon gemeente/waterschap @gemeentevoorbeeld.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen

projecten 250 - 499 woningen 

projecten 50 - 249 woningen 1

projecten 50 - 99 woningen 2

projecten 11 - 49 woningen

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 3

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI

Overige projecten Industrie/ haven

aantal overige bedrijvingheid

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 

aantal Wnb plichtige projecten winkels 

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020 7

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 3

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 1

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal) 

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  4

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 11



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap Waterschap Hunze en Aa's

contactpersoon gemeente/waterschap @hunzeenaas.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen invullen

projecten 250 - 499 woningen invullen

projecten 50 - 249 woningen invullen

projecten 50 - 99 woningen invullen

projecten 11 - 49 woningen invullen

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 invullen

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 invullen

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV invullen

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V invullen

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI invullen

Overige projecten Industrie/ haven invullen

aantal overige bedrijvingheid invullen

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren invullen

aantal Wnb plichtige projecten winkels invullen

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 15

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) invullen

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  invullen

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  invullen

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) invullen
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Directoraat-generaal Natuur, 
Visserij en Landelijk gebied 
 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
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2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Behandeld door 
drs.   

T 0 
@minlnv.nl 

 
Ons kenmerk  
DGNVLG /  19190952 

Uw kenmerk 
 

Bijlage(n) 
1 

 
Geachte voorzitter, 
 
Met deze brief informeer ik u over de gevraagde inventarisatie van projecten en 
activiteiten die mogelijk geraakt worden door de gevolgen van de uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) over 
het PAS. Het betreffende overzicht is als bijlage met deze brief meegestuurd. In 
het debat met uw Kamer op 20 juni 2019 is de regering met de motie-Weverling 
c.s. (Kamerstuk 32 670, nr. 154) hierom verzocht. Deze brief verstuur ik mede 
namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Economische Zaken en 
Klimaat, de minister van Defensie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. De informatie in deze brief is ook afgestemd met de provincies, de Unie van 
Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
 
De breedte van het vraagstuk noopt ons er toe om een onderscheid te maken 
tussen de projecten en activiteiten waarvoor de rijksoverheid zelf initiatiefnemer 
dan wel het bevoegd gezag is (de “rijksprojecten”) en die waarvoor de 
medeoverheden (primair de provincies) bevoegd gezag zijn. Voor de eerste 
categorie is met deze brief een inventarisatie beschikbaar. De tweede categorie 
betreft ook projecten van particuliere initiatiefnemers. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een boer die een stal wil uitbreiden, een ondernemer die een fabriek wil 
bouwen of een sportvereniging die een clubhuis wil vernieuwen. Voor deze 
categorie is, vanwege de potentiële omvang, meer tijd nodig en wordt inzicht 
verwacht in de loop van september 2019. Voor het overzicht zal hierbij wel enige 
aggregatie plaatsvinden. Deze informatie zal ik u ook per brief toesturen. 
 
Voor woningbouw staan geen projecten in deze inventarisatie aangezien de 
medeoverheden het bevoegd gezag vormen dan wel initiatiefnemer zijn. 
Daarnaast zorgt de diversiteit in de woningbouwprojecten, bijvoorbeeld door hun 
omvang of de afstand tot een Natura 2000-gebied, dat deze lokaal beoordeeld 
moeten worden. Een specifieke inventarisatie voor woningbouw is nodig om de 
invloed van de uitspraak van de Afdeling te bepalen op de geprognosticeerde 
jaarlijkse woningbouwproductie van gemiddeld 75.000 woningen. Het kabinet 
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Directoraat-generaal Natuur, 
Visserij en Landelijk gebied 
 

 
Ons kenmerk 
DGNVLG / 19189327 

verwacht een inzicht in de woningbouwprojecten in september 2019 te kunnen 
leveren. 

De bijgevoegde inventarisatie is een momentopname, niet limitatief en zal in 
ontwikkeling blijven. Bij de samenstelling hebben de vakdepartementen een 
actualisatie gemaakt mede op basis van het overzicht uit de Kamerbrief d.d. 19 
juni 2019 (Kamerstuknummer 32670-149) (hiervoor is de prioritaire projectenlijst 
uit de Regeling natuurbescherming als startpunt gebruikt). Bij deze inventarisatie 
gaat het om projecten en activiteiten die mogelijk stikstofdepositie in een Natura 
2000-gebied veroorzaken en waarvoor een toestemmingsbesluit nodig is. Het 
betreft projecten en activiteiten waarvoor het Rijk initiatiefnemer dan wel bevoegd 
gezag is. Uitgangspunt is verwachte besluitvorming binnen anderhalf jaar. De 
projecten zijn geïnventariseerd ongeacht een bepaalde drempelwaarde of een 
specifieke afstand tot een Natura 2000-gebied. Ook de projecten met potentieel 
kleinere stikstofeffecten komen zo in beeld.  
 
De inventarisatie maakt geen onderscheid tussen projecten met alleen een 
depositiebijdrage bij de aanleg (zoals windmolenparken en dijkversterkingen) en 
projecten met (tevens) een depositiebijdrage bij het gebruik. Benadrukt moet 
worden dat het nu nog niet zeker is dat alle projecten op deze lijst daadwerkelijk 
gevolgen ondervinden van de uitspraak van de Afdeling. Onder het regime van het 
PAS was doorgang van al deze projecten evenmin een automatisme, omdat er een 
beperkte depositieruimte beschikbaar was en alleen voor de in de Regeling 
natuurbescherming opgenomen prioritaire projecten op voorhand 
ontwikkelingsruimte was gereserveerd.  
 
Voor de projecten van IenW is het MIRT als uitgangspunt genomen, aangevuld 
met kustlijnzorg en luchtvaart. Projecten waarvan de scope nog niet vastgesteld is 
(veelal verkenningen en onderzoeken) en waarvoor de komende anderhalf jaar 
nog geen besluit voorzien is, zijn niet opgenomen. Projecten waar decentrale 
overheden initiatiefnemer voor zijn, zoals de waterschapsprojecten binnen het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en diverse spoor- en 
openbaarvervoerprojecten, zijn niet in deze inventarisatie opgenomen.  
 
Voor de projecten van Defensie zijn er geen individuele projecten op de lijst 
geplaatst, maar de locaties waar (mogelijk meerdere) ontwikkelingen zijn 
voorzien. Voor LNV gaat het om projecten voor zandwinning en om visserij 
(terugkerende activiteiten voor mosselzaad, boomkor, garnalen en spisula). LNV is 
voor deze projecten bevoegd gezag, geen initiatiefnemer.  
 
Voor BZK gaat het om projecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Het betreft nieuw- 
en verbouwprojecten voor de kantoorportefeuille en voor andere functies. De 
opgave van Defensie beslaat ook de projecten die het RVB voor Defensie verzorgt. 
Gezien de hoeveelheid projecten worden de grote actuele projecten bij naam 
genoemd en de overige per gebruiker in aantallen.   
 
Voor de projecten van EZK gaat het primair om projecten voor energie- en 
nutsvoorziening en projecten voor de komende energietransitie die potentieel 
geraakt worden. 
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Deze inventarisatie zal ook mee worden gegeven aan het recentelijk door het 
kabinet ingestelde Adviescollege stikstofproblematiek.  
 

 
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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A27/A12 Ring Utrecht

A28/A1 knooppunt Hoevelaken

A4 Passage Den Haag

A6 Almere Buiten-Oost - Lelystad

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

Afsluitdijk

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

Deltaplan Zoetwater: Noordervaart



Den Haag CS, perronsporen 11 en 12

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Fietsparkeren bij stations

Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)

Grensoverschrijdend spoorvervoer

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Dijkversterking Marken

Hoogwaterbeschermingsprogramma: IJmuiden

IJsseldelta Fase 2 regionale percelen Dit zijn projecten van F               

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2: Houtribdijk, onderdeel 

Trintelzand B/watersportstrand Deze checkt IenW ook 

Kleine stations

Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Kustlijnzorg

Luchthavenverkeersbesluit Schiphol

Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde

Luchthavenbesluit Lelystad Airport 

Luchthavenbesluit Luchthaven Maastricht Aachen Airport

Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport 

Maaslijn (spoorwegproject)

Maatregelenpakket HSL-Zuid

Meer veilig (verbeteren verkeersveiligheid hoofdwegennet)

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

N33 Zuidbroek - Appingedam

N35 Nijverdal - Wierden

N50 Kampen - Kampen Zuid

Overwegenaanpak

Plan van Aanpak Goederen Emplacementen (PAGE) Risicoreductie 

(verbeteren externe veiligheid rond spooremplacementen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Alkmaar – Amsterdam
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Programma Emplacementen op orde
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Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

SmartwayZ.nl: InnovA58 (Eindhoven - Tilburg)

SmartwayZ.nl: InnovA58 (Sint-Annabosch - Galder)

Sporen Schiedam - Rotterdam

Sporendriehoek Noord-Nederland

Toegankelijkheid Stations

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (Kaderrichtlijn 

Water)



Windpark Tweede Maasvlakte

14 boringen offshore

18 boringen op land

7 aardwarmte boringen op land

Akzo/Nouryon

ca 50 kleinere mijnbouwprojecten

CCS-infrastructuur Noordzee

Gaswinning Rottum

NAM Ameland Westgat

Net op Zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

Net op Zee Hollandse Kust (west Beta)

Net op Zee IJmuiden Ver noord

Net op Zee IJmuiden Ver zuid

Net op Zee Ten Noorden Van De Wadden

ONE-Dyass GEMS

TenneT Zuid-West 380 kV oost

Ternaard RCR

Wind op Zee Hollandse Kust (west)

Wind op Zee IJmuiden Ver kavels I en II

Wind op Zee IJmuiden Ver kavels III en IV

Wind op Zee Ten Noorden Van De Wadden

Windpark Groen 

Windpark West Flevoland

Wintershall Sillimanite

Boomkorvisserij

Garnalenvisserij

Mosselzaadvisserij

Spisulavisserij

Zandwinning Noordzee

Pallas medische isotopenreactor 
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Windpark Tweede Maasvlakte

14 boringen offshore

18 boringen op land

7 aardwarmte boringen op land

Akzo/Nouryon
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Provincienaam

contactpersoon provincie

gemeentenaam/ naam waterschap

contactpersoon gemeente/waterschap

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen

projecten 250 - 499 woningen 

projecten 50 - 249 woningen

projecten 50 - 99 woningen

projecten 11 - 49 woningen

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000

projecten 0-10 binnen 5 km N2000

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI

Overige projecten Industrie/ haven

aantal overige bedrijvingheid

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 

aantal Wnb plichtige projecten winkels 

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, 

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen)

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal) 

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen) 

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen)

Totaal















Geïnventariseerde projecten Drenthe

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020
Projecten > 500 woningen 1
projecten 250 - 499 woningen 1
projecten 100 - 249 woningen 7
projecten 50 - 99 woningen 20
projecten 11 - 49 woningen 113
projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 194
projecten 0-10 binnen 5 km N2000 81

geplande bedrijventerreinen 2019-2020
bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 3
bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 1
bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0
Overige projecten Industrie/ haven 6
overige bedrijvigheid 85

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020
projecten kantoren 1
projecten winkels 6

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020
Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (groene energie, transferium, 
hoogwaterprojecten) 74
Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbi 45
Wegen/vaarwegen projecten (regionaal) 98
Projecten Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen) 55
Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 59

Overig 4

Totaal 854
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Inleiding 

a. Algemeen 
Op 29 mei jl. heeft de Raad van State bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet 
langer gebruikt mag worden voor het verlenen van vergunningen. Om de verstrekkende 
gevolgen van deze uitspraak eenduidig uit te leggen en kortetermijnoplossingen voor te kunnen 
stellen, heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen o.a. de ministers van LNV en IW en de 
provincies. De uitkomst van het overleg is vervat in de Kamerbrief van de minister van LNV.  
 
De Kamerbrief van de minister wordt doorgezonden naar Provinciale Staten, maar ook naar de 
Drentse colleges van B&W. In de brief aan de colleges van B&W wordt naast de verwijzing 
naar de Kamerbrief van de minister specifiek aandacht gevraagd voor PAS-zaken die tussen 
gemeenten en provincie spelen. Het gaat dan vooral om de procedures inzake de aanvragen 
om vvgb’s (verklaring van geen bedenking).  
 
In de brief aan Provinciale Staten wordt ook aandacht gegeven aan de gevolgen voor Drentse 
projecten en de instelling van een ambtelijke Taskforce. Op maandag 1 juli is een bijeenkomst 
gepland waar de aankondiging van de Taskforce zal worden gedaan en waar ook de invulling 
beslag zal krijgen. Bij deze bijeenkomst zijn gedeputeerden Jumelet en Kuipers aanwezig om 
de aftrap te verzorgen en het belang te benadrukken. In het volgende overleg van uw college 
op 8 juli wordt u nader geïnformeerd over de opdracht van de Taskforce, de bemensing en de 
aansturing. 
 
