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Regeling natuurbescherming met concept-wijzigingen juli 2021 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1.1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

–  AERIUS Calculator: rekeninstrument voor de vaststelling van de omvang van stikstofdepositie 
op een voor stikstof gevoelige habitat in een Natura 2000-gebied, beschikbaar op 
www.aerius.nl; 

–  AERIUS Monitor: applicatie, beschikbaar op www.aerius.nl, voor het tonen van gegevens over 
de gevoeligheid voor stikstof van habitats in Natura 2000-gebieden, de omvang van 
stikstofdepositie op die habitats en de relatie daartussen;1 

–  CITES-basisverordening: verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie 
van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten 
door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61); 

–  CITES-uitvoeringsverordening: verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 6 mei 
2006, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake 
de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer (PbEU 2006, L 166); 

–  depositieruimte: in het register opgenomen ruimte, uitgedrukt in mol stikstof per hectare per 
jaar, voor stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied; 

–  gesloten pootring: individueel gemerkte, ononderbroken ring of manchet, zonder enige naad 
of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en waarvan het formaat zodanig is dat hij, 
nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet kan worden verwijderd 
wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt; 

–  minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
–  Natura 2000-vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de wet; 
–  omgevingsvergunning: omgevingsvergunning voor het realiseren van een project als bedoeld 

in artikel 2.7, tweede lid, van de wet; 
– gemeld PAS-project: project dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.8b;  
–  register: stikstofdepositieregister, bedoeld in artikel 2.3, beschikbaar op www.aerius.nl; 
–  tracébesluit: tracébesluit als bedoeld in artikel 9 van de Tracéwet voor een in artikel 2.2, 

onderdeel b, genoemd project; 
–  Verordening invasieve uitheemse soorten: verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en 
beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PbEU L 317); 

–  voor stikstof gevoelige habitat: voor stikstof gevoelig leefgebied voor vogelsoorten, natuurlijke 
habitat en habitat van soorten waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt; 

–  wet: Wet natuurbescherming; 
– woningbouwcluster: cluster van ruimtelijk samenhangende woningbouwprojecten. 

 
Hoofdstuk 2. Natura 2000-gebieden 

§ 2.1.1. Stikstofberekening 

Artikel 2.1 

1. Voor de vaststelling of een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 
van een Natura 2000-gebied, afzonderlijk of in combinatie met plannen of andere projecten 
significante gevolgen kan hebben voor dat gebied door het veroorzaken van stikstofdepositie in het 
gebied op een voor stikstof gevoelige habitat, wordt de stikstofdepositie berekend met AERIUS 
Calculator versie 2021. 

2. AERIUS Calculator wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de minister. 

 
1 Dit onderdeel wordt toegevoegd door de Regeling stikstofreductie en natuurverbetering. 

heeft verwijderd: 2020
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§ 2.1.2. Stikstofregistratiesysteem 

Artikel 2.2 

Deze paragraaf is alleen van toepassing op: 

a. woningbouwprojecten, inclusief noodzakelijke en direct met het project samenhangende 
nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige maatregelen en infrastructuur en noodzakelijke 
voorzieningen ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat;  

b. de tracébesluiten voor de projecten: 
1°. A1/A28 Knooppunt Hoevelaken; 
2°. A4 Haaglanden – N14; 
3°. A6 Almere Buiten Oost – Lelystad; 
4°. A12/A27 Ring Utrecht; 
5°. A27 Houten – Hooipolder; 
6°. A58 Eindhoven – Tilburg; 
7°. A58 Sint Annabosch – Galder; 

c. woningbouwclusters; en 
d.  gemelde PAS-projecten. 

 
Artikel 2.3 

1. Er is een register met de naam AERIUS Register, waarin gegevens worden opgenomen over 
depositieruimte. 

2. Een besluit waarbij een project wordt toegestaan, kan worden genomen met gebruikmaking van in 
AERIUS Register opgenomen depositieruimte. Daarbij wordt gebruikgemaakt van AERIUS 
Register versie 2021. Als de minister een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 2.4a, derde 
lid, wordt bij de toepassing van de eerste zin gebruikgemaakt van de versie van AERIUS Register 
waarin dat besluit van de minister is verwerkt en die in dat besluit is vastgesteld met toepassing 
van het vierde lid van dat artikel. 

