Checklist vereiste informatie aanvraag
(Woning)bouwprojecten
Algemeen
Let op: Als u voor uw aanvraag gebruik wilt maken van het Stikstofregistratiesysteem
(SSRS) is het van belang dat uw ingediende aanvraag zo compleet mogelijk indient.
Depositieruimte wordt pas gereserveerd als uw aanvraag ontvankelijk is.
1. Topografische kaart waarop de ligging van de aangevraagde activiteit ten opzichte van de
omgeving is aangegeven, waarbij de volgende aspecten in acht dienen te worden genomen:
o Locatie activiteit duidelijk omlijnen/arceren;
o Afstand planlocatie tot betrokken Natura 2000-gebieden weergeven
2. Technische tekening voor zowel de beoogde, als de referentiesituatie(s). Uit de tekeningen
moeten de (technische) kenmerken van de emissiebronnen zoals ingevoerd in de AERIUSberekeningen kunnen worden afgeleid
o Kaart voorzien van noordpijl;
3. Situatietekening
4. Toelichting bij de aanvraag, met daarin de volgende informatie:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Beschrijving project: wat wordt er gebouwd en eventueel gesloopt
Type verwarmingssysteem/stookinstallatie (indien van toepassing)
Overzicht emissiebronnen gebruiksfase
Beschrijving verkeersaantrekkende werking1
Beschrijving huidige situatie/referentiesituatie(s);
Schematische weergave referentiesituatie(s) met N-emissies
Kenmerken emissiebronnen
Bouwactiviteiten: Beschrijving activiteiten aanlegfase, met specificatie ingezette
mobiele werktuigen (soort, stageklasse, etc.), onderbouwing inzeturen/dieselverbruik,
verkeersaantrekkende werking, planning uitvoer project. Als de aanlegfase plaatsvindt
over meerdere jaren dient inzichtelijk te worden gemaakt hoe het maatgevende jaar is
bepaald;
Bij intern salderen: Beschrijving op welke wijze er interne saldering plaatsvindt;
Bij extern salderen: Beschrijving met welke partij(en) er extern gesaldeerd wordt,
schematische weergave referentiesituatie(s) saldogevende partij;

Wij willen u erop wijzen dat bij het indienen van de aanvraag reeds duidelijk moet zijn hoe het
project wordt ingevuld. Als na het verlenen van de vergunning het project anders wordt ingevuld
dan is aangevraagd bent u opnieuw vergunningplichtig.

1

Voor het bepalen van de verkeersaantrekkende werking van een project kunt u gebruik maken van de CROWpublicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen’, december 2018.

5. AERIUS-berekeningen2. U dient voor alle situaties die van toepassing zijn op uw aanvraag een
enkelvoudige berekening aan te leveren. Als er sprake is van salderen moet u aanvullend een
of meerdere verschilberekeningen aanleveren.
o Aanlegfase
o Beoogde situatie/gebruiksfase
o Referentiesituatie(s)3
o Bij saldering: verschilberekeningen
6. Getekende machtiging (alleen indien de indiener van de aanvraag niet de aanvrager is)
7. Handtekeningenformulier te downloaden met de volgende link:
www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Gebiedsbescherming/Handtekeningformulier_aanvr
aag_Wnb.pdf
8. Indien van toepassing: Heeft het project, naast stikstofeffecten, mogelijk andere significante
gevolgen voor een Natura 2000-gebied, dan dient u een natuurtoets bij de aanvraag te voegen.
In de natuurtoets moeten de gevolgen op het Natura 2000-gebied worden getoetst aan het
beheerplan en de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Voor een eerste
indicatie hierover kunt u gebruik maken van de effectenindicator voor Natura 2000-gebieden,
zie ook: www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicator.aspx

2

Voor informatie over het gebruik van AERIUS Calculator, zie de Instructie van Bij12: www.bij12.nl/wpcontent/uploads/2020/01/Instructie-gegevensinvoer-voor-AERIUS-Calculator-2019A.pdf en het addendum
www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/01/Addendum-instructie-gegevensinvoer-AERIUS-Calculator.pdf
3
Voor het bepalen van de referentiesituatie(s), zie: www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-ennatura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/wat-is-mijn-referentiesituatie/

