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SCENARIO

Instrumenten om
toekomstbeelden
te schetsen

PAS-gebieden

AERIUS Monitor volgt
de uitvoering en resultaten
van de PAS

Stikstofdepositie op
Natura 2000gebieden

Vergunningen
voor stikstofdepositie
komen bij de
bedrijven

AERIUS Scenario maakt verschillende
toekomstperspectieven vergelijkbaar,
bijvoorbeeld op de effectiviteit van
beleid of de gevolgen van economische
ontwikkelingen

Van elk natuurgebied worden
de depositie-gegevens
gevoegd bij informatie over
het beheer door het bevoegd
gezag

AERIUS Register houdt bij
aan welke projecten
ontwikkelingsruimte
is toegekend
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MONITOR

Met een groot deel van de
maatregelen en hun effecten
wordt de kwaliteit van de
natuur verbeterd

Een deel van
het effect van
de maatregelen wordt
gebruikt voor
ontwikkelingsruimte
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REGISTER

®

Bedrijven doen bij hun
vergunningaanvraag een
beroep op ontwikkelingsruimte

Vergunningaanvraag
®

Berekening

AERIUS Calculator berekent
de stikstofeffecten van
economische activiteiten op
Natura 2000-gebieden

AERIUS

®

CALCULATOR

AERIUS Connect zorgt voor
geautomatiseerde
uitwisseling van gegevens
met andere systemen

8

Handmatige
invoer
projectgegevens

Geautomatiseerde
invoer van projectgegevens voor
berekening

AERIUS
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CONNECT
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CALCULATOR

AERIUS Calculator berekent
de stikstofeffecten van
economische activiteiten
op Natura 2000-gebieden

AERIUS Calculator is het instrument voor het bepalen van de
emissie van stikstof uit een bron, de verspreiding door de lucht
en de depositie op Natura 2000-gebieden. De Calculator laat
ook zien hoe groot de effecten op de natuur zijn. De gebruiker
hoeft alleen maar enkele kentallen van zijn project in te
voeren, zoals de locatie, het type activiteit en hoogte waarop
de stikstof uitgestoten wordt. De Calculator houdt rekening
met allerlei factoren die de verspreiding en depositie van
stikstof beïnvloeden, bijvoorbeeld de windrichting en -kracht,
de ruwheid van het terrein en de hoogte van de vegetatie.
Om deze ingewikkelde berekeningen te kunnen maken maakt
AERIUS Calculator gebruik van de nieuwste wetenschappelijke
modellen en de modernste computertechnieken.
AERIUS Calculator geeft aan of het project onder de PAS
vergunningplichtig, meldingplichtig of geen van beiden is.
In het eerste geval kan de gebruiker zijn berekening direct
bijvoegen als onderbouwing bij zijn vergunningaanvraag.
Hiermee is meteen goed vastgelegd wat er precies wordt
vergund, wat later bijvoorbeeld weer van belang is bij de
handhaving. Een melding kan eenvoudig via AERIUS
Calculator zelf gedaan worden.
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Met AERIUS is het mogelijk om de effecten van verschillende alternatieven van plannen door te rekenen en te
vergelijken. Of het nu gaat om kleine initiatieven zoals
de bouw van een stal of om grootschalige plannen zoals
de aanleg van een nieuwe snelweg. Op deze manier kun
je een onderbouwde keuze maken tussen varianten,
waarin ook de effecten op Natura 2000 meetellen.
In AERIUS Calculator worden de rekenresultaten op een kaart
getoond, maar zijn ook beschikbaar als grafiek en tabel.

Roel Henderickx (adviseur bij
SPAingenieurs): “Wij werken veel met
dit soort rekeninstrumenten, maar
AERIUS springt eruit door zijn uitstekende
interface. Het werkt intuïtief, je hebt
steeds inzicht in wat je aan het doen bent
en je ziet je invoer meteen op de kaart.
Dat verkleint de kans op fouten enorm.”

Voor welk soort activiteiten is AERIUS bedoeld?

AERIUS berekent de verspreiding en depositie van
stikstof die uitgestoten wordt vanuit de landbouw,
industrie, woningen, kantoren en winkels, afvalverwerkingsinstallaties, energiecentrales, mobiele werktuigen,
zeescheepvaart en binnenvaart, weg-, vlieg- en railverkeer.