3. Het register wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de minister. 

4. De minister draagt er zorg voor dat depositieruimte in het register wordt opgenomen die ontstaat 
door de vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van de 
bronmaatregelen, bedoeld in artikel 2.4. 

5. De minister neemt ten hoogste 70% van de vermindering van stikstofdepositie als depositieruimte 
in het register op.  

Artikel 2.4 

1. Bronmaatregelen als bedoeld in artikel 2.3, vierde lid, zijn: 

a. de snelheidsverlaging voor de rijkswegen ingevolge het besluit van de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat van 19 december 2019, kenmerk RWS-2019/45657, Stcrt. 2019, 
71032; 

b. de onomkeerbare sluiting van een varkenshouderijlocatie op grond van artikel 4, eerste lid, van 
de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. 

 
2. Op verzoek van een college van burgemeester en wethouders, van gedeputeerde staten of van 

het dagelijks bestuur van een waterschap kan de minister een maatregel van dat bestuursorgaan 
aanmerken als een bronmaatregel als bedoeld in artikel 2.3, vierde lid. 

3. Een bronmaatregel als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt alleen in de berekening van de 
vermindering van stikstofdepositie betrokken: 

a. als voor de maatregel een wettelijk voorschrift of een besluit nodig is: nadat dat voorschrift of 
besluit in werking is getreden; 

heeft verwijderd: en

heeft verwijderd: r
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b. voor zover de vermindering van stikstofdepositie met zekerheid en nauwkeurigheid kan worden 
vastgesteld; en 

c. als handhaving van de wettelijke voorschriften die verband houden met de bronmaatregel 
verzekerd is. 

 
Artikel 2.4a 
 
1. In het register wordt een onderscheid gemaakt tussen depositieruimte die beschikbaar is voor: 
 
a. woningbouwprojecten en tracébesluiten;  
 
b. woningbouwclusters; en  
 
c. gemelde PAS-projecten.  
 
2. Depositieruimte die is verkregen door de bronmaatregelen, bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, is 
alleen beschikbaar voor woningbouwprojecten en tracébesluiten, behoudens voor zover toepassing is 
gegeven aan het derde lid, onderdeel a, onder 1°, of onderdeel b. 
 
3. De minister, in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en Infrastructuur en Waterstaat, kan besluiten om:  
 
a. in afwijking van het eerste lid, depositieruimte die beschikbaar is voor: 
 
1°. woningbouwprojecten en tracébesluiten beschikbaar te stellen voor:  
 
- woningbouwclusters; of 
- gemelde PAS-projecten; 
 
2°. woningbouwclusters of gemelde PAS-projecten beschikbaar te stellen voor woningbouwprojecten 
en tracébesluiten; 
 
b. depositieruimte die is verkregen door de snelheidsverlaging voor de rijkswegen, ook beschikbaar te 
stellen voor woningbouwclusters. 
 
4. In het besluit, bedoeld in het derde lid, wordt de versie van AERIUS Register vastgesteld, bedoeld 
in artikel 2.3, tweede lid, derde zin. 
 
 
Artikel 2.5 

1. Depositieruimte kan, behalve in een Natura 2000-vergunning, ook worden toegedeeld in: 

a. een omgevingsvergunning; 
b. een tracébesluit. 

 
2. Depositieruimte kan alleen worden toegedeeld in een besluit als bedoeld in het eerste lid. 

3. Depositieruimte wordt eenmalig en voor onbepaalde tijd toegedeeld. 

4. Depositieruimte wordt alleen toegedeeld voor zover zij eerder is gereserveerd. 

Artikel 2.6 

1. Reservering of toedeling van depositieruimte is mogelijk voor zover daarvoor depositieruimte 
beschikbaar is. 

2. De beschikbare depositieruimte voor een hectare van een voor stikstof gevoelige habitat in een 
Natura 2000-gebied is de bij vaststelling van de betrokken versie van het register in het register 
opgenomen depositieruimte voor die hectare, verminderd met de depositieruimte die tot dat 

heeft verwijderd:  als bedoeld in artikel 2.2, 
onderdeel b…



4 
 

moment met toepassing van artikel 2.10 is afgeschreven of met toepassing van de artikelen 2.8 tot 
en met 2.9 is gereserveerd, en vermeerderd met de depositieruimte die tot dat moment met 
toepassing van artikel 2.10 is bijgeschreven. 