Bij Intern salderen
Door het beantwoorden van onderstaande vragen wordt bepaald welke documenten moeten
worden aangeleverd t.b.v. intern salderen. U dient de ingevulde vragenlijst bij de aanvraag te
voegen. Zonder ingevulde vragenlijst kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Op de website van BIJ12 is een handreiking beschikbaar voor intern en extern salderen:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-entoestemmingsbesluiten/intern-salderen/
1. Is in de referentiesituatie(s) voor het project een toestemming aanwezig voor de N-emissie
veroorzakende activiteit: Ja/Nee
2. Soort toestemming:
a) een onherroepelijke vigerende natuurvergunning;
Bij toestemming bestaande uit een onherroepelijke vigerende natuurvergunning dient u per
optie de volgende stukken aan te leveren:
o

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998: Kopie van de vergunning

o

Vergunning Wet natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming): Kopie van de
vergunning

o

Afgegeven Verklaring Van Geen Bedenkingen (Natuurbeschermingswet 1998 / Wet
natuurbescherming) die onderdeel uitmaakt van een vigerende definitieve
omgevingsvergunning: Kopie van de definitieve omgevingsvergunning

b) een onherroepelijke vigerende vergunning dan wel geldende melding op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel milieu, de Wet milieubeheer of de
Hinderwet;
Bij toestemming bestaande uit een onherroepelijke vigerende vergunning dan wel geldende
melding op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel milieu, de
Wet milieubeheer of de Hinderwet, dient u de volgende stukken aan te leveren:
o

alle meldingen en vergunningen die geldend waren op de Europese referentiedatum(s) (zie
pag. 2), en alle meldingen en vergunningen die na de referentiedatum zijn verleend, met
bijbehorende technische tekeningen.
Indien de toegestane depositie door een latere vergunning of melding is beperkt geldt de
laagst toegestane depositie vanaf de referentiedatum.

c) een activiteit waarvoor geen natuurvergunning nodig was, maar die wel voldoet aan artikel
2.8 van de Wnb;
U dient de referentiesituatie te onderbouwen door middel van het indienen van kopieën van
de betreffende toestemming/passende beoordeling.

Onder activiteiten die voldoen aan artikel 2.8 van de Wet vallen onder andere tracébesluiten
en kavelbesluiten in de zin van de Wet windenergie op zee. Hiervoor geldt dat een vrijstelling
van de vergunningplicht op grond van de Wet, maar is wel een passende beoordeling
gemaakt.
d) een activiteit die onder artikel 9.4, achtste lid van de Wnb valt;
U dient de referentiesituatie te onderbouwen door middel van het indienen van kopieën van
de betreffende toestemming.
Bij activiteiten die onder artikel 9.4 van de Wet vallen gaat het om projecten waarvoor
weliswaar geen natuurvergunning is verleend maar er wel een richtlijnconforme beoordeling
is uitgevoerd.
e) een activiteit die op de Europese referentiedatum was toegestaan en die sindsdien
onafgebroken aanwezig is geweest.
Een toestemming kan ook zijn een toestemming naar nationaal recht die is verleend voordat
de Habitatrichtlijn in werking trad voor het betrokken gebied. Uit recente jurisprudentie
blijkt dat ook toestemming op grond van algemene regelgeving de betrokken toestemming
kan zijn. Logischerwijs mogen dergelijke activiteiten betrokken worden bij salderen. Om als
referentiesituatie te kunnen dienen, is uiteraard wel van belang dat het project ongewijzigd
is voortgezet en de toegestane depositie niet is beperkt. Indien de toegestane depositie is
beperkt geldt de laagst toegestane depositie vanaf de referentiedatum.
Op grond van de beleidsregels mag een toestemming die niet kan worden ingetrokken
uitsluitend bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken, indien de feitelijke
uitvoering van de activiteit wordt beëindigd voordat deze activiteit wordt ingezet voor
salderen. Om dit aan te tonen dient u bij de aanvraag bewijsmiddelen in te dienen.
U dient de referentiesituatie te onderbouwen door middel van het indienen van kopieën van
de betreffende toestemming.
f)

