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Na de actualisatie van AERIUS Calculator 2021 op 13 januari 2022 is, mede door
het inbouwen van de maximale rekenafstand van 25 kilometer, onduidelijkheid
ontstaan over het extern salderen binnen de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze
notitie maakt duidelijk welke Wnb-vergunningaanvragen, waarbij sprake is van
extern salderen, op dit moment wel opgepakt kunnen worden en welke nog niet.
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Randeffecten
Er ontbreekt op dit moment een uitvoeringskader voor extern salderen met
randeffecten. Voor intern salderen met randeffecten is inmiddels wel een
uitvoeringskader beschikbaar. Zie https://www.bij12.nl/nieuws/handreikingbeschikbaar-voor-intern-salderen-inzake-randeffecten-in-aerius-c21/
Toenames van depositie in AERIUS
Binnen een berekening van een project met AERIUS Calculator kan sprake zijn van
een drietal verschillende typen van toenames. Voor de duidelijkheid: de berekende
toenames bij intern salderen door randeffecten worden hierbij buiten beschouwing
gelaten, aangezien deze notitie alleen extern salderen betreft.
1. Toenames van stikstofdepositie veroorzaakt vanuit het project zelf,
bijvoorbeeld door een toename van stikstofemissie. Dergelijke toenames
moeten gemitigeerd worden door bijvoorbeeld extern te salderen;
2. Toenames in stikstofdepositie veroorzaakt door de maximale rekenafstand
van 25 kilometer van emissiebronnen. Dit zijn toenames veroorzaakt door
randeffecten.
3. Toenames doordat de depositie van de saldogevende partij niet voldoende
overlap heeft met de depositie van het beoogde project door de 25 km
afstandsgrens.
Visualisatie toenames

Randeffecten bij extern salderen saldonemer (toename door randeffecten)

Datum

22 maart 2022
Documentnummer

C2275597/5050611

Figuur 1 Randeffecten bij extern salderen saldonemer (toename type 2)
De bovenstaande illustratie (Figuur 1Figuur 1 Randeffecten bij extern salderen
saldonemer (toename type 2)) is opgenomen in de ‘Handreiking omgaan met
randeffecten 25 km in AERIUS C21’ voor intern salderen’. Ditzelfde plaatje kan ook
gebruikt worden om inzicht te geven in de problematiek van toenames veroorzaakt
door randeffecten bij extern salderen. Wanneer in het grijsbruine gebied sprake is
van een toename zal er extern gesaldeerd moeten worden.
In het paars gearceerde gebied (“Randeffecttoename”) kan, wanneer sprake is van
een project waarvoor extern gesaldeerd moet worden, sprake zijn van een
verhoogde berekende depositietoename. Dan is sprake van randeffecten bij extern
salderen.

Voorbeeld
In het grijsbruine deel bedraagt de depositietoename op de rode stippellijn 0,06 mol
N /ha/jr. Dit moet gemitigeerd worden (daadwerkelijke toename vanuit het project).
Echter, in het paars gearceerde gebied wordt er geen stikstofdepositie berekend van
de referentiesituatie en kan bijvoorbeeld de berekende toename 1,00 mol zijn. Dit
komt doordat hier alleen de beoogde situatie berekend wordt. Dit is dus een
verhoogde berekende depositietoename (=randeffect). Er is niet daadwerkelijk
sprake van een toename van 1,00 mol.
Het grijsbruine deel zichtbaar in Figuur 1 is de overlap van de emissiebronnen tussen
de referentie- en beoogde situatie. Toenames in stikstofdepositie die zich in dit deel
voordoen zijn voorbeelden van type 1-toenames. Dit zijn toenames in
stikstofdepositie veroorzaakt vanuit het project zelf, omdat de referentiesituatie van
het project onvoldoende de beoogde situatie ondervangt. Deze toenames zullen
gemitigeerd moeten worden.
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Het paars gearceerde deel in Figuur 1 is het gebied dat wel binnen de maximale
rekenafstand van de beoogde situatie, maar niet van de referentiesituatie ligt.
Toenames in dit gebied zijn toenames van het 2 e type en worden veroorzaakt door
randeffecten.

Ontoereikende overlap saldogever (toename type 3)
Door de invoering van de maximale rekenafstand van 25 kilometer per emissiebron,
kan de overlap tussen de saldogever en saldonemer onvoldoende zijn om toenames
vanuit het project volledig te mitigeren.
Zie ter illustratie Figuur 2 hieronder. De rode cirkel illustreert de maximale
rekenafstand van de saldonemer die het project aanvraagt. De blauwe cirkel
illustreert de maximale rekenafstand van de saldogevende partij. De saldogever kan
alleen saldo geven in het overlappende deel van beide cirkels en dus daar zorgen
voor mitigatie van toenames in stikstofdepositie. In het felrode deel van de cirkel van
de saldonemende partij zal, wanneer daar toenames in stikstofdepositie berekend
worden, gezocht moeten worden naar een andere saldogevende partij om op die
punten te zorgen voor voldoende mitigatie.
Welke aanvragen kunnen wel doorgezet worden?

Figuur 2 een illustratie van de maximale rekenafstand van een saldogever (blauw)
en saldonemer (rood)

Aanvragen met extern salderen waarvoor het volgende geldt kunnen in behandeling
worden genomen en indien volledig vergund worden:
A. Uit de verschilberekening inclusief externe saldering blijkt dat er nergens
sprake is van een toename van stikstofdepositie op alle Natura 2000gebieden1,
én;
B. Bij de saldogevende partij(en) is sprake van een (gedeeltelijke) intrekking
van de toestemming.

1

Nadat door het bevoegd gezag is beoordeeld dat alle invoergegevens juist en correct zijn
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Toelichting A. Er kan in deze gevallen wel degelijk sprake zijn van toenames door
randeffecten vanuit de saldonemer, echter wanneer deze toenames volledig
gemitigeerd worden, dan is er sprake van voldoende mitigatie (en mogelijk zelfs
teveel mitigatie). Significante negatieve effecten kunnen daarmee worden
uitgesloten.
Toelichting B. Ook bij de saldogever kan in uitzonderlijke situaties sprake zijn van
randeffecten waarvoor een uitvoeringskader nog ontbreekt. Dit is het geval wanneer
bij de saldogever sprake is van een verschilberekening met verplaatsing van
emissiebronnen. In de praktijk komt dit bijna niet voor en is er vrijwel altijd sprake
van het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning en niet van een
verplaatsing van emissiebronnen.
Welke aanvragen kunnen (nog) niet doorgezet worden?
De aanvragen die niet aan de hierboven genoemde criteria (A en B) voldoen
kunnen vooralsnog niet doorgezet worden. Aanvragen met toenames in
stikstofdepositie kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën, afhankelijk van
het type toename in stikstofdepositie:
1. Voor toenames in stikstofdepositie van type 1: deze toenames ontstaan
vanuit het project zelf. Bij deze aanvragen zal dus nog door de aanvrager
gezocht moeten worden naar voldoende externe saldering.
2. Voor toenames in stikstofdepositie van type 2: voor toenames in
stikstofdepositie veroorzaakt door randeffecten van de saldonemer zal
gewacht moeten worden op het uitvoeringskader voor extern salderen. Nog
onbekend is wanneer dit uitvoeringskader gereed zal zijn. Dit geldt ook
wanneer sprake is van randeffecten vanuit de saldogever.
3. Voor toenames in stikstofdepositie van type 3: voor toenames waarbij de
saldogever onvoldoende overlap heeft met de toenames van de saldonemer
zal ook extra mitigatie gezocht moeten worden.
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