Op 5 juli is er een volgend Bestuurlijk Overleg gepland tussen de PAS-partners. Hieraan 
nemen in ieder geval de ministers van LNV en IW deel, naast de kerndelegatie van het IPO. 
 

b. Europese aspecten 
De PAS is als gevolg van Europese regels (Habitatrichtlijn) onverbindend verklaard. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Economische ontwikkelingen kunnen onder druk komen te staan omdat 
natuurvergunningverlening lastiger is geworden na het vervallen van het PAS. 
 

d. Participatie 
De provincie heeft input geleverd aan de verschillende bestuurlijke overleggen.   

 

Advies  

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg, zoals verwoord in de Kamerbrief 
van 27 juni 2019.  

2. In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten.   
3. In te stemmen met de brief aan de colleges van burgemeester en wethouders in de provincie 

Drenthe. 
 

Doelstelling uit de begroting 
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7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
7.2.09 Uitvoering Wet natuurbescherming 

Argumenten 

1.1. Uitkomsten Bestuurlijk Overleg zijn leidend voor provinciaal handelen 
Het PAS is tot stand gekomen met diverse PAS-partners waarvan het IPO er 1 is. Afgesproken is dat 
de PAS-partners ook gezamenlijk optrekken in de situatie die nu is ontstaan. Er wordt een landelijke 
woordvoeringslijn gevolgd (verantwoordelijkheid minister, zij is ook systeemverantwoordelijk) en ook 
binnen IPO is afgesproken tot nadere orde een centrale woordvoering aan te houden. Als Drenthe zijn 
we daarmee, in ieder geval tot nadere orde, gehouden om te opereren binnen de afgesproken kaders. 
 
1.2. De brief van de minister aan de Kamer bevat belangrijke informatie 
De brief aan de Kamer bevat de weergave van de inzichten en de afspraken van de PAS-partners zoals 
die zijn besproken op 21 juni 2019. Het is van belang daar kennis van te nemen om daarnaar te kunnen 
handelen. Het geeft aan op welke wijze gewerkt wordt aan oplossingen voor de korte, middellange en 
lange termijn. 
 
2.1. Provinciale Staten moeten goed geïnformeerd worden 
De gevolgen van de uitspraak zijn groot en hebben een effect op veel ontwikkelingen waar we als 
provincie bij betrokken of verantwoordelijk voor zijn. Het is van belang om de informatie uit de 
Kamerbrief te delen, en daar bovenop ook specifieke Drentse informatie over het proces en over de 
projecten toe te voegen.  
 
3.1 Drentse gemeenten moeten goed geïnformeerd worden 
Ook gemeenten en de RUD ondervinden de gevolgen van de uitspraak over de PAS. Het is van belang 
om de bestuurlijke partners van de provincie ook goed geïnformeerd te houden.  

Tijdsplanning 

Op 2 juli zal de brief naar Provinciale Staten en naar de colleges van burgemeester en wethouders 
binnen de provincie Drenthe worden gestuurd. 
Op 5 juli staat een volgend overleg geland tussen de ministers van LNV en IW en de kerndelegatie 
PAS. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Bijlagen  
0. Statenbrief 
1. Kamerbrief van 27 juni 2019 ‘Stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de korte 
termijn’ 
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2. Brief voor de colleges van B&W in Drenthe 
 
 

 







 2 

De impact van de uitspraak is ook voor Drentse projecten groot. Zoals wij u eerder 
hebben aangegeven zullen er naar verwachting ongeveer 27 PAS-vergunningen 
vernietigd gaan worden door de rechter. Inmiddels zijn 8 van deze vergunningen bij 
besluit van de rechter vernietigd. Daarnaast hebben wij nog 33 aanvragen in 
behandeling die wij niet meer kunnen verlenen op grond van het PAS. Ook hebben we 
nog te maken met 163 ingediende PAS-meldingen, waarvan is gebleken dat deze 
activiteiten alsnog vergunningplichtig zijn als gevolg van de uitspraak. Overigens zal 
deze categorie uiteindelijk lager in aantal uitvallen als gevolg van meldingen die later 
zijn ingetrokken, meldingen die niet volledig zijn, meldingen die zijn opgevolgd door 
een aangevraagde en verleende natuurvergunning etc. De informatie rondom de 
categorie van de meldingen wordt op dit moment nader geïnventariseerd. 
 
Er zijn verschillende provinciale projecten die mogelijk in de knel komen als gevolg 
van de PAS-uitspraak (bijvoorbeeld doordat de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr is 
komen te vervallen). Hieronder hebben wij deze Drentse projecten, gecategoriseerd 
naar thema, weergegeven. Dit betreft naast projecten waarvan de provincie zelf 
trekker is ook de zogenoemde prioritaire projecten. Dit zijn projecten waar binnen het 
PAS-systeem ontwikkelingsruimte voor was gereserveerd. Met het vervallen van de 
PAS is de geclaimde stikstofruimte voor deze specifieke categorie projecten niet meer 
beschikbaar. Voor de infrastructurele projecten is een knip gemaakt in projecten waar 
op korte termijn een probleem is te verwachten en projecten die op langere termijn 
een probleem kunnen krijgen. Er is een bandbreedte opgenomen om dat voor een 
aantal projecten niet direct inzichtelijk is op welke termijn het probleem aan de orde 
kan komen. 
 
Overzicht provinciale projecten 
Categorie  Aantal projecten  
Infrastructurele projecten, korte termijn  
(denk aan aanpassing wegen, op- en afritten en 
aanpassen rotondes) 

5-10 

Infrastructurele projecten langere termijn  20-25 

Landbouw (bedrijfsverplaatsingen i.v.m. Natuur 
Netwerk Nederland) 

5-10 

Woningbouw 1 
Recreatie 1 
 
 
Drentse gemeenten 
Ook gemeenten ondervinden op dit moment hinder van uitspraak over het PAS. Wij 
sturen daarom de Kamerbrief ook ter informatie door aan alle Drentse gemeenten. 
Daarnaast kondigen wij in die brief aan dat wij de afgegeven vvgb’s (verklaring van 
geen bedenkingen), die nog niet onherroepelijk zijn, zullen intrekken. 
 
Vervolg 
Op 5 juli vindt het volgende overleg plaats tussen de PAS-partners, waarbij onder 
andere de ministers van LNV en IW aanwezig zijn en de kerndelegatie van het IPO. 
We vertrouwen erop dat dan weer stappen gezet zullen worden in het proces om te 
komen tot een groeiend handelingskader voor alle betrokkenen.  
 
 
Hoogachtend, 
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Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , voorzitter , secretaris 
 
 
Bijlage(n): 
Kamerbrief 27 juni 2019, Stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de 
korte termijn 
 
 
 
 
Als je het hele sjabloon hebt ingevuld en je alle opmerkingenballonnen in de kantlijn in 
één keer wilt verwijderen, dubbelklik dan hieronder. Alle opmerkingenballonnen in de 
kantlijn worden zo uit het document verwijderd. 
 
Dubbelklik hier om de opmerkingenballonnen te verwijderen.  
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Toezicht en handhaving na het PAS
Versie 1.0 dd 29 juli 2019

1. Inleiding

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) onverbindend verklaard (ECLI:N:RVS:2019:1603). Daarom moeten nieuwe 
kaders worden ontwikkeld om zorgvuldig om te gaan met de diverse zich voordoende toezicht- en 
handhavingssituaties. Daarbij is van groot belang dat recht gedaan wordt aan enerzijds de 
rechtszekerheid voor initiatiefnemers van activiteiten waar tot voor kort op grond van het PAS 
toestemming voor was en anderzijds de conclusie van de uitspraak dat de natuur op deze wijze 
onvoldoende beschermd is en daarmee het PAS geen kader voor de toestemming meer kan zijn.

Een, kort door de bocht, algemeen uitgangspunt is dat activiteiten die vóór 29 mei 2019 door de 
bevoegde gezagen als legaal/toegestaan zijn gekwalificeerd en ter hand zijn genomen nu, na 29 mei, 
niet stante pede door diezelfde bevoegde gezagen (met terugwerkende kracht) kunnen worden 
tegengehouden. Plus dat activiteiten die na 29 mei 2019 starten, moeten voldoen aan de kaders van 
de uitspraak van de Raad van State en dus over een vigerende Wnb toestemming moeten 
beschikken. Meldingen kunnen vanwege de uitspraak niet meer als toestemming van het bevoegd 
gezag gezien worden en meldingsvrije activiteiten zijn nu ook toestemmingsplichtig.

Dit gezegd hebbende moet met dit uitgangspunt gekeken worden naar de verschillende situaties die 
zich kunnen voordoen. Daarbij wordt waar mogelijk aangesloten bij bestaande beleidskaders zoals de 
Landelijke Handhavingstrategie (LHS), maar ook bij adviezen zoals van de landsadvocaat en 
bestuurlijke afspraken tussen de betrokken overheden. In hoofdlijnen betreft het de volgende situaties, 
daarbij grotendeels de brief van de minister van LNV aan de Tweede Kamer van 27 juni j.l. volgend:

 (Voormalig) Vergunningvrije activiteiten 
Onder het PAS was er in specifieke gevallen sprake van vergunningvrije activiteiten. Uit de 
recente uitspraak van de Raad van State volgt dat deze activiteiten alsnog vergunningplichtig zijn. 
Een deel van deze vergunningvrije activiteiten betrof projecten met stikstofbijdragen onder de 
grenswaarde van 1 mol/ha/j waarvoor meldingen zijn ingediend. Dit gaat landelijk om circa 3300 
meldingen, voornamelijk bij provincies ingediend. Een ander deel zijn de vrijgestelde activiteiten 
onder de drempelwaarde (< 0.05 mol/h/j), deze hoefden niet te worden gemeld en derhalve is hier 
veelal geen zicht op. 

 Vernietigde vergunningen 
Voor de vernietigde vergunningen geldt dat het bevoegd gezag de betreffende initiatiefnemers er 
van op de hoogte stelt dat, om de eerder aangevraagde activiteiten alsnog mogelijk te maken, een 
nieuwe vergunning nodig is en de aanvraag van de initiatiefnemer waar nodig en mogelijk 
aangevuld moet worden en opnieuw beoordeeld moet worden binnen de nieuwe 
vergunningkaders. 

 Besluiten die nog niet onherroepelijk zijn 
Nog geen definitief besluit
Afgesproken is dat bevoegde instanties de ontwerpbesluiten die ter inzage liggen, maar waarover 
nog geen definitief besluit is genomen, in beginsel niet definitief zullen maken. Provincies zullen 
gemeenten informeren dat van omgevingsvergunningen die nog niet definitief zijn, de 
zogenoemde verklaring van geen bedenkingen wordt ingetrokken. Dit leidt in beginsel tot een 
weigering van de betreffende Omgevingsvergunning. 
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Wel definitief besluit, nog niet onherroepelijk
Tevens is geconcludeerd dat voor definitieve besluiten waartegen beroep is aangetekend ten 
aanzien van het aspect stikstofdepositie, onderzocht zal worden of hier via een wijzigingsbesluit 
alsnog een individuele ecologische beoordeling aan ten grondslag kan worden gelegd dan wel dat 
deze besluiten door de rechter zullen worden vernietigd. 
Daar waar een definitief besluit is genomen en geen beroep wordt aangetekend wordt het besluit 
onherroepelijk.

 Interimsituaties
Voor deze groep bedrijven die vóór het PAS door verschillende oorzaken niet beschikten over een 
natuurvergunning op basis van een passende beoordeling (de zogenaamde interimmers) is 
besloten deze activiteiten net zo te behandelen als andere situaties waarin geen sprake is van 
een vaststaande natuurvergunning.

 Beweiden en bemesten 
Op basis van de uitspraak van de Raad van State is er in beginsel een vergunning nodig voor het 
weiden van vee en het bemesten van gronden. De invulling hiervan vergt een zorgvuldige 
inhoudelijke onderbouwing, waaraan de bevoegde instanties de komende periode zullen werken. 

 Vergunningverlening zonder het PAS 
Nu het PAS niet langer de basis kan vormen voor toestemmingverlening, zal 
toestemmingverlening starten op basis van intern salderen, extern salderen en de ADC-toets. 
Toezicht en handhaving hierop kan plaatsvinden op reguliere wijze.