Overig.
Melding onder de PAS: De AERIUS Register-berekening en ontvangstbevestiging die u
ontvangen hebt na indienen van de melding.
Let op: De Raad van State heeft echter in zijn uitspraak van 29 mei 2019 duidelijk gemaakt
dat er geen rechten meer ontleend kunnen worden aan meldingen die gebaseerd zijn op de
PAS. In de kamerbrief van 16 december 2019 wordt aangegeven dat voor meldingen van
projecten waarvoor op 29 mei 2019 de volgende situatie gold:





het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur e.d. waren
opgericht; of
het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had
aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie; of
het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar
onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan;

door de overheid bezien zal worden op welke manier deze gevallen gelegaliseerd kunnen
worden. Het is nog niet duidelijk of, hoe en wanneer deze legalisering vorm gegeven gaat
worden.
3. Is die N-emissie veroorzakende activiteit sinds de referentiesituatie onafgebroken aanwezig
geweest?
a) Ja (ga verder naar vraag 5)
b) Nee (beantwoord ook vraag 4)
4. Kan de N-emissie veroorzakende activiteit (al dan niet deels) zonder dat daarvoor een
natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is vereist weer opgestart
worden?
a) Ja
b) Nee
Op grond van artikel 5, lid 1 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland
kan deze activiteit (of het desbetreffende deel) niet worden ingezet voor intern salderen.
Indien uw antwoord van toepassing is op een deel van de N-emissie veroorzakende
activiteit dient u toe te lichten voor welk deel dit geldt en hiervoor bewijsmiddelen bij te
voegen.
5. Is de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet een noodzakelijke maatregel in
verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn? 4
a) Ja
Op grond van artikel 5, lid 3 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland
kan deze activiteit niet worden ingezet voor intern salderen.
b) Nee
6. Is de capaciteit van de in de toestemming opgenomen N-emissie op het moment van indienen
van deze aanvraag aantoonbaar feitelijk gerealiseerd?
a) Ja, volledig gerealiseerd
U dient bewijsstukken toe te voegen waaruit blijkt dat de capaciteit feitelijk gerealiseerd
is, bv. met (lucht)foto’s, rekeningen etc.
4

Is intrekking van de aan de N-emissie van de activiteit ten grondslag liggende toestemming noodzakelijk in
verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn, zoals intrekking van een vergunning of
inrichtingen die in het kader van bronmaatregelen voor het terugdringen van stikstofdepositie worden
uitgekocht?

b) Ja, gedeeltelijk gerealiseerd (beantwoord ook vraag 7)
U dient voor het deel dat gerealiseerd is bewijsstukken toe te voegen waaruit dit blijkt,
bv. (lucht)foto’s, rekeningen etc. U mag alleen ook de N-emissie van het nietgerealiseerde deel inzetten voor interne saldering indien u voldoet aan een van de opties
van vraag 9.
c) Nee, niet gerealiseerd (beantwoord ook vraag 7)
Op grond van artikel 5, lid 5 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland
kan deze activiteit niet worden ingezet voor intern salderen, tenzij u voldoet aan een van
de opties bij vraag 7.
7. U heeft bij vraag 6 aangegeven dat de toegestane N-emissie in de referentiesituatie niet
(volledig) is gerealiseerd. Is een van de volgende opties van toepassing op uw situatie:
a) Het project was op het moment van inwerkingtreding van de Beleidsregel intern en
extern salderen Noord-Holland (13 december 2019) nog niet volledig gerealiseerd, maar
er zijn wel aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie.
b) Op het moment van inwerkingtreding van de Beleidsregel intern en extern salderen
Noord-Holland (13 december 2019) was weliswaar nog niet aangevangen met de
realisatie van de vergunde capaciteit, maar waren daarvoor wel al aantoonbaar
onomkeerbare significante investeringsverplichtingen aangegaan.
c) Het betreft één of meer van de volgende projecten: energieprojecten van nationaal
belang, wegen, vaarwegen, spoorwegen, luchtvaart, woningbouw, duurzame
energieopwekking, militaire activiteiten of projecten in het kader van de nationale
veiligheid.
U dient uw keuze voor de betreffende optie toe lichten en hiervoor bewijsmiddelen toe te
voegen aan de aanvraag.

