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Q&A AERIUS Calculator en Monitor 2021 

 

Welke wijzigingen zijn doorgevoerd in versie 2021? 

- Maximale rekenafstand van 25 km  

Het kabinet heeft deze zomer besloten om bij het berekenen van stikstofneerslag 

voor toestemmingverlening een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle 

typen emissiebronnen te hanteren voor het aanvragen van vergunningen binnen 

de Wet Natuurbescherming. Deze maximale rekenafstand is in de nieuwe versie 

van AERIUS Calculator verwerkt. Calculator 2021 rekent de depositie tot een 

afstand van maximaal 25 km van de bron. 

 

- Emissiefactoren 

In AERIUS 2021 zijn de emissiefactoren voor mobiele werktuigen, wegverkeer, 

binnenvaart, zeescheepvaart en stallen gewijzigd. AERIUS Calculator gebruikt 

deze emissiefactoren om de stikstofuitstoot van een project te bepalen. Daarnaast 

zijn de bevaarbaarheidsklasse binnenvaarwegen en ophoogfactoren bij sluizen 

geactualiseerd. 

 

- Grenzen van de stikstofgevoelige natuur 

Door de aanpassing in de habitatkaart -  de grenzen van de stikstofgevoelige 

natuur in de Natura 2000-gebieden - veranderen de relevante hexagonen, ofwel 

de locaties waar AERIUS Calculator mee rekent. 

 

 

Wat betekent de actualisatie voor de vergunningverlening? 

- Initiatiefnemers kunnen na de actualisatie andere uitkomsten van de 

berekeningen krijgen met de nieuwe versie van Calculator.  

- Als het bevoegd gezag voor 13 januari 2022 nog geen definitief 

toestemmingsbesluit heeft genomen, moet de berekening opnieuw uitgevoerd 

worden met de nieuwe versie. Ook als het bevoegd gezag een definitief besluit 

heeft genomen, is er altijd nog een periode totdat dit besluit onherroepelijk is.  

- Een definitief besluit kan dan worden aangevochten.  

- Het kan dan nodig zijn dat de initiatiefnemer een herberekening uitvoert met de 

nieuwe versie. 

 

Wat betekent de maximale rekenafstand van 25 km voor vergunningverlening? 

- Voor de berekening van stikstofdepositie voor vergunningverlening wordt voor alle 

emissiebronnen gerekend met een maximale rekenafstand van 25 km.  

- Dat betekent dat initiatiefnemers in alle sectoren voortaan ecologisch onderzoek 

uitvoeren tot 25 km rond het project en  maatregelen treffen indien uit de AERIUS 

berekening en de vergunningsaanvraag (de passende beoordeling) blijkt dat dit 

nodig is. 

- Voor wegverkeer betekent dit dat de maximale rekenafstand verder komt te 

liggen dan de rekenafstand van 5 km die voorheen werd gehanteerd.  

- Voor andere bronnen betekent dit dat bijdragen niet langer landsdekkend hoeven 

te worden berekend en initiatiefnemers in bijvoorbeeld de landbouw en industrie 

niet langer geconfronteerd worden met ecologisch onderzoek en mitigerende 

maatregelen voor de geringe stikstofdepositie van een project op grote afstand. 
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Wat betekent de maximale rekenafstand van 25 km voor 

vergunningaanvraagtrajecten die zijn opgestart maar nog niet afgerond? 

- De kans bestaat dat de berekeningen en passende beoordelingen voor lopende 

vergunningaanvraagtrajecten moet worden aangepast.  

- Zo kunnen de effecten van mitigerende bronmaatregelen op meer dan 25 km niet 

langer worden betrokken in de passende beoordeling.  

- Ook hoeven depositiebijdragen van projecten op grotere afstand dan 25 km niet 

meer ecologische beoordeeld te worden in een passende beoordeling. 

 


