
Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten

Aan de hand van onderstaand stappenplan kunt u vaststellen of u vergunningplichtig bent onder de Wet natuurbescherming en welke 
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Toelichting
Stap 1 - AERIUS-berekening stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

als gevolg van een project

Verzamel informatie over de stikstofemissies per bron, bijvoorbeeld 
werkverkeer of mobiele werktuigen. Omdat de aanleg/bouw- en 
gebruiksfase beide deel uitmaken van een project, moet er voor 
beide fases worden bepaald hoeveel stikstofemissies hierbij 
vrijkomen en dienen er twee aparte AERIUS-berekeningen te 
worden gemaakt. Om de kans op een toename van stikstofdepositie 
zo klein mogelijk te maken, is het nodig om na te denken over 
(technische) mogelijkheden om de emissies zo laag mogelijk te 
houden. Denk hierbij aan het gebruiken van mobiele werktuigen 
met een zuinigere stage klasse1. Bereken vervolgens met behulp van 
de AERIUS Calculator of de emissies resulteren in stikstofdepositie 
op overbelaste Natura 2000-gebieden. Als de uitkomst is dat er geen 
sprake is van stikstofdepositie, dus kleiner of gelijk aan 0,00 mol/
ha/jaar, dan is er geen natuurvergunning nodig. Is er wel sprake van 
stikstofdepositie door de nieuwe activiteit maar kunt u intern 
salderen, ga dan naar stap 2. Ook kunt u voor sommige gevallen 
middels een voortoets uitsluiten dat een toename van depositie tot 
significant negatieve effecten leidt, zie hiervoor stap 3. Als u na stap 
1 al zeker weet dat significant negatieve effecten niet bij voorbaat 
kunnen worden uitgesloten, en u kunt ook niet intern salderen, dan 
kunt u de voortoets overslaan en gelijk beginnen met stap 4.

Stap 2 – intern salderen

Bij ‘intern salderen’ leidt de nieuwe situatie niet tot een toename 
van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie. Bij 
woningbouw kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de bouw van 
een woonwijk op industriële of agrarische grond. Om te bepalen of 
de nieuwe situatie tot een toename van stikstofdepositie leidt, 
wordt een verschilberekening gemaakt tussen de huidige feitelijke 
stikstofdepositie (in zoverre deze vergund is) in de bestaande 
situatie en de stikstofdepositie in de nieuwe situatie. Bij het bepalen 
van de feitelijke depositie mag rekening worden gehouden met 
fluctuaties in uw bedrijfsvoering en aantoonbaar voorgenomen 
investeringen.  Daarnaast zijn er bepaalde type projecten, en 
plannen ten behoeve van dergelijke projecten, waarvoor de 
vergunde depositieruimte geldt als uitgangspunt voor intern 
salderen, namelijk: wegen, vaarwegen, spoorwegen en luchtvaart, 
woningbouw, duurzame energieopwekking en energieprojecten 
van nationaal belang, projecten noodzakelijk in het kader van de 
nationale veiligheid en militaire activiteiten. Intern salderen mag 
worden meegewogen in de voortoets fase die is beschreven onder 
stap 3. De conclusie kan dan zijn dat door intern salderen er geen 
toename is van stikstofdepositie binnen het project of de locatie 
waardoor significante effecten bij voorbaat kunnen worden 
uitgesloten. U moet dan echter wel een natuurvergunning aanvra-
gen bij het bevoegd gezag (vaak de provincie).2

Stap 3 – Ecologische voortoets

Als de AERIUS-berekening aantoont dat uw project leidt tot 
tijdelijke en/of zeer geringe stikstofdepositie op overbelaste Natura 
2000-gebied, kan het toch zo zijn dat significante negatieve effecten 
via een ecologische voortoets kunnen worden uitgesloten. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de staat van instandhouding van de 
betrokken habitattype. Als er sprake is van stikstofdepositie op 
reeds overbelaste natuur zal een voortoets in de meeste gevallen 
niet voldoende zijn omdat effecten niet bij voorbaat kunnen 
worden uitgesloten. Het advies is om hierover contact op te nemen 
met het bevoegd gezag. Voor nieuwe projecten waarvoor via een 
voortoets significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten 
is geen natuurvergunning nodig, tenzij u in de voortoets rekening 
houdt met intern salderen. Dan is wel een natuurvergunning 
vereist. Is het niet mogelijk om via de voortoets negatieve effecten 
bij voorbaat uit te sluiten, ga dan naar stap 4

Stap 4 - Passende beoordeling in het licht van de instandhoudingsdoel-

stellingen van Natura 2000-gebieden (evt. rekening houdend met 

extern salderen)

Als significant negatieve effecten door stikstofdepositie niet kunnen 
worden uitgesloten, moet er getoetst worden of de kans bestaat op 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van deze gebieden. Hierbij 
moet beoordeeld worden of de stikstofdeposities een risico vormen 
voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen zoals deze 
voor elk Natura 2000-gebied zijn bepaald. Hiervoor wordt een 
ecologische ‘passende beoordeling’ opgesteld. Als de conclusie van 
de passende beoordeling is dat er geen risico bestaat op aantasting 
van natuurwaarden, kan de natuurvergunning door het bevoegd 
gezag (vaak de provincie) worden verleend. 

Extern salderen meewegen in de passende beoordeling

Het is ook mogelijk om de negatieve effecten van een project te 
salderen met de positieve effecten van het (gedeeltelijk) intrekken 
van de vergunning van een ander project. Omdat hier de vergun-
ning voor een activiteit buiten het project bij de passende beoorde-
ling wordt betrokken, heet dit ‘extern salderen’. Hier zijn wel 
strenge voorwaarden aan verbonden en hiervoor moet getoetst 
worden aan de beleidsregels van het bevoegd gezag zoals deze 
gelden voor extern salderen. Luidt de conclusie van de passende 
beoordeling dat er toch nog risico bestaat op schade aan Natura 
2000-gebieden, dan is er voor sommige projecten nog de mogelijk-
heid van het succesvol doorlopen van de ADC-toets onder stap 5.

Stap 5 – ADC-toets

Als schade aan kwetsbare Natura 2000-gebieden en habitattype niet 
kan worden voorkomen, is er voor sommige projecten de mogelijk-
heid van het succesvol doorlopen van de ADC-toets. De drempel ligt 
hiervoor echter hoog. Er moet namelijk sprake zijn van:
 - Het ontbreken van Alternatieven;
 -  Het bestaan van een Dwingende reden van groot openbaar belang 

om het project doorgang te verlenen (werkgelegenheid, 
volkshuisvesting, volksgezondheid, nationale economische 
belangen, verkeersveiligheid, duurzaamheid);

 - De schade aan kwetsbare habitattype moet geCompenseerd 
worden door de aanleg van nieuwe natuur binnen of buiten de 
huidige Natura 2000 gebieden.

Bij het succesvol doorlopen van de ADC-toets kan de natuurvergun-
ning worden verleend.

1 https://www.aerius.nl/nl/handleiding/sectoren/1-stage-klasse.

2 Kijk op de website van BIJ12 en/of uw provincie voor de beleidsregels zoals deze gelden voor intern salderen.

Disclaimer: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is niet 

aansprakelijk voor verschrijvingen of fouten in de beslisboom en/of toelichting.