Bij Extern salderen
Door het beantwoorden van onderstaande vragen wordt bepaald welke documenten moeten
worden aangeleverd t.b.v. extern salderen. U dient de ingevulde vragenlijst bij de aanvraag te
voegen. Zonder ingevulde vragenlijst kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Op de website van BIJ12 is een handreiking beschikbaar voor intern en extern salderen:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-entoestemmingsbesluiten/intern-salderen/

Vraag 7, 8 en 11 hoeven alleen beantwoord te worden indien het saldo-gevende bedrijf
een veehouderij betreft.
1. Is er sprake van een directe samenhang tussen de intrekking van de toestemming van het
bedrijf waarmee u extern wilt salderen en de verlening van uw natuurvergunning?
a) Ja
U dient deze samenhang inzichtelijk te maken. U dient i.i.g. het definitieve
intrekkingsbesluit bij de aanvraag te voegen en daarnaast een koopcontract, dan wel een
andere overeenkomst, ondertekend door beide partijen.
b) Nee
Op grond van artikel 6, lid 1 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland kan
deze activiteit niet worden ingezet voor extern salderen.
2. Is in de referentiesituatie(s) van de saldo-gevende activiteit een toestemming aanwezig
voor de N-emissie veroorzakende activiteit?
a) Ja
b) Nee
Op grond van artikel 6, lid 2 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland kan
deze activiteit niet worden ingezet voor extern salderen.
3. Soort toestemming:
a) een onherroepelijke vigerende natuurvergunning;
Bij toestemming bestaande uit een onherroepelijke vigerende natuurvergunning dient u per
optie de volgende stukken aan te leveren:
o

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998: Kopie van de vergunning, inclusief bijlagen en
tekening

o

Vergunning Wet natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming): Kopie van de
vergunning , inclusief bijlagen waaronder AERIUS-berekening en tekening

o

Afgegeven Verklaring Van Geen Bedenkingen (Natuurbeschermingswet 1998 / Wet
natuurbescherming) die onderdeel uitmaakt van een vigerende definitieve

omgevingsvergunning: Kopie van de definitieve omgevingsvergunning, met VVGB en overige
bijlagen, incl. AERIUS-berekening en tekening.
b) een onherroepelijke vigerende vergunning dan wel geldende melding op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel milieu, de Wet milieubeheer of
de Hinderwet;
Bij toestemming bestaande uit een onherroepelijke vigerende vergunning dan wel geldende
melding op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel milieu, de Wet
milieubeheer of de Hinderwet, dient u de volgende stukken aan te leveren:
o

alle meldingen en vergunningen die geldend waren op de Europese referentiedatum(s) (zie
pag. 2), en alle meldingen en vergunningen die na de referentiedatum zijn verleend, met
bijbehorende technische tekeningen.
Indien de toegestane depositie door een latere vergunning of melding is beperkt geldt de
laagst toegestane depositie vanaf de referentiedatum.
c) een activiteit waarvoor geen natuurvergunning nodig was, maar die wel voldoet aan
artikel 2.8 van de Wnb;
U dient de referentiesituatie te onderbouwen door middel van het indienen van kopieën van
de betreffende toestemming/passende beoordeling.
Onder activiteiten die voldoen aan artikel 2.8 van de Wet vallen onder andere tracébesluiten
en kavelbesluiten in de zin van de Wet windenergie op zee. Hiervoor geldt dat een vrijstelling
van de vergunningplicht op grond van de Wet, maar is wel een passende beoordeling
gemaakt.
d) een activiteit die onder artikel 9.4, achtste lid van de Wnb valt;
U dient de referentiesituatie te onderbouwen door middel van het indienen van kopieën van
de betreffende toestemming.
Bij activiteiten die onder artikel 9.4 van de Wet vallen gaat het om projecten waarvoor
weliswaar geen natuurvergunning is verleend maar er wel een richtlijnconforme beoordeling
is uitgevoerd.
e) een activiteit die op de Europese referentiedatum was toegestaan en die sindsdien
onafgebroken aanwezig is geweest.
Een toestemming kan ook zijn een toestemming naar nationaal recht die is verleend voordat
de Habitatrichtlijn in werking trad voor het betrokken gebied. Uit recente jurisprudentie
blijkt dat ook toestemming op grond van algemene regelgeving de betrokken toestemming
kan zijn. Logischerwijs mogen dergelijke activiteiten betrokken worden bij salderen. Om als
referentiesituatie te kunnen dienen, is uiteraard wel van belang dat het project ongewijzigd
is voortgezet en de toegestane depositie niet is beperkt. Indien de toegestane depositie is
beperkt geldt de laagst toegestane depositie vanaf de referentiedatum.