 Cross Compliance
In het kader van de Europese landbouwsubsidies worden agrariërs gecontroleerd op het voldoen 
aan de Europese regelgeving. Bij het niet voldoen wordt de subsidie gekort. De Wnb vloeit voort 
uit die Europese regelgeving. Het ministerie van LNV staat als systeemverantwoordelijke en als 
verantwoordelijke voor de rapportering over cross compliance aan Europa aan de lat over de 
omgang met mogelijke subsidiekorting naar aanleiding van de PAS uitspraak.



3

2. Beleidskader toezicht en handhaving post PAS op grond van de LHS

De bevoegde gezagen in Nederland gebruiken de Landelijke Handhavingstrategie uit 2014 als 
beleidskader voor de handhaving. Deze strategie is afgestemd met de beide strafrechtpartners politie 
en OM. 
De strategie kijkt voor de te kiezen interventie zowel naar de impact van de (mogelijke) gevolgen van 
niet naleven als naar de intentie/het gedrag van de overtreder om niet na te leven.

De voor de eerder geschetste situaties meest voor de hand liggende interventies staan hierna 
beschreven (uit de in de LHS genoemde bijlage 2)
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Naast de LHS, waarbij uitgegaan wordt van een beginselplicht tot handhaving door het bevoegde 
gezag, geldt dat in bijzondere gevallen het bestuursorgaan af kan zien van handhaving. Dit kan zich 
voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Of wanneer handhavend optreden zodanig 
onevenredig is in verhouding tot het daarmee te dienen belang dat van optreden in die concrete 
situatie behoort te worden afgezien (bron conceptadvies Pels Rijcken 28 juni 2019, gebaseerd op de 
jurisprudentie van de bestuursrechter). Met andere woorden, steeds dient in elk individueel geval ook 
beoordeeld te worden in hoeverre legalisering mogelijk is en in hoeverre er sprake is van een 
bijzondere omstandigheid.

Derden kunnen het bevoegd gezag aanspreken op hun beginselplicht tot handhaving. Door een klacht 
of melding te doen, maar ook meer formeel door een verzoek tot handhaving in te dienen. Dit verzoek 
is vormvrij, waardoor bij iedere melding geoordeeld moet worden of deze gezien moet worden als een 
handhavingsverzoek. Over zo’n verzoek dient een formeel besluit te worden genomen, waarbij als van 
handhaving wordt afgezien dit uiteraard gemotiveerd moet gebeuren.

Aanspreken/informeren 
Aanspreken/informeren is een informele interventie (geen wettelijke basis) naar 
aanleiding van een inspectie die ertoe moet leiden dat de normadressaat naleeft of in 
staat is na te leven. Aanspreken/informeren gebeurt mondeling, door het verstrekken 
van schriftelijke informatie of door verwijzing naar websites. Aanspreken/informeren 
is vooral aan de orde bij goedwillende normadressaten die onbedoeld niet naleven 
en die gemotiveerd zijn de niet naleving zo snel mogelijk zelf op te lossen. 

Waarschuwen – brief met hersteltermijn 
Waarschuwen betekent dat de normadressaat naar aanleiding van een inspectie een 
waarschuwingsbrief ontvangt. Daarin is opgenomen welke maatregelen of 
voorzieningen getroffen moeten worden om na te leven en binnen welke (redelijke) 
termijn. In de brief staat ook dat de handhavinginstantie verdergaande 
bestuursrechtelijke interventies zal nemen als blijkt dat de in de waarschuwingsbrief 
opgenomen maatregelen of voorzieningen niet zijn getroffen na het verstrijken van 
de termijn. 

Bestuurlijk gesprek 
Een bestuurlijk gesprek met (de leiding van) de normadressaat in kwestie is een 
aanvullende escalerende interventie op waarschuwen.
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3. Nu de vraag hoe één en ander uitpakt voor de geschetste situaties

(Voormalig) Vergunningvrije activiteiten 

Onder het PAS was er in specifieke gevallen sprake van vergunningvrije activiteiten. Uit de recente 
uitspraak van de Raad van State volgt dat deze activiteiten alsnog vergunningplichtig zijn. Een deel 
van deze vergunningvrije activiteiten betrof projecten met stikstofbijdragen onder de grenswaarde van 
1 mol/ha/j waarvoor meldingen zijn ingediend. Dit gaat om circa 3300 meldingen, voornamelijk bij 
provincies ingediend. Daarnaast bestond de categorie vrijgestelde activiteiten waarbij de 
stikstofdepositie < 0,05 mol was en waarvoor ook geen meldplicht bestond1. Het advies in deze 
gevallen was om de berekening te bewaren zodat in geval van toezicht aangetoond kon worden dat 
de activiteit vrijgesteld was van de vergunningplicht. Deze meldingsvrije activiteiten werden niet 
bijgehouden en derhalve is hier geen zicht op.

Deze activiteiten zijn nu onder te verdelen in de categorie ‘meldingen’  en ‘vrijgesteld’. En daarbinnen 
weer in de categorieën wel en niet ‘gerealiseerd’ oftewel wel of niet aangevangen of ter hand 
genomen.

Gerealiseerde/aangevangen/ter hand genomen activiteiten

Al deze (onder het PAS) vergunningvrije activiteiten zijn destijds uitgevoerd conform de toen geldende 
wet- en regelgeving2 of, voor 29 mei 2019, ter hand genomen conform de toen geldende wet- en 
regelgeving3. Daarmee hebben initiatiefnemers die een melding hebben gedaan of een vrijgestelde 
activiteit ontplooi(d)en te goeder trouw gehandeld (ex-tunc). Dit handelen valt in kolom A in de LHS 
matrix. Ook de impact van deze activiteiten is, in relatie tot de totale depositie, nihil tot hooguit beperkt 
(maximaal 1 mol/ha/j). Dus A1 of A2 in de LHS matrix.

In hoeverre er concreet zicht op legalisatie bestaat is nog niet bekend zolang deze activiteiten nog niet 
getoetst zijn met het nieuwe AERIUS Calculator en er nog geen nieuw beleidskader/toetsingskader is. 

Op grond van de LHS is dus sprake van ‘aanspreken/informeren’. Daarnaast maakt het ontbreken van 
nieuwe kaders het onmogelijk in te schatten of een handhavingsinterventie proportioneel is.
Reden om niet over te gaan tot actieve handhaving. 

Nadat er gewerkt kan worden met AERIUS Calculator en er een kader is voor vergunningverlening zal 
bezien worden op welke wijze met de twee groepen activiteiten, meldingen/vrijstellingen, omgegaan 
wordt. Hierover zal op zijn vroegst later dit jaar een besluit genomen kunnen worden. Daarmee kan 
ook duidelijk worden op welke wijze en onder welke randvoorwaarden deze ‘oude’ gevallen 
gelegaliseerd kunnen worden.

(Nog) niet aangevangen of ter hand genomen activiteiten

Deze projecten zijn destijds gemeld of vrijgesteld conform de toen geldende wet- en regelgeving. 
Daarmee is bij de initiatiefnemers de verwachting gewekt dat de activiteit toegestaan is. Echter, omdat 
de activiteit nog niet ter hand is genomen vóór 29 mei 2019 zal tijdens de realisatie getoetst moeten 
worden aan de op dat moment geldende regelgeving (ex-nunc). En dat betekent dat deze activiteiten 
nu niet meer zonder vergunning uit te voeren zijn. Dit kan mogelijk nog veranderen zodra er een kader 
is voor vergunningverlening, maar tot die tijd is een vergunning nodig.
Via de website van BIJ12 en door/via de diverse brancheorganisaties zijn/worden alle betrokkenen 
geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State. Daarmee is dit algemeen bekend. 

1 Er was onder het PAS ook nog een categorie gevallen tussen de 0,05 mol en 1 mol waarvoor geen melding 
gedaan hoefde te worden. Daarvoor geldt hier hetzelfde als voor de vrijgestelde activiteiten.
2 Waarbij hier uitgegaan wordt van een correcte melding en berekening en handelen binnen de kaders waarmee 
toentertijd gerekend is. Zo niet dan zal qua handhaving op dezelfde wijze als bij nieuwe activiteiten opgetreden 
worden.
3 De initiatiefnemer heeft voor de beoordeling of er sprake is van een melding of meldingsvrije activiteit een toets 
gedaan met het toen geldende AERIUS model. Deze berekening dient bewaard te zijn door de initiatiefnemer 
zodat deze toets ook aangetoond kan worden. Mocht deze berekening niet meer beschikbaar zijn zal voor de 
juistheid van het melden/meldingsvrij uitgegaan worden van de berekening conform het actuele AERIUS model.



6

Mocht een activiteit desondanks na 29 mei 2019 aangevangen worden is sprake van kolom B of C in 
de LHS matrix, dit ter beoordeling van de toezichthoudende instantie. De impact van de overtreding 
zal ook hier tussen nihil en gering liggen. Dus vanuit de LHS matrix geredeneerd ligt de overtreding 
tussen B1 en C2. Daarbij kan dus voldoende reden zijn om wel over te gaan tot actieve handhaving. 
Wel met de kanttekening dat ook hier het ontbreken van nieuwe kaders het onmogelijk maakt in te 
schatten of een handhavingsinterventie proportioneel is. Reden om per individuele situatie te 
beoordelen of actieve handhaving proportioneel is.

Vernietigde vergunningen 

Voor de vernietigde vergunningen geldt dat het bevoegd gezag de betreffende initiatiefnemers er van 
op de hoogte stelt dat, om de eerder aangevraagde activiteiten alsnog mogelijk te maken, een nieuwe 
vergunning nodig is. De initiatiefnemer zal de vergunningaanvraag daarvoor moeten aanvullen. Het is 
op voorhand niet gezegd dat deze vergunning ook verleend kan worden. Dit hangt af van de 
aanvulling van de aanvraag en daarmee van de nog op te stellen beleidskaders.

Voor initiatiefnemers die met activiteiten zijn gestart voordat hun vergunning onherroepelijk werd, geldt 
dat zij dit op eigen risico hebben gedaan. Dus B of C in de LHS matrix. De impact op de natuur kan tot 
aanzienlijk zijn, dit ter beoordeling aan een ecoloog van het bevoegd gezag. Dus vanuit de LHS matrix 
geredeneerd ligt de overtreding tussen B2 en C4. Het bevoegd gezag is in een dergelijk geval 
genoodzaakt om te handhaven. Maar ook hier is de kanttekening dat het ontbreken van nieuwe 
kaders het op dit moment onmogelijk maakt in te schatten of een handhavingsinterventie proportioneel 
is. Reden om over te gaan tot actieve handhaving waarbij een redelijke hersteltermijn gehanteerd 
wordt. Voor een redelijke hersteltermijn wordt uitgegaan van de intentie dat als er in september 2019 
meer duidelijkheid ontstaat over de mogelijkheden van vergunningverlening. De initiatiefnemer moet 
daarna nog enige tijd gegeven worden zijn/haar aanvraag in te dienen zodat, op basis daarvan, 
getoetst kan worden of er zicht op legalisatie is. 3 maanden na september, of een later moment van 
ontstaan van de noodzakelijke duidelijkheid, lijkt daarbij een redelijk uitgangspunt. 

Besluiten die nog niet onherroepelijk zijn 

Afgesproken is dat bevoegde instanties de ontwerpbesluiten die ter inzage liggen, maar waarover nog 
geen definitief besluit is genomen, in beginsel niet zullen gebruiken om over te gaan tot het definitief 
vergunnen. Provincies zullen gemeenten informeren dat voor omgevingsvergunningen die nog niet 
definitief zijn, de zogenoemde verklaring van geen bedenkingen niet meer gebruikt kan worden om de 
omgevingsvergunning definitief te maken. 
Tevens is afgesproken dat voor definitieve besluiten, waartegen beroep is aangetekend ten aanzien 
van het aspect stikstofdepositie, onderzocht zal worden of hier via een wijzigingsbesluit alsnog een 
individuele ecologische beoordeling aan ten grondslag kan worden gelegd, dan wel dat deze besluiten 
door de rechter zullen worden vernietigd. Daarmee is bij beide situaties een aan de situatie bij 
‘vernietigde vergunningen’ gelijkwaardige afweging ontstaan. En daarbij geldt dan dat bij realisatie 
volgens de LHS sprake is van een overtreding, vanuit de matrix, van B2 tot C4. 
Besluiten die nog niet onherroepelijk zijn, maar waar geen beroep tegen is aangetekend zullen vanzelf 
onherroepelijk worden. Dit betreft een gering aantal besluiten waarvoor dan dezelfde situatie ontstaat 
als bij de eerder verleende Wnb vergunningen.

