
LeeswijzerBijlageAERIUSberekening
-benodigde ontwikkelingsruimte (PDF)
versie januari 2019

Deze leeswĳzer geeft een toelichtingopde ʻbĳlage AERIUS berekening– benodigde
ontwikkelingsruimte (PDF) ,̓één vande exportoptiesbinnenCalculator. In dit PDF-
bestand staande resultaten van een stikstofdepositieberekeningdie gemaakt is
met AERIUS Calculator,voor éénof twee verschillende situaties.Bĳ twee situaties
betreffende resultaten altijd het verschil in depositiebijdrage tussende twee
situaties.

U kunt het PDF bestandgebruiken voor eenonderbouwingvande benodigde
ontwikkelinsgsruimte bĳ een vergunningaanvraag in het kader vande Wet
natuurbescherming (Wnb).Tevenskunt uhet PDF-bestand inAERIUS Calculator
importerenomverder te rekenenof wĳzigingenaan te brengen.

Nadere informatie over demethodiek enmodellen achter de berekeningkunt u
vinden indiverse factsheetsopwww.aerius.nl/factsheets.



Algemene begrippen
Mol/ha/j alseenheid
BinnenAERIUS wordt, tenzij andersaangegeven,gerekend inmol/ha/j.Mol is
een eenheid voor hoeveelheid stof;één kgstikstof isgelijk aanongeveer 70
mol.

Emissie
De uitstoot van stikstof alsgevolg van eenbepaalde activiteit naar de lucht.
BinnenAERIUS wordt rekeninggehoudenmet emissie vanNH3(ammoniak) en
NOx(stikstofoxiden).De emissie wordt uitgedrukt in kilogramper jaar (kg/j).
AERIUS geeft de emissie vanNH3enNOxafzonderlijkweer.

Depositie
Het neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte.De depositie wordt
uitgedrukt inmol per hectare per jaar (mol/ha/j).AERIUS geeftaltĳd de
totale stikstofdepositie weer.Deze bestaat uit depositie vanNH3en/of NOx.

Verschil
Demaximaal berekende depositie (inmol/ha/j) in een gebied alsgevolg van
de ingevulde situaties.Bij twee situatiesgaat het omhet hoogste verschil
(hoogste toename of laagste afname opéénhexagoon).Daarnaast wordt per
natuurgebied een overzicht gegeven vande hoogste verschillen (hoogste
toename of laagste afname op éénhexagoon) per relevant habitattype en/of
leefgebied.

PAS-gebied
EenNatura 2000-gebiedwaarin tenminste één stikstofgevoelighabitattype of
leefgebied voorkomt dat te maken heeft met (eennaderende) overbelasting
door stikstof endat beleidsmatig isaangewezen alsPAS-gebied.
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Kerngegevens
Contact
Algemene gegevensover de activiteit, ingevuld door de initiatiefnemer bij het
maken vande export.
Rechtspersoon: Aansprakelijk persoon voor het project/voor de

vergunningaanvraag
Locatie vande activiteit: Omschrijvingen/of adresvan locatie

Activiteit
Informatie over de activiteit waarvoor een berekening isgemaakt.
Omschrijving: Omschrijving vanhet project
AERIUS kenmerk: Door AERIUS automatisch gegenereerd uniek

kenmerk voor deze berekening.
Datumberekening: Datumen tĳd vande berekening
Rekenjaar: Het jaar waarvoor de berekening isuitgevoerd

(ingevuld door gebruiker)
Rekeninstellingen: De gekozen rekeninstelling (type berekening)
Tĳdelijk project,startjaar: Bij tĳdelijk project:het jaar waarin de uitvoering

vanhet project start (ingevuld door gebruiker)
Duur in jaren: Bij tijdelijk project:het aantal jaar dat een project

duurt (ingevuld door gebruiker)

Totale emissie
Informatie over de emissie NH3en/of NOxvanalle emissiebronnen tezamen
enhet verschil tussen twee situaties.De totale emissie wordt uitgedrukt in
kg/j en op twee decimalen afgerond.
Situatie 1: Totale emissie NH3en/of NOxvan situatie 1
Situatie 2: Totale emissie NH3en/of NOxvan situatie 2
Verschil: De totale emissie NH3en/of NOxvan situatie 2

minussituatie 1

Resultaten
Informatie over de hoogste depositie (enkelvoudige berekening),of grootste
depositietoename/kleinste depositieafname (verschilberekening),vande
berekende activiteit.Depositiesworden uitgedrukt inmol/ha/j en op twee
decimalen afgerond.
Natuurgebied: Het PAS-gebiedwaar de hoogste depositie,of

grootste depositietoename plaatsvindt
Bĳdrage: De hoogste depositie (alleen in enkelvoudige

berekening)
Verschil: De grootste depositietoename (alleen in

verschilberekening)

