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Stikstof en nieuwe Aerius Calculator, 2022
Geachte raad,
Het zal u niet ontgaan zijn dat stikstof weer in het nieuws is; diverse media hebben er
inmiddels aandacht aan besteed. Een paar jaar geleden was hier ook al sprake van.
Of al dan niet sprake is van depositie van stikstof wordt berekend met het rekeninstrument
“Aerius Calculator”. Deze berekening is een vast onderdeel van een aanvraag
omgevingsvergunning of van een wijziging bestemmingsplan, met betrekking tot grotere
ontwikkelingen.
Vanaf 20 januari 2022 en aansluitend vanaf medio februari 2022 is een nieuwe versie van
deze “Aerius Calculator” operationeel. Kenmerkend verschil van deze nieuwe Aerius
calculator 2022, ten opzichte van die van 2021, is dat in een cirkel met een straal van 25 km
rond de locatie van het project rekening moet worden gehouden met stikstofuitstoot van
verkeersbewegingen; in de vorige Aerius Calculator bedroeg deze cirkel nog 5 km.
Vergroting van de cirkel kan ertoe leiden dat op stikstofgevoelige natuurgebieden die binnen
de cirkel van 25 kilometer zijn gelegen er sneller sprake kan zijn van stikstofdepositie.
Of de nieuwe Aerius Calculator ook projecten in Vlissingen raakt, kunnen we op dit moment
nog niet aangeven. De komende periode maken we per project een afweging van welke
eventuele gevolgen de actuele stikstofontwikkelingen voor de uitvoering en planning van de
projecten hebben.
Ook de provincie Zeeland, het bevoegd gezag in het kader van de Wet natuurbescherming,
houdt de diverse ontwikkelingen op het gebied van stikstof natuurlijk nauwlettend in de
gaten. Op 8 maart 2022 informeerde het college van Gedeputeerde Staten Provinciale
Staten over de actuele stand van zaken rond het onderwerp (zie document Actuele stand
van zaken stikstof).
Wij gaan ervan uit u hiermee voor nu voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Zodra
meer informatie beschikbaar komt, zullen wij u daarover nader informeren.
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