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Publiekssamenvatting 

Schouw AERIUS-Monitor 
Kwaliteit van de data in Monitor (Versie 2014.2 en 2015) voor de PAS 
 
In Nederland wordt de kwaliteit van de natuur in de meeste Natura 
2000-gebieden beperkt door de hoge stikstofbelasting. Deze hoge 
belasting is een gevolg van  de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak 
door onder meer verkeer, industrie en landbouw. Deze uitstoot bereikt 
via de lucht de natuurgebieden en slaat neer op de grond / bodem. 
 
De stikstofbelasting zal in de toekomst afnemen door het huidige beleid 
voor de uitstoot van vooral stikstofoxiden. Een deel van deze daling mag 
voor economische groei worden gebruikt door nieuwe vergunningen 
voor bijvoorbeeld stallen en wegen af te geven. Deze afweging wordt via 
de Programmatische Aanpak Stikstof (de PAS) geregeld, die op 1 juli 
2015 van start ging. AERIUS is het rekeninstrument waarmee de 
initiatiefnemer een vergunning aanvraagt. RIVM heeft in 2015-2016 
gefaseerd het beheer van AERIUS op zich genomen. 
 
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de manier waarop AERIUS werkt 
correct is. Het gaat hierbij om de manier om de uitstoot van ammoniak 
en stikstofoxiden te verwerken en de modellering van de hoeveelheid 
stikstof die in de natuurgebieden terechtkomt – nu en in de toekomst. 
Er zijn geen onverklaarbare verschillen waargenomen ten opzichte van 
de systemen van het RIVM waarmee voor andere beleidsterreinen 
gegevens over de luchtkwaliteit worden berekend (de Emissieregistratie, 
grootschalige concentratie en depositiekaarten, de Monitoringstool en de 
diverse meetnetten om de concentraties in de lucht te meten). 
 
Wel doet het RIVM een aantal aanbevelingen om de verwerking van de 
emissiegegevens eenvoudiger te maken. Daarnaast constateert het 
RIVM dat de onderbouwing ontbreekt van een aantal beleidsbeslissingen 
om voor AERIUS hogere emissies te gebruiken dan voor andere 
beleidstrajecten, zoals voor de NEC-rapportage (emissieplafonds). Dit 
geldt vooral voor de emissies van het wegverkeer op het hoofdwegennet 
en voor de emissies van industrie en scheepvaart in het 
Rijnmondgebied. 
 
Het RIVM heeft dit onderzoek op verzoek van het ministerie van 
Economische zaken uitgevoerd. 
 
Kernwoorden: AERIUS, Natura 2000, emissie, depositie, 
Programmatische Aanpak Stikstof, NB-wet 
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Synopsis 

Review of AERIUS Monitor 
Data quality of Monitor (version 2014.2 and 2015) as used for the Dutch 
Nitrogen Action Programme (PAS) 

In the Netherlands the quality of nature in the ‘Natura 2000’ areas is - in 
most cases - limited by a high nitrogen load. This high load is caused by 
the large emission of nitrogen oxides and ammonia resulting from 
economic activities in agriculture, traffic, industry and other sources. 
 
The Dutch Nitrogen Action Programme (PAS) was launched to reduce 
the high nitrogen loads in 'Natura 2000' areas, and at the same time to 
enable spatial planning and economic development. The PAS went into 
effect on 1 July 2015, establishing that initiators of economic activities 
causing nitrogen deposition have to use the AERIUS instrument to 
calculate the nitrogen load in Natura 2000 areas. The calculation 
outcomes have to be sent with the application for the permit. 
 
In 2015-2016 RIVM became responsible for the deployment and 
maintenance of the AERIUS system and for making it available to the 
users. During this period RIVM checked how the AERIUS system works. 
This report describes the outcomes of the evaluation and concludes that 
AERIUS calculation of the nitrogen load on Natura 2000 areas is correct. 
Firstly, the AERIUS deposition results are in line with the outcomes from 
modelling air quality based on the same emission data, which are 
calculated by RIVM for other policy areas. And secondly, AERIUS gives a 
comparable fit to the concentrations measured with the national 
monitoring network for ammonia and nitrogen oxides. 
 