Toelichting
Toelichtingzoals ingevuldbij het exporteren vande berekening.
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Locatie,emissie endepositie
Locatie
Weergave op kaart van alle ingevoerde bronnen.Per situatie wordt een
kaart gegenereerd.Het detailniveau vande kaarten isafhankelijk vanhet
aantal bronnen ende ruimtelijke spreidingvande bronnen.De locatiekaart
wordt niet getoondalser te veel bronnen zĳnomin éénplaatje te tonen,dan
verschĳnt er een tekst dat er te veel bronnen zĳnomte tonen.

Emissie
In deze tabel wordt een overzicht vande totale emissie NH3(ammoniak) en
NOxper bron,per situatie gegeven.De emissie wordt uitgedrukt in kg/j en
afgerondop twee decimalen.
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ResultatenPAS-gebieden
Bĳ resultaten PAS-gebieden ziet worden de hexagonen meegenomen zoals
deze ook in Register geboekt worden. Per PAS-gebied staat informatie over
de hoogste depositie (enkelvoudige berekening),of grootste
depositietoename (verschilberekening),van de berekende activiteit. Deposities
worden uitgedrukt in mol/ha/j en op twee decimalen afgerond. De PAS-
gebiedenwordengerangschikt op basisvande hoogste depositie of grootste
depositietoename.
Hoogste bĳdrage: De hoogste depositie (alleen enkelvoudige

berekening)

Hectare met hoogste verschil (alleen verschilberekening):
Situatie 1: De depositie van situatie 1voor “hectare met hoogste

verschil”
Situatie 2: De depositie van situatie 2voor “hectare met hoogste

verschil”
Verschil: De grootste depositietoename voor “hectare met

hoogste verschil”

Tussenhaakjes
In de PDF wordt per habitattype de hoogste projectbĳdrage weergegevenmet
een getal,gevolgddoor eengetal tussen haakjesof een – tussenhaakjes: (-).

Alsde hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoonwaar géén
sprake isvan een (naderende) stikstofoverbelasting,dan isde hoogste
toename opeenhexagoonmet wel een (naderende) stikstofoverbelasting
tussenhaakjesaangegeven.

Een (-) betekentdat er geen verschil is inmaximaletoename ophexagonen
met of zonder (naderende) overbelasting.

Het getal tussen haakjes is relevant voor toetsingaande provinciale
beleidsregel (maximale toekenningaanOR).Alser eengetal tussen
haakjesstaat,dient voor toetsingaande beleidsregel dit getal te worden
aangehouden.

Omdat een (-) betekent dat er geen verschil is,dient bij een (-) voor toetsing
aande beleidsregelshet getal voor de haakjes te worden aangehouden.Voor
prioritaire projecten ishet getal tussenhaakjesniet relevant.

Een aantal voorbeelden ter verduidelijking:
In de PDF is tenaanzien van eenhabitattype het volgende weergegeven3,21 (2,45)
3,21 is demaximaal benodigdeOR
Voor toetsingaande beleidsregel betreffende maximaal toe te kennenOR ishet getal
2,45relevant.
In de PDF is tenaanzien van eenhabitattype het volgende weergegeven1,53 (-)
1,53isdemaximaalbenodigdeOR.
Omdat tussenhaakjeseen – isopgenomen, isvoor toetsingaande beleidsregel ook
het getal 1,53relevant.
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Resultatenperhabitattype
Per PAS-gebied, per habitattype of leefgebied staat informatie over de
hoogste depositie (enkelvoudige berekening), of grootste
depositietoename (verschilberekening),van de berekende
activiteit.Deposities worden uitgedrukt in mol/ha/j en op twee
decimalen afgerond. De PAS-gebieden en de habitattypen en/of
leefgebieden worden gerangschikt op basis van de hoogste depositie
of grootste depositietoename. Hoogste bĳdrage:

De hoogste depositie (alleen enkelvoudige berekening)De hoogste depositie (alleen enkelvoudige berekening)

Hectare met hoogste verschil (alleen verschilberekening)
Situatie 1: De depositie van situatie 1voor “hectare met hoogste

verschil”
Situatie 2: De depositie van situatie 2voor “hectare met hoogste

verschil”
Verschil: De grootste depositietoename voor “hectare met

hoogste verschil”

Resultatenresterende gebieden
Hier staat informatie over depositie in het buitenland. Per niet-PAS-
gebied staat informatie over de hoogste depositie (enkelvoudige
berekening),of grootste depositietoename (verschilberekening), van de
berekende activiteit. Deposities worden uitgedrukt in mol/ha/j en op
twee decimalen afgerond. De gebieden worden gerangschikt op basis
van de hoogste depositie of grootste depositietoename.