Op grond van de beleidsregels mag een toestemming die niet kan worden ingetrokken
uitsluitend bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken, indien de feitelijke
uitvoering van de activiteit wordt beëindigd voordat deze activiteit wordt ingezet voor
salderen. Om dit aan te tonen dient u bij de aanvraag bewijsmiddelen in te dienen.
4. Is de N-emissie van de saldo gevende activiteit onafgebroken sinds de referentiesituatie
aanwezig geweest?
a) Ja (ga verder naar vraag 6)
b) Nee (beantwoord ook vraag 5)
5. Kan de N-emissie veroorzakende activiteit van de saldo-gevende partij (al dan niet deels)
zonder dat daarvoor een natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is
vereist weer hervat worden?
a) Ja
b) Nee
Op grond van artikel 6, lid 2 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland
kan deze activiteit (of het desbetreffende deel) niet worden ingezet voor extern salderen.
Indien uw antwoord van toepassing is op een deel van de N-emissie veroorzakende
activiteit dient u toe te lichten voor welk deel dit geldt en hiervoor bewijsmiddelen bij te
voegen.
6. Is de activiteit die t.b.v. het extern salderen wordt ingezet een noodzakelijke maatregel in
verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn?
a) Ja
Op grond van artikel 6, lid 4 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland kan
deze activiteit niet worden ingezet voor intern salderen.
b) Nee
7. Neemt het saldo-gevende bedrijf deel aan (of heeft het bedrijf deelgenomen aan) de
Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, dan wel een daarmee vergelijkbare
saneringsregeling, alsmede de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij?
a) Ja
Op grond van artikel 6, lid 5 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland kan
deze activiteit niet worden ingezet voor intern salderen.
b) Nee

8. Voldoet de vergunde emissie van het saldo-gevende bedrijf in de referentiesituatie aan het
Besluit emissiearme huisvesting?
a) Ja
b) Nee
U mag bij het berekenen van de N-emissie van een bedrijf in de referentiesituatie uitgaan van ten
hoogste de emissie die is toegestaan op grond van het Besluit emissiearme huisvesting. Indien in
de referentiesituatie sprake is van een lagere emissie dan is toegestaan op grond van het Besluit,
dient van deze lagere emissie uitgegaan te worden
9. Is de capaciteit van de in de toestemming opgenomen N-emissie van het saldo-gevende
bedrijf op het moment van indienen van deze aanvraag aantoonbaar feitelijk gerealiseerd?
a) Ja, volledig gerealiseerd
U dient bewijsstukken toe te voegen waaruit blijkt dat de capaciteit feitelijk gerealiseerd
is, bv. met (lucht)foto’s, rekeningen etc.
b) Ja, gedeeltelijk gerealiseerd (beantwoord ook vraag 9)
U dient voor het deel dat gerealiseerd is bewijsstukken toe te voegen waaruit dit blijkt,
bv. (lucht)foto’s, rekeningen etc.
De N-emissie van het niet-gerealiseerde deel mag niet worden ingezet voor externe
saldering op basis van artikel 6, lid 6 van de Beleidsregel intern en extern salderen NoordHolland. Wij willen u er verder op wijzen dat op grond van artikel 6, lid 8 van de
Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland wij pas een besluit kunnen nemen
als voor het niet feitelijk gerealiseerde deel op de toestemming verzoek van de saldogevende partij is ingetrokken. U dient bewijsmiddelen bij de aanvraag te voegen voor
deze intrekking.
c) Nee, niet gerealiseerd
Op grond van artikel 6, lid 6 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland
kan deze activiteit niet worden ingezet voor extern salderen.
10. Voldoet u aan artikel 6, lid 10 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland
en heeft u zodoende maximaal 70% van de N-emissie van de feitelijk gerealiseerde
capaciteit van de saldo-gevende activiteit betrokken bij uw aanvraag?
a) Ja
U dient inzichtelijk te maken dat u voldoet aan deze voorwaarde van de Beleidsregel.
b) Nee

