
Visualisatie van prioritering  
geverifieerde PAS-meldingen

Samen met alle betrokkenen zijn het Rijk en de provincies bezig  
om de PAS-meldingen zo snel als mogelijk te legaliseren. Om dit  
zo efficiënt mogelijk te doen, wordt er gekeken welke PAS-melding 
het beste past in de stikstofruimte die beschikbaar komt. 

Beschikbare stikstofruimte

Om de PAS-meldingen te kunnen legaliseren is er stikstofruimte nodig.  
Deze ruimte komt vrij door het (vrijwillig) opkopen van boerderijen via de  
Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties ↗,  
de Maatregel Gerichte Opkoop ↗  
en de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen ↗ .

Als een boerderij opgekocht wordt, komt er stikstofruimte vrij voor de  
legalisering van PAS-meldingen in de buurt. Er wordt gekeken welke melding  
of meldingen het beste passen in de stikstofruimte die beschikbaar komt.  

Dit gebeurt door te kijken naar de stikstofuitstoot van de PAS-meldingen,  
oftewel het depositiepatroon. Dit patroon is voor elke PAS-melding verschillend.  

Figuur 1

Vereenvoudigde weergave van het depositiepatroon  
van een boerderij. Hoe dichter bij de boerderij,  
hoe hoger de stikstofneerslag.

https://www.aanpakstikstof.nl/themas/landbouw/maatregelen/landelijke-beeindigingsregeling-veehouderijlocaties-lbv
https://www.aanpakstikstof.nl/themas/landbouw/maatregelen/gericht-opkopen-van-veehouderijen
https://www.aanpakstikstof.nl/themas/landbouw/maatregelen/subsidieregeling-sanering-varkenshouderijen


Depositiepatroon

In figuur 2 worden de depositiepatronen van drie hypothetische PAS-melders 
weergegeven die in de buurt van de opgekochte boerderij staan. 

De overheid maakt bij de prioritering onderscheid tussen PAS-meldingen met  
een handhavingsverzoek en PAS-meldingen zonder een handhavingsverzoek. 
PAS-meldingen met een handhavingsverzoek die voor 1 mei 2021 hun  
gegevens hebben aangeleverd gaan voor, ook al past deze mogelijk minder 
goed in de puzzel.

Figuur 2

PAS-melding 1, 
met hand-
havingsverzoek

PAS-melding 2 PAS-melding 3

In figuur 3 wordt duidelijk dat het legaliseren  
van PAS-meldingen 1 en 2 voor de minste  
stikstofrestruimte binnen het depositiepatroon 
van de opgekochte boerderij van figuur 1 zorgt.  
Dat is hier dus het meest optimaal.

PAS-melder 1 en 2 worden gelegaliseerd.

Figuur 3



Toelichting

→ De stikstofruimte komt beschikbaar op verschillende momenten en op  
 verschillende plekken. 

→ Een geavanceerd computermodel berekent de combinatie van legalisering  
 van mogelijke PAS-meldingen die voor de minste restruimte zorgen.  

→ Eventuele stikstofrestruimte wordt bewaard tot er opnieuw ruimte komt   
 door een nieuwe regeling of een nieuwe  tranche van een bestaande regeling.

→ Voor vragen kunt u terecht bij de Helpdesk ↗

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/helpdesk/
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