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Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Stikstof is één van de aspecten waarop een project of plan (zoals een bestemmingsplan) moet worden getoetst. 

Een te hoge concentratie van stikstof leidt namelijk tot verzuring en vermesting van de bodem. Deze negatieve 

gevolgen openbaren zich als eerste in natuurgebieden (in Nederland Natura 2000-gebieden). In Europees verband 

is daarom afgesproken dat er geen toestemming verleend kan worden aan activiteiten die zorgen voor een 

toename van stikstofdepositie in natuurgebieden. Bij een activiteit kan het gaan om gebruiken, bouwen of 

aanleggen. Nederland heeft daarop het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgesteld. De gedachte achter het PAS 

is dat nieuwe ontwikkelingen en aanvullend te treffen (toekomstige) maatregelen ertoe zullen leiden dat de 

stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden daalt en de natuur weerbaarder wordt tegen overbelasting met stikstof. 

Door een vermindering van stikstofdepositie ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw, de 

aanleg van infrastructuur en de wijziging van agrarische activiteiten. Echter waren onder het PAS ook activiteiten 

vrijgesteld en werden activiteiten die slechts een beperkte stikstoftoename veroorzaakten verwaarloosbaar en 

daarmee acceptabel geacht. In de praktijk was onder het PAS daarom regelmatig sprake van een lichte toename 

van de stikstofdepositie. De met het PAS samenhangende wettelijke regelingen zijn op 1 juli 2015 in werking 

getreden. 

 

Aerius-berekening 

Belangrijk onderdeel van het PAS is een rekenmethode om de stikstofdepositie te berekenen. De 

zogenaamde Aerius-berekening. De Aerius-berekening laat zien of het project of de activiteit een 

vermindering, geen effect of een verhoging van de stikstofdepositie in natuurgebieden tot gevolg 

heeft. De Aerius-berekening was wettelijk verplicht bij alle ruimtelijke initiatieven op 5 km afstand van 

een Natura 2000 gebied. In Stichtse Vecht ligt bijna de hele gemeente binnen een afstand van 5 km 

van zo’n gebied. Meer informatie over de Aerius-berekening vindt u hier. 
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Uitspraak van de Raad van State 

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het PAS niet langer gebruikt mag worden als basis om 

toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige 

Natura 2000-gebieden. Dit omdat via het PAS op voorhand onvoldoende kan worden vastgesteld of plannen en 

activiteiten geen negatieve effecten hebben op de stikstofdepositie. Met de uitspraak zet de Raad van State ook 

een streep door de bijbehorende Aerius-berekening. Omdat via het PAS bijvoorbeeld verwezen kan worden naar 

toekomstige te nemen maatregelen om de stikstof-depositie te verminderen, voldoet het Pas volgens de Raad van 

State niet aan de Europese regelgeving. 

 

Volgens de uitspraak voldoet het PAS kortgezegd niet omdat: 

- op voorhand vrijstelling verleend wordt voor activiteiten die voorzien in een beperkte toename van stikstof; 

- vooruitgelopen wordt op maatregelen die in de toekomst zullen worden genomen waarvan op voorhand niet 

vast staat of deze daadwerkelijk een positief effect hebben; 

- het voorziet in een onvolledige methode (Aerius-berekening). 

 

Meer achtergrondinformatie (inclusief video) over de uitspraak vindt u terug op de website van de Raad van State. 

Gebruik deze link om de website te bezoeken.  

Stappen landelijke overheid 

Sinds 16 september 2019 is weer een – aangepaste- Aerius-berekening beschikbaar gesteld. Met deze nieuwe 

rekenmethode kunnen we weer onderzoeken wat de gevolgen van activiteiten zijn voor de stikstofdepositie. Een 

brief hierover van minister Carola Schouten en meer informatie over de stand van zaken rondom het PAS vindt u 

op deze website. De commissie Remkes is gevraagd om met voorstellen te komen voor de korte en lange termijn 

om uit de ontstane impasse te komen. Voor de korte termijn stelt de commissie hoofdzakelijk voor de snelheid voor 

het verkeer in de omgeving van natuurgebieden terug te brengen en verouderde agrarische bedrijven uit te kopen. 

