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LIeSbeTH maLTHa, mIreILLe De 
Heer eN mark WILmoT*

Uitgangspunt voor het bepalen van de 
depositieruimte is de politieke keuze 
dat de omvang gekoppeld is aan de 
gewenste en voorziene economische 
groei in Nederland. Beleidsmatig is de 
keuze gemaakt om met de PAS op lan-
delijk niveau voldoende ruimte vrij te 
maken voor een hoog economisch 
groeiscenario. Daarnaast is besloten de 
helft van de extra depositiedaling die 
wordt gerealiseerd door de PAS-
maatregelen bij de landbouw ook 
beschikbaar te stellen als depositie-
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 

 | De uitdaging voor AERIUS
AERIUS is het rekeninstrument van de 
PAS. Met bovenstaand beleidskader als 
uitgangspunt was de uitdaging aan 
AERIUS om een berekening te maken 
van de totale depositie en van de 
omvang van de depositieruimte. Drie 
vraagstukken speelden een belangrijke 
rol: 
1. Hoe zorg je dat in de depositiebere-

keningen voor de toekomst reke-
ning wordt gehouden met de 
gewenste hoge groei en hoe bepaal 
je welk deel van die totale toekom-
stige depositie de ‘depositieruimte’ 
is? 

2. Hoe zorg je dat de depositieruimte 

beschikbaar komt op de plekken 
waar hij ook nodig zal zijn? 

3. Hoe verdeel je de beschikbare deposi-
tieruimte over de verschillende ‘seg-
menten’ die de PAS onderscheidt? 

Om deze opgaven op te lossen, werden 
in nauw overleg tussen het AERIUS-
team en de betrokken beleidsmedewer-
kers van Rijk en provincies aanvullende 
beleidskeuzes gemaakt voor de uitwer-
king van het concept depositieruimte. 
Op basis hiervan is met AERIUS 
Monitor, een van de producten van 
AERIUS, een kwantitatieve en ruimtelij-
ke uitwerking gemaakt van de totale 
depositie en de depositieruimte. 

Depositieruimte is een centraal begrip binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het is 

de ruimte die beschikbaar komt voor nieuwe economische ontwikkelingen, uitgedrukt in stikstof-

depositie (mol/ha/jaar). Met het uitgeven van depositieruimte wordt beoogd de huidige belemme-

ringen voor economische groei ten gevolge van de strenge natuurwetgeving weg te nemen. Voor 

het beschikbaar komen van depositieruimte geldt wel een harde voorwaarde: de doelen van 

Natura 2000 mogen niet in gevaar komen. De PAS borgt dit door te zorgen voor een daling van 

de totale stikstofdepositie (ook na uitgave van alle depositieruimte), in combinatie met het nemen 

van ecologische herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden. De daling van de totale depositie 

wordt gerealiseerd door het bestaande milieubeleid én door extra bronmaatregelen bij de land-

bouw in het kader van de PAS.

De DePoSitieruiMte 
VAN De PAS berekeND 
Met AeriuS
Het VertAleN VAN beleiDSkeuzeS NAAr coNcrete 
ruiMte Voor groei, oP De juiSte locAtie
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 | AERIUS, rekeninstrument van de 
PAS

AERIUS bestaat uit een aantal produc-
ten die samen de ontwikkeling en uit-
voering van de PAS ondersteunen:
- AERIUS Calculator berekent de 

emissie van stikstof en depositie op 
Natura 2000-gebieden als gevolg 
van economische activiteiten. De 
Calculator wordt gebruikt in de ver-
gunningverlening.

- In AERIUS Register houdt het 
bevoegde gezag de uitgifte van ont-
wikkelingsruimte bij. Het is als het 
ware het huishoudboekje van de 
PAS.

- Met AERIUS Monitor wordt de 
beschikbare depositie- en ontwikke-
lingsruimte van de PAS berekend en 
de trend in stikstofdepositie 
gevolgd.

- AERIUS Scenario ondersteunt de 
ontwikkeling van ruimtelijke plan-
nen en beleid wat betreft het stik-
stofaspect.

- AERIUS Connect faciliteert de 
samenwerking tussen de AERIUS-
producten en de uitwisseling van 
data met derden.

 | Hoge economische groei facilite-
ren: hoe werkt dat?

