Depositieruimte - bewerkingen in Register 2015

Monitor toont de depositieruimte op relevante hexagonen waar tevens sprake is van een
(mogelijke of naderende) overbelasting van stikstofdepositie. Dit zijn hexagonen die voor
uitgifte van ontwikkelingsruimte (OR) in aanmerking komen. Deze set van hexagonen
(OR-set) is rekenkundig bepaald met Monitor 2015. Hexagonen waar de totale depositie
ook na het realiseren van alle voorziene ontwikkelingsbehoefte nog steeds tenminste 70
mol/ha/jaar onder meest kritische KDW blijft, zijn niet opgenomen in deze OR-set en
worden daarom ook niet getoond in Monitor.
Om te komen tot de gegevensset van waarden voor de depositieruimte zoals getoond in
Register 2015, is een aantal bewerkingen uitgevoerd:
 Voortouwnemers hebben de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren in de set
relevante hexagonen die in Monitor worden getoond: individuele relevante hexagonen
waarvoor ecologisch of beleidsmatig kan worden onderbouwd dat ze onterecht zijn
opgenomen of ontbreken in de set die met Monitor is bepaald, kunnen handmatig
worden verwijderd of toegevoegd. Voor een aantal hexagonen is dit gebeurd in
Register 2015.
 Op een beperkt aantal hexagonen neemt bij volledige uitgifte van de depositieruimte
de depositie in 2020 toe ten opzichte van de huidige situatie. Voor die hexagonen is de
depositieruimte in AERIUS Register zodanig begrensd dat de totale berekende
depositie in 2020 op het niveau van de huidige situatie blijft. De depositieruimte is
begrensd door de hoeveelheid beschikbare ontwikkelingsruimte in segment 2 te
verkleinen.
Er zijn daarnaast hexagonen met een depositiestijging ten opzichte van de huidige
situatie die wordt veroorzaakt door projecten die al eerder zijn beoordeeld op grond
van de Natuurbeschermingswet en waarvoor een ADC-toets (Alternatieven,
Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen) is
doorlopen en een Natuurbeschermingswet vergunning is verleend. De effecten van de
toename van depositie op die hexagonen zijn reeds gecompenseerd. Voor die
hexagonen wordt de totale depositieruimte om die reden onder de PAS niet ingeperkt.
 De zogenoemde stoppersruimte voor stallen, zoals berekend met Monitor, is verdeeld
over de eerste PAS-periode. In Register 2015 komt 40 procent van de stoppersruimte,
die is berekend voor de hele PAS-periode, beschikbaar.
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