Wordt Stichtse Vecht geraakt door deze ontwikkelingen? 

Natura 2000-gebieden waar wij in de gemeente Stichtse Vecht mee te maken hebben zijn de Oostelijke 

Vechtplassen, Botshol, Nieuwkoopse plassen en Naardermeer. Een blik op de kaart (zie bijlage) laat zien dat de 

gevoelige Natura 2000–gebieden zich voornamelijk aan oostzijde van onze gemeente bevinden. De reikwijdte van 

stikstofdepositie (5 km) zorgt er voor dat het grootste gedeelte van onze gemeente binnen de “invloedssfeer” van 

deze gebieden ligt. In gemeenten met of gelegen 

op korte afstand van Natura 2000–gebieden, zoals 

de gemeente Stichtse Vecht, heeft dit de grootste 

gevolgen omdat bij activiteiten in die gemeenten 

eerder sprake zal zijn van de negatieve gevolgen 

voor natuurgebieden. Feitelijk raakt de ontstane 

situatie dus een groot deel van de activiteiten, 

projecten (ruimtelijk en civiel), 

bestemmingsplannen en vergunningaanvragen in 

onze gemeente omdat het merendeel van het 

grondgebied zoals gezegd binnen de invloedssfeer 

van de natuurgebieden ligt. Nu de rekentool weer 

beschikbaar is kan langzamerhand inzichtelijker 

worden waar de serieuze knelpunten zitten die 

mogelijk moeten wachten op maatregelen van de 

landelijke overheid die daarvoor uitkomst kunnen 

bieden.  

 
Ligging Natura 2000-gebieden.  

 

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/nieuws/2019/09/13/vergunningverlening-projecten-komt-weer-op-gang
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Hoe nu verder? 

De landelijke overheid zal met oplossingen voor de korte en lange termijn moeten komen. Wat de directe betekenis 

is van de door de commissie Remkes voorgestelde maatregelen – voor zover die worden overgenomen - zal zich 

moeten uitwijzen . Intussen  blijven wij projecten en bestemmingsplannen voorbereiden voor zover de huidige 

situatie zich daartegen niet verzet. Voor wat betreft de vergunningverlening kiezen wij vooralsnog voor een 

pragmatische insteek. Dit betekent dat wij, in overleg met aanvrager en adviserende instanties, per aanvraag 

beoordelen of en in welke mate stikstof wordt meegewogen in de beoordeling van de betreffende aanvraag. In 

enkele gevallen kan dit een procedurerisico betekenen voor de aanvrager respectievelijk de gemeente. Aanvragers 

worden daarop gewezen. 

 

De provincie heeft concrete projecten in beeld, wij willen deze eerst combineren met de rekentool om ze te kunnen 

duiden. Zodra wij deze slag hebben gemaakt, zullen wij uw Raad hierover informeren.  

 

---------------- 

 

Voortgang onderzoeken en verbeterplannen Samen 

Veilig Midden Nederland (SVMN) 
Op 10 april jl. zijn de gemeenten geïnformeerd over een omvangrijk datalek bij Samen Veilig Midden Nederland 

(SVMN) (zie RIB#19, 10 april 2019). Hierna is met de 6 jeugdzorgregio’s een aantal acties ingezet (zie RIB #28 

van 21 mei 2019). Ook heeft uw raad een motie ingediend. Deze motie is behandeld in de raadsvergadering van 7 

mei en nogmaals in commissie Bestuur en Financiën van dinsdag 21 mei jl.  

 

De afgelopen maanden werden de verschillende onderzoeken en verbeterplannen uitgevoerd. Graag informeren 

wij u over de onderzoeken naar het datalek van Samen Veilig, de verbetering van de aansturing van SVMN en de 

verbetering van de samenwerking van de keten rond jeugdbescherming. In dat kader zijn er twee zaken te 

vermelden:  

 de uitkomsten van het onderzoek naar gegevensbeveiliging bij SVMN die 27 september jl. zijn 

gepresenteerd aan het bestuurlijk overleg SAVE-Veilig Thuis; 

 de uitkomst van het gesprek met AKJ en UW Ouderplatform. Dit vanwege de  toezegging van wethouder 

Veneklaas naar aanleiding van uw motie van 3 juni jl. waarin ons college werd gevraagd om in gesprek te 

gaan met AKJ en UW ouderplatform.  