3. De depositieruimte die ten behoeve van een of meer projecten wordt gereserveerd of toegedeeld 
in verband met de toename van stikstofdepositie is niet groter dan de hoogste stikstofdepositie op 
een hectare van een voor stikstof gevoelige habitat in een Natura 2000-gebied die die projecten in 
een jaar kunnen veroorzaken. 

Artikel 2.7 

1. Reservering van depositieruimte geschiedt door registratie van de reservering in het register door: 

a. gedeputeerde staten voor woningbouwprojecten en woningbouwclusters; 
b. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor tracébesluiten; 
c. het bevoegd gezag voor de Natura 2000-vergunning voor gemelde PAS-projecten. 

 
2. Een reservering voor een woningbouwproject, een tracébesluit of een gemeld PAS-project vervalt 

als: 

a. het bevoegd gezag een besluit heeft genomen op de betrokken aanvraag voor een Natura 
2000-vergunning of een omgevingsvergunning; 

b. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het tracébesluit heeft vastgesteld waarvoor hij 
depositieruimte had gereserveerd. 
 

3. Een reservering voor een woningbouwcluster vervalt als: 
 

a. gedeputeerde staten depositieruimte reserveren voor de woningbouwprojecten in dat cluster; of 
b. sinds de reservering twee jaar zijn verstreken. 
 

4. Gedeputeerde staten kunnen de termijn, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, eenmaal verlengen 
met ten hoogste een jaar. 

 
Artikel 2.8 

1. Gedeputeerde staten reserveren depositieruimte voor een woningbouwproject na de ontvangst 
van: 

a. een aanvraag voor een Natura 2000-vergunning voor dat project; 
b. de mededeling van een gemeente dat zij een aanvraag heeft ontvangen voor een 

omgevingsvergunning voor dat project . 
 
2. Gedeputeerde staten beslissen over de reservering van depositieruimte voor 

woningbouwprojecten in de volgorde waarin de aanvragen van een Natura 2000-vergunning of 
omgevingsvergunning voor deze projecten zijn ontvangen.  

3. Gedeputeerde staten reserveren alleen depositieruimte voor een woningbouwproject als de 
woningen niet worden aangesloten op een distributienet voor aardgas. 

Artikel 2.8a 

1. Op aanvraag van het college van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde staten 
depositieruimte reserveren voor een woningbouwcluster in een gemeente. 

2. Bij de aanvraag wordt een berekening verstrekt waaruit blijkt dat in het register voldoende 
depositieruimte beschikbaar is voor het cluster. 

3. Gedeputeerde staten beslissen over de reservering van depositieruimte voor woningbouwclusters 
in de volgorde waarin de aanvragen zijn ontvangen. 

heeft verwijderd: of

heeft verwijderd: gelijk aan

heeft verwijderd: het project 

heeft verwijderd: kan

heeft verwijderd:  als bedoeld in artikel 2.2, 
onderdeel b

heeft verwijderd: 3.

heeft verwijderd: In afwijking van het tweede lid 
reserveren gedeputeerde staten:¶
a. gedurende de eerste twee weken na 
inwerkingtreding van dit artikel alleen depositieruimte 
voor woningbouwprojecten in de gemeenten, genoemd 
in bijlage 1 bij deze regeling;¶
b. gedurende de derde tot en met zesde week na 
inwerkingtreding van dit artikel alleen depositieruimte 
voor projecten:¶
1°. als bedoeld in onderdeel a; of¶
2°. die betrekking hebben op de bouw van ten minste 
100 woningen.¶

heeft verwijderd: 3
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Artikel 2.8b 

Het bevoegd gezag reserveert alleen depositieruimte voor een gemeld PAS-project als is voldaan 

aan de volgende voorwaarden: 

 

a. voor het project gold een meldingsplicht op grond van artikel 8 van de Regeling 

programmatische aanpak stikstof zoals dat luidde tot 1 januari 2017 of artikel 2.7 van de Regeling 

natuurbescherming zoals dat luidde op 28 mei 2019; 

