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Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)  -  Instrumenten herstel- en flankerend beleid

In de beleidsbrief Omgeving 2018-2019 lezen we onder operationele doelstelling (OD) 50 
‘Voor verzurende en vermestende stikstofdeposities wordt een programmatische aanpak 
ontwikkeld’ volgende passage: “In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering 
van 30 november 2016 werd het ontwerp Programmadocument voor de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) verder uitgewerkt. Het PAS-programma heeft als 
doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) door 
planmatig en zonder de continuïteit van de vergunningsverlening in het gedrang te 
brengen, de uitstoot van stikstof terug te dringen zodanig dat het niveau van de 
stikstofdepositie op SBZ stelselmatig daalt. De programmatische aanpak moet 
garanderen dat vergunningen kunnen verleend worden zonder dat in de SBZ een 
betekenisvolle aantasting van habitats plaatsgrijpt… Een goede borging en monitoring 
van de PAS-maatregelen, samen met efficiënte en effectieve bijsturingsmechanismen, 
zijn cruciaal. Daarom volg ik de realisatie van de gestelde emissiedoelen in het PAS-
programma en de voortgang van het herstel- en het flankerend beleid op aan de hand 
van het monitoringsplan PAS.”

1. Met welke instrumenten wordt het herstel- en flankerend beleid uitgevoerd en hoe 
uit zich dat op het terrein?

2. Hoeveel middelen heeft de minister daar in deze regeerperiode al ingestoken? 

Graag een toelichting over de middelen voor enerzijds het herstelbeleid en anderzijds 
het flankerend beleid.



 JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 139 van 5 december 2018
van WILFRIED VANDAELE

1. Het herstelbeleid zal geïmplementeerd worden via de natuurbeheerplannen en de 
projectsubsidies natuur, waarbij telkens een verhoogd subsidiebedrag voor PAS-
herstelbeheer of -inrichting wordt toegekend. Voor de projectsubsidies natuur werd in 
2018 voor het eerst een verhoogde PAS-subsidie aan verschillende projecten 
toegekend. Het PAS-herstelbeheer zal in de natuurbeheerplannen opgenomen worden 
via het proces van de inkanteling van bestaande en de opmaak van nieuwe 
natuurbeheerplannen. Het PAS-herstelbeheer zal ook een gebiedsgerichte focus 
krijgen. De meerjarenprogramma’s natuurinrichting en landinrichting worden 
geactualiseerd, onder meer op basis van een prioritering van de 
habitatrichtlijngebieden (of deelzones ervan) in functie van PAS-herstelbeheer en 
realisatie van de instandhoudingsdoelen. Gebieden waar hiervoor prioritair ingezet 
moet worden op grootschalige inrichtingswerken worden via dit proces in het 
meerjarenprogramma opgenomen. 

Het flankerend beleid is in twee fases uitgewerkt. In een eerste fase werd op 30 
januari 2015 een herstructureringsprogramma vastgesteld met maatregelen om de 
zogenaamde rode landbouwbedrijven met een impactscore van minstens 50% te 
begeleiden en te compenseren. Op 17 februari 2017 volgde een programma met 
maatregelen voor de landbouwbedrijven met een impactscore van minstens 5% en 
minder dan 50% (de zogenaamde oranje bedrijven). In de eerste plaats kan een 
landbouwer via het flankerend beleid een vergoeding krijgen om zich te laten 
adviseren en begeleiden door een erkende adviesdienst. Daarnaast voorziet het 
flankerend beleid vandaag vergoedingen in het kader van de volgende 
herstructureringsmaatregelen: bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie, 
bedrijfsbeëindiging en koopplicht. Per onroerend goed kan één 
herstructureringsmaatregel toegepast worden, met uitzondering van de 
bedrijfsbegeleiding die toegepast kan worden in combinatie met andere maatregelen. 

2. In 2018 is ca. 2.220.000 euro aan investeringen in functie van PAS-herstel toegekend 
via de projectoproep “projectsubsidies natuur”. Het gaat om 22 weerhouden 
projecten.
In de periode van de start in 2015 tot 10 december 2018 zijn volgende uitgaven 
gedaan voor het flankerend beleid: 
- 148 keuro voor vergoedingen voor begeleiding door erkende adviesdiensten;
- 8.029 keuro voor herstructureringsmaatregelen waarvan 4.879 keuro voor de 

verwerving of beëindiging van het landbouwgebruik van gebouwen en gronden. 
Het resterende bedrag van 3.150 keuro omvat de overige flankerende 
vergoedingen die aangeboden werden in het kader van de maatregelen 
bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie en bedrijfsbeëindiging. 