Een kanttekening bij (nog) al dan niet ter hand genomen/aangevangen activiteit en wat 
we daar onder verstaan. 

“iets ter hand nemen” / “aanvangen” is “beginnen te doen”.
Per project zal dit getoetst moeten worden aan algemeen maatschappelijk als onomkeerbaar 
aanvaarde stappen. Denk aan de start van de bouw; een definitieve opdracht aan een 
aannemer; een afgesloten hypotheek; een koopcontract; etc.  Allemaal stappen die én 
toetsbaar contractueel vastgelegd dienen te zijn vóór de ijkdatum van 29 mei 2019 én waar 
uitsluitend van afgezien kan worden tegen aantoonbaar hoge kosten.
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Beweiden 

Op basis van de uitspraak van de Raad van State is er in beginsel een vergunning nodig voor het 
weiden van vee in samenhang met stalemissies. De invulling hiervan vergt een zorgvuldige 
inhoudelijke onderbouwing, waaraan de bevoegde instanties de komende periode zullen werken. 

Door de uitspraak van de Raad van State dat bevoegde overheden ‘….dienen ervoor zorg te dragen 
dat de besluiten op bezwaar, ….. over het weiden van vee ……. uiterlijk 1 februari 2020 zijn 
genomen……’ .zal hier tot 1 februari 2020, dus ook gedurende het huidige beweidingsseizoen, niet 
actief worden gehandhaafd op de vergunningplicht. 

Bemesten 

Op basis van de uitspraak van de Raad van State is er in beginsel een vergunning nodig voor het 
bemesten van gronden. De invulling hiervan vergt een zorgvuldige inhoudelijke onderbouwing, 
waaraan de bevoegde instanties de komende periode zullen werken. 

Door de uitspraak van de Raad van State dat bevoegde overheden ‘….dienen ervoor zorg te dragen 
dat de besluiten op bezwaar, …..over …… het bemesten van gronden uiterlijk 1 februari 2020 zijn 
genomen……voor aanvang van het bemestingsseizoen 2020 duidelijkheid wordt geboden’,zal hier 
gedurende het huidige bemestingsseizoen niet actief worden gehandhaafd op de vergunningplicht. 

Voor de uitspraak over beweiden en over bemesten zie de bijlage, voor de hele uitspraak zie: 
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115590/201506170-2-r2/  

Vergunningverlening zonder het PAS 

Vanaf 29 mei 2019 is het PAS niet meer beschikbaar als kader. Daarmee geldt de gebruikelijke wijze 
van toezicht en handhaving. En zal bij nieuwe (illegale) activiteiten conform de gebruikelijke 
beleidskaders opgetreden worden. Dus inclusief actieve handhaving jegens niet vergunde activiteiten.

Cross Compliance

In het Bestuurlijk Overleg van 5 juli 2019 met de minister van LNV is afgesproken dat agrariërs die 
hebben gehandeld binnen de interpretatie van de wet- en regelgeving van voor 29 mei 2019 nu niet 
benadeeld mogen worden. Dat betekent dat de afwijkingen zoals die nu gelden ná 29 mei 2019 wel 
aangegeven worden in de rapportage over 2019 aan de RvO, maar dat de minister er zorg voor 
draagt dat dit geen nadelige consequenties voor de individuele agrariër zal hebben. Dit geldt uiteraard 
alleen voor die activiteiten die vóór 29 mei gerealiseerd/aangevangen/ter hand zijn genomen en 
binnen de toen geldende kaders legaal zouden zijn. 
Daarnaast zullen alle geconstateerde afwijkingen vanuit het bevoegd gezag getoetst moeten worden 
zoals hiervoor beschreven.
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4. Conclusie

Vorenstaande toets aan de LHS en beleid geeft zowel een kader hoe om te gaan met de handhaving 
vanuit het bevoegd gezag, als hoe te reageren op bijvoorbeeld handhavingsverzoeken. Daar waar het 
bevoegd gezag niet voornemens is actief te handhaven ligt het ook niet in de rede positief te beslissen 
op een eventueel handhavingsverzoek. Waarbij uiteraard ieder verzoek op de eigen merites 
beoordeeld moet worden. Ook is bovenstaande toets aan de LHS randvoorwaardelijk voor waar de 
handhavingscapaciteit van het bevoegd gezag primair op ingezet zal worden. 

Ondanks dat veel situaties zullen passen binnen één van de geschetste categorieën is het niet 
ondenkbaar dat er zich uitzonderingen voordoen. Daarbij kan bijvoorbeeld overwogen worden door 
het bevoegd gezag het instrument van gedogen in te zetten. Iedere provincie heeft haar eigen 
gedoogbeleid. Keuzes zullen altijd gemaakt moeten worden binnen de kaders van dat door die 
provincie vastgestelde gedoogbeleid. Omdat er geen landelijk afgesproken gedoogbeleid is gaat deze 
handreiking daar verder niet op in.

Ook hoe om te gaan met individuele ondernemers waar de effecten van de uitspraak van de Raad van 
State samenlopen met bijvoorbeeld stoppersregelingen, zaken rondom fosfaatrechten; gepaste groei 
van de veestapel zal steeds weer getoetst moeten worden aan de bovenstaande handreiking in 
combinatie met de provinciale gedoogstrategie. Daarbij zal ook een reële inschatting gemaakt moeten 
worden in hoeverre de activiteit straks legaliseerbaar is. Zonder dat uitzicht kan niet binnen de kaders 
van de Raad van State gehandeld worden.



9

Bijlage uitspraak beweiden en bemesten

25.9.    Omdat er voor de vier betrokken bedrijven tot deze uitspraak geen aanleiding 
bestond om (i) een aanpassing van hun Wnb-vergunning te vragen voor het weiden 
van vee en (ii) een Wnb-vergunning te vragen voor het bemesten van gronden, dienen 
de betrokken bedrijven, voordat opnieuw beslist wordt of handhavend wordt 
opgetreden, alsnog in de gelegenheid te worden gesteld om dergelijke aanvragen te 
doen. Een termijn van drie maanden is daarvoor redelijk. Die termijn vangt aan nadat 
het bestuursorgaan deze gelegenheid heeft geboden, waarbij het tevens aangeeft welke 
gegevens de bedrijven bij de aanvraag voor de vergunningen dienen te overleggen, 
zodat de bedrijven ook daadwerkelijk in de gelegenheid zijn een ontvankelijke 
vergunningaanvraag te doen.

25.10.    Nadat de geboden termijn voor het doen van een aanvraag voor de 
vergunningen is verstreken dienen Gelderland en Limburg de voorbereiding van de 
besluiten op bezwaar in de handhavingszaken ter hand te nemen.

Indien alsnog aanvragen voor een Wnb-vergunning voor het weiden en/of het 
bemesten zijn ingediend, betrekken Gelderland en Limburg deze aanvragen bij de 
beoordeling of concreet zicht op legalisering bestaat. Omdat de aanvragen feiten of 
omstandigheden betreffen die bekend zijn geworden na het horen en die voor de 
beslissing op bezwaar van aanmerkelijk belang kunnen zijn (art. 7:9 Awb), worden 
MOB en Leefmilieu in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.

Wordt binnen de geboden termijn geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een 
vergunningaanvraag te doen dan kan zonder dat MOB en Leefmilieu in de gelegenheid 
worden gesteld te worden gehoord, een beslissing op bezwaar worden genomen die 
ertoe te strekt dat handhavend wordt opgetreden tegen het weiden van vee en/of het 
bemesten van gronden.

25.11.    Gelderland en Limburg dienen ervoor zorg te dragen dat de besluiten op 
bezwaar, zowel over het weiden van vee als het bemesten van gronden uiterlijk 1 
februari 2020 zijn genomen, zodat zowel aan de bedrijven als aan MOB en Leefmilieu 
voor aanvang van het bemestingsseizoen 2020 duidelijkheid wordt geboden.





4. Bespreeknotitie
Ter bespreking en ter besluitvorming

A. Kamerbrief inventarisatie Rijksprojecten
Mevrouw Schouten leidt in dat er tijdens het vorig BO is gesproken over inzicht krijgen in projecten 
die geraakt worden. Op dit moment zijn de Rijksprojecten inzichtelijk gemaakt en is een concept 
Kamerbrief gemaakt. Bij provincies, Unie van Waterschappen en gemeenten wordt nog gewerkt 
aan een dergelijke lijst, waarbij projecten in categorieën worden aangegeven. Aangezien er een 
toezegging aan de Tweede Kamer ligt dat er in het zomerreces een brief wordt verstuurd met 
Rijksprojecten, is de insteek deze alvast los te verzenden. Naast een tweede brief met de 
decentrale projecten, verwacht de Tweede Kamer ook nog een brief met een plan van aanpak, 
welke procedureel van aard zal zijn. Mogelijk kunnen we deze brieven nog samenvoegen. Dit zal 
hier besproken worden, inclusief timing van de brieven.

Mevrouw van Nieuwenhuizen is het eens dat we goed moeten kijken naar de timing. Daarnaast 
heeft zij wat twijfels over de Kamerbrief, omdat er weinig nieuws in staat. Zij komt er zelf ook 
steeds meer achter hoe ingrijpend de uitspraak is, omdat ze vandaag nog heeft begrepen dat er 
ook indirect nog een probleem kan ontstaan. Zij heeft er behoefte aan de Kamer ook meer me te 
nemen in deze complexiteit en meer aangeven wanneer we verwachten welke duidelijkheid te 
kunnen bieden. Mevrouw Ollongren kan zich goed vinden in deze suggestie. Verder geeft zij aan 
dat we de impact goed moeten schetsen en wat wij tegen het probleem van te veel stikstof gaan 
doen. De heer Revis sluit hierbij aan en geeft de suggestie om dit alles samen te voegen in één 
brief, inclusief de projecten van decentrale overheden.

De heer Drenth geeft vanuit provincies aan dat op 23 augustus alle projecten zijn aangeleverd en 
er dan 1 week genomen wordt om het in categorieën te ordenen. Rond 1 september kan dit 
beschikbaar zijn. Mevrouw Visser begrijpt de suggesties, maar is ook tevreden met de huidige 
brief. We geven nu zo clean mogelijk aan welke Rijksprojecten mogelijk geraakt worden en geven 
aan later met informatie te komen. Bovendien denkt zij niet dat als er op 1 september decentrale 
projecten worden aangeleverd, dat wij kort daarna een afgestemde brief klaar hebben. De 
toezegging van een brief in het zomerreces staat dan onder druk. Zij signaleert verder dat er in 
naamgeving wel een verschil zit tussen de ministeries, zij pleit ervoor dit zo eenduidig mogelijk te 
doen. 

De voorkeur in het BO is om de brieven samen te voegen, mede vanwege de wens is om 
gezamenlijkheid uit te stralen. Mevrouw Schouten geeft aan dat zij er wel op rekent dat provincies, 
waterschappen en gemeenten dan hun uiterste best gaan doen om zo snel mogelijk met hun 
projectenlijst te komen. Mevrouw Schouten vat samen dat we één brief gaan maken met daarin de 
projecten van alle overheden, inclusief een plan van aanpak en beschrijving wat er loopt en gedaan 
wordt. Deze brief moet er de eerste week van september uit, waarbij zij een sterkte voorkeur heeft 
voor maandag 2 september, omdat dan nog reces is. 

De heer Revis merkt nog op dat in de brief nu staat: “Onder het regime van het PAS was doorgang 
van al deze projecten evenmin een automatisme, omdat er een beperkte depositieruimte 
beschikbaar was en alleen voor de in de Regeling natuurbescherming opgenomen prioritaire 
projecten op voorhand ontwikkelingsruimte was gereserveerd.”. Vanuit de VNG is de vraag of we 
hiermee niet de uitspraak bagatelliseren en zij twijfelen of je dit moet willen zeggen. Mevrouw 
Schouten geeft aan dat we hier nog naar zullen kijken.

B. Planning
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5. Stand van zaken AERIUS Calculator

6. Rondvraag en sluiting
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Advies/Vraag  

1.  
2. Kennis te nemen van de lijst met Drentse projecten  

 
Inleiding  

1.  
 

  
 

 
 

2. Aanvullend hebben we in bijlage 1 een overzicht toegevoegd van de Drentse projecten waar een 
oplossing voor moet worden gezocht door het vallen van het PAS. Na besluitvorming op 27 juni moet 
een oplossing worden gezocht voor die projecten welke op risico hoog zijn gezet. Bij de overige 
projecten moet er in de uitvoering rekening gehouden worden met de effecten van stikstof, volgens 
de nog nader te bepalen werkwijze. 