 

b. voor het project is in de periode van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019 een melding gedaan; 

 

c. het project is in de periode van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019: 

 

1°. volledig gerealiseerd, waaronder wordt verstaan dat installaties, gebouwen en infrastructuur 

waren opgericht; 

2°. nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer heeft in die periode al wel stappen gezet 

met het oog op volledige realisatie; of 

3°. nog niet begonnen, maar in die periode zijn al wel onomkeerbare en significante 

investeringsverplichtingen voor het project aangegaan; 

 

d. voor de activiteit waarop de melding betrekking heeft, is geen toereikende en onherroepelijke 

Natura 2000-vergunning of omgevingsvergunning verleend; 

 

e. als de melding betrekking heeft op een wijziging van een project dat geheel of gedeeltelijk was 

gerealiseerd voor 1 februari 2009 maar na de datum waarop artikel 6, derde lid, van de 

Habitatrichtlijn is gaan gelden voor het betrokken Natura 2000-gebied, dan is de totale 

stikstofdepositie die door het gewijzigde project wordt veroorzaakt op een voor stikstof gevoelige 

habitat in dat gebied niet groter dan de op het moment van de melding geldende grenswaarde, 

bedoeld in artikel 2.12 van het Besluit natuurbescherming zoals dat luidde op 28 mei 2019;  

 

f. als het project substantieel afwijkt van het gemelde project, veroorzaakt het gewijzigde project 

niet meer stikstofdepositie op een of meer voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-

gebieden dan het gemelde project; en 

 

g. de activiteit waarop het project betrekking heeft, wordt nog verricht. 

 

Artikel 2.8c 

Het bevoegd gezag geeft bij het reserveren van depositieruimte voor gemelde PAS-projecten 

voorrang aan projecten ten aanzien waarvan het vóór 1 mei 2021 een verzoek heeft ontvangen tot 

handhaving van de Natura 2000-vergunningplicht. Als het na toepassing van de eerste zin 

noodzakelijk is om een keuze te maken tussen projecten, kiest het bevoegd gezag die combinatie 

van projecten die gezamenlijk voor een optimale benutting van de beschikbare depositieruimte 

zorgt. 

 

Artikel 2.8d 

1. Het bevoegd gezag kan alleen depositieruimte reserveren voor een met toepassing van artikel 

2.8c geselecteerd project.  

2. Het bevoegd gezag kan de ruimte reserveren na ontvangst van een aanvraag voor een Natura 

2000-vergunning of omgevingsvergunning voor dat project. 

 

Artikel 2.9 

1. Als de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voornemens is om in een tracébesluit 
depositieruimte toe te delen die verkregen is door de snelheidsverlaging voor de rijkswegen, 
reserveert hij die ruimte tijdelijk voor een periode van ten hoogste twee maanden. Hij kan deze 
termijn met ten hoogste twee maanden verlengen. 

heeft verwijderd: als bedoeld in artikel 2.2, onderdeel 
b, 
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2. Voor zover dezelfde depositieruimte nodig is voor zowel een of meer woningbouwprojecten als 
een tracébesluit, voeren de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, gedeputeerde staten van de 
provincies waar het tracé of een gedeelte daarvan ligt en de andere betrokken bestuursorganen 
overleg over een voorkeursvolgorde van de projecten. 

3. Na het overleg kan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de tijdelijke reservering omzetten 
in een definitieve reservering. 

Artikel 2.10 

1. Voor woningbouwprojecten dragen gedeputeerde staten terstond zorg voor: 

a. afschrijving in het register van depositieruimte die aan dat project is toegedeeld; 
b. doorhaling van gereserveerde depositieruimte als de betrokken vergunningaanvraag is 

ingetrokken of als een besluit is genomen op de betrokken aanvraag; 
c. de bijschrijving in het register van depositieruimte die is vrijgevallen omdat: 

1°. de vergunning waarbij depositieruimte is toegedeeld, is ingetrokken voordat het project is 
aangevangen; 

2°. de bouw- en aanlegfase waarvoor depositieruimte is toegedeeld, is afgerond; 
d. omzetting van toegedeelde in gereserveerde depositieruimte als de vergunning is vernietigd. 

