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Maximale rekenafstand van 25 km - algemeen 

1. Waarom is gekozen om de rekenafstand van 25 km per bron te bepalen, en niet voor 
een situatie als geheel? 

o Toen de implementatiekeuze voor de 25 km werd gemaakt is, naast de optie 
om de rekenafstand per bron te bepalen, ook de optie om de afstand voor een 
situatie als geheel te bepalen overwogen door de opdrachtgevers. De 
inschatting was dat het bepalen van de rekenafstand voor een situatie als 
geheel geen houdbare en gewenste invulling van de maximale rekenafstand 
zou zijn, vanwege de volgende overwegingen: 

 Men vond het bepalen van de rekenafstand per bron de meest zuivere 
en daarmee meest houdbare interpretatie van de maximale 
rekenafstand van 25 km, omdat de achtergrond van de 25 km gaat 
over tot welke afstand een rekenresultaat voor een individuele bron 
nog betrouwbaar is. Daarbij was het heersende gevoel dat iedere bron 
altijd tot 25 km doorgerekend moet worden: nooit verder, maar óók 
niet minder ver.  

 Men vond het minder of niet goed uitlegbaar, dat de afstand tot waar 
een individuele bron doorgerekend wordt afhankelijk is van of je nog 
andere bronnen in je situatie hebt, in plaats van altijd en overal 25 km 
te zijn. Dit werd te moeilijk uitlegbaar gevonden ('oneerlijk'): bij het 
toevoegen van bronnen aan je situatie, zou dan een individuele bron 
verder of minder ver kunnen worden doorgerekend, dan wanneer je 
alleen die ene bron zou doorrekenen. 

2. Waar wordt de 25 km grens bepaald bij lijn en/of vlakbronnen? 
o AERIUS Calculator rekent met OPS tot een maximale afstand van 25 km van 

een emissiebron. Bij wegverkeer rekent OPS de bijdrage vanaf 5 km van de 
weg; tot een afstand van 5 km wordt gebruik gemaakt van SRM-2. De 
maximale rekenafstand betekent dat voor elk rekenpunt alleen emissies 
worden meegenomen van bronnen die binnen 25 km van dat rekenpunt 
liggen. In het geval van lijn- of vlakbronnen, worden deze bij doorrekening 
opgedeeld in deelbronnen en wordt alleen de deelbronnen van de lijn of het 
vlak meegenomen dat binnen 25 km ligt. Meer informatie hierover staat in het 
Handboek Werken met Calculator paragrafen 4.2.2 en 4.4. 

3. Wanneer komt er een oplossing voor extern salderen met betrekking tot de 25 km? 
Extern salderen is dus met de 25 km zo goed als onmogelijk gemaakt? Hoe wil men 
de PAS-melders - om maar een voorbeeld te noemen - nog allemaal gaan legaliseren? 
Wat als te salderen locatie op 8 km ligt van de beoogde locatie? 

o De maximale rekenafstand van 25 km maakt het inderdaad niet mogelijk om te 
salderen voorbij de 25 km. Als twee te salderen locaties op 8 km afstand van 
elkaar liggen zal een deel van de ruimte vraag op met andere locaties 
gesaldeerd moeten worden. 



o Voor het legaliseren van de PAS melders wordt een match gemaakt tussen de 
stikstofruimte die vrijkomt door maatregelen en de locatie van de PAS-
melders. 

  

Maximale rekenafstand van 25 km en randeffecten  

1. Wanneer komt er in de applicatie een functionaliteit beschikbaar om de randeffecten 
te visualiseren ? 

2. Tijdens de gebruikerssessie van 10 maart is een richtdatum van medio maart 
genoemd door gebruikers, dit is inmiddels van de baan. Intussen is er wel een voorstel 
goedgekeurd dat nu ontwikkeld wordt. Er zit nog tijd tussen het opleveren van het 
ontwikkelwerk aan de opdrachtgever, en het daadwerkelijk beschikbaar kunnen stellen 
van de oplossing aan gebruikers, vanwege gewenste gebruikerstesten en inhoudelijke 
afstemming. Oplevering aan gebruikers in april is daardoor niet meer haalbaar. 