Sturing op onderzoek en verbetering 

SVMN rapporteert over de onderzoeken en verbeterplannen aan de Ambtelijke Stuurgroep (ASG) die bestaat uit 

de managers Jeugd van de 6 jeugdzorgregio’s. De ASG informeert het bestuurlijk overleg SAVE-Veilig Thuis 

(bestaande uit een afvaardiging van de Utrechtse gemeenten en de Raad van Toezicht van SVMN) en het Breed 

Wethouders Overleg.  

Onderzoek gegevensbeveiliging SVMN 

Naar aanleiding van het in april 2019 geconstateerde datalek bij SVMN hebben de gezamenlijke Utrechtse 

Jeugdregio’s opdracht gegeven aan het COT/Aon (onafhankelijk instituut voor Veiligheids- en crisismanagement) 

om de  gegevensbescherming bij SVMN te onderzoeken.  

 

De onderzoekers COT/Aon hebben beoordeeld: 

a. hoe SVMN is omgegaan met de afhandeling van het datalek; 

b. hoe de informatiebeveiliging is ingericht binnen de organisatie van SVMN. 

Op basis van de bevindingen van COT/Aon zijn 6 aanbevelingen geformuleerd voor SVMN. De conclusies en 

aanbevelingen vindt u in de managementsamenvatting van het onderzoeksrapport van het COT/Aon. 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/september/ruim-1-800-utrechtse-projecten-pas-lijst/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-63-Bijlage-Gegevensbescherming-door-Samen-Veilig-Midden-Nederland-2019.pdf
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Uitkomsten 

SVMN heeft constructief meegewerkt aan het onderzoek in goede interactie met het COT/Aon. De uitkomsten 

geven aan dat SVMN adequaat heeft gehandeld na constatering van het datalek. 

 

De onderzoekers hebben ook vastgesteld dat informatiebeveiliging beleidsmatig en organisatorisch is ingericht 

binnen SVMN. Zij signaleren dat daarin qua niveau en qua implementatie nog verdere stappen te zetten zijn. 

Het COT/Aon beveelt aan om de aansluiting met de relevante omgeving, zoals cliënten en opdrachtgevers, te 

versterken. Zoals wij u in RIB #28 van 21 mei 2019 hebben aangegeven, zijn er naast deze aanbevelingen uit dit 

onderzoek ook andere ontwikkelingen waar opgaven voor SVMN uit voortvloeien. De onderzoeken van COT/Aon 

plaatsen we in het bredere kader van de veranderagenda van SVMN, namelijk:  

 Versterken van het vertrouwen van cliënten in zorgvuldig handelen van SVMN;  

 Blijvend bouwen aan het vertrouwen van burgers (meldingsbereidheid) en samenwerking met 

ketenpartners en opdrachtgevers;  

 Verstevigen van het lerend vermogen van SVMN. 

 

Over de uitkomsten van het onderzoek en de implementatie van de aanbevelingen hebben de samenwerkende 

Jeugdregio’s – als opdrachtgever - nadere afspraken gemaakt met SVMN. De samenwerkende gemeenten in de 

provincie Utrecht nemen de aanbevelingen en de uitvoering zeer serieus en geven dit hoge prioriteit.  

Terugkoppeling gesprek UW Ouderplatform en AKJ 

In de raadsvergadering van 3 juni jl. heeft uw raad een motie aangenomen waarin u ons college vraagt in gesprek 

te gaan met UW Ouderplatform en het AKJ. Graag geven we met de onderstaande terugkoppeling uitvoering aan 

deze motie.  

