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Programma

1. Kort wat over de PAS

2. Wat houdt het prioritaire project in

3. Van stikstofemmissie via stikstofdepositie naar ontwikkelingsruimte

4. Eerlijke verdeling gewenst, maar hoe?

5. Conclusie: Zonering geeft voor elk gebied ontwikkelingsmogelijkheden!

6. Nadere sturing gewenst? Uw input

7. Visie LTO

8. Vervolg



1. Kort wat over de PAS











3. stikstofemissie       stikstofdepositie

In kg NH3/ha/jr In mol/ha/jr

depositie is afhankelijk van

afstand en windrichting

emissie

depositie







Gezamenlijk belang





5. Conclusie:

Echte ontwikkelingsruimte!

Ook voor 5 km zone

 Vastgelegd in ministeriële regeling

 Via Aerius goed te beheersen

 Oplossing voor vergunningverlening.



Bestuurlijke afspraken

 Bestuurlijk overleg Flevolandse gemeentenovereenstemmingover zonering

 ProvincieFlevoland (werkgroep met gemeentelijk vertegenwoordigers) monitort ieder jaar uitgifte tempo.



6. Vinger aan de pols binnen de zones

Binnen die zones laten we de mate van uitgifte over aan de markt

OfIsverdere sturing nog gewenst?Zo jahoe?:

A. Via bevoegd gezag (provincie Overijssel)

 Uitgifte faseren

 Uitvoeringstermijn aanverbinden

B Gemeentelijk beleid

 Nieuwvestigers weren in die 5 of 10 km zone?

C. Of na monitoring:

 verschuiven ontwikkelingsruimte

van 5 naar 10 km zone of

van 10 naar >10 zone

Schriftelijke input: uiterlijk vrijdag 20 maart(!) via M.derijkvelema@noordoostpolder.nl



Via Provinciale verordening

Het bevoegd gezag, dus de omligende provincies verzoeken

verordening vast te stellen waarin:

 Uitgiftefaseren

 Uitvoeringstermijn aan verbinden



Via bestemmingsplan

 Nieuwkomers weren in de 0-5 km zone en/of in de 5-10 km zone



Na monitoring verschuiven ontwikkelingsruimte

Na jaarlijkse monitor verschuivenontwikkelingsruimte

 van 5 naar 10 km zone of

 van 10 naar >10 zone



6. Vinger aan de pols binnen de zones

Binnen die zones laten we de mate van uitgifte over aan de markt

OfIsverdere sturing nog gewenst?Zo jahoe?:

A. Via bevoegd gezag (provincie Overijssel)

 Uitgifte faseren

 Uitvoeringstermijn aanverbinden

B Gemeentelijk beleid

 Nieuwvestigers weren in die 5 of 10 km zone?

C. Of na monitoring:

 verschuiven ontwikkelingsruimte

van 5 naar 10 km zone of

van 10 naar >10 zone

Schriftelijke input: uiterlijk vrijdag 20 maart(!) via M.derijkvelema@noordoostpolder.nl



7. Met onze overlegpartner LTO



vervolg

 Schriftelijke input van de RTG uiterlijkvrijdag 20 maart a.s.

 23 maart 2015 bestuurlijk overleg RO-wethouders en LTO

 Eerste Kamer zal  naar verwachting begin april 2015 instemmen met de regeling rondom de PAS
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