3. Hoe worden randeffecten na de nieuwe update zichtbaar gemaakt? 
o In het voorstel dat nu wordt uitgewerkt, komen er voor verschilberekeningen 

met een referentiesituatie (projecten waar intern gesaldeerd wordt), twee extra 
weergave opties: 

 Relevante hexagonen of Wnb- registratieset zonder randeffect 
 Relevante hexagonen of Wnb- registratieset met alleen randeffect 

o De nieuwe weergave optie ‘hexagonen zonder randeffecten’ zal dezelfde type 
resultaten laten zien als de huidige weergave, maar dan alleen op de subset 
hexagonen zonder randeffect 

o De nieuwe weergave optie ‘alleen hexagonen met randeffecten’ zal een enkele 
tab tonen met een tabel, met daarin alle betreffende hexagonen en de 
rekenresultaten in de verschillende situaties 

o In de PDF zullen twee tabellen worden toegevoegd, voor projectberekeningen 
waar sprake is van een referentiesituatie: 

 de tabel per gebied nog een keer, maar dan op alleen de hexagonen 
zonder randeffect 

 de tabel met alleen de hexagonen met randeffect 
4. Hoe wordt dadelijk omgegaan met de gevisualiseerde randeffecten bij de 

vergunningverlening? 
o De technische implementatie in AERIUS is puur het apart visualiseren van de 

randeffecten op een gestandaardiseerde manier, ter ondersteuning van de 
besluitvorming bij de vergunningverlening. Hoe met de resultaten wordt 
omgegaan bij de vergunningverlening is aan het beleid van de 
vergunningverleners. 

o De vraag aan AERIUS is op dit moment ook nog expliciet beperkt tot 
aanpassingen in Calculator. Dat betekent dat voor de wijze waarop Register 
afboekt, nog geen wijzigingen zijn voorzien. 

5. Heb ik het goed begrepen dat de randeffecten dus met eigen rekenpunten inzichtelijk 
gemaakt kunnen worden, waarmee gewoon vergund kan worden? 

o Nee, het zit net iets anders. De functie om eigen rekenpunten te plaatsen kan 
worden gebruikt om voor projecten waarbij (bijna) alle doorgerekende 



hexagonen ‘hexagoon met randeffect’ zijn - omdat er pas op een afstand van 
bijna 25 km relevante natuur ligt - toch te kunnen onderbouwen dat sprake is 
van een daling van depositie, als je de hexagonen met randeffecten buiten 
beschouwing zou laten. Je kan dan de eigen rekenpunten plaatsen in 
verschillende windrichtingen vanaf de bron tot aan de plek waar de hexagonen 
met randeffect liggen. Op deze eigen rekenpunten heb je dan een volledig 
rekenresultaat, waarmee je kan aantonen dat de depositietrend dalend is 
totdat er randeffecten optreden. 

o Er wordt momenteel gewerkt aan de uitwerking van de wens, om dergelijke 
rekenpunten in vier windrichtingen automatisch te kunnen plaatsen, als 
aanvulling op de wens om eigen rekenpunten automatisch op basis van 
aanwezigheid habitattypen te kunnen plaatsen. 

6. Het zou helpen als je met API Connect voorbij 25 km op Wnb punten mag berekenen. 
Nu mag je buiten 25 km alleen berekenen als je op eigen rekenpunten rekent. Je zou 
resultaten buiten 25 km op Wnb punten kunnen gebruiken om bij intern salderen 
randeffecten aan te tonen? 

o De Connect Api maakt onderscheid in formeel rekenen voor de Wnb en in 
rekenen voor ‘analyse'. Bij formeel rekenen voor de Wnb, is voorgeschreven 
dat gerekend wordt volgens de afgesproken instellingen en keuzes, inclusief 
de maximale rekenafstand van 25 km.  

o De vraag is dus feitelijk om binnen de Analysevariant, ook rekenen op het Wnb 
grid aan te bieden, maar dan zonder de maximale rekenafstand. Dit wordt niet 
aangeboden, omdat je dan vermenging krijgt van het rekenen conform Wnb 
(de vaste receptors) en het rekenen voor eigen analyse doeleinden. De 
(geactualiseerde) hexagonengrid is wel te verkrijgen via de AERIUS Open Data 
sets. 

o Wat betreft het aantonen van randeffecten, is het idee dat daar de voorziene 
aanpassing calculator voor gaat zorgen. 

