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Programmatische 
Aanpak Stikstof
voor bedrijven



Ruimte voor economische 
ontwikkelingen, sterkere natuur 
en minder stikstof. Dat is het 
doel van de Programmatische 
Aanpak Stikstof waarin over-
heden, natuurorganisaties en 
ondernemers samenwerken.

In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uit-
daging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige 
natuur en gezonde economie. Het Rijk en provincies 
geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn 
voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische 
activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, 
want economie en natuur hebben elkaar nodig.

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan 
stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk 
voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening 
voor economische activiteiten. Daarom hee� het Rijk het 
initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te 
pakken. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
werken overheden en maatschappelijke partners samen 
om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook 
economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Rijk, provincies en natuurorganisaties nemen maat-
regelen om de natuur te herstellen, door bijvoorbeeld 
stikstofrijke grondlagen te verwijderen. Agrarische 
ondernemers nemen maatregelen in hun bedrijfsvoering, 
zoals mest aanwenden met weinig stikstofverliezen en 
het gebruik van aangepast voer. Door deze combinatie 
van maatregelen ontstaat er ruimte voor nieuwe
economische activiteiten.

Herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden
U kunt ook te maken krijgen met ecologische herstel-
maatregelen die voor de PAS worden uitgevoerd in Natura 
2000-gebieden in de omgeving van uw bedrijf. Dit zijn 
maatregelen om ter plaatse de e�ecten van stikstof op de 
natuur te verminderen. Denk aan het afgraven van stikstof-
rijke grond of veranderingen in het watersysteem. Omdat 
dit in ieder gebied anders is, gaat deze folder daar niet op 
in. Meer informatie over de geplande ecologische herstel-
maatregelen kunt u vinden in de gebiedsanalyses op 
PAS.natura2000.nl. 

Bedrijven kunnen vooruit met 
de Programmatische Aanpak Stikstof

Ruimte beschikbaar voor economische 
ontwikkelingen

Sterke vereenvoudiging van de vergunning-
verlening door rekeninstrument AERIUS

Geen vergunningplicht voor deposities lager 
dan 1 mol stikstof per hectare per jaar, maar 
alleen een meldingsplicht

Hoe verandert de PAS de vergunning-
verlening voor stikstof? 

Wilt u nieuwe activiteiten ontwikkelen of bestaande 
activiteiten uitbreiden en gaat dit gepaard met de uitstoot 
van stikstof? Dan moet u, net als voorheen, een vergunning 
aanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet. 
De Natuurbeschermingswet vereist dat u - met een zoge-
noemde passende beoordeling - aantoont dat uw project 
de natuurdoelen van omringende Natura 2000-gebieden 
niet in gevaar brengt.

De PAS maakt het aanvragen van een vergunning veel 
eenvoudiger
Nieuw is dat u de mogelijkheid hee� om bij uw vergunning-
aanvraag een beroep te doen op de PAS. Binnen de PAS is 
een bepaalde ontwikkkelingsruimte voor stikstof beschik-
baar, waarbij de PAS de passende beoordeling levert dat er 
geen natuurdoelen in gevaar komen. Hoeveel ontwik-
kelingsruimte u voor uw project nodig hee�, kunt u 
berekenen met het rekeninstrument van de PAS: AERIUS 
Calculator.

Ook voor uw bedrijf
De PAS is er voor alle bedrijven die stikstof uitstoten. Veelal 
zijn dit agrarische bedrijven, zoals glastuinbouw en veehou-
derij, of industriële bedrijven, zoals chemische industrie en 
energiebedrijven.

PAS.NATURA2000.NL

http://PAS.NATURA2000.nl
http://pas.natura2000.nl


Is uw benodigde ontwikkelingsruimte meer dan 1 mol stikstof 
per hectare per jaar?

Ga op de website van uw provincie of via het omgevings-
loket van uw gemeente naar het aanvraagformulier voor 
een Natuurbeschermingswetvergunning en vul dit in.

Voeg de berekening van AERIUS als bijlage toe aan uw 
vergunningaanvraag. 

Het bevoegd gezag toetst in AERIUS Register of er vol-
doende ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Daarnaast 
kunnen provinciale regels van belang zijn voor het wel of 
niet verkrijgen van ontwikkelingsruimte. 

Als er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en 
u voldoet aan de provinciale regels zal het bevoegd gezag 
de aangevraagde ontwikkelingsruimte toekennen. 
Dit gebeurt bij het verlenen van de Natuurbeschermings-
wetvergunning.

Hoe vraag ik ontwikkelingsruimte aan?

Zodra de PAS in werking is getreden, kunt u ontwikkelings-
ruimte aanvragen.

‘AERIUS is een gebruiksvriendelijk instrument. 

Alle basisgegevens staan klaar en berekeningen 

gaan snel. De rekenresultaten zijn overzichtelijk 

en duidelijk. Je weet bovendien zeker dat je de 

juiste data en rekenmethoden gebruikt. Dit 

instrument vereenvoudigt het verzorgen van 

vergunningaanvragen enorm.’

Arjan Sinnige, adviseur bij 
agrarisch adviesbureau 
Rombou, gebruiker van de 
bètaversie van AERIUS

Is uw benodigde ontwikkelingsruimte overal minder dan de 
grenswaarde van 1 mol stikstof per hectare per jaar? 

Dan hoe� u geen vergunning aan te vragen voor de emissie 
van stikstof. AERIUS Calculator laat duidelijk zien of dit voor 
u het geval is. Met deze regel wil de overheid de lastendruk 
voor bedrijven verminderen. Voor de sectoren landbouw, 
industrie en infrastructuur geldt wel een meldingsplicht 
voor deposities tussen de 0,05 en 1 mol per hectare per jaar.
 