De prognoses voor economische groei 
in Nederland kennen altijd een band-
breedte. De algemene beleidskeuze om 

met de PAS ruimte te bieden aan een 
hoge groei, is uitgewerkt door de depo-
sitieberekeningen te baseren op de 
bovenzijde van die bandbreedte. Er is 
daarbij gebruikgemaakt van het CPB-
groeiscenario dat ook de basis is voor 
de prognoses van grootschalige concen-
traties en deposities van (onder meer) 
stikstof die het RIVM jaarlijks opstelt 
(de GCN/GDN-kaarten). Dit scenario, 
ook wel de BeleidBovenRaming 
genoemd, is gebaseerd op een hoge eco-
nomische groei van 2,5% en op uitvoe-
ring van het bestaande en voorgeno-
men stikstofbeleid. 

In het gekozen hoge groeiscenario daalt 
de depositie in de tijd: de afname van 
emissies door bestaand milieubeleid en 
innovaties in de economische sectoren 
is groter dan de toename door econo-
mische groei. Dit wordt in figuur 1 geïl-
lustreerd met de eerste twee buisjes. 
Het tweede buisje is minder vol dan het 
eerste: de depositie is afgenomen in de 
tijd, ondanks de hoge economische 
groei die is doorberekend.

Een deel van de toekomstige depositie 
in het scenario met hoge groei bestaat 
uit depositiebijdragen ten gevolge van 
nieuwe of uitbreiding van bestaande 
economische activiteiten. Dit is het 
zogenoemde groeideel binnen de totale 
toekomstdepositie. Dit groeideel kan 

als depositieruimte worden vrijgege-
ven. Om de omvang van dit groeideel te 
bepalen, is met AERIUS een (hypothe-
tisch) groeiscenario met 0% groei door-
gerekend. In dit 0%-scenario komt de 
depositie lager uit dan in het scenario 
met hoge groei. In het tweede buisje 
wordt dit lagere depositieniveau geïl-
lustreerd door het extra streepje bij 
‘zonder groei’. Het verschil met het 
niveau behorend bij 2,5% groei is het 
groeideel.

Omdat met de PAS extra bronmaatrege-
len bij de landbouw worden genomen, 
zal de depositie nog extra gaan dalen. 
Dit is zichtbaar bij het derde buisje: de 
extra PAS-maatregelen zorgen ervoor 
dat het buisje verder leegloopt. De helft 
van deze daling wordt weer beschik-
baar gesteld als depositieruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen. Dat wordt geïl-
lustreerd in het laatste buisje, dat wordt 
gevuld met de helft van de extra daling. 
Dit levert de eindsituatie op, waarbij 
het bovenste deel van het buisje de 
totale depositieruimte is die beschik-
baar wordt gesteld met de PAS.

 | Ruimtelijk toebedelen van groei: 
depositieruimte waar het nodig 
is

Een zeer belangrijk maar ook complex 
deel van de puzzel was ervoor te zorgen 
dat de depositieruimte terecht zou 
komen waar de groei ook daadwerke-
lijk verwacht wordt. De oplossing van 
dit vraagstuk ligt bij de ruimtelijke ver-
deling van de groei-emissies in AERIUS.

Het zinvol ruimtelijk verdelen van de 
groei-emissies is deels gerealiseerd 
door het landelijke groeiscenario voor 
een aantal relevante sectoren en gebie-
den te verfijnen met lokale groeigege-
vens. Dit is bijvoorbeeld gedaan voor 
het havengebied in Rotterdam, voor 
enkele grotere luchthavens en voor de 
grote infrastructurele projecten van het 
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Figuur 1: Werking van de PaS: daling van depositie en uitgave van depositieruimte.
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Rijk. Hiervoor zijn omvang en locatie 
van de groeibehoefte goed bekend. 
Door in de emissie- en depositiebereke-
ningen direct uit te gaan van deze gege-
vens is er zeker voldoende ruimte voor 
deze ontwikkelingen, zonder dat dit 
gevolgen heeft voor de omvang van de 
depositieruimte voor andere ontwikke-
lingen. 
Voor alle overige sectoren geldt in prin-
cipe de emissiegroei van het landelijke 
scenario, zoals ook door het RIVM 
gehanteerd in de GCN/GDN. In de GCN/
GDN worden deze landelijke groei-
emissies gelijkmatig verdeeld over de 
bestaande emissiebronnen in de betref-

fende sector. Bijvoorbeeld, als industrie-
emissies in Nederland met 10% groeien, 
dan krijgt in de GCN/GDN elke huidige 
industriële bron 10% meer emissie. 
Voor de PAS levert het gelijkmatig ver-
delen van landelijke groei-emissies over 
alleen de huidige emissiebronnen ech-
ter een probleem op. Met deze methode 
komt de groei en daarmee de depositie-
ruimte namelijk alleen terecht op plek-
ken waar nu al emissiebronnen aanwe-
zig zijn. Stel dat in Nederland drie nieu-
we energiecentrales worden voorzien. 
Als de toekomstige emissies van deze 
nieuwe centrales verdeeld worden over 
de huidige centrales in Nederland, 

wordt dus geen depositieruimte bere-
kend op de plekken waar de nieuwe 
centrales komen. Tegelijkertijd zou bij 
de bestaande centrales depositieruimte 
worden gecreëerd die helemaal niet 
gebruikt zal worden.

Om de landelijke groei-emissies van 
een sector ruimtelijk zo te verdelen dat 
de depositieruimte terecht komt op 
plekken waar ook daadwerkelijk ont-
wikkelingen worden verwacht, maakt 
AERIUS gebruik van de ‘waterbedme-
thode’. Het waterbed is gevuld met 
groei-emissies. Op plekken waar veel 
groei wordt voorzien voor een bepaalde 
sector wordt het waterbed als het ware 
omhoog getrokken. Op deze plek wordt 
dan gerekend met meer groei voor deze 
sector, zodat er ook meer depositie-
ruimte beschikbaar komt. Omdat de 
totale groei voor Nederland gelijk blijft, 
betekent dit automatisch dat er op 
andere plekken minder groei beschik-
baar komt. 

De waterbedmethode is in AERIUS con-
creet uitgewerkt op basis van een uit-
gebreide lijst met voorziene projecten 
en ontwikkelingen in Nederland. Op 
basis hiervan wordt bepaald waar groei 
binnen een sector plaats zal vinden en 
het waterbed dus omhoog getrokken 
moet worden. Daarbij blijven de lande-
lijke groei-emissies altijd het uitgangs-
punt. Als na aftrek van de emissies van 
de voorziene ontwikkelingen nog groei-
emissie resteert voor een sector, wordt 
deze resterende groei conform de werk-
wijze van de GCN/GDN evenredig ver-
deeld over de huidige emissiebronnen. 
Voor de sectoren waar de emissies van 
alle voorziene ontwikkelingen hoger 
uitkomen dan de totale voorziene lan-
delijke groei, wordt de groei afgetopt 
zodat de totale landelijke groei niet 
wordt overschreden. Bijvoorbeeld, als 
de totale emissies van alle voorziene 
ontwikkelingen in een sector 120% 
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Figuur 2: De waterbedwerkwijze van aerIUS in vergelijking met de werkwijze van de gCN/gDN. De boven-

ste twee lagen tonen hoe bij beide methoden dezelfde emissiegroei via de maatbeker wordt toegevoegd 

aan de bestaande emissies van de sector (in dit geval energiecentrales). bij de gCN/gDN wordt alle groei-

emissie verdeeld over de bestaande centrales. bij aerIUS wordt de groei eerst toebedeeld aan de voorzie-

ne nieuwe centrale; alleen als er nog groei resteert, wordt die verdeeld over de bestaande centrales. De 

onderste laag toont het effect van de twee methoden op de depositie. bij de gCN/gDN is de depositie 

berekend op het niveau van 1*1 kilometer en zorgt de groei voor een gelijkmatige ophoging van het huidige 

depositiepatroon. bij aerIUS zijn de depositiebijdragen op hectareniveau en zorgt de groei voor een nieu-

we piek rondom de nieuwe emissiebron, terwijl er geen toename is bij de bestaande centrales. 



JUNI 2015 NUmmer 2/3 TIJDSCHrIFT LUCHT

 LUCHT IN UITvoerINg 15

bedragen van de landelijke emissie-
groei voor die sector, worden voor de 
bepaling van de depositieruimte de bij-
dragen van alle voorziene ontwikkelin-
gen afgetopt zodat de landelijke groei 
niet wordt overschreden.

 | De depositieruimte verdeeld
De berekende depositieruimte geldt 
voor alle nieuwe ontwikkelingen teza-
men. De PAS verdeelt deze ruimte over 
vier potten of ‘segmenten’. Ook deze 
verdeling is met AERIUS uitgewerkt 
(figuur 3). Deze berekeningen zijn op 
hectareniveau uitgevoerd; voor elke 
hectare kan de verdeling over de vier 
delen dus anders zijn.