Op basis van artikel 6, lid 11 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland
mag uitsluitend voor projecten die noodzakelijk zijn t.b.v. de realisatie van de doelen in
een Natura 2000-gebied meer dan 70% van de N-emissie van de feitelijk gerealiseerde
capaciteit van de saldo-gevende activiteit worden ingezet voor extern salderen.
11. Wordt er gesaldeerd met een bedrijf dat op 4 oktober 2019 beschikte over dier- en
fosfaatrechten?
a) Ja
Op grond van artikel 6, lid 12 van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland
kan deze activiteit nog niet worden ingezet voor extern salderen.
b) Nee.

Bij een ecologische Voortoets
Een ecologische voortoets houdt in dat een specifieke onderbouwing wordt gegeven waarom een
stikstoftoename geen significante gevolgen heeft op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De
kans dat hier succesvol een beroep op wordt gedaan, neemt toe naarmate de stikstofdepositie klein
en van korte duur is. In die gevallen is wel sprake van een vergunningplicht.
Wij adviseren als u gebruik wil maken van een ecologische voortoets bij een vergunningaanvraag
om eerst contact met ons op te nemen voor een vooroverleg.
De vereisten van een ecologische voortoets worden uiteengezet op de stikstofpagina van onze
website (https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Stikstof).
Bij een aanvraag o.b.v. een ecologische voortoets (situatie b) moet tenminste de volgende
informatie worden aangeleverd:
1. Beschrijving tijdelijke activiteiten en AERIUS-berekening stikstofdepositie tijdelijke effecten met
de nieuwste versie van AERIUS Calculator.
2. Kaartmateriaal waarmee wordt aangetoond dat effecten alleen niet KDW overschreden
hexagonen betreffen.
3. Ecologische onderbouwing die beschrijft op welke hexagonen de depositie plaatsvindt, de
aanwezige habitattypen, of er sprake is van een overschrijding van de KDW, of er mitigerende
maatregelen worden toegepast etc.

Bij een ADC-toets
Zie voor de vereiste informatie bij een ADC-toets de Handreiking van BIJ12:
www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/10/Handreiking_ADC-toets-oktober-2019.pdf

Bij een aanvraag met gebruik van het SSRS
In AERIUS Calculator is vanaf 3 april 2020 een kaartlaag (toetsing ruimte woningbouw/ MIRT)
toegevoegd met de beschikbare depositieruimte in het SSRS. De gegevens in de kaartlaag geven
per hectare op het moment van de berekening een indicatie van de beschikbare depositieruimte
door de snelheidsverlaging, waar de woningbouw en zeven MIRT projecten een beroep op
kunnen doen. Aan de indicatie kunnen geen rechten worden ontleend, omdat bij
toestemmingverlening altijd de dan actuele situatie wordt beoordeeld. Als uit de kaartlaag blijkt
dat er op 1 of meerdere hexagonen geen depositieruimte aanwezig is, dient u andere opties te
verkennen (bijvoorbeeld intern/extern salderen en/of ADC-toets) om te kunnen onderbouwen
dat uw project niet kan leiden tot significant negatieve effecten. Als dit niet lukt, kunt u een
nieuwe aanvraag op basis van het stikstofregistratiesysteem indienen als er aanvullende
depositieruimte beschikbaar komt.

1. Betreft het een woningbouwproject dat aangesloten is op een distributienet voor aardgas?
a) Ja
Op grond van artikel 2.8 lid 4 van de Regeling natuurbescherming kan het woningbouwproject
geen gebruik maken van het SSRS.
b) Nee.

2. U dient een AERIUS-berekening van de gebruiksfase aan te leveren voor het
rekenjaar/zichtjaar 2030.