Maak uw melding bij het bevoegd gezag. Dit kan eenvoudig 
met behulp van AERIUS Calculator. 

Ga naar AERIUS.nl en bereken met AERIUS Calculator de 
benodigde ontwikkelingsruimte voor uw project.  Het resultaat 
is een document met uw berekening. 

http://aerius.nl
http://aerius.nl/calculator


AERIUS CALCULATOR
een praktijkvoorbeeld
Het Europees Massagoed Overslag bedrijf (EMO) op de 
Maasvlakte berekende met AERIUS de stikstofdepositie als 
gevolg van een mogelijke uitbreiding op omringende 
Natura 2000-gebieden.

 1    Locatie kiezen
EMO plaatst de emissiebron op de kaart.

 2    Emissiebron speci�ceren
Aangegeven wordt tot welke sector de bron behoort 
(industrie) en kenmerken van de bron worden ingevuld, 
zoals de energieklasse van motoren en het verwachte aantal 
gebruiksuren per jaar.

 3    Meer emissiebronnen toevoegen
EMO voegt meer emissiebronnen toe door stap 1 en 2 te 
herhalen. Dan wordt gekozen voor ‘Bereken depositie’. 

 4    Depositie bekijken
Het staafdiagram en de kaart tonen de stikstofdepositie in 
de Natura 2000-gebieden om de bronnen. Onder de PAS is 
dit de benodigde ontwikkelingsruimte.

‘Wij werken graag met AERIUS Calculator. 

Het instrument sluit goed aan bij de kennis en 

gegevens die wij zelf in huis hebben over onze 

werktuigen. Ook kun je gemakkelijk investe-

ringsvarianten vergelijken op hun stikstof-

e�ecten.’Arend Vrijma, stafmedewerker
milieu bij EMO 



Veelgestelde vragen

Hoe kan ik toegang krijgen tot AERIUS Calculator?

U kunt online toegang krijgen tot de Calculator via 
AERIUS.nl.

Hoeveel ontwikkelingsruimte is er beschikbaar?

In de PAS is voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar 
voor een economische groei van 2,5% per jaar, waarbij 
rekening is gehouden met verschillen in verwachte groei 
tussen sectoren en regio’s. 

Moet ik er snel bij zijn om ontwikkelingsruimte aan te 
vragen?

Het beschikbaar komen van ontwikkelingsruimte is 
verdeeld in de tijd, zodat deze niet meteen op kan zijn. 
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst 
behandeld. Houd er bij het indienen van uw aanvraag 
rekening mee dat provincies kunnen bepalen dat 
projecten binnen een vastgestelde termijn na vergun-
ningverlening moeten starten. Er kan niet meer ontwik-
kelingsruimte worden uitgegeven dan er beschikbaar is.

Krijg ik altijd een Natuurbeschermingswetvergunning als 
er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en 
mijn project voldoet aan de provinciale regels?

Naast stikstof kunnen meer aspecten een rol spelen bij 
de afgi�e van een Natuurbeschermingswetvergunning. 
Denk bijvoorbeeld aan geluid of licht in de buurt van een 
Natura 2000-gebied.

Wat zijn de provinciale regels voor de PAS?

De provincies hebben afgesproken provinciale regels 
vast te gaan stellen voor de toedeling van ontwikke-
lingsruimte, in aanvulling op de landelijke regels. 
Bijvoorbeeld over de termijn waarbinnen een project 
moet starten na vergunningverlening of het maximale 
percentage dat een bedrijf mag groeien. Zodra deze 
regels vastgesteld zijn, zullen de provincies dit bekend-
maken. 

Wat kost het gebruik van AERIUS?

Het gebruik van AERIUS is kosteloos.

Moet ik een externe deskundige inhuren om AERIUS te 
gebruiken?

AERIUS is een instrument dat door iedereen gebruikt 
kan worden. Uiteraard kunt u zich laten ondersteunen 
door een externe adviseur.

Hoe kom ik aan de invoer voor mijn berekening?

AERIUS bevat alle kaarten en gegevensbestanden die u 
nodig hee� voor de berekeningen. U hoe� alleen 
gegevens in te voeren over de kenmerken en omvang 
van uw eigen project. AERIUS berekent de emissie, 
verspreiding en depositie van stikstof op de omringende 
PAS-gebieden.

Hoe weet ik of de data en de rekenmethode in AERIUS 
goed zijn en geaccepteerd worden door het bevoegd 
gezag?

Voor een vergunningaanvraag met een beroep op de 
PAS is het gebruik van AERIUS we�elijk voorgeschreven. 
AERIUS bevat de meest recente kaarten en gegevens-
bestanden die formeel zijn vastgesteld. In wetenschap-
pelijke reviews is vastgesteld dat de best beschikbare 
rekenmethoden worden gebruikt. Met AERIUS hee� u 
de zekerheid dat u de juiste data en rekenmethode 
gebruikt voor uw vergunningaanvraag. 

http://aerius.nl/calculator


Waar kan ik meer informatie krijgen?
Voor algemene informatie over de PAS en AERIUS kunt u 
terecht op de websites van de PAS en AERIUS: 
PAS.natura2000.nl en AERIUS.nl. Hier kunt u ook de 
PAS-wijzer downloaden met een beknopte uitleg van 
de PAS.

Voor vragen over uw eigen vergunning en het gebruik 
van AERIUS kunt u terecht bij het bevoegd gezag.
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