This report makes some recommendations to streamline the use of 
emission data in AERIUS. Furthermore, the report warns about the use 
of different policy assumptions in the PAS compared to those in other 
reporting obligations, such as the National Emission Ceiling (EU-NEC 
directive), which often result in higher emissions in AERIUS. This mainly 
refers to the emissions from road traffic, and emissions from the 
industry and international shipping in the Rijnmond area (Rotterdam 
harbour). 
 
This research was commissioned by the Netherlands Ministry of 
Economic Affairs. 
 
Keywords: nitrogen, ammonia, nitrogen oxides, AERIUS, Natura 2000, 
emission, deposition, Nitrogen Action Programme (PAS), Nature 
Conservation Act, 
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Samenvatting 

Schouw AERIUS-Monitor 
In Nederland wordt de kwaliteit van de natuur in de meeste Natura 
2000-gebieden beperkt door de hoge stikstofbelasting. Dit komt door de 
uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) van onder meer 
verkeer, industrie en landbouw. Deze uitstoot bereikt via de lucht als 
stikstofdepositie de natuurgebieden. Met de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) probeert Nederland deze stikstofdepositie terug te 
dringen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te 
maken. 
 
Op 1 juli 2015 werd het mogelijk om via het AERIUS-instrument 
vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) 
door te rekenen op stikstofdepositie en deze berekening te gebruiken bij 
de vergunningsaanvraag. Of een vergunning verleend kan worden hangt 
daarbij af van de stikstofgevoeligheid van het natuurgebied, de reeds 
aanwezige stikstofbelasting en die van de aanvraag. De reeds aanwezige 
stikstofbelasting is daarbij vastgesteld in de AERIUS Monitor database 
M2014.2 (AERIUS M14).  
 
RIVM onderzocht op verzoek van Ministerie van Economische Zaken, in 
het kader van programma 36 Programmatische Aanpak Stikstof PAS, of 
de gebruikte emissies juist zijn en of het berekenen van de depositie in 
AERIUS M14 correct is uitgevoerd. En hoe de toegepaste emissies zich 
verhouden tot de gebruikte emissies bij andere rapportages zoals die 
voor het nationale emissieplafond (NEC) en de berekeningen van de 
luchtkwaliteit in het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). 
 
AERIUS M14 brengt de totale stikstofdepositie op de Natura 2000-
gebieden in kaart voor de huidige en toekomstige situatie. Bij de 
berekening van de deposities gaat AERIUS Monitor uit van 
emissiegegevens van de Emissieregistratie zoals toegepast bij de 
Grootschalige Concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN/GDN-
kaarten). Voor een aantal sectoren en stoffen is daarbij een verfijning1 
doorgevoerd ten opzichte van de GCN/GDN-kaarten. Voor deze sectoren 
is beoordeeld in hoeverre deze verfijningen leiden tot verbetering van de 
nauwkeurigheid van de emissies en deposities. Daartoe zijn de emissies 
en deposities in AERIUS M14 vergeleken met de emissies en deposities 
in de GCN/GDN-kaarten. Ook zijn de ammoniakconcentraties die 
AERIUS M15 berekent vergeleken met de meest recente gemeten 
jaarconcentraties op de MAN-meetlocaties.  
 
Totale emissies per sector 
Voor een aantal onderdelen wijken de emissies binnen de PAS af van die 
in de andere hierboven benoemde beleidstrajecten en het ontbreekt 
daarbij aan onderbouwing van de gemaakte keuzes. De huidige en de 

 
1 AERIUS hanteert de term verfijning voor (1) ruimtelijk meer gedetailleerd gegevens en (2) voor aangepaste 
emissies voor enkele sectoren/regio’s 
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geprognotiseerde ontwikkeling van de verkeersemissies op het 
Hoofdwegennet leidt bijvoorbeeld voor het vrachtverkeer tot ruim 60% 
hogere emissies in 2030 dan voor het emissieplafond aan de EU wordt 
gerapporteerd. Ook de geprognotiseerde groei van de industrie in het 
Rijnmondgebied (HIC) en die van de zeescheepvaart van en naar de 
Rotterdamse haven zijn veel hoger dan de gehanteerde emissies in 
andere trajecten (GCN, EU- emissieplafond en de Monitoringstool voor 
luchtkwaliteit NSL).  
 
Deze significant hogere emissies kunnen worden gezien als een extra 
veiligheid voor het bereiken van de natuurwaarden maar belemmeren 
wel de ruimte voor andere actoren zoals landbouw of provinciale 
projecten. 
 
De verschillen in het landelijk emissietotaal voor NH3 tussen AERIUS 
M14 en RIVM GCN/GDN zijn relatief gering. 
Het effect van de op ammoniak gerichte PAS-maatregelen in AERIUS is 
echter kleiner dan als beleidsuitgangspunt wordt voorgesteld. Dat de 
helft van de gecreëerde depositieruimte beschikbaar is voor 
economische groei, moet dan nog worden verrekend. 
 
Berekende stikstofdepositie 
Gemiddeld over alle Natura 2000-gebieden komt de berekende 
stikstofdepositie in AERIUS goed overeen met de GDN (0,4% afwijking). 
De maximale afwijking in de stikstofdepositie per gebied bedraagt 16%. 
Bij 13 van de 134 Natura 2000-gebieden wijkt de gemiddelde 
stikstofdepositie meer dan 10% af. In absolute waarde bedraagt de 
maximale afwijking in de stikstofdepositie 240 mol/ha/jaar. 
 
Berekende versus gemeten stikstofconcentratie  
AERIUS rekent op een fijnere schaal (1 hectare) dan GCN/GDN-kaarten 
van het RIVM, (1000 * 1000 m2). Een vergelijk van de door beide 
systemen gemodelleerde concentratie voor het jaar 2013 met de 
gemeten ammoniakconcentratie per meetpunt in het Meetnet Ammoniak 
in Natuurgebieden (MAN) gaf voor beide systemen vergelijkbare 
resultaten: AERIUS geeft gemiddeld een iets betere overeenkomst met 
de gemeten concentratie, maar de ruis in de vergelijking met de 
metingen is groter dan bij de GCN.  
 
Beoordeling 
De beoordeling richt zich op: 

• de totale emissies en de emissies per sector 
• de ruimtelijke verdeling van de emissies per sector 
• de deposities in Natura 2000-gebieden 
• de ammoniakconcentraties op MAN meetlocaties. 

 
Uit de beoordeling komt naar voren dat: 

• De aangeleverde emissies correct in M14 zijn verwerkt. 
• Het vergelijk van de voor 2013 gemodelleerde ammoniak-

concentraties in M15 en de GCN met de gemeten concentraties in 
het MAN-meetnet is voor AERIUS iets beter is dan die via de GCN 
werd gemodelleerd. AERIUS liet echter wel meer ruis zien in de 
vergelijking met de metingen.  
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• De berekende depositie is vooral nabij open water door de 
verfijning afwijkend van die uit de GDN-kaarten. 

 
Op basis hiervan komt RIVM tot de volgende aanbevelingen (zie  
bijlage 1): 

• Onderbouw de beleidskeuze om voor de toekomst (2020 en 
2030) hogere emissies van het wegverkeer op het 
hoofdwegennet en hogere emissies vanuit het HIC en de 
zeescheepvaart naar Rotterdam te hanteren dan worden 
gerapporteerd in het kader van de NEC. (beide gaan uit van het 
WLO-scenario met hoge economische groei en van hetzelfde 
beleidspakket).  

• Gebruik waar mogelijk de emissiedata in de oorspronkelijke vorm 
(puntbronnen, lijnbronnen en oppervlaktebronnen), zodat latere 
verfijningen door bijvoorbeeld uitplaatsing uit Natura 2000-
gebieden of correcties van water naar land kunnen vervallen. 

• Herhaal in de toekomst jaarlijks de vergelijking tussen berekende 
concentraties via AERIUS en de gemeten concentraties in de 
RIVM meetnetten (LML en MAN). 
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1 Aanleiding en gebruikte methodiek 

AERIUS Monitordatabase 2014 (M14) brengt de totale stikstofdepositie 
op de Natura 2000-gebieden in kaart voor de huidige en toekomstige 
situatie. AERIUS Monitor bepaalt ook de depositieruimte en maakt de 
vergelijking met de verwachte ontwikkelingsbehoefte, uitgaande van de 
beleidskeuzes zoals vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg over de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Met de cijfers uit AERIUS M14 
wordt de uitvoering en het resultaat van de PAS, welke op 1 juli 2015 in 
werking is getreden, in beeld gebracht. 
 
AERIUS berekent de totale stikstofdepositie uit de nationale en 
internationale emissie van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). De 
emissiegegevens in AERIUS M14 zijn afgeleid van de emissiegegevens 
zoals toegepast bij de samenstelling van de GCN/GDN-kaarten 2014. 
Zowel de emissiegegevens voor 2012 als de percentages voor de 
emissieverandering en de ruimtelijke verdeling hiervan zijn 
overgenomen in AERIUS Monitor 2014. Voor een aantal sectoren (en 
stoffen) zijn in AERIUS Monitor veranderingen doorgevoerd ten opzichte 
van de GCN/GDN-kaarten: 

• stallen (NH3) 
• mest (NH3) 
• ENINA, inclusief mobiele werktuigen, in het Rijnmondgebied 

(NOX) 
• binnenvaart (NOx) 
• zeescheepvaart (NOx) 
• wegverkeer (NOx, NH3). 
• railverkeer (NOx) 
• luchtvaart (NOx)  

 
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft RIVM de 
kwaliteit beoordeeld van de emissies waarmee AERIUS Monitor rekent 
en de deposities die daarmee zijn berekend voor de huidige situatie 
(2014) en de toekomstjaren 2020 en 2030. De beoordeling van de 
kwaliteit van de emissiegegevens richt zich op de sectoren en stoffen 
waarvoor verfijningen zijn doorgevoerd ten opzichte van de GCN/GDN 
kaarten.  
 

1.1 Doelstelling en afbakening 
Doelstelling van het onderzoek is het beoordelen van de kwaliteit van: 

• de emissies waarvan AERIUS M14 uitgaat bij de berekening van 
de deposities voor de huidige situatie (2014) en toekomstige 
situaties (2020 en 2030) 

• de deposities in Natura 2000-gebieden, zoals berekend in AERIUS 
M14. 

 
De centrale vraag in de schouw van AERIUS Monitor is in hoeverre de 
verfijningen hebben geleid tot een nauwgezetter beeld van de emissies 
en deposities. 
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De vergelijking vindt grotendeels plaats op basis van de gegevens uit 
AERIUS M14. Omdat echter de berekende ammoniakconcentraties in 
deze versie niet meer beschikbaar waren is het vergelijk met de 
berekende concentraties uitgevoerd met de huidige versie van AERIUS 
Monitordatabase 2015.0 (M15) 
 
Buiten de scope van deze schouw valt de manier waarop in AERIUS 
toekomstige (MIRT-)projecten zijn opgenomen en hoe de berekening 
van de beschikbare ontwikkelruimte tot stand is gekomen.  
 

1.2 Aanpak 
Het onderzoek omvat de volgende stappen: 

1. Vergelijking van de emissies in 2012, 2014, 2020 en 2030 in 
AERIUS Monitordatabase 2014 (M14) met de emissies zoals 
gehanteerd bij de GCN/GDN-kaarten 2014: 
- de totale emissies en emissies per sector; 
- de ruimtelijke verdeling van de emissies per sector. 

2. Vergelijking van de stikstofdeposities per Natura 2000-gebied in 
2014, 2020 en 2030 in AERIUS M14 met de deposities in de 
GDN-kaarten 2014. 

3. Vergelijking van de ammoniakconcentraties in 2014 in AERIUS 
Monitordatabase 2015 (M15) met de in 2014 gemeten 
ammoniakconcentraties op de MAN-meetlocaties. 

4. Analyse van de oorzaken van de verschillen. 
5. Opstellen van aanbevelingen voor verbeteringen in toekomstige 

versies van AERIUS Monitor. 
 
Bij de vergelijking van de ammoniakconcentraties die AERIUS berekent 
met de gemeten ammoniakconcentraties (stap 3) is uitgegaan van 
concept concentraties die met M15 zijn berekend. Reden hiervoor is dat 
de berekende ammoniakconcentraties in M15 als tussenresultaat worden 
opgeslagen en daarmee zichtbaar zijn. M14 kende deze functionaliteit 
nog niet. 
 
Ten behoeve van het onderzoek heeft EZ de volgende gegevens van 
AERIUS Monitor aangeleverd: 

• tabellen met de totale emissies per GCN sector voor 2012/2014, 
2020 en 2030 

• bestanden (GIS) met de ruimtelijke verdeling van de emissies 
voor 2011/2012/2014, 2020 en 2030 (voor de sectoren waarvoor 
verfijningen zijn doorgevoerd) 

• gesommeerde depositiebijdragen NOx en NH3 (2014, 2020 en 
2030) en concentratiebijdragen NOx en NH3 (2014) op alle 
rekenlocaties van Monitor (hexagonen).  

 
De uitgangspunten en methoden die AERIUS toepast bij de berekening 
van de emissies, concentraties en deposities zijn beschreven in 
factsheets op de AERIUS site 
(www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-monitor-2014).  
 

1.3 Leeswijzer 
Bijlage 1 van dit rapport bevat ruim 20 aanbevelingen en bevindingen 
die deze schouw heeft voortgebracht. In hoofdstuk 2 en 3 zijn de 
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resultaten beschreven van de vergelijking van de emissies. In hoofdstuk 
2 staan de totale emissies per sector centraal. In hoofdstuk 3 is dit de 
ruimtelijke verdeling van de emissies. 
De resultaten van de vergelijking van de gemodelleerde deposities en 
concentraties komen aan bod in hoofdstuk 4. Het laatste hoofdstuk 
vergelijkt de gemodelleerde concentraties in de Natura2000 gebieden 
met de gemeten concentraties in met Meetnet Ammoniak 
Natuurgebieden (MAN). 
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2 Landelijke emissies 

Dit hoofdstuk vergelijkt de totale emissies van NH3 en NOx en de 
emissies per sector in AERIUS Monitordatabase 2014 (M14) met de 
emissies zoals gebruikt bij het berekenen van de GCN/GDN-kaarten 
2014. Hierbij is gekeken naar de emissies uit 2012 en de prognose van 
de emissies voor 2014, 2020 en 2030Per sector wordt ingegaan op de 
oorzaken van de verschillen tussen de emissies in AERIUS Monitor en de 
GCN/GDN-kaarten. Per sector zal worden ingeschat of de toegepaste 
verfijning een beter beeld van de emissies oplevert  en op basis hiervan 
worden aanbevelingen gedaan. 
 

2.1 Emissies NH3 en NOx in Nederland 
In dit hoofdstuk worden alle emissiecijfers gepresenteerd in kton NH3 
respectievelijk kton NOx (miljoenen kg). Voor 2012 wordt in RIVM 
autonoom de gepubliceerde emissie van 2012 getoond uit de dataset 
zoals vastgesteld per december 2013 en gebruikt in de GCN/GDN 2014. 
Voor 2014 wordt in RIVM autonoom de geïnterpoleerde emissie getoond  
 

 
Figuur 2-1 Landelijke emissie ammoniak (in kton) 
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tussen de vastgestelde emissie voor 2012 en de beleid bovenraming uit 
de GCN/GDN voor 2015 (exclusief het effect van PAS-maatregelen). 
Voor 2020 en 2030 wordt in RIVM autonoom de PBL onderraming van 
2020 respectievelijk 2030 geëxtrapoleerd naar 0% economische groei 
getoond. In RIVM groei wordt het verschil in emissie tussen de beleid 
bovenraming uit de GCN/GDN en het 0% groeiscenario getoond voor 
2020 respectievelijk 2030. 
Tot slot geeft RIVM PAS het effect van de PAS-maatregelen weer, zoals 
dit is opgenomen in de GCN/GDN 2014. Hierdoor geeft het totaal van de 
kolommen van 2020 en 2030 de emissie weer volgens het scenario met 
hoge groei (beleid bovenraming), zonder PAS-maatregelen. 
Alle RIVM-cijfers zijn gebaseerd op de cijfers zoals gepubliceerd in de 
GCN/GDN 2014. 
 
Alle AERIUS-cijfers zijn overgenomen uit de aangeleverde documentatie 
voor AERIUS M14. 
 

 
Figuur 2-2 Landelijke emissie stikstofoxiden (in kton) 
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vaststaand en voorgenomen beleid, oftewel de beleid bovenraming 
(BBR) van PBL. 
Voor de berekening van de emissies in zowel 2020 als 2030 wordt 
eveneens dit BBR-scenario gebruikt. Dit wordt vergeleken met een 
scenario zonder groei (PAS onderraming – POR). Hiervoor wordt het 
GCN/GDN-scenario met lage groei zonder het effect van voorgenomen 
beleid(de onderraming) geëxtrapoleerd tot 0% economische groei. Het 
verschil tussen het BBR-scenario en het POR-scenario, gecorrigeerd voor 
de al in 2014 gerealiseerde groei, wordt in AERIUS gepresenteerd als de 
groei van emissies ten gevolge van economische groei. 
 
Deze werkwijze is consequent gevolgd voor alle sectoren uit de 
GCN/GDN voor zowel NH3 als NOx, met uitzondering van de sectoren 
waarvoor in AERIUS zogenaamde verfijningen zijn doorgevoerd. In de 
volgende paragrafen worden per sector de gevolgen voor het landelijk 
emissietotaal van deze verfijningen getoond waar relevant voor de jaren 
2012, 2014, 2020 en 2030. 
 
Aanbeveling algemene werkwijze AERIUS 
Voor de berekening van de groei wordt in AERIUS geëxtrapoleerd van 
het lage groei-scenario zonder beleid, aan de hand van het hoge groei-
scenario met beleid. De effecten van het beleid worden hierdoor 
overgecompenseerd. Het is nauwkeuriger om te extrapoleren met het 
hoge groei-scenario zonder beleid (bovenraming) of vanaf het lage 
groei-scenario met beleid (beleid onderraming). 
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2.3 Landbouw stalemissies NH3 

 
Figuur 2-3 Landelijke stalemissies ammoniak (in kton) 
 
Voor de stalemissies maakt AERIUS een eigen berekening op basis van 
dieraantallen uit de landbouwtelling en de concept RAV. Deze gegevens 
zijn verder verfijnd met staltypen uit de vergunningsgegevens uit de 
Web-BVB en een provincie-afhankelijke weidereductie voor melkvee. 
Voor stallen die niet voldoen aan het Besluit Huisvesting, zijn de 
stalemissies gemaximeerd tot het emissieplafond uit het besluit. Voor 
toekomstige jaren wordt nog een aanpassing doorgevoerd, vanwege de 
aanname dat de stalemissies door natuurlijke vernieuwing zullen 
verlagen. 
 
Tabel 2.1 Stalemissies ammoniak met en zonder PAS-maatregelen (in kton) 
 AERIUS RIVM % 
2012 55,6 49,7 11,8 %
2014 48,3 49,3 -2,0 %
2020 48,5 

45,1 
47,3
42,5

2,4 %
6,0 %

Zonder PAS 
Met PAS 

2030 47,8 
38,2 

45,7
38,2

4,6 %
0,2 %

Zonder PAS 
Met PAS 

 
De stalemissies voor 2014 vallen in AERIUS bijna 1 kton lager uit dan bij 
RIVM, terwijl in 2012 nog een bijna 6 kton hogere emissie NH3 werd 
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berekend. Waarschijnlijk door in AERIUS gebruikte maximeringen van 
de stalemissies conform het Besluit Huisvesting. 
Zonder PAS-maatregelen blijft de emissie van ammoniak in AERIUS 
ongeveer constant, terwijl in de RIVM-cijfers wel een daling wordt 
voorzien van 2 kton NH3. In AERIUS wordt een groter effect van de PAS-
maatregelen voorzien (9,5 kton NH3 tegen 7,5 kton NH3 bij RIVM), 
waardoor er in 2030 geen verschil wordt voorzien tussen AERIUS en 
RIVM. 
 
In de GCN/GDN 2014 wordt voor de stalemissies alleen rekening 
gehouden met het rijksbeleid, terwijl in AERIUS ook de effecten van het 
aanvullende provinciale beleid worden meegenomen. De vergelijking van 
het effect van de PAS-maatregelen van het rijksbeleid geeft daarom het 
meeste inzicht. 
  
Tabel 2.2 Stalemissies ammoniak met alleen het rijksbeleid (in kton) 
 AERIUS RIVM % 
2020 45,6 42,5 7,3 % Met PAS 
2030 40,8 38,2 6,9 % Met PAS 

 
Als we alleen de effecten van het rijksbeleid beschouwen valt de 3 kton 
hogere amoniakemissie in zowel 2020 als 2030 op. 
 
Tabel 2.3 Stalemissies NH3 zonder PAS-maatregelen (in kton) 
Zonder PAS 2020 2030 
 AERIUS RIVM % AERIUS RIVM % 
Hoge groei 49,3 47,3 4,2 % 48,3 45,7 5,8 %
Geen groei 47,9 43,7 9,6 % 47,4 42,2 12,2%
Groei   1,4 3,6 0,9 3,4 
Groei na stagnatie 0,6 -  0,4 - 

 
De stalemissies zonder PAS komen in AERIUS 2 kton NH3 hoger uit dan 
in de RIVM-cijfers, in zowel 2020 als 2030. De scenario’s zonder groei 
zijn in AERIUS 4 kton NH3 hoger dan van RIVM in 2020 en 5 kton NH3 in 
2030. Dat is nog los van de stagnatiecorrectie die AERIUS toepast om te 
modelleren dat zonder PAS de groei van de stalemissies sterk wordt 
beperkt door de Natuurbeschermingswet. 
 
Tabel 2.4 Stalemissies NH3 met PAS-maatregelen (in kton) 
PAS effect 2020 2030 
 AERIUS RIVM % AERIUS RIVM % 
Autonoom 48,5 47,3 2,4 % 47,8 45,7 4,6 % 
Rijksbeleid 45,6 42,5 7,3 % 40,8 38,2 6,9 % 
Provinciaal 0,6 - 2,6 -  
Netto-effect 3,5 4,8 9,5 7,5  

 
Het netto-effect van de PAS-maatregelen op de stalemissies in de RIVM-
cijfers is in 2020 ruim 1 kton NH3 groter dan in AERIUS. In 2030 
bedraagt het verschil 2 kton NH3 in het voordeel van AERIUS. Dit 
verschil zit voornamelijk in de resultaten van het provinciale beleid, wat 
niet in de RIVM-cijfers is meegenomen. 
  
Het gepresenteerde netto-effect van de PAS-maatregelen op 
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stalemissies houdt nog geen rekening met de aanname in AERIUS dat 
de helft van de extra depositieruimte door de PAS beschikbaar komt 
voor economische groei. 
 
Verschillen stalemissies 
Voor de verschillen in stalemissies tussen AERIUS en RIVM kunnen een 
aantal oorzaken worden aangewezen: 

1. Het effect van de PAS verschilt enorm doordat in AERIUS veel 
preciezer wordt geschat welk effect de verschillende maatregelen 
hebben (stagnatie bij niet uitvoeren van de PAS, provinciaal 
beleid). Het effect van de PAS zoals dat wordt gepresenteerd in 
het beleid (en dus zoals dat in de RIVM/NEC is verwerkt) is voor 
2020 groter dan volgens AERIUS is gerechtvaardigd. Hierin is nog 
niet meegenomen dat een deel van het effect van de PAS 
ongedaan zal worden gemaakt, doordat de helft beschikbaar is 
als ontwikkelingsruimte. 

2. In AERIUS is uitgegaan van een groeiscenario op basis van 
dieraantallen, afkomstig van een raming van PBL. De RIVM-
cijfers zijn voor de vergelijking met de AERIUS-cijfers geschaald 
op basis van verwachte economische groei. 

3. De stalemissies uit het stagnerende groei scenario van AERIUS 
zijn gebaseerd op gelijkblijvende dieraantallen, feitelijk dat de 
emissies uit 2014 constant zijn gebleven, maar dat de stallen 
gemiddeld genomen minder ammoniakuitstoot hebben; terwijl de 
RIVM-cijfers een extrapolatie van de emissies in een lage groei 
naar een 0%-groeiscenario zijn. Door toename van de 
productiviteit kan bij hetzelfde aantal dieren namelijk toch meer 
omzet gehaald worden. Voor melkkoeien wordt dit bijvoorbeeld 
geschat op een groei  van de melkproductie van 9% in een 
periode van 10 jaar. [LEI – ontwikkeling veestapel – november 
2013] 

4. De basis voor de dieraantallen per staltype zijn in AERIUS verrijkt 
met gegevens uit de milieuvergunning met de Web-BVB. 