 
 
#1 Annotatie: Programma Aanpak Stikstof 
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Voorstel/gevraagd besluit:  

1. Kennisnemen van de stand van zaken van acties m.b.t. korte, middellange en langere termijn (bijlage 1,2 
en 3). 

a.  
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In welk stadium gunning? AERIUS-check Hoe was t.t.v. het PAS gedacht he      Urgentie probleem

is al gegund ja alleen gebruiksfase (0,04) drempelwaarde zeer hoog*

is al gegund ja alleen gebruiksfase (0,04) aanleg niet aan gedacht zeer hoog*

is al gegund ja (-) geen effect zeer hoog*

voornemen gunning uitgesproken ja alleen gebruiksfase (3km) drempelwaarde zeer hoog*

Rafed Madhloom middel (klein project)

n.v.t.  middel (vanuit doel hoog NNN)

n.v.t. ja aangemeld als prioritair project middel (vanuit doel hoog NNN)

n.v.t. (Assen in lead) ja aangemeld als prioritair project middel

nee nee aanleg niet aan gedacht middel

Gunning wordt voorbereidt nee, moet nog voor aanlegfasaanleg niet aan gedacht middel

Gunning wordt voorbereidt nee, moet nog voor aanlegfasaanleg niet aan gedacht middel

Gunning wordt voorbereidt middel

ja voor aanleg en gebruik aangemeld als prioritair project zeer hoog*

ja voor aanlegfase drempelwaarde laag (stage IV** oplossing)

onbekend laag (is zo goed als afgerond)

laag

laag

       geregeld) laag (afhechting moet nog)

laag  

n.v.t. (Assen in lead) aangemeld als prioritair project laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

Ja is gedaan voor de aanlegfase. Aerius berekening wordt nog d laag

laag

prorail trekker (begin volgend jaar) laag

prorail trekker (begin volgend jaar) laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

is al deels gegund (binnenkort beginnee laag (verwachting is kleine ingreep)

                         bekijken of er een probleem is en zo ja hoe groot het probleem is.

                     in de uitvraag rekening is gehouden). 

                        ruikelijke" machines.

                       ntwikkelingen en niet vergunninglichtig. Het is nog de vraag of deze categorie nu wel vergunningplichtig wordt.





3 december 2019 12:58 

 

Toelichting Venekamp, Arnout 
Zijn toegevoegd aan de projectenlijst als 1 categorie, met prioriteit laag 
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Bijlage 1 Projectoverzichten diverse overheden

Provinciale projecten

Provincienaam Drenthe

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020
Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 5

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen)
Wegen/vaarwegen projecten (regionaal) excl beheer/onderhoud 40

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen) 46

Nadere informatie:
De lijst van de provinciale projecten is korter dan de eerder voor het proces opgestelde en met GS 
gedeelde lijst. Dit heeft een aantal oorzaken.
De prioritaire projecten waren eerder al aan het IPO gemeld en zijn daarom niet in deze provinciale 
lijst opgenomen. Overigens heeft Assen de uitbreiding Kloosterveen wel in haar lijst opgenomen.
In overleg met de Taskforce zijn de activiteiten die betrekking hebben op het beheer en onderhoud 
van de lijst gehaald. Omdat de verwachting is dat deze vergunningvrij gesteld gaan worden.
Verder is van een aantal projecten eerder al besloten dat ze doorgang kunnen vinden in verband met 
definitieve gunningen.



Overzicht van rijksprojecten met relatie Drenthe

Ministerie van Defensie Johannes Postkazerne
Ministerie van Defensie MMC-Veenhuizen
Ministerie van Defensie Oefenterreinen-Defensie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Fietsparkeren bij stations
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Kleine stations

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Overwegenaanpak
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Sporendriehoek Noord-Nederland
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties / Rijksvastgoedbedrijf

(Ver)bouw Rijkskantoren in o.a. Arnhem, Assen, 
Centrum Den Haag, Haarlem, Utrecht, Zwolle

Onduidelijk is of er nog gas-/olieboringen in Drenthe plaats vinden. Op de projectenlijst van het Rijk 
staat een aantal van 18 genoemd, echter zonder locatie.



Overzicht projecten gemeenten en waterschappen

Totaal 
gemeenten

Totaal 
waterschappen

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020
Projecten > 500 woningen 1 0
projecten 250 - 499 woningen 1 0
projecten 50 - 249 woningen 7 0
projecten 50 - 99 woningen 20 0
projecten 11 - 49 woningen 113 0
projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 194 0
projecten 0-10 binnen 5 km N2000 81 0

geplande bedrijventerreinen 2019-2020
bedrijventerrein met hoogste milieucategorie 
IV

3 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 1 0
bedrijventerrein met hoogste milieucategorie 
VI

0 0

Overige projecten Industrie/ haven 6 0
aantal overige bedrijvigheid 85 0

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020
aantal Wnb plichtige projecten kantoren 1 0
aantal Wnb plichtige projecten winkels 6 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-
2020
Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling 
(wind op zee projecten, groene energie, 
transferium, hoogwaterprojecten)

57 17

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, 
boring gasnet, aanleg 
hoogspanningsverbindingen)

44 1

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal) 98 0
Landbouw (inclusief tuinbouw en 
bedrijfsverplaatsingen) 

55 0

Recreatie, evenementen en toerisme 
(ecoducten, recreatieve zones, grote 
evenementen)

59 0

vergunningplichtige projecten ihkv 
gebiedsprocessen buiten N2000

0 3

Projecten Rioolwaterzuivering ( zelf 
toegevoegd) DOD

0 1

Totaal 832 22
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Directoraat-generaal Natuur, 
Visserij en Landelijk gebied

Ons kenmerk
DGNVLG / 19189327

De bijgevoegde inventarisatie is een momentopname, niet limitatief en zal in 
ontwikkeling blijven. Bij de samenstelling hebben de vakdepartementen een 
actualisatie gemaakt mede op basis van het overzicht uit de Kamerbrief d.d. 19 
juni 2019 (Kamerstuknummer 32670-149) (hiervoor is de prioritaire projectenlijst 
uit de Regeling natuurbescherming als startpunt gebruikt). Bij deze inventarisatie 
gaat het om projecten en activiteiten die mogelijk stikstofdepositie in een Natura 
2000-gebied veroorzaken en waarvoor een toestemmingsbesluit nodig is. Het 
betreft projecten en activiteiten waarvoor het Rijk initiatiefnemer dan wel bevoegd 
gezag is. Uitgangspunt is verwachte besluitvorming binnen anderhalf jaar. De 
projecten zijn geïnventariseerd ongeacht een bepaalde drempelwaarde of een 
specifieke afstand tot een Natura 2000-gebied. Ook de projecten met potentieel 
kleinere stikstofeffecten komen zo in beeld. 

De inventarisatie maakt geen onderscheid tussen projecten met alleen een 
depositiebijdrage bij de aanleg (zoals windmolenparken en dijkversterkingen) en 
projecten met (tevens) een depositiebijdrage bij het gebruik. Benadrukt moet 
worden dat het nu nog niet zeker is dat alle projecten op deze lijst daadwerkelijk 
gevolgen ondervinden van de uitspraak van de Afdeling. Onder het regime van het 
PAS was doorgang van al deze projecten evenmin een automatisme, omdat er een 
beperkte depositieruimte beschikbaar was en alleen voor de in de Regeling 
natuurbescherming opgenomen prioritaire projecten op voorhand 
ontwikkelingsruimte was gereserveerd. 

Voor de projecten van IenW is het MIRT als uitgangspunt genomen, aangevuld 
met kustlijnzorg en luchtvaart. Projecten waarvan de scope nog niet vastgesteld is 
(veelal verkenningen en onderzoeken) en waarvoor de komende anderhalf jaar 
nog geen besluit voorzien is, zijn niet opgenomen. Projecten waar decentrale 
overheden initiatiefnemer voor zijn, zoals de waterschapsprojecten binnen het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en diverse spoor- en 
openbaarvervoerprojecten, zijn niet in deze inventarisatie opgenomen. 

Voor de projecten van Defensie zijn er geen individuele projecten op de lijst 
geplaatst, maar de locaties waar (mogelijk meerdere) ontwikkelingen zijn 
voorzien. Voor LNV gaat het om projecten voor zandwinning en om visserij 
(terugkerende activiteiten voor mosselzaad, boomkor, garnalen en spisula). LNV is 
voor deze projecten bevoegd gezag, geen initiatiefnemer. 

Voor BZK gaat het om projecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Het betreft nieuw- 
en verbouwprojecten voor de kantoorportefeuille en voor andere functies. De 
opgave van Defensie beslaat ook de projecten die het RVB voor Defensie verzorgt.
Gezien de hoeveelheid projecten worden de grote actuele projecten bij naam 
genoemd en de overige per gebruiker in aantallen.  

Voor de projecten van EZK gaat het primair om projecten voor energie- en 
nutsvoorziening en projecten voor de komende energietransitie die potentieel 
geraakt worden.
Deze inventarisatie zal ook mee worden gegeven aan het recentelijk door het 
kabinet ingestelde Adviescollege stikstofproblematiek. 
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Bijlage 3 Handreiking VVGB voor Wabo procedures

Memo eerste handelingsperspectieven post-PAS 
Werkgroep VTH post-PAS, 8 augustus 2019

Inleiding

Na de uitspraken over het PAS van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 
mei is voor reguliere Wabo-procedures een vacuüm ontstaan, omdat vaak niet binnen de 8 (+ 
eventueel 6) weken te bepalen is of het Wabo-onderdeel natuur aan de orde is. Wanneer dit 
onderdeel aan de orde is, wordt de Wabo-procedure een uitgebreide procedure en wordt deze niet 
van rechtswege verleend. Er bestaat een kans op schadeclaims wanneer voor de zekerheid van alle 
Wabo-procedures een uitgebreide procedure wordt gemaakt en een initiatief (naar later blijkt) 
onnodig vertraging oploopt. Er is dus behoefte aan toetsingscriteria en een risico-inschatting. 100% 
zekerheid voor juridische houdbaarheid is er echter niet! Deze handreiking voor Wabo-procedures is 
tijdelijk en kan ook een eerste perspectief bieden indien bij handhavingszaken beoordeeld moet 
worden in hoeverre sprake is van legaliseerbaarheid. Deze handreiking sluit aan op de eerste nieuwe 
post-PAS versie van AERIUS Calculator die op 8 augustus 2019 is verschenen en nog beperkingen 
(disclaimer) kent. Met deze beperkingen (disclaimer) wordt rekening gehouden.

Reikwijdte

Uitgangspunt is een initiatief dat in het geheel geen stikstofdepositie tot gevolg heeft. Het mogelijk 
effect van stikstofemissie kan indicatief worden berekend met AERIUS Calculator en – als de 
disclaimer in AERIUS Calculator van toepassing is – worden bevestigd met een ander rekenmodel. Op 
die manier is voldoende aannemelijk dat uiteindelijk geen Wnb-vergunning nodig is voor 
stikstofdepositie van het betreffende project (uit de berekening van het projecteffect blijkt er geen 
toename van stikstofdepositie te zijn), of dat deze in een later stadium verleend kan worden. De 
reguliere Wabo-aanvraag kan dan doorgang vinden en de aanvrager kan indien van toepassing een 
losse Wnb-aanvraag indienen om de situatie te legaliseren wanneer er weer een toetsingskader is. 
Door de extra toets met een ander rekenmodel wordt voorkomen dat de nieuwe versie van AERIUS 
Calculator voor verrassingen gaat zorgen.

Ook kan deze lijn worden gevolgd voor een initiatief met een wijziging die geen depositietoename 
tot gevolg heeft ten opzichte van een reeds verleende natuurtoestemming (Wnb-vergunning of 
Wabo-onderdeel natuur). Het intern salderen tot het gelijk blijven of afnemen van de depositie kan 
indicatief worden berekend met AERIUS Calculator en – als de disclaimer in AERIUS Calculator van 
toepassing is – worden bevestigd met een ander rekenmodel. In dit geval is voldoende aannemelijk 
dat de nog in te dienen aanvraag ook vergunbaar is. Omdat er sprake is van intern salderen ten 
opzichte van een natuurtoestemming is de kans klein dat dit initiatief later alsnog niet kan worden 
vergund door mogelijk te stellen extra eisen.

