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Hoe werkt het ook al weer?



De Basis



AERIUS - de motor



Terug- en vooruitkijken 

• PAS Gebiedsrapportages natuur

• PAS Monitoringsrapportage natuur

• PAS Monitoringsrapportage stikstof

• Evaluatie PAS gebiedsanalyses: jaarlijks

• Evaluatie PAS programma: 6-jaarlijks

• Tussenevaluatie PAS programma: 3-jaarlijks



Rapportages 2016

PAS Gebiedsrapportages

• 0-meting natuurkwaliteit

• Voortgang uitvoering herstelmaatregelen

• Depositie o.b.v. cijfers 2016 

PAS Monitoringsrapportage natuur

• 0-meting natuurkwaliteit

• Voortgang uitvoering herstelmaatregelen

PAS Monitoringsrapportage stikstof

• 0-rapportage (o.b.v cijfers M14 en M15)

• Emissie en depositie o.b.v. cijfers 2016

• Benutting ontwikkelingsruimte 



Rolverdeling 

Regiegroep Natura 2000 / PAS

• Opdrachtgever monitoring en rapportages

12 provincies en I&M:

• Verzamelen natuurgegevens

BIJ12:

• Bewerken tot natuurinformatie

RIVM:

• Verzamelen stikstofgegevens

• Bewerken tot stikstofinformatie

PAS-bureau:

• Proces coördinatie

• Rapportages (inzet RIVM voor stikstof onderdelen)



Stikstof



Daling stikstofdepositie (AERIUS)



Depositieruimte (AERIUS)



Meldingen en vergunningen



Natuur



Areaal habitattypen

Nr Naam                                                 opp.(ha)      aandeel



Gebiedsanalyses als passende beoordeling

 Ecologisch onderbouwd hoe achteruitgang van de 
aangewezen habitattypen en VHR-soorten wordt 
voorkomen en in de tweede en derde  pas periode 
de doelen kunnen worden gerealiseerd

 Essentieel hierbij is het toepassen van 
herstelmaatregelen

 De GA is passende beoordeling op gebiedsniveau 
voor de PAS. Uitgeven van stikstofdepositie is 
daarin mede beoordeeld



Aantal herstelmaatregelen



Aantal herstelmaatregelen



- voortgang van de uitvoering
- complexiteit bij uitvoering
- strakke monitoring

Enkele kanttekeningen bij uitvoering



Natuurmonitoring

- basis natuurkwaliteit via SNL-monitoring (6-12 jarige cyclus)
- procesindicatoren: effectiviteit herstelmaatregel (3-jarige cyclus)
- veldbezoek (vinger aan de pols 1-jarig)



Procesindicatoren



Veldbezoek



Vooruitkijken



Partiële wijziging 15 december 2017 

• Nieuwe cijfers stikstof

• AERIUS modelaanpassingen

• Leefgebieden aangevuld in de PAS

Herstelmaatregelen

• Habitattypen en leefgebieden

• Door met uitvoering

Onderzoek en kennisontwikkeling

 Herstelstrategieën

 Herstelmaatregelen per gebied

Vooruitkijken



pas.bij12.nl