 

Het gesprek heeft plaatsgevonden op 4 september jl. Hierbij waren aanwezig vertegenwoordigers van AKJ en UW 

Ouderplatform, de wethouder Jeugd en ambtelijke ondersteuning. Het doel van het gesprek was om te bezien of 

kwetsbare kinderen en (pleeg)ouders zich voldoende ondersteund weten na het datalek bij SVMN. Het gesprek 

verliep in open en constructieve sfeer en ging in op ieders rol, de zaken die spelen en de aanpak daarvan. Uit het 

gesprek bleek onder andere dat het AKJ in overleg is met SVMN en dat ook deze overleggen constructief 

verlopen. We hebben, mede naar aanleiding van uw motie, bewerkstelligd dat UW Ouderplatform is betrokken bij 

de bijeenkomsten over het (invulling geven aan de) verbeteragenda SVMN.  

 

---------------- 

 

College stelt voorlopig ontwerp Sperwerveld vast 

In september 2018 heeft het college het principebesluit genomen om een Toeristisch overstappunt (TOP) op het 

Sperwerveld uit te werken conform variant dorpsraad Vreeland. Het ingestemde voorlopig ontwerp biedt de 

mogelijkheid de parkeerwens van de dorpsraad in te passen en met een TOP te laten samengaan. Bij de inrichting 

van het gebied worden de mogelijkheden benut om het verhaal te vertellen van het waardevolle erfgoed en 

cultuurhistorie op het terrein, zoals het (voormalig) kasteel Vreeland, de bunker van de Hollandse Waterlinie en 

onderdeel van het complex De Plantage.  

 

Een TOP is een locatie aan de rand van recreatiegebieden en kernen, waar de toerist/recreant makkelijk kan 

parkeren en van daaruit kan ‘overstappen’ op een wandel- of fietsroute. De TOP Sperwerveld draagt bij aan 

collegewerkprogramma ‘We willen passende en toegankelijke opties voor vrijetijdsbesteding binnen de gemeente’ 

en ‘ We zorgen goed voor ons cultureel erfgoed’. Het past daarnaast in het uitgangspunt om de toeristische 

bezoekersstromen te kanaliseren en gemotoriseerd toeristisch verkeer zoveel mogelijk aan de randen van de 

kernen op te vangen. Het overstappunt in Sperwerveld kan de 4e TOP in de gemeente worden naast 

Maarsseveense Plassen, Station Breukelen en Slot Zuylen.  
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Dekking voor de benodigde financiering heeft het college gevonden per 2021 in de begroting (onder voorbehoud 

goedkeuring raad). Na het begrotingsbesluit start de voorbereiding van het definitief ontwerp en de uitwerking van 

het bestek & beheer. Hierna komen we definitief terug bij uw raad om de investeringen aan te vragen. Voordat 

daadwerkelijk uitvoering plaats kan vinden wordt eerst nog het proces voor vergunning en aanbesteding doorlopen.  

 

---------------- 

 

Opstellen gebiedsvisie Atlantische Buurt gestart 

De afgelopen zomerperiode is via een aanbesteding gezocht naar een bureau dat de gebiedsvisie Atlantische 

Buurt kan gaan opstellen. De initiatiefgroep en Portaal waren betrokken bij het aanbestedingstraject. Drie bureaus 

hebben hiervoor een offertevoorstel gedaan.  

 

Het bureau Overmorgen is uiteindelijk geselecteerd om de gebiedsvisie, met de hiervoor genoemde stakeholders, 

samen te gaan opstellen. Het bureau gaat nu aan de slag. De eerste fase staat in het teken van kennismaking met 

de buurt en belanghebbenden. Dat doet Overmorgen aan de hand van gesprekken met de belangrijkste 

belanghebbenden, het maken van analyses op basis van open data en het doornemen van relevante 

(beleids)documenten. 

 

Uw raad zal per fase geïnformeerd worden over de belangrijkste uitkomsten. Uiteindelijk wordt in april 2020 de 

gebiedsvisie opgeleverd en vervolgens ter vaststelling aan de Raad aangeboden. 

 

---------------- 

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

 9 oktober, 19:30 uur 

 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, Maarssen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen. 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
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