Kleine wijzigingen zonder toename, maar wel een natuurtoestemming nodig

De vraag is of deze aanpak ook kan worden gevolgd voor kleine wijzigingen (bijvoorbeeld een klein 
aantal vervoersbewegingen) of voor een toename die door het uitschakelen van een ander 
bedrijfsonderdeel intern gesaldeerd kan worden. De reguliere Wabo-aanvraag zou door kunnen 
lopen, omdat de aangevraagde wijziging op zichzelf geen reden is om het Wabo-onderdeel natuur te 
betrekken in de procedure. De aanvrager kan/moet dan wel een losse Wnb-aanvraag indienen om de 
situatie in een later stadium te legaliseren, wanneer er weer een toetsingskader is. Hier is een risico 
aanwezig omdat bij afhandeling van de Wabo-procedure niet inzichtelijk is hoe vergunbaar de Wnb-



aanvraag is. Op het risico van onuitvoerbaarheid van het initiatief kan de aanvrager worden gewezen 
bij afhandeling van de Wabo-procedure. 

Ontoereikend

Dit memo eerste handelingsperspectieven post-PAS is nadrukkelijk ontoereikend voor:

- initiatieven waarbij extern wordt gesaldeerd, vanwege het mogelijke afromen van rechten;

- initiatieven met per saldo kleine toenames of een totale stikstofdepositie van een initiatief van 
bijvoorbeeld maximaal 0,05 mol, aangezien het risico te groot is dat er niet (op korte termijn) 
een toetsingskader beschikbaar is;

- de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo), 
omdat in dit kader een uitvoerbaarheidstoets zit ‘ingebakken’. Zonder een natuur-toestemming 
is deze vergunning niet uitvoerbaar.

Stroomschema’s

Hierna zijn drie stroomschema’s opgenomen, om de eerste handelingsperspectieven te 
verduidelijken, voor de drie hiervoor onder ‘reikwijdte’ beschreven situaties:

- Totale stikstofdepositie 0,00

- 0,00 mol verschil met de natuurtoestemming

- Kleine wijziging in de Wabo-procedure



Totale stikstofdepositie 0,00

Is er sprake van stikstof in het 
aangevraagde project of handeling?

(door bijv. het houden van dieren, het 
in gebruik hebben of nemen van 

stookinstallaties, vervoersbewegingen, 
gebruik van (mobiele) machines, 

werkzaamheden nabij een Natura 
2000-gebied, enz.)

Is er sprake van stikstofdepositie?
Voer een berekening uit met AERIUS 

Is de disclaimer in AERIUS Calculator van 
toepassing*

0,00 mol 
N/ha/jaar

Voer een berekening uit 
met een tweede 

rekenmodel

Ja Nee

Is er (bij beide 
berekeningen) 
sprake van een 

N-depositie?

≥ 0,01 mol 
N/ha/jr.

Neem de 
uitkomsten van 

AERIUS Calculator 
en het tweede 

rekenmodel mee in 
de beoordeling

Het is voldoende 
aannemelijk dat uiteindelijk 
geen Wnb-vergunning nodig 

is voor N-depositie

Risico is te groot, 
aangezien er geen 

toetsingskader 
beschikbaar is

Reguliere aanvraag kan 
doorgang vinden



0,00 mol verschil met de natuurtoestemming

Is er sprake van een reeds verleende 
onherroepelijke natuurtoestemming 

(Wnb-vergunning of Wabo-
vergunning met onderdeel natuur)

Voer een verschilberekening uit met 
AERIUS Calculator

Is de disclaimer in AERIUS Calculator 
van toepassing*

Ja Nee

Voer een berekening uit 
met een tweede 

rekenmodel

Neem de 
uitkomsten van 

AERIUS calculator en 
het tweede 

rekenmodel mee in 
de beoordeling

Is er bij (beide) 
uitkomsten sprake 

van sprake van:

Een afname in N-
depositie (d.m.v. 
intern salderen)

Een gelijkblijven in 
N-depositie (d.m.v. 
intern salderen)
(0,00 mol N/ha/jr.)

Een toename 
in N-depositie 
(≥ 0,01 mol 
N/ha/jr.)

Het is voldoende aannemelijk 
dat de nog in te dienen aanvraag 

Wnb ook vergunbaar is

Risico is te groot, 
aangezien er geen 

toetsingskader 
beschikbaar is



Kleine wijziging in de Wabo-procedure

* ‘De uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 heeft gevolgen voor de berekening en toetsing van stikstofdepositie. 
Om in de nieuwe situatie na de uitspraak een goede toetsing van de vergunningplicht en eventuele toenames van 
stikstofdepositie mogelijk te maken, wordt de huidige AERIUS Calculator versie nog verder aangepast. Daarnaast werken 
bevoegde gezagen aan een toetsingskader om duidelijk te maken waaraan aanvragen moeten voldoen. Zodra hierover 
meer bekend is, zal worden gecommuniceerd via de website van Bij12 nieuws en de veel gestelde vragen’.

Is er sprake van een kleine wijziging binnen de inrichting ten opzichte van een eerdere toestemming 
in het kader Wet natuurbescherming/Omgevingswet/Activiteitenbesluit (bijvoorbeeld een kleine 
toename in het aantal vervoersbewegingen of een toename van één bedrijfsonderdeel binnen de 

inrichting die intern gesaldeerd kan worden door het beëindigen van een ander bedrijfsonderdeel)

Is er sprake van stikstofdepositie?
Voer een berekening uit met AERIUS Calculator

Is de disclaimer in AERIUS Calculator van 
toepassing*

Ja Nee

Voer een berekening uit met 
een tweede rekenmodel

Neem de uitkomsten van 
AERIUS Calculator en het 

tweede rekenmodel mee in 
de beoordeling

Is er (bij beide berekeningen) 
sprake van een 

N-depositie?

0,00 mol 
N/ha/jaar

≥ 0,01 mol 
N/ha/jr.

Reguliere Wabo aanvraag kan doorgang vinden. De 
wijziging op zichzelf is geen reden om het Wabo-

onderdeel natuur te betrekken. De aanvragen 
kan/moet een losse Wnb-aanvraag indienen voor 

legalisatie, wanneer er weer een toetsingskader is.

Risico is te groot, aangezien er geen 
toetsingskader beschikbaar is



Projectomschrijving Locatie In welk stadium is het project? In welk stadium gunning? AERIUS-check Urgentie probleem
N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen Emmen N34 In uitvoering voornemen gunning uitgesproken ja alleen gebruiksfase (3km) zeer hoog* (drempelwaarde 3km)
N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden N34 In uitvoering is al gegund ja alleen gebruiksfase (0,04) zeer hoog* (drempelwaarde 0,05)
N34 verdubbeling Emmen-West aansluiting N381 N34 In uitvoering is al gegund ja alleen gebruiksfase (0,04) zeer hoog* (drempelwaarde 0,05)
Zandwinning Huttenheugte Dalen In uitvoering is al gegund ja (-) zeer hoog* (drempelwaarde 0,05)
Transferium De Punt en wijzigen aansluiting A28 afrit 37De Punt in voorbereiding (bestemmingsplan ter visie) ja voor aanleg en gebruik zeer hoog (prioritair project)
Verplaatsing agrarisch bedrijf i.v.m. realisering NNN Gem. Midden Drenthe in voorbereiding ja middel (prioritair project)
Uitbreiding Kloosterveen (woonwijk 2500 woningen) Assen in voorbereiding n.v.t. (Assen in lead) ja middel (prioritair project)
Verplaatsing agrarisch bedrijf i.v.m. realisering NNN Elperstroom in voorbereiding (afhankelijk van landingsplaats) middel 
N391 aansluiting Emmerschans N391 in voorbereiding (concept bestemmingsplan) middel
N34 - Aansluiting Odoorn Noord N34 Bestemmingsplan onherroepelijk Gunning wordt voorbereid nee, moet nog voor aanlegfasmiddel
N34 - Aansluiting Klijndijk N34 Bestemmingsplan onherroepelijk Gunning wordt voorbereid nee, moet nog voor aanlegfasmiddel
Plaatsen bushaltes en plaatsen middengeleider Gasselt N378 Gasselternijveen in voorbereiding Gunning wordt voorbereid middel
Uitbreiding Carpoolplaats (74 plaatsen) + fietsenstalling Westlaren N34 In uitvoering (wordt nu gewerkt) laag (verwachting is kleine ingreep)
Fietssnelweg Assen-Groningen Assen-Groningen In uitvoering (en deels in voorbereiding) deels gegund (binnenkort beginnen) laag (verwachting is kleine ingreep)
Toerischtisch recreatieve zone Assen in voorbereiding n.v.t. (Assen in lead) laag (prioritair project)
N386, rotonde Tynaarlo N386 In uitvoering (wordt aankomend week afgerond) laag (is zo goed als afgerond)
Norgervaart: realisatie veilig fietsoversteken en vergrotin   N373 in voorbereiding (PIP in ontwerp) ja voor aanlegfase laag (drempelwaarde)
Bereikbaarheidsakkoord Emmen (aanpassing enkele pr  N391 in voorbereiding laag  
Verplaatsing agrarisch bedrijf i.v.m. realisering NNN Hunze in uitvoering (ovk afgerond vergunning niet volledig geregeld) laag 
Verplaatsing agrarisch bedrijf i.v.m. realisering NNN Oude Diep in voorbereiding laag
Verplaatsing agrarisch bedrijf i.v.m. realisering NNN Zuid West in voorbereiding laag
Overige bedrijfsverplaatsingen (Prolander) diverse gebiedsprocessen in voorbereiding laag
N375 - Aanleg tunnel (Maatregel Visie N375 - oversteek  N375 in voorbereiding laag
N375 Duurzaam Veilig inrichten (landbouwsluizen en tw  N375 in voorbereiding laag
N34, Verkeersplein Gieten (lange termijn) N34 in voorbereiding laag
N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegennet N34 in voorbereiding laag
N34 - Partiële verdubbeling vanaf N381 (in noordelijke r N34 in voorbereiding laag
N34 Verkeersplein Gieten (korte termijn) N34 in voorbereiding laag
Maatregelen spoor Coevorden-Rheine Coevorden-Rheine in voorbereiding laag
Realisatie verkeersveilige ontsluiting voorterrein GAE Vliegveld Eelde in voorbereiding (kleine kans op effect bij aanleg) laag
Fietstunnel N 372 - Brunlaan N372 In uitvoering (wordt nu gewerkt, bijna klaar) Ja is gedaan voor de aanlegf      laag
Norgerbrug: optimalisatie aansluiting N371/N373 en aan  3   N371/N373 in voorbereiding (kleine kans op effect bij aanleg) laag
Emmen zuid (een passeerspoor aanleggen) Emmen in voorbereiding (bp is al aangepast) n.v.t. prorail in lead laag
Emplacement van Emmen uitbreiden met twee sporen Emmen in voorbereiding n.v.t. prorail in lead laag
Emmen naar rheine (personenvervoer op diesel) Emmen of Coevorden in voorbereiding (orientatie) laag
Meppel Nieuwveenselanden (verplaatsen rotonde en ko  N375 In voorbereiding (overleg stadium - 2021) laag
Uitbreiding Carpoolplaats N381 Beilen in voorbereiding (kan nog gemaakt worden) laag
Hoogersmilde herinrichting Hoogersmilde in voorbereiding laag
Verleggen fietspad nabij Peize (Groningerweg) Peize N372 in voorbereiding (planning 2019) laag
Deklaag en reconstructie Sleen (van 60 naar 80km) N376 Sleen in voorbereiding (planning 2020) laag
Vervangen betonverharding Fietspad Schoonloo - bosw      N374 Schoonloo - Elp Beheer en onderhoud** laag
Deklaag fietspad Grolloo - Schoonloo, km 12.000 - 16.1 N376 Groloo - Schoonloo Beheer en onderhoud** laag
Deklaag fietspad Rogat, km 8.005 - 8.400 N851 Rogat Beheer en onderhoud** laag
Deklaag fietspad Oosterhesselerbrug - Oosterhesselen,    N854 Oosterhesselen Beheer en onderhoud** laag
Herstraten fietspad Oosterhesselen, km 6.045 - 6.262 N854 Oosterhesselen Beheer en onderhoud** laag
Uitstulping oever Meppelerdiep verwijderen Meppelerdiep Beheer en onderhoud** laag
Deklaag Dieverbrug en Uffelte vervangen N371 Dieverbrug en Uffelte Beheer en onderhoud** laag
Deklaag weg Peizermade N372 Peizermade Beheer en onderhoud** laag
Vervangen Duiker Groote Diep naar brug N373 Beheer en onderhoud** laag
Deklaag Huis ter Heide- Norg N373 Beheer en onderhoud** laag
Deklaag Roderesch - Roden N373 Beheer en onderhoud** laag
Deklaag Tiendeveen - Hoogeveen N374 Hoogeveen Beheer en onderhoud** laag

* voor deze projecten loopt momenteel een opdrachtverlening voor het opnieuw laten doorrekenen van de effecten van stikstof. Dit is de eerste stap om te bekijken of er een probleem is en zo ja hoe groot het probleem is.
Opgemerkt moet worden dat het rekenprogramma voor stikstof (te weten Aerius) momenteel gebruikt kan worden maar wel enkele gebreken kent (waarbij in de uitvraag rekening is gehouden). 
** Beheer en onderhoud is in het IPO gekarakteriseerd als aparte groep van activiteiten. In het PAS waren deze activiteiten meegenomen als autonome ontwikkelingen en niet vergunningplichtig. Het is nog de vraag of deze categorie nu 
wel vergunningplichtig wordt.