  

Modellen en methoden 

1. Waarom gebruiken wij AERIUS en waarom gebruiken wij niet het model van 
duitsland? 

o AERIUS is geen model, maar een gebruikers schil om verspreidingsmodellen 
heen. Voor UK AERIUS wordt bijvoorbeeld het model ADMS gebruikt waarbij 
alle bronnen door hetzelfde model worden doorgerekend. Er is overigens 
vergaande interesse in Duitsland om de gebruikersschil van AERIUS over te 
nemen. Net als de Britten dat doen. 

o Als met het Duitse model (Lotos Euros) wordt bedoeld, dan is dat ook gewoon 
een model wat in Nederland is ontwikkeld door TNO/RIVM. De reden waarom 
dat in NL (nog) niet gebruikt wordt, heeft te maken met dat het RIVM 
momenteel alleen OPS toepast voor depositie berekeningen. Binnen het RIVM 
wordt ook ervaring opgedaan met het EMEP model. 

  



Gebouwinvloed 

1. Is gebouw alleen ter visualisatie? 
o Nee, als je een gebouw koppelt aan een bron, zal er met gebouwinvloed 

worden doorgerekend. Het gebouw is alleen geen kenmerk van de bron zelf 
meer, maar een los object dat gekoppeld is aan de bron. Rekenkundig gebeurt 
hetzelfde als de vorige Calculator versie. 

o De gebouwenlijst is inderdaad alleen visueel: gebouwen hebben pas invloed 
als je ze koppelt aan een emissiebron. 

o In de PDF kan je zien of er een gebouw gekoppeld is aan een bron (en welk 
gebouw). Alle ingevoerde gebouwen staan in een tabel in de PDF. 

2. Het is erg moeilijk om op de centimeter nauwkeurig een gebouw in te tekenen. 
Daarbij is de onderliggende achtergrondkaart niet meer duidelijk, bijvoorbeeld de 
BAG of luchtfoto. 

o Het tekenen is niet geschikt als het op de cm nauwkeurig moet. Dit kan 
nauwkeurig door middel van QGIS en de plugin 'Get WKT'. Een bij ons 
bekende wens is gebouwen kunnen ophalen uit de BAG registratie, en ook 
alsnog op basis van invullen afmetingen gebouw te kunnen intekenen. 

  

Rekenpunten 

1. Het automatisch toevoegen van rekenpunten op het dichtsbijzijnde Natura2000 
gebied was ook handig. Komt dat weer terug? 

o Dit is een bekende wens die hoog op onze prioriteitenlijst staat 

  

Resultaten 

1. Is tabblad samenvatting al klaar? Zo niet wanneer komt die beschikbaar en wat komt 
er in te staan? 

o Het tabblad is nog niet ontwikkeld, we halen heel graag feedback (wellicht op 
de gebruikersdag van 21 april) op wat jullie zouden willen terugzien daar. 

2. Zijn in de Wnb registratieset ook bijna overbelaste hexagonen meegenomen? 
o In de Wnb registratieset zijn ALLEEN de (bijna) overbelaste hexagonen. Het 

gaat dan om de hexagonen die daadwerkelijk overbelast (>KDW) en bijna 
overbelast (<70 mol onder KDW) zijn. Als je wilt weten of een individueel 
hexagoon overbelast is, kun je daar met de infomarker op klikken. 

3. Kan de schaalverdeling van de resultaten (hexagonen met kleurtjes) anders? Alles 
onder de 1 mol/ha/jaar is nu dezelfde klasse terwijl we natuurlijk meestal met hele 
kleine bijdrages (bv 0,01 mol/ha/jaar) te maken hebben. 

o Dit is een bekende wens bij ons om die schaal verfijnder te maken bij kleinere 
bijdragen. 