 
2. Voor woningbouwclusters dragen gedeputeerde staten terstond zorg voor: 

a. doorhaling van gereserveerde depositieruimte als zij depositieruimte hebben gereserveerd 
voor de woningbouwprojecten in dat cluster; 

b. de bijschrijving in het register van depositieruimte die is vrijgevallen doordat de termijn, 
bedoeld in artikel 2.7, derde lid, onderdeel b, of vierde lid, is verstreken. 
 

3. Voor tracébesluiten draagt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat terstond zorg voor: 

a. afschrijving in het register van depositieruimte die hij heeft toegedeeld; 
b. doorhaling van gereserveerde depositieruimte als hij het betrokken tracébesluit heeft 

vastgesteld; 
c. de bijschrijving in het register van depositieruimte die is vrijgevallen omdat de bouw- en 

aanlegfase waarvoor depositieruimte is toegedeeld, is afgerond; 
d. omzetting van toegedeelde in gereserveerde depositieruimte als het tracébesluit is vernietigd. 

 
4. Voor gemelde PAS-projecten draagt het bevoegd gezag terstond zorg voor: 

a. afschrijving in het register van depositieruimte die aan dat project is toegedeeld; 
b. doorhaling van gereserveerde depositieruimte als de betrokken vergunningaanvraag is 

ingetrokken of als een besluit is genomen op de betrokken aanvraag; 
c. omzetting van toegedeelde in gereserveerde depositieruimte als de vergunning is vernietigd. 

 
 
§ 2.1.3. Monitoring omgevingswaarde stikstofdepositie 20302 

Artikel 2.11 

1. Dit artikel is van toepassing op de monitoring voor de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 
2030, bedoeld in artikel 1.12a, eerste lid, van de wet. 

2. De monitoring vindt plaats met behulp van AERIUS Monitor versie 2020. 

[…] 

Titel 7.2. Overgangsrecht 
 

 
2 Deze paragraaf wordt toegevoegd door de Regeling stikstofreductie en natuurverbetering. 

heeft verwijderd: project als bedoeld in artikel 2.2, 
onderdeel b

heeft verwijderd: 2

heeft verwijderd: projecten als bedoeld in artikel 2.2, 
onderdeel b,

heeft verwijderd: 3

heeft verwijderd: ¶
Artikel 7.13¶
Artikel 2.1 is niet van toepassing op:¶
a. een besluit op een aanvraag als bedoeld in artikel 
5.13, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming;¶
b. projecten, plannen en andere handelingen als 
bedoeld in 5.13, tweede lid, van het Besluit 
natuurbescherming.



7 
 

[…] 

 

heeft verwijderd: Bijlage 1. behorende bij artikel 2.8, 
derde lid, onderdeel a, van de Regeling 
natuurbescherming¶
De gemeenten, bedoeld in artikel 2.8, derde lid, 
onderdeel a, zijn:¶
Aalsmeer¶
Albrandswaard¶
Almere¶
Amstelveen¶
Amsterdam¶
Arnhem¶
Barendrecht¶
Beemster¶
Berg en Dal¶
Best¶
Beuningen¶
Beverwijk¶
Blaricum¶
Bloemendaal¶
Brielle¶
Bunnik¶
Capelle aan den IJssel¶
De Bilt¶
De Ronde Venen¶
Delft¶
Den Haag¶
Diemen¶
Doesburg¶
Dordrecht¶
Druten¶
Duiven¶
Edam-Volendam¶
Eindhoven¶
Geldrop-Mierlo¶
Gooise Meren¶
Groningen¶
Haarlem¶
Haarlemmermeer¶
Heemskerk¶
Heemstede¶
Hellevoetsluis¶
Helmond¶
Heumen¶
Hilversum¶
Houten¶
Huizen¶
IJsselstein¶
Krimpen aan den IJssel¶
Landsmeer¶
Lansingerland¶
Laren¶
Leiden¶
Leidschendam-Voorburg¶
Lelystad¶
Lingewaard¶
Lopik¶
Maassluis¶
Midden-Delfland¶
Montferland¶
Montfoort¶
Mook en Middelaar¶
Nieuwegein¶
Nijmegen¶
Nissewaard¶
Nuenen¶
Oirschot¶
Oostzaan¶ ...


