
 

Vragen en antwoorden AERIUS Register 2021 

• Wat houdt de release van AERIUS Register 2021 in? 
Met de openstelling van AERIUS Register 2021 is stikstofruimte afkomstig uit de Subsidieregeling sanering 
varkenshouderijen (Srv) beschikbaar in het stikstofregistratiesysteem. In eerste instantie is deze 
stikstofruimte beschikbaar voor woningbouwprojecten en enkele grote wegenprojecten. De ruimte die 
niet wordt gebruikt voor deze doelen is voor het legaliseren van een beperkt aantal PAS-meldingen en 
voor bestemmingsplannen voor woningen. 
De maatregel van de verlaagde maximumsnelheid overdag blijft van kracht maar wordt niet meer ingezet 
voor vergunningverlening via het stikstofregistratiesysteem (SSRS), daar kunt u hier meer over lezen.  
 

• Waarom is Register 2021 nu beschikbaar en niet Register 2022? 
De rekensystematiek waar Register (AERIUS Calculator) gebruik van maakt is leidend, dit is momenteel nog 
Calculator 2021. De release van Calculator 2022 staat gepland in het vierde kwartaal van 2022, vanaf dat 
moment zal Calculator 2022 wettelijk worden voorgeschreven. 
 

• Wat betekent deze release voor mijn PAS-melding? 
Met de release van AERIUS Register 2021 komt er stikstofruimte beschikbaar uit de Subsidieregeling 
sanering varkenshouderijen (Srv). De woningbouwsector en een aantal infrastructurele projecten krijgen 
als eerste de vrijgekomen ruimte toebedeeld om nieuwe projecten en activiteiten op te starten. De ruimte 
die hier niet voor nodig is, wordt ingezet voor o.a. legalisatie van een aantal PAS-meldingen.  
 

• Hoe wordt bepaald welke PAS-melding recht heeft op de vrijgekomen stikstofruimte? 
Er wordt vastgesteld 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. In deze visualisatie kunt u zien hoe 
dat gaat. Dit is afhankelijk van waar stikstofruimte vrijkomt en van de karakteristieken van de melding, 
zoals de locatie en omvang van de melding. 

• Welke stikstofruimte komt ten goede aan de natuur? 
Natuurherstel is het grootste doel van de stikstofaanpak. Er is een groot pakket aan maatregelen om 
stikstofuitstoot te verlagen en daarmee natuur te herstellen. Er moeten echter ook maatregelen genomen 
worden om de vergunningverlening op gang te houden. De ruimte die nu is ontstaan door de 
Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is met dit doel opgenomen in het stikstofregistratiesysteem. 
Het stikstofregistratiesysteem is specifiek gericht op vergunningverlening van woningbouw en enkele grote 
wegenprojecten. De ruimte die hier niet voor nodig is, wordt ingezet voor de legalisatie van een aantal 
PAS-meldingen en bestemmingsplannen voor woningen. 
 

• Wie kan een natuurvergunning op basis van het stikstofregistratiesysteem aanvragen? 
Niet alle aanvragen komen in aanmerking voor ruimte uit het stikstofregistratiesysteem. Het gaat 
uitsluitend om projecten in de woningbouw, een paar grote wegenprojecten, de legalisatie van PAS-
meldingen en bestemmingsplannen woningen (clusters van woningbouwprojecten). Dat is vastgelegd 
in artikel 2.2. van de Regeling Natuurbescherming.  
De nood in deze sectoren is hoog. De woningbouwsector en een aantal infrastructurele projecten krijgen 
daarom als eerste de vrijgekomen ruimte toebedeeld om nieuwe projecten en activiteiten op te starten. 
De ruimte die hier niet voor nodig is, wordt ingezet voor de legalisatie van o.a. PAS-meldingen en 
bestemmingsplannen voor woningen. 

• Ik kan geen vergunningaanvraag doen omdat de ruimte uit de Subsidieregeling sanering 
varkenshouderijen mijn melding niet dekt. Wat nu? 
Als u van het bevoegd gezag heeft gehoord dat uw melding positief is geverifieerd, blijft alles erop gericht 
om uw melding zo snel als mogelijk te legaliseren. Andere bronmaatregelen zoals de Maatregel gerichte 
aankoop (MGA) en de Landelijke beëindigingsregeling (Lbv) zorgen ook voor ruimte voor het legaliseren 
van PAS-meldingen. Verder is op 15 juli 2022 bekend gemaakt dat er € 250 miljoen beschikbaar wordt 
gesteld voor provincies om PAS-meldingen versneld te legaliseren. 
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