4. Hoe kan het dat een berekening bij Wnb registratieset geen toename wordt gegeven 
maar bij relevante hexagonen wel een toename wordt weergegeven. In de PDF wordt 
tevens geen toename getoond 



o Dat is omdat de PDF alleen de Wnb registrateset bevat, omdat 
stiktofregistratie in Register alleen op die set is.  Relevante hexagonen is een 
grotere set, dus kun je een toename hebben op een hexagoon dat relevant is 
maar niet (bijna) overbelast dus geen stikstofruimte nodig. 

  

Saldering/ afroming 

1. Waarom kun je eigenlijk maar 1 salderingssituatie invullen? Want er zijn gevallen 
bekend waar je meerdere saldogevers hebt. Of vul je die dan ook in in die ene 
'salderingssituatie'? 

o Ja, voor nu kan je dat in die ene situatie stoppen. De reden dat er nu maar 1 
salderingssituatie is, is omdat systeem nu voor elke Beoogde situatie 
automatisch een projectberekening doet. En zolang je die berekening niet zelf 
kan definiëren zouden dan alle opties (welke beoogde met welke referentie en 
welke saldering) uitgerekend moeten worden. Oftewel, we willen meerdere 
referenties of salderingssituaties toestaan, maar dan in combinatie met het zelf 
kunnen definiëren van je berekening (welke beoogde met welke referentie en 
welke saldering). Dit onderdeel wordt doorontwikkeld en willen we graag met 
gebruikers bespreken (wellicht op de gebruikersdag van 21 april). 

2. De afroomfunctie werkt nu door af te romen op stikstofdepositie in plaats van 
stikstofemissie. Dit gaat in tegen de beleidsregel extern salderen. 

o de beleidsregel is uit nood op emissie geschreven; de wet beoogt wel degelijk 
afromen op depositie, dat je aantoonbaar kan maken hoeveel depositiedaling 
je bewerktstelligt via de afroming. Afromen op emissie conform de nog niet 
aangepaste beleidsregel kan alsnog. De afroomfactor kan dan gewoon op 0 
worden gezet en de afroming kan alsnog via de in te vullen emissie worden 
gerealiseerd. 

  

Export 

1. Hoe is een PDF export van één situatie te maken zonder alle andere situaties uit het 
model te verwijderen? Dat is nu niet mogelijk. Bij meerdere beoogde situaties krijg je 
voor iedere beoogde situatie een aparte pdf.  

2. Waarom komt een tijdelijke situatie niet terug in de pdf-export? Hoe kan ik die 
uitzetten tegen zowel de referentie als beoogde situatie? 

o PDF is nu alleen voor projectberekening, omdat momenteel alleen dat wordt 
afgeschreven in Register. Het idee is dat er ook een PDF voor tijdelijk effect 
wordt gemaakt als dit ook afgeboekt moet worden in Register. 

o In de applicatie wordt een Tijdelijke situatie wel uitgezet tegen de referentie in 
de max tijdelijk effect. Je kan idd niet max tijdelijk effect nu vergelijken met 
max projectberekening. Het idee is dat als beide relevant zijn, je beide in 
toekomst aan Register kan aanbieden en dan kan Register de benodigde som 



/ max bepaling maken voor de afboeking. Als het max van Projectberekening 
en Tijdelijk nodig blijkt, zou dat extra combinatieberekening moeten worden. 

3. Op de overzichtspagina staat wat de emissie is van het verkeersnetwerk. Maar er is 
verder geen inzicht in de aantallen verkeersbewegingen en of het licht en of zwaar 
verkeer etc is. Dit is onhandig omdat je dan eerst door moet klikken in de berekening 
om erachter te komen wat je nu had ingevoerd. 

o Wens informatie per wegvak opnemen is al bekend, maar zal altijd maar tot 
bepaald aantal wegvakken kunnen. Op netwerkniveau intensiteiten geven is 
geen zinvolle informatie, zijn dezelfde voertuigen over elk wegvak. 

 