 
Door het gebruik van de Web-BVB wordt verwacht dat het staltype beter 
in beeld is in AERIUS dan voor RIVM. Anderzijds wordt verwacht dat de 
resultaten van het NEMA-model, waarop de stalemissies uit de 
GCN/GDN zijn gebaseerd,  nauwkeuriger zijn dan in AERIUS wordt 
gemodelleerd, aangezien daarin, naast het totaal ammoniakaal stikstof 
(TAN), rekening wordt gehouden met alle stikstofverliezen en de laatste 
wetenschappelijke inzichten worden meegenomen. De resultaten van 
het NEMA-model worden gebruikt voor rapportage aan de EU ter 
toetsing of Nederland voldoet aan de NEC-richtlijn en het Gothenburg 
Protocol.  
 
Aanbeveling sector landbouw stalemissies 
Voor AERIUS kan onderzocht worden of het NEMA-model 
geïmplementeerd kan worden. 
Voor de Emissieregistratie kan de informatie uit de Web-BVB de 
informatie over staltypes verbeteren. 
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2.4 Landbouw mestaanwending NH3 

Voor mestaanwending wordt in AERIUS aangenomen dat de NH3-emissie 
niet groeit ten opzichte van 2014, terwijl in de RIVM-cijfers wel een 
groei wordt voorspeld. Daar bovenop is in AERIUS 2,0 kton NH3 reductie 
opgenomen, als resultaat van de PAS-maatregelen. In de RIVM is 2,5 
kton reductie NH3 opgenomen als effect van de PAS-maatregelen voor 
de aanwending van mest. 
 

 
Figuur 2-4 Emissie ammoniak door mestaanwending (in kton) 
 
Tabel 2.5 Emissie NH3 sector Landbouw mestaanwending met en zonder PAS-
maatregelen (in kton) 
 AERIUS RIVM  % 
2014 35,7 35,7 - 
2020 
 

35,7 38,4 -7,1 % Zonder PAS
Met PAS 33,7 35,9 -6,2 %

2030 
 

35,7 41,3 -13,7 % Zonder PAS
Met PAS 33,7 38,8 -13,3 %

 
De aanname in AERIUS dat de emissie van NH3 door mestaanwending 
onafhankelijk is van de economische ontwikkeling zorgt voor een 
verschil met de ramingen van RIVM dat oploopt tot 5 kton NH3 in 2030.  
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Verschillen mestaanwending 
Voor mestaanwending is in AERIUS de beleidskeuze gemaakt uit te gaan 
van een gelijkblijvende emissie van NH3, terwijl in de RIVM-cijfers een 
groei is voorzien van de emissie door mestaanwending vanwege het 
gestegen aantal dieren. 
 
Aanbeveling mestaanwending 
Voor de mestaanwending in AERIUS wordt aanbevolen deze te schalen 
op basis van de raming voor dieraantallen van PBL. 
 

2.5 ENINA NOx 

 
Figuur 2-5 Emissie stikstofoxiden door de sector ENINA (in kton) 
 
Binnen het Rijnmondgebied zijn in AERIUS de emissies voor de sectoren 
Energie, Industrie en Afvalverwijdering (ENINA) uit de GCN/GDN 
vervangen door cijfers van de Provincie Zuid-Holland. Waar nodig zijn 
deze cijfers geëxtrapoleerd met 1% groei per jaar. Voor het 
Rijnmondgebied zijn de NOx-emissies van mobiele werktuigen voor de 
handling van containers opgenomen in de NOx-emissie van de sector 
ENINA. Daarnaast is de prognose voor 2024 overgenomen als 
groeibehoefte voor 2020. 
  

61,8 69,2 72,4 68,1 

8,6 16,3 

61,8 63,2 56,3 47,3 

9,3 21,4 

2012 2014 2020 2030
0

50

100

150

200

250

300

350

400

kt
on

 N
O

x

Emissie NOx sector ENINA

AERIUS Autonoom AERIUS Groei RIVM Autonoom RIVM Groei



RIVM Briefrapport 2015-0211 

 Pagina 25 van 68

Tabel 2.6 Emissie NOx sector ENINA in het Rijnmondgebied (in kton) 
 AERIUS RIVM Effect van 

verfijning 
Landelijk 

ENINA 
% 

2014 19,4 13,4 6,0 63,2 9,5 % 
2020 27,8 14,1 13,7 65,6 20,8 % 
2030 29,5 14,3 15,2 68,7 22,1 % 

 
De door AERIUS toegepaste aanpassing van de sector ENINA voor het 
Rijnmondgebied levert een overschrijding op van het RIVM-emissietotaal 
voor deze sector van 6 kton NOx in 2014