
Significante effecten 
uitgesloten

Geen risico op aantasting 
natuurlijke kenmerken

Positieve uitkomst ADC-
toets

≤ 0,00 mol/ha/jaar

≤ 0,00 mol/ha/jaar

Stap 5

Wilt u een activiteit uitvoeren waarbij stikstof vrijkomt? Met 
dit stappenplan kunt u vaststellen of u een vergunning 
nodig heeft volgens de Wet natuurbescherming en welke 
instrumenten u kunt inzetten om voor een 
natuurvergunning in aanmerking te komen. 

Stap 1
AERIUS berekening stikstofdepositie op 
Natura 2000 als gevolg van het project 

Meer weten? www.aanpakstikstofbrabant.nl

Stap 2
Intern salderen

Stap 3
Ecologische voortoets

> 0,00 mol/ha/jaar

> 0,00 mol/ha/jaar

Stap 4
Passende beoordeling in het licht van 
instandhoudings-doelstellingen van 
Natura 2000-gebieden (evt mitigerende 
maatregelen, zoals extern salderen en 
verleasen)

Significante effecten 
niet uitgesloten

ADC toets
• Geen alternatieven
• Dwingende reden van groot 

openbaar belang
• Compensatie van Natura 2000

Natuurlijke kenmerken 
mogelijk aangetast

Geen vergunningplicht

Geen vergunningplicht

Vergunning verleenbaar

Vergunning verleenbaar

Klik  op         voor verdere informatie: 

Versie: 02/03-03-2021 Aan dit 
document kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Geen vergunningplicht

http://www.aanpakstikstofbrabant.nl/
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Stap 1

U heeft geen natuurvergunning nodig. Berekenen of er geen 
stikstof vrijkomt bij uw activiteit kan via de AERIUS Calculator.

http://www.aanpakstikstofbrabant.nl/
https://www.aerius.nl/nl
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Stap 2  Intern salderen

U heeft geen natuurvergunning nodig. Maar als u uw bedrijf wilt 
uitbreiden mag de stikstofdepositie niet toenemen. U kunt bijvoorbeeld 
emissie reducerende technieken installeren die ervoor zorgen dat de 
uitstoot niet toeneemt. U lost het binnen uw eigen bedrijf op; intern 
salderen. Berekenen of er geen stikstof vrijkomt bij uw activiteit kan via 
de AERIUS Calculator. Meer informatie over intern salderen.

http://www.aanpakstikstofbrabant.nl/
https://www.aerius.nl/nl
https://www.aanpakstikstofbrabant.nl/veelgestelde+vragen/default.aspx
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Stap 3  Ecologische voortoets

Een ecologische voortoets houdt in dat er een specifieke 
onderbouwing wordt gegeven waarom de stikstoftoename 
geen significant negatief effect heeft op de Natura 2000-
gebieden. De kans dat hier succesvol een beroep op wordt 
gedaan, neemt toe naarmate de stikstofneerslag kleiner en 
van kortere duur is. 
Meer informatie over de ecologische voortoets.

http://www.aanpakstikstofbrabant.nl/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/ecologische-voortoets/
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Stap 4  Passende beoordeling
Passende beoordeling in het licht van instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebieden (evt. mitigerende maatregelen zoals extern salderen en verleasen).

Passende beoordeling
De passende beoordeling is een vervolg op de voortoets. Uit de voortoets blijkt dat de 
activiteit negatieve effecten kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 
2000-gebied. In de passende beoordeling onderzoekt de initiatiefnemer of de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied door zijn activiteit in gevaar 
komen. 

Mitigerende maatregelen
Mitigerende maatregelen voorkomen of verminderen de nadelige gevolgen van een project, 
zoals:

- Extern salderen
Als intern salderen geen oplossing is, dan kunt u bijvoorbeeld (een deel van een) bedrijf   
opkopen van een ondernemer die stopt. U kunt dan 70% van de stikstofemmissie van dat 
bedrijf overnemen. De overige 30% mag niet ingezet worden voor ontwikkelingen en draagt   
daarmee bij aan het verlagen van de totale stikstofneerslag. 
U lost het buiten uw eigen bedrijf op: extern salderen. Voor agrarische bedrijven geldt   
tevens dat de stikstofemissie gecorrigeerd moet worden naar de dan geldende staleisen uit 
de Interim Omgevingsverordening (IOV). Meer informatie over extern salderen. 

- Verleasen
Als u tijdelijk stikstofruimte nodig heeft (bijvoorbeeld voor de stikstofuitstoot die veroorzaakt  
wordt door  bouwwerkzaamheden), kunt u ook denken aan verleasen. Dit is een tijdelijke 
vorm van extern salderen, waarbij een natuurvergunning kan worden afgegeven voor een 
tijdelijke depositie in een beperkte, vooraf afgebakende periode. Dit is mogelijk als de 
saldogevende activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld. 
Net als bij extern salderen mag 30% niet ingezet worden voor ontwikkelingen en draagt d
daarmee bij aan het verlagen van de totale stikstofneerslag. Echter, bij verleasen kan de  
saldogever, op het moment dat hij zijn stikstofruimte niet meer verleast, weer 100% zelf 
gebruiken. Meer informatie over verleasen.

Ecologische beoordeling 
Als de stikstofuitstoot van uw project heel laag is of tijdelijk is, dan kan een ecologische 
onderbouwing uitkomst bieden. Als deze beoordeling aangeeft dat er geen significant effect 
op beschermde natuurgebieden is, is het mogelijk de activiteit uit te voeren. Als er sprake is 
van stikstofdepositie op reeds overbelaste natuur zal een ecologische beoordeling in de 
meeste gevallen niet voldoende zijn omdat significante negatieve effecten niet kunnen 
worden uitgesloten.

http://www.aanpakstikstofbrabant.nl/
https://www.aanpakstikstofbrabant.nl/veelgestelde+vragen/default.aspx
https://www.aanpakstikstofbrabant.nl/veelgestelde+vragen/default.aspx
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Stap 5  ADC-toets
Als u een project wilt starten waarbij de stikstofuitstoot kan leiden tot negatieve 
effecten voor Natura 2000-gebieden, dan kunt u een ADC-toets uitvoeren om 
alsnog een vergunning te krijgen. U moet dan aantonen dat er geen Alternatief is, 
er voor het project een Dwingende reden is van groot openbaar belang is, en de 
schade aan de natuur wordt geCompenseerd. Naar huidig inzicht is de ADC-toets 
alleen bruikbaar voor een beperkt aantal grootschalige publieke projecten. 
Meer informatie over de ADC-toets.

http://www.aanpakstikstofbrabant.nl/
https://www.aanpakstikstofbrabant.nl/veelgestelde+vragen/default.aspx
https://www.aanpakstikstofbrabant.nl/veelgestelde+vragen/1499351.aspx?t=Hoe-en-wanneer-kan-je-gebruik-maken-van-een-ADC-toets
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