Hoogste bĳdrage:

Symbolen

>0,05 Ook op 4 cĳfers achter de komma is het resultaat groter dan 0,05
-0,02: Bĳ een verschilberekening nergens sprake van een toename van

OR, er is een afname van min. 0,02
+0,02: Bĳ een verschilberekening, er is een toename van max. 0,02

De hoogste depositie (alleen enkelvoudige berekening)

Hectare met hoogste verschil (alleen verschilberekening)
Situatie 1: De depositie van situatie 1voor “hectare met hoogste

verschil”
Situatie 2: De depositie van situatie 2voor “hectare met hoogste

verschil”
Verschil: De grootste depositietoename voor “hectare met

hoogste verschil”
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Emissie (perbron)
Specifieke eigenschappen vande verschillende bronnen, ingevuld voor het
maken vande berekening.
Naam: Naamvande emissiebron
Locatie (X,Y): Ingevoerde locatie van (het middelpunt) vande

emissiebron
Uitstoothoogte: De hoogte vande emissiebron inmeter (m)
Oppervlakte: Oppervlakte van een vlakbron (ha)
Spreiding: Spreiding in hoogte vande emissie (m).De spreiding

geeft de mate aanwaarin de uitstoothoogte kan
afwijken vande gemiddelde uitstoothoogte.Spreiding
kan alleen aangegevenwordenbij lĳn-of vlakbronnen.

Warmteinhoud: Warmteinhoud vande emissiebron inmegawatt (MW)
Temporele variatie: Variatie vande emissie in de tĳd.De parameter

T́emporele variatie´kan alleenworden ingevuld
voor bronnenuit de sector Ánderś .Voor bronnenuit
andere sectoren iseen vaste temporele variatie
ingevuld.

NH3: De totale NH3-emissie in kilogramper jaar (kg/j)
NOx: De totale NOx-emissie in kilogramper jaar (kg/j)

Een zwart streepje onder een emissiekenmerk betekent dat dit de
standaardwaarde betreft.

Voor stalemissiesworden extra tabellen gegenereerdmet daarin specifieke
gegevensover het huisvestingssysteemenhet aantal dieren vande stal in
kwestie.Deze gegevenszĳn conformde RegelingAmmoniak enVeehouderij
(RAV).

Dier: Icoongeeft de hoofdcategorie weer
RAV code: Code vanhet huisvestingssysteem
Omschrijving: Beschrijving vanhet huisvestingssysteem
Aantal dieren: Ingevoerd aantal dieren
Stof: NH3(ammoniak)
Emissiefactor: Aantal kilogramNH3per dier per jaar (kg/dier/j)
Emissie: Totale emissie (aantal dierenmaal emissiefactor) in

kilogramper jaar (kg/j)

Voor verkeersemissiesworden extra tabellen gegenereerdmet daarin
specifieke gegevensover de (aantallen) voertuigendie gebruikmaken van
eenweg.
Soort: Soort wegverkeer (standaard,euroklasse,eigen

specificatie)

Voertuig: Voertuigcategorie
Aantal voertuigen: Ingevoerd aantal voertuigen (/dag)
Stof: NOx(stikstofoxiden) enNH3(ammoniak)
Emissie: Totale emissie in kilogramper jaar (kg/j)
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Disclaimer
Disclaimermet daarinwat de juridische status isvande bĳlage en tot
wanneer de resultaten bruikbaar blijven.

Rekenbasis
Informatie over hoe de berekening tot stand isgekomenenmet welke versie
vanAERIUS ende database.

Voettekst
Rechtsonder het kenmerk vande berekeningende datumwaaropde
berekeninggemaakt is, linksde namen vande berekende situatie(s).
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Leidseveer 2
3511SB Utrecht

t 085-4862222
f 085-4862233

info@bĳ12.nl

bij12.nl
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