AERIUS Register houdt bij
AERIUS aan welke projecten ontwikREGISTER kelingsruimte is toegekend
®

Binnen de PAS hebben het Rijk en de provincies een bepaalde
hoeveelheid ontwikkelingsruimte vastgesteld die mag worden
gebruikt voor nieuwe of uitbreiding van bestaande economische activiteiten. Initiatiefnemers kunnen bij hun vergunningaanvraag een beroep doen op die ontwikkelingsruimte.
In AERIUS Register houden de bevoegde gezagen bij hoeveel
ontwikkelingsruimte zij hebben uitgegeven en hoeveel
resteert. Ook de meldingen van activiteiten die onder de
grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar blijven worden
in Register bijgehouden. Register is hiermee als het ware het
huishoudboekje van de overheid voor de uitvoering van de
PAS.
Schetsontwerp

AERIUS Register toont voor elk PAS-gebied waar hoeveel ontwikkelingsruimte gebruikt wordt en hoeveel er nog over is.

Albert Fopma (vergunningverlener
provincie Gelderland):
“Met AERIUS Register kan de vergunningverlening veel vlotter en inzichtelijker gaan
verlopen. Resultaten uit AERIUS Calculator
kunnen we direct inlezen. Die naadloze
aansluiting bespaart veel tijd.”

foto: Thijs Wolzak
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MONITOR

AERIUS Monitor volgt de
uitvoering en resultaten
van de PAS

Natuurlijk wil de overheid in de gaten houden of de PAS het
beoogde effect heeft: ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. AERIUS Monitor volgt
de uitvoering en de resultaten van de PAS op de voet. Denk
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de stikstofdepositie.
Zo houden alle betrokken partijen samen de vinger aan de
pols. Betrokken overheden kunnen met behulp van AERIUS
Monitor besluiten of het met de PAS ingezette beleid voldoet
of dat er andere of extra maatregelen moeten worden getroffen om de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden te vergroten
en nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken. Elk jaar wordt een
nieuwe Monitor gemaakt, zo blijft het beeld actueel.

AERIUS Monitor laat bijvoorbeeld voor elk PAS-gebied zien welke
herstelmaatregelen zijn gepland.

Welke gegevens zitten er in Monitor?

Monitor geeft informatie over de historische en
verwachte trends in emissie en depositie van stikstof, de
uitgifte van ontwikkelingsruimte, de uitvoering van
herstelmaatregelen en de ontwikkelingen in de stikstofgevoelige natuurtypen. En dat voor alle PAS-gebieden.
Ook toont Monitor de verdeling van de herkomst van de
stikstofdepositie op een gebied over de verschillende
sectoren zoals landbouw, industrie en wegverkeer.

Het weghalen van de bovenste laag (ofwel
foto: Natuurpunt
plaggen) is één van de mogelijke herstelmaatregelen.

Carla Schönknecht-Vermeulen
(gedeputeerde provincie Zeeland):
“De balans tussen economie en natuur is
kwetsbaar. De Programmatische Aanpak
Stikstof maakt het realiseren van
infrastructurele projecten en andere
economische ontwikkelingen mogelijk,
naast het verbeteren van de natuurwaarden.”

Op de hoogte blijven van
de ontwikkeling van AERIUS?
AERIUS.NL/nieuwsbrief

De wintertaling maakt gebruik van stikstofgevoelige habitattypen zoals zure vennen en
actieve hoogvenen.

foto: Bas Kers
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SCENARIO

AERIUS Scenario maakt
verschillende toekomstperspectieven vergelijkbaar

Met AERIUS Scenario kan een gebruiker de stikstofeffecten
vergelijken van verschillende varianten van bijvoorbeeld
bestemmingsplannen, structuurvisies of Natura 2000beheerplannen. Scenario doet dus eigenlijk hetzelfde als
AERIUS Calculator, maar dan op een hoger abstractieniveau.
Uiteraard is dit soort plannen niet zo gedetailleerd, daarom
maakt Scenario bij het doorrekenen gebruik van vuistregels.
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®

CONNECT

AERIUS Connect zorgt voor
geautomatiseerde uitwisseling van gegevens met
andere systemen

Sommige initiatieven zijn zo grootschalig, denk bijvoorbeeld
aan de aanleg van een weg of bedrijventerrein, dat het met de
hand invoeren van alle kenmerken van het initiatief onbegonnen werk is. Hiervoor is AERIUS Connect ontwikkeld, waarmee
eenvoudig grote hoeveelheden data uit andere systemen
ingevoerd kunnen worden in AERIUS Calculator.

Schetsontwerp

In AERIUS Scenario is voor verschillende toekomstperspectieven zowel
de emissie als imissie inzichtelijk gepresenteerd.

AERIUS Connect maakt het mogelijk om bij grote of complexe projecten,
zoals het verhogen van de maximum snelheid naar 130 km/h, de invoer
en uitvoer van AERIUS geheel geautomatiseerd te verwerken.

Jan Duyzer (onderzoeker TNO):
“TNO heeft in haar review vastgesteld dat
AERIUS is gebaseerd op state- of- the-art
kennis over verspreiding en depositie van
stikstof. De kwaliteit van het instrument is
uitgebreid onderzocht.”

Nog sneller op de hoogte zijn?
Volg AERIUS op Twitter:
@AERIUSapp
De Uiterwaarden Lek is één van de 117 Natura 2000-gebieden waar
stikstofgevoelige habitattypen voorkomen.

Ontwikkeling gestuurd door
gebruikers
Het AERIUS-instrumentarium wordt op een bijzondere manier
ontwikkeld, namelijk in een nauwe samenwerking tussen
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid,
de wetenschap en ICT’ers. Samen bepalen zij wat AERIUS zou
moeten kunnen en hoe AERIUS eruit zou moeten zien.
Zodanig dat het gemakkelijk in het gebruik is. En toch juridisch
en wetenschappelijk verantwoord.
Maandelijks levert het AERIUS ontwikkelteam een nieuwe,
werkende versie van een of meerdere AERIUS-producten op.
Zo kunnen toekomstige gebruikers snel zien of hun wensen
goed begrepen zijn en of de oplossing die gekozen is past bij
hun werkproces. Zij zitten aan het stuur van de ontwikkeling.

Toekomst: kansen voor verbreding
AERIUS is oorspronkelijk ontwikkeld voor de ondersteuning
van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Maar het
instrument biedt veel meer mogelijkheden, zoals het berekenen van de verspreiding van fijn stof en de effecten op de
luchtkwaliteit. In omringende landen wordt ook met veel
interesse gekeken naar de unieke en innovatieve manier
waarop Nederland het beleid en instrumentarium voor stikstof
vorm geeft. Het ministerie van EZ (eigenaar) en het RIVM
(beheerder) willen de kansen voor een bredere inzet van
AERIUS in de toekomst verkennen.

Wim van der Maas (projectleider
Emissieregistratie bij het RIVM):
“AERIUS is behalve voor de PAS nog veel
breder inzetbaar voor beleidsondersteuning. Denk hierbij aan luchtkwaliteit,
geur, licht of andere milieuverstoringen.
En ook internationaal zien wij grote
kansen.”

Direct toegang tot de verschillende
AERIUS producten
Ger Leeuwerke (L) in overleg tijdens een workshop met Hilbrand
Bouwkamp (AERIUS ontwikkelteam) en Lotte Dijk (BIJ12).

Ger Leeuwerke (Omgevingsdienst Brabant Noord):
“Er was echt ruimte voor de werkgroep om behoeften en ideeën
op tafel te leggen. Een maand later zag je dat vertaald in een
nieuw prototype. Dat werkte heel prettig en effectief. Wij leerden
van de bouwers en de bouwers leerden van ons.”
“Alle grote functionaliteiten in de Calculator zijn voortgekomen uit de werkgroep. Denk bijvoorbeeld aan de
Vergelijker waarmee je meerdere varianten van een project
kunt beoordelen op verschillen en overeenkomsten.”

WWW. AERIUS.NL
@AERIUSapp
AERIUS.NL/nieuwsbrief
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REKENINSTRUMENT VAN DE
PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF

De Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) is het beleid waarmee Nederland
het hoofd biedt aan de stikstofproblematiek. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid
worden gehaald en creëert tegelijk
ruimte voor noodzakelijke economische
ontwikkeling. De PAS is van toepassing
voor alle sectoren die stikstof uitstoten
en voor alle Natura 2000-gebieden met
stikstofgevoelige natuur.

Het rekeninstrument AERIUS is één van
de pijlers van de PAS. AERIUS rekent de
emissie van stikstof door naar depositie
op Natura 2000-gebieden.
AERIUS ondersteunt de vergunningverlening voor economische activiteiten
die gepaard gaan met uitstoot van
stikstof en monitort of de totale
stikstofbelasting blijft dalen.

