Bijlage 2: Inventarisatie mogelijk geraakte projecten met betrokkenheid medeoverheden
Toelichting
In deze bijlage zijn de projecten en activiteiten opgenomen waarvoor de medeoverheden
(provincies, waterschappen en gemeenten) initiatiefnemer of bevoegd gezag zijn. Het gaat hierbij
om een groot aantal projecten waarbij ook sprake is van particuliere initiatieven. Denk bijvoorbeeld
aan aanleg van woonwijken een boer die een stal wil uitbreiden, een ondernemer die een
bedrijfsgebouw wil realiseren of uitbreiden, een sportvereniging die een clubhuis wil vernieuwen of
aan, recreatieve ontwikkelingen, herstructureringen en uitbreidingen van bedrijventerreinen. Voor
het overzicht is aggregatie in categorieën toegepast. De inventarisatie van de medeoverheden richt
zich op plannen en projecten waarvoor binnen een termijn van 1,5 jaar naar verwachting een
toestemmingsbesluit nodig is. De plannen en projecten zijn geïnventariseerd ongeacht een
bepaalde drempelwaarde of een specifieke afstand tot een Natura 2000-gebied.
Daarnaast zijn er 3300 meldingen gedaan in het kader van het PAS. Dit betreft projecten met
stikstofbijdragen onder de grenswaarde van 1 mol/ha/j, waarvoor met het PAS een vrijstelling van
de vergunningplicht bestond en alleen een melding nodig was. Deze projecten hebben nu alsnog
een toestemmingsbesluit nodig. Van deze 3300 meldingen zijn er circa 3000 gedaan in het kader
van de landbouwsector. De overige circa 300 meldingen betreffen activiteiten of projecten die
onder andere sectoren vallen. Ook lopen er circa 630 procedures tegen vergunningen bij de
rechtbank, dit betreft grotendeels landbouwactiviteiten.

Type project

Aantal
(range)1

Woningbouw
Projecten > 500 woningen

125 - 150

Projecten 250 - 499 woningen

200 - 225

Projecten 100 - 249 woningen

700 - 750

Projecten 50 - 99 woningen

850 - 900

Projecten 11 - 49 woningen

2500 - 2750

Projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000

2500 - 2750

Projecten 0-10 binnen 5 km N2000

2500 - 2750

Bedrijven
Bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV

275 - 300

Bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V

70 - 80

Bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI

0 - 10

Overige projecten Industrie/ haven
Overige bedrijvigheid

500 - 525
1200 - 1300

Kantoren en Winkels
projecten kantoren

150 - 175

projecten winkels

275 - 300

Landbouw
Projecten Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen)
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2000 - 2250

Overige projecten
Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten,
groene energie, transferium, hoogwaterprojecten)
Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg
hoogspanningsverbindingen)
Wegen/vaarwegen projecten (regionaal)
Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote
evenementen)

650 - 700
275 - 300
650 - 700
1300 - 1400

Projecten Waterschappen
Projecten Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

80 - 90

Overige waterveiligheids projecten

100 - 125

Vergunningplichtige projecten ihkv gebiedsprocessen N2000

125 - 150

Vergunningplichtige projecten ihkv gebiedsprocessen buiten N2000

325 - 350