Het eerste deel van de depositieruimte 
betreft een reservering vooraf voor ont-
wikkelingen die niet gestuurd kunnen 
worden, oftewel autonome ontwikke-
lingen. Denk aan groei van de bevol-
king (meer huishoudelijke emissies) of 
autonome verkeersgroei. In AERIUS is 
deze reservering gelijkgesteld aan de 
voorziene groei van zogeheten autono-
me sectoren.

Het tweede deel van de depositieruimte 
wordt gereserveerd voor alle ontwikke-
lingen die onder de beleidsmatig geko-

zen grenswaarde van 
1 mol/ha/jaar blijven en 
daarom kunnen vol-
staan met een zogeheten 
melding. Om te bepalen 
hoe groot de reservering 
onder de grenswaarde 
moet zijn, is in AERIUS 
uitgegaan van concrete 
rekenresultaten van de 
zogeheten prioritaire 
projecten (zie hierna) en 
van een vuistregel voor 
alle overige ontwikkelin-
gen. De vuistregel is 
gebaseerd op een analy-
se van bestaande ver-

gunningaanvragen en houdt in dat 30% 
van de totale voorziene groeibehoefte 
die niet autonoom en niet prioritair is, 
gereserveerd wordt voor ontwikkelin-
gen onder de grenswaarde.

De depositieruimte die overblijft na 
bovenstaande reserveringen is de zoge-
noemde ontwikkelingsruimte van de 
PAS: dat deel van de depositieruimte 
dat beschikbaar is voor nieuwe of uit-
breiding van bestaande activiteiten die 
vergunningplichtig zijn. Een deel van 
de ontwikkelingsruimte wordt gereser-
veerd voor zogenoemde prioritaire pro-
jecten (‘segment 1’). Dit zijn bijvoor-
beeld grote infrastructurele 
Rijksprojecten of belangrijke provincia-
le projecten. AERIUS bepaalt de omvang 
van deze reservering op basis van de 
berekende depositiebijdragen van de 
prioritaire projecten. Het deel dat res-
teert, is de vrije ontwikkelingsruimte, 
ook wel ‘segment 2’ genoemd.

 | Ruimte voor groei, met zekerheid 
en zorg voor de natuur

Met de gevolgde werkwijze zijn de 
beleidskeuzes van de PAS geoperationa-
liseerd en met behulp van AERIUS ver-
taald in een concrete hoeveelheid depo-
sitie- en ontwikkelingsruimte. De 

omvang en ruimtelijke verdeling van 
de depositieruimte sluiten aan op de 
verwachte vraag van de economische 
sectoren. Wat resteert, is de vraag hoe 
binnen de PAS wordt geborgd dat bij 
het gebruiken van de depositieruimte 
de doelen van Natura 2000 niet in 
gevaar komen. Hierbij is een belangrij-
ke rol weggelegd voor de AERIUS-
berekening van de trend in de totale 
depositie van stikstof. Zoals hiervoor 
uiteengezet, vormt de depositieruimte 
hier al onderdeel van. Deskundige eco-
logen hebben voor elk gebied beoor-
deeld of verwacht mag worden dat de 
natuurdoelen niet in gevaar komen bij 
de combinatie van de dalende stikstof-
depositie en de geplande ecologische 
herstelmaatregelen. Deze ecologische 
toets valt voor alle PAS-gebieden posi-
tief uit. Dat betekent dat met de PAS in 
principe alle ontwikkelingen die bin-
nen de depositieruimte passen zonder 
bezwaar doorgang kunnen vinden, in 
ieder geval wat betreft het onderdeel 
stikstofdepositie.

Kijk voor meer informatie op AERIUS.nl/
factsheets.

* Liesbeth Maltha (liesbeth.maltha@ 
 tauw.nl) is vanuit adviesbureau  
 Tauw werkzaam bij AERIUS als deel- 
 projectleider AERIUS Monitor.   
 Mireille de Heer (mireille@dhec.nl)  
 werkt vanuit communicatiebureau  
 De Heer & Co. als communicatie- 
 adviseur voor AERIUS. Mark Wilmot  
 (m.j.wilmot@minez.nl) is vanuit  
 adviesbureau Wing werkzaam als  
 teamleider van AERIUS en daarmee  
 verantwoordelijk voor de gehele  
 ontwikkeling van het instrumenta- 
 rium.
 Figuren: Taco Zwaanswijk.
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Transport (MIRT) of belangrijke provinciale projecten
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 Figuur 3: verdeling van de depositieruimte in vier ‘segmenten’.