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie

gemeentenaam/ naam waterschap De Wolden

contactpersoon gemeente/waterschap

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 50 - 249 woningen 0

projecten 50 - 99 woningen 1

projecten 11 - 49 woningen 2

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 33

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 7

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 3

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 0

aantal overige bedrijvingheid 1

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 9

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 0

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  0

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  2

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 3



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie

gemeentenaam/ naam waterschap Hoogeveen

contactpersoon gemeente/waterschap

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 100 - 249 woningen 0

projecten 50 - 99 woningen 2

projecten 11 - 49 woningen 17

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 51

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 0

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 1

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 2

aantal overige bedrijvingheid 1

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 8

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 8

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  0

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  3

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 4



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap Gemeente Tynaarlo

contactpersoon gemeente/waterschap @tynaarlo.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 100 - 249 woningen 2

Ter Borch Eelderwolde

165 PBH-locatie

projecten 50 - 99 woningen 4

60 Scandinavisch wonen

60 centrum Eelde

ca 50 Groote Veen

50-75 Vries Zuid

projecten 11 - 49 woningen 14

36 oude gemeentehuis Eelde

11 Paterswolde Noord

12 Punthoes

14 school De Kooi

15 ACM locatie

25 voormalig gemeentehuis en centrum Vries 

44 Tynaarlosestraat 58 Vries

16 wonen en 8 ziekenhuisverplaatste zorg (waarvan 4 in bestaand gebouw) rond Huis te Zeijen

13 OBS De Tol

12 CBS Stroomdal

49 Noordersanatorium incl fase 2

16 OBS Schuilingsoord

Woningbouw Lentisterrein

Woningen en zorg Schoollaan Eelde

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 2

10 Schelfhorst

1 Zuidlaarderveen

projecten 1-10 binnen 5 km N2000 9

7 woningen Zuidoevers

5 Donderen

8 Bladergroen Eelde

6 Rijwielhandel Mulder Eelde

2 school Eelde

3 Brink ZZ 16

5 ING-Blokker

8 De Ludinge

9 Schuthoek

ca 20 ruimte voor ruimte, woningsplitsing en open plekken 20

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 1

bedrijventerrein businesspark Ter Borch

aantal overige bedrijvigheid 4

perceel Vriezerbrug

locatie Beuving

herinneringsbos

natuurbegraafplaats

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 4

Supermarkten en andere aanpassingen centrum Zuidlaren

Aldi Vries

Lidl Eelde

Doe het zelf Paterswolde

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 7

Transferium De Punt

Diverse kleine windmolens

2e zonneakker GAE

Natuurontwikkeling Noordma

Perceel naast de Schelfhorst

Onvoorzien zonneparken

Polder Lappenvoort/Oosterland

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 3

Aansluiten zonnepanelen Veenmeer



Glasvezel witte gebieden

Aanleg/Vernieuwen kabels en leidingen bij rioolvervanging en nieuwbouwwijken

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  14

Fietssnelweg/Doorfietsroute

Verdubbeling N34

Ophoging kades Drentsche Aa

Kades ophogen Onlanden

Bruggen Ter Borch - Rietwijk-Noord

Baggeren vijvers 

Meerkoetlaan vijvers

Rioolvervanging Oranjelaan

Rioolvervanging Westlaren

Rioolvervanging + aanpassen Hoofdweg Eelde

Rioolvervanging Domineeskamp / Leenakkersweg

Vervanging bruggen Spierveen / Wedbroek

Renovatie fietspad Hunebedstraat - Tynaarlo/Zeegse

Rioolvervanging Beethovenweg Brouwerssteeg in Eelde

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  1

Bedrijf bij Okkeveen naast spoor

*Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 14

landgoed met recreatiewoningen Paterswolde



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap Westerveld

contactpersoon gemeente/waterschap @gemeentevoorbeeld.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen

projecten 250 - 499 woningen 

projecten 50 - 249 woningen 1

projecten 50 - 99 woningen 2

projecten 11 - 49 woningen

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 3

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI

Overige projecten Industrie/ haven

aantal overige bedrijvingheid

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 

aantal Wnb plichtige projecten winkels 

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020 7

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 3

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 1

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal) 

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  4

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 11











Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap waterschap Noorderzijlvest

contactpersoon gemeente/waterschap @noorderzijvest.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 50 - 249 woningen 0

projecten 50 - 99 woningen 0

projecten 11 - 49 woningen 0

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 0

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 0

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 0

aantal overige bedrijvingheid 0

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 4

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 0

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  0

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  0

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 0





Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap Midden-Drenthe

contactpersoon gemeente/waterschap @middendrenthe.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 100 - 249 woningen 2

projecten 50 - 99 woningen 0

projecten 11 - 49 woningen 15

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 1

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 14

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 1

aantal overige bedrijvingheid 0

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 3

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 0

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  6

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  2

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 1



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

Gemeente Coevorden Coevorden

contactpersoon gemeente @coevorden.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 50 - 249 woningen 0

projecten 50 - 99 woningen 0

projecten 11 - 49 woningen 1

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 5

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 0

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven n.n.b., gevoelsmatig 0

aantal overige bedrijvingheid n.n.b., gevoelsmatig 0

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren n.n.b., gevoelsmatig 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels n.n.b., gevoelsmatig 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) n.n.b., gevoelsmatig 0

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) n.n.b., gevoelsmatig 0

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  2

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  5

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 0



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap Noordenveld

contactpersoon gemeente/waterschap @noordenveld.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 100 - 249 woningen 2

projecten 50 - 99 woningen 3

projecten 11 - 49 woningen 7

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 6

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 5

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

overige projecten Industrie/ haven 1

aantal overige bedrijvigheid 12

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 1

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 1

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  5

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  3

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 8



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie

gemeentenaam/ naam waterschap Emmen

contactpersoon gemeente/waterschap

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019‐2020

Projecten > 500 woningen

projecten 250 ‐ 499 woningen 

projecten 50 ‐ 249 woningen

projecten 50 ‐ 99 woningen 8

projecten 11 ‐ 49 woningen 40

projecten 1‐10 woningen buiten 5 km N2000 84

projecten 0‐10 binnen 5 km N2000 5

geplande bedrijventerreinen 2019‐2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI

Overige projecten Industrie/ haven 1

aantal overige bedrijvingheid 64

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 ‐ 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 

aantal Wnb plichtige projecten winkels  2

Overige vergunningplichtige projecten 2019‐2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 13

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 29

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  61

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  230

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 12

kanttekeningen 549











           
             

                 
           

            
               
              

                  
                 
                

             
           

                
            

               
              

           
             

         
            

             
           

     
               

              
               

         
               

            
             

        
         
      

              
               

        

                
                

               
            

           
                

                
     

 







Inventarisatie projecten 7-11-2019 
 
Uitbreiding agrarisch bedrijf   3 aanvragen  
Gasselterboerveenschemond 18  Gasselternijveenschemond    
Hunzeweg 41     Nieuw Annerveen    
Bonnen 69    Gieten     
 
Woningbouw     6 aanvragen    
Oldend 21 (1 won)   Anderen    
Veldstukken 6 (1 won)   Eext 
Veldstukken 8 (1 won)   Eext 
Veldstukken 10 (1 won)   Eext 
Veldstukken 12 (1 won)   Eext 
Viermaster 31-33 (2 won)  Gasselternijveen 
 
Verbouw Hoofdgebouw  0 aanvragen 
 
Kleine bijbehorende bouwwerken 5 aanvragen 
Bonnen 41    Gieten 
De Ziel 86    Rolde 
Vijverlaan 2    Rolde 
Hoofdstraat 27    Ekehaar 
Dorpsstraat 7    Gasselte 
 
Bedrijfsgebouwen   5 aanvragen 
Kruisakkers 34a    Annen     
Rondkamp 11    Gieten 
Zandvoorterweg (naast nummer 5) Eexterveen 
Dobbe 2    Nooitgedacht 
Bloemakkers 4    Gieten 
 
Gewijzigd gebruik   1 aanvragen 
Zuidlaarderweg 106   Annen 
 
Aanlegactiviteit   3 aanvragen 
Nabij Houtvester Jansenweg 1  Gasselte    
Nabij Zuidzijde 68   Gasselternijveenschemond 
Naast Anloërweg 6   Annen 
 
Bouwwerk, geen gebouw zijnde 2 aanvraag 
Holtkampen 1    Annen 
Boerendijk 12    Gieterveen 
 
Grote projecten   1 aanvraag 
Zuides 50    Rolde (ingetrokken, maar wordt weer ingediend zodra meer 
bekend is over PAS) 
 
Totaal lopende aanvragen (ingeboekt t/m 7 november 2019)    26 aanvragen 
      
 
 
 







Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap De Wolden

contactpersoon gemeente/waterschap @dewoldenhoogeveen.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 50 - 249 woningen 0

projecten 50 - 99 woningen 1

projecten 11 - 49 woningen 2

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 92

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 7

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 0

aantal overige bedrijvigheid 1

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 9

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 0

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  0

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  6

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 11



1

Van:
Verzonden: donderdag 7 november 2019 11:58
Aan:
CC: VTH; Arnout Venekamp
Onderwerp: FW: gesprek over lijst 18.000 pas gevallen in nederland

 
 
Van: gemeente@emmen.nl <gemeente@emmen.nl>  
Verzonden: donderdag 7 november 2019 11:57 
Aan:  @drenthe.nl> 
Onderwerp: gesprek over lijst 18.000 pas gevallen in nederland 
 

bevesting gesprek 
 van de provincie Drenthe teruggebeld, deze vraag is zo niet te beantwoorden, bovendien lagen toen 

ook niet alle projecten stil, er ontbraken simpelweg tools om uit te rekenen of er een probleem was in combinatie 
met de waarde 0.00 mol/ha/y. De lijst is enerzijds dus te groot en anderzijds te klein. Wij doen niets met die lijst. Het 
is ook niet zo dat bij al die projecten nu wel is gerekend. Sommige zijn toch doorgegaan op basis van inschattingen 
met vergelijkbare gevallen. Sommige zijn uitgerekend en vormen geen probleem. Door de grote afstand tot 
Bargerveen is wel de verwachting dat deze lijst veel kleiner is geworden , wellicht zijn er nu nog 100 gevallen die 
mogelijk te maken hebben met een toets maar zeker is dit niet . Overigens staat dit nog los van de veel grotere 
problematiek met bestaande gebouwen/kassen en bedrijven waarbij bestaande (en wabo‐gemelde en of vergunde) 
stookinstallatie wordt aangepast. Hier lijken nu allemaal wnb vergunningsplicht te ontstaan (ook bij een negatief 
saldo). Tot slot wordt opgemerkt dat inventarisaties over elkaar buitelen (VNG, VPG en nu provincie) dit gaat zo niet 
leiden te een betrouwbaar beeld. 

  

  

De informatie in dit e‐mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik 
door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht 
databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e‐mail op de hoogte stellen? 





Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap Hoogeveen

contactpersoon gemeente/waterschap @dewoldenhoogeveen.n

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 100 - 249 woningen 0

projecten 50 - 99 woningen 2

projecten 11 - 49 woningen 17

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 135

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 0

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 1

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 2

aantal overige bedrijvingheid 1

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 10

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 8

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  0

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  1

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 7



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap

contactpersoon gemeente/waterschap @middendrenthe.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 100 - 249 woningen 2

projecten 50 - 99 woningen 0

projecten 11 - 49 woningen 15 (4 ervan na 2020)

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 1

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 14 (3 ervan na 2020)

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 1

aantal overige bedrijvigheid 0



Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, 

groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 3

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg 

hoogspanningsverbindingen) 0

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  7

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  1

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote 

evenementen) 2

Bestemmingsplan



Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 50 - 249 woningen 2

projecten 50 - 99 woningen 3

projecten 11 - 49 woningen 7
projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 6

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 5

Geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

overige projecten Industrie/ haven 1

aantal overige bedrijvigheid 12

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee 

projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten)
1

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, 

aanleg hoogspanningsverbindingen) 1

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal) 
5

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen) 
3

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve 

zones, grote evenementen) 8

54



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap Gemeente Tynaarlo

contactpersoon gemeente/waterschap @tynaarlo.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 100 - 249 woningen 2

Ter Borch Eelderwolde

165 PBH-locatie

projecten 50 - 99 woningen 4

60 Scandinavisch wonen

60 centrum Eelde

ca 50 Groote Veen

50-75 Vries Zuid

projecten 11 - 49 woningen 14

36 oude gemeentehuis Eelde

11 Paterswolde Noord

12 Punthoes

14 school De Kooi

15 ACM locatie

25 voormalig gemeentehuis en centrum Vries 

44 Tynaarlosestraat 58 Vries

16 wonen en 8 ziekenhuisverplaatste zorg (waarvan 4 in bestaand gebouw) rond Huis te Zeijen

13 OBS De Tol

12 CBS Stroomdal

49 Noordersanatorium incl fase 2

16 OBS Schuilingsoord

Woningbouw Lentisterrein

Woningen en zorg Schoollaan Eelde

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 2

10 Schelfhorst

1 Zuidlaarderveen

projecten 1-10 binnen 5 km N2000 9

7 woningen Zuidoevers

5 Donderen

8 Bladergroen Eelde

6 Rijwielhandel Mulder Eelde

2 school Eelde

3 Brink ZZ 16

5 ING-Blokker

8 De Ludinge

9 Schuthoek

ca 20 ruimte voor ruimte, woningsplitsing en open plekken 20

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 1

bedrijventerrein businesspark Ter Borch

aantal overige bedrijvigheid 4

perceel Vriezerbrug

locatie Beuving

herinneringsbos

natuurbegraafplaats

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 4

Supermarkten en andere aanpassingen centrum Zuidlaren

Aldi Vries

Lidl Eelde

Doe het zelf Paterswolde

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 7

Transferium De Punt

Diverse kleine windmolens

2e zonneakker GAE

Natuurontwikkeling Noordma

Perceel naast de Schelfhorst

Onvoorzien zonneparken

Polder Lappenvoort/Oosterland

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 3

Aansluiten zonnepanelen Veenmeer



Glasvezel witte gebieden

Aanleg/Vernieuwen kabels en leidingen bij rioolvervanging en nieuwbouwwijken

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  14

Fietssnelweg/Doorfietsroute

Verdubbeling N34

Ophoging kades Drentsche Aa

Kades ophogen Onlanden

Bruggen Ter Borch - Rietwijk-Noord

Baggeren vijvers 

Meerkoetlaan vijvers

Rioolvervanging Oranjelaan

Rioolvervanging Westlaren

Rioolvervanging + aanpassen Hoofdweg Eelde

Rioolvervanging Domineeskamp / Leenakkersweg

Vervanging bruggen Spierveen / Wedbroek

Renovatie fietspad Hunebedstraat - Tynaarlo/Zeegse

Rioolvervanging Beethovenweg Brouwerssteeg in Eelde

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  1

Bedrijf bij Okkeveen naast spoor

*Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 14

landgoed met recreatiewoningen Paterswolde



1

Van:
Verzonden: donderdag 7 november 2019 14:06
Aan:
CC: VTH
Onderwerp: FW: stand van zaken lijst met bouwplannen in relatie tot stikstof

Antwoord Tynaarlo 
 

Van:   < @tynaarlo.nl>  
Verzonden: donderdag 7 november 2019 13:53 
Aan:  @drenthe.nl> 
Onderwerp: stand van zaken lijst met bouwplannen in relatie tot stikstof 
 
Goedemiddag, 
 
Vanmorgen heeft u gesproken met mijn collega  . Op dat moment was ik in vergadering en daar ben ik 
nu net uit. Dat maakt dat reageren voor 12 uur geen reële optie was. Spijt me. 
 
Wij hebben voor een aantal situaties door een deskundig bedrijf laten doorrekenen in hoeverre deze projecten op 
basis van de Aerius berekening significantie gevolgen hebben voor de stikstofgebieden. Ook heb ik overlegd met 

 en hebben wij een ochtend met gemeenten en de provincie om tafel gezeten waarbij de Aerius 
methode werd besproken.  
 
Onze voorlopige bevindingen zijn dat wij in een beperkt deel van onze gemeente (aan de noordkant) weer woningen 
in particuliere opdrachten kunnen vergunnen, omdat daarbij de uitstoot binnen de normen blijft. Ook voor onze 
plannen om in Vries Zuid woningen te bouwen komen we op basis van een berekening (vergelijking tussen het 
huidige gebruik en het toekomstig gebruik, inclusief de bouw) tot de voorlopige conclusie dat dit geen significante 
gevolgen heeft. Bij alle overige projecten in onze gemeente vragen we mensen op dit moment om een 
Aeriusberkening aan te leveren. Wij hopen daaruit op niet al te lange termijn een completer plaatje te hebben van 
wat wel en niet kan. Tot die tijd gaan wij ervan uit dat deze projecten nog steeds mogelijk niet kunnen worden 
uitgevoerd, zeker zo lang de provincie geen vergunningen kan verlenen. Dit betekent dat de aantallen op onze lijst 
redelijk gelijk zijn gebleven, maar dat het goed kan zijn dat een deel hiervan wel degelijk kan worden uitgevoerd 
nadat een Aeriusberekening is uitgevoerd. 
 
Er is inmiddels wel weer een aantal vergunningen verleend, maar dat zit vooral in de constatering dat wij Ter Borch 
in eerste instantie als één project hebben opgevoerd en nu blijkt dat bij particuliere opdrachtgevers, de bouw van de 
woning als individueel project wordt gezien. Dit hebben we laten beoordelen en leveren geen problemen op. Wat 
ons betreft is daarbij van belang dat niet alles op hetzelfde moment wordt gebouwd, dus dat er een spreiding van de 
bouw over verschillende jaren plaatsvindt. Het totale project Ter Borch is echter nog steeds een zorg in de zin dat 
wij niet alle resterende woningen ineens kunnen laten bouwen. Het kan zijn dat dit wel mogelijk is, maar we weten 
te weinig over wie gaat bouwen met welke machines etc. om hierover nu vast een compleet beeld te kunnen 
krijgen.  
 
Kortom: We kunnen zoals het nu lijkt één project van de lijst schrappen, voor het overige blijft het vooralsnog 
onzeker. Wilt u iets meer informatie, lijkt het me handig nog met elkaar te bellen om beter duidelijk te krijgen welke 
situaties wel en niet op deze lijst zouden moeten staan. 

Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening 
Team R&O – Ruimte en Ontwikkeling 
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Gemeente Tynaarlo 
Tel 0592 - 266 || Fax 085 - 2084 || E-mail info@tynaarlo.nl 
Post Postbus 5, 9480 AA Vries || Bezoek Kornoeljeplein 1, Vries  
Bezoek onze website || Volg ons op Twitter || Like ons op Facebook 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag.  

Dit bericht en de eventuele bijlage kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten en is daarom uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer 
u deze boodschap per abuis van ons heeft ontvangen, laat dit dan aan de afzender weten door een korte reactie te sturen. Wij verzoeken u in een dergelijk 
geval dit bericht en de eventuele bijlagen te vernietigen en geen kopieën op te slaan of door te sturen. 
 
Al onze e-mailberichten worden voor verzending automatisch op virussen gecontroleerd. Er geldt echter geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat 
het gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. De gemeente Tynaarlo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van 
dit e-mailbericht. 

 
 



Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap Westerveld

contactpersoon gemeente/waterschap @gemeentevoorbeeld.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen

projecten 250 - 499 woningen 

projecten 50 - 249 woningen 1

projecten 50 - 99 woningen 2

projecten 11 - 49 woningen

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 3

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI

Overige projecten Industrie/ haven

aantal overige bedrijvingheid

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 

aantal Wnb plichtige projecten winkels 

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020 7

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 3

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 1

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal) 

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  4

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 11
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Van:
Verzonden: donderdag 7 november 2019 11:17
Aan: VTH
CC:
Onderwerp: Uitvraag gemeentes lijst 

Hallo, 
 
Emmen heeft een lijst van ongeveer 500 geleverd. 
Veel kan nu door (nu stikstofberekeningen gedaan kunnen worden) geschat is ongeveer 100 over van de lijst. 
 
Westerveld zoekt nog wat verder uit maar ongeveer 0 verschil in totaal. 
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Van: VTH
Verzonden: donderdag 7 november 2019 11:03
Aan: ; Arnout Venekamp
Onderwerp: Uitkomst gemeente Meppel

Met veel moeite iemand van gemeente Meppel aan de lijn gehad. Hij vertelde dat Nieuwveense landen doorgang 
kon vinden en het project Transformatiegebied kon qua bestemmingsplan, maar als er sprake was van een bedrijf 
ipv een woning dan moest de initiatiefnemer nog aantonen of er geen effect was, of zoiets. Naja, deze laatste is dus 
nog een heel klein beetje onzeker. Verder wis de heer   niet of er nog iets bij is gekomen. Zijn collega die daar 
wellicht iets over zou kunnen zeggen was niet te bereiken. Ik hoop dat je iets met deze gegevens kunt, en anders 
moet ik nog iets anders zien te verzinnen. 
 
Met vriendelijke groet,   
 
Proceduremedewerker Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
 
Team VTH: 
vth@drenthe.nl 
 

 
Algemeen: 
Provincie Drenthe  
Postbus 122 
9400 AC Assen 
Telefoon: (0592) 36 55 55 
E‐mail: post@drenthe.nl 

 









In welk stadium gunning? AERIUS-check Hoe was t.t.v. het PAS gedacht he      Urgentie probleem

is al gegund ja alleen gebruiksfase (0,04) drempelwaarde zeer hoog*

is al gegund ja alleen gebruiksfase (0,04) zeer hoog*

is al gegund ja (-) geen effect zeer hoog*

voornemen gunning uitgesproken ja alleen gebruiksfase (3km) drempelwaarde zeer hoog*

Rafed Madhloom middel (klein project)

n.v.t.  middel (vanuit doel hoog NNN)

n.v.t. ja aangemeld als prioritair project middel (vanuit doel hoog NNN)

n.v.t. (Assen in lead) ja aangemeld als prioritair project middel

aanbesteding wordt voorbereid nee middel

aanbesteding wordt voorbereid nee, moet nog voor aanlegfase middel

project/aanbesteding wordt voorbereidt nee, moet nog voor aanlegfase middel

voornemen tot gunning 17-07-19 middel

ja voor aanleg en gebruik aangemeld als prioritair project zeer hoog*

ja voor aanlegfase drempelwaarde laag (stage IV** oplossing)

onbekend laag (is zo goed als afgerond)

laag

laag

       geregeld) laag (afhechting moet nog)

laag

laag  

n.v.t. (Assen in lead) aangemeld als prioritair project laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

Ja is gedaan voor de aanlegfase. Aerius berekening wordt nog doorg laag

laag

prorail trekker (begin volgend jaar) laag

prorail trekker (begin volgend jaar) laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

voornemen tot gunning 16-07-2019 laag

pubicatie 01-09-2019 laag

EV na de bouwvak laag

EV na de bouwvak laag

EV na de bouwvak laag

EV nog niet bekend laag

gunning 29 juli ja als ontbindende voorwaarde kernteam akkoord laag

EV datum nog niet bekend laag

Publicatie 01-01-20 laag

Publicatie 01-09-19 laag

Publicatie 01-12-19 laag

Publicatie 04-07-19 laag

is al deels gegund (binnenkort beginnen nee laag (verwachting is kleine ingreep)

gunning z.s.m. nee kernteam akkoord laag

gunning z.s.m. nee kernteam akkoord laag

nee kernteam akkoord

                         bekijken of er een probleem is en zo ja hoe groot het probleem is.

                     in de uitvraag rekening is gehouden). 

                        ruikelijke" machines.

                       twikkelingen en niet vergunninglichtig. Het is nog de vraag of deze categorie nu wel vergunningplichtig wordt.





Provincienaam Drenthe

contactpersoon provincie @drenthe.nl

gemeentenaam/ naam waterschap waterschap Noorderzijlvest

contactpersoon gemeente/waterschap @noorderzijlvest.nl

Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen 0

projecten 250 - 499 woningen 0

projecten 50 - 249 woningen 0

projecten 50 - 99 woningen 0

projecten 11 - 49 woningen 0

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 0

projecten 0-10 binnen 5 km N2000 0

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V 0

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI 0

Overige projecten Industrie/ haven 0

aantal overige bedrijvingheid 0

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 0

aantal Wnb plichtige projecten winkels 0

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten) 0

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen) 0

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)  0

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)  0

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen) 0




