
 

 

Vragen en antwoorden 

 

Wat is AERIUS? 

AERIUS is het rekeninstrument voor de leefomgeving. AERIUS bestaat uit meerdere producten, elk 

gericht op een specifieke gebruikerstaak. AERIUS Calculator berekent de emissie van stikstof als 

gevolg van economische activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden. AERIUS Monitor geeft 

overzichtelijk informatie over de stikstofdepositie, de natuur en de relatie daartussen. Met AERIUS 

Monitor wil het RIVM de beschikbare gegevens over stikstofdeposities in de Natura 2000-gebieden 

op een bruikbare en toegankelijke manier beschikbaar stellen voor beleidsmakers, bevoegde gezagen 

en overige geïnteresseerden. Zie ook www.aerius.nl. 

Waarom wordt  AERIUS ieder jaar geactualiseerd? 

Gegevens over en inzichten in bijvoorbeeld emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in 

natuurgebieden en rekenmodellen ontwikkelen zich voortdurend, mede door alle genomen 

maatregelen voor klimaat en luchtkwaliteit en maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen. Om 

ervoor te zorgen dat bij vergunningverlening en monitoring wordt uitgegaan van actuele gegevens 

over emissies en deposities, is een jaarlijkse actualisatie noodzakelijk.  

Waarom raadt u aan nu geen nieuwe vergunningaanvragen te doen? 

Na de actualisatie wordt het gebruik AERIUS Calculator versie 2022 in de Regeling 

natuurbescherming voorgeschreven als het te gebruiken instrument voor toestemmingverlening. Bij 

lopende procedures zal daardoor een nieuwe berekening uitgevoerd moeten worden. Deze nieuwe 

berekening geeft mogelijk andere resultaten. Gezien de doorlooptijd van aanvraag tot definitief 

besluit, zullen aanvragen die nu worden ingediend waarschijnlijk pas na de actualisatie van AERIUS 

een definitief besluit kunnen ontvangen. Voor nieuwe aanvragen kan het daarom verstandig zijn om 

op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten. 

Wat betekent de actualisatie voor de lopende vergunningprocedures?  

Initiatiefnemers kunnen na de actualisatie andere uitkomsten van de berekeningen krijgen met de 

nieuwe versie van Calculator. Als het bevoegd gezag vóór de nieuwe release 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 verandert er in de versie AERIUS 2022? 

Over enkele weken zal het ministerie van LNV de nieuwe cijfers en impact van deze actualisatie 

publiceren gelijktijdig met de monitoringrapportage van de stikstofmaatregelen.  

 


