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Nr. 85  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 december 2013 

Uw vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij verzocht om voor 
28 november de meest recente versies van de PAS-gebiedsanalyses 
openbaar te maken. In deze brief geef ik aan hoe ik met dit verzoek om wil 
gaan. 

Momenteel wordt door het bevoegde gezag (Rijk en provincies) druk 
gewerkt aan de herziening van de PAS-gebiedsanalyses. In deze gebieds-
analyses wordt bekeken hoe groot de stikstofproblematiek is voor de 
stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen, hoe de daling in depositie er 
naar verwachting uitziet en welke ecologische herstelmaatregelen 
getroffen kunnen worden om minimaal het behoud van de natuurwaarden 
te garanderen en op termijn de doelstellingen te kunnen realiseren. 

De herziening die nu plaats vindt is naar aanleiding van de eerste 
beoordelingsronde door deskundigen van het OBN-netwerk1 in het kader 
van de opnametoets. Het proces is er op gericht om in december alle 
PAS-gebiedsanalyses inhoudelijk afgerond te hebben. De bestuurlijke 
vaststelling van de gebiedsanalyses vindt vervolgens plaats bij het 
vaststellen van het ontwerp PAS-programma in het voorjaar van 2014. 
Daarvoor moet het bestuurlijk proces in de provincies om tot vaststelling 
te komen, worden doorlopen. 

In dit stadium wil ik uw verzoek om inzage te krijgen graag honoreren, 
omdat uw Kamer daarmee een beter beeld krijgt van de beoogde 
maatregelen. Daarbij mag helder zijn dat de documenten de status 
hebben van «werk in uitvoering» en de inzet vormen voor bestuurlijke 
besluitvorming. Gezien de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en 
provincies ga ik echter alleen over de PAS-gebiedsanalyses van het Rijk. 

Wel hecht ik er aan om het hierboven beschreven herzieningstraject voor 
de gebiedsanalyses eerst af te maken. Dat betekent dat ik begin december 
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(uiterlijk 9 december) de PAS-gebiedsanalyses van het Rijk openbaar wil 
maken. Voor de provinciale gebiedsanalyses is het aan de provincies om 
vooruitlopend op het ontwerp PAS-programma tot openbaarmaking te 
besluiten. 
De PAS-gebiedsanalyses van het Rijk zal ik op de PAS-website laten 
plaatsen: http://pas.natura2000.nl. Zoals gezegd vindt dit uiterlijk 
9 december plaats. Vermoedelijk zijn op dat moment alle Rijks-gebieds-
analyses inhoudelijk voldoende gereed om opgenomen te kunnen worden 
in de PAS. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
S.A.M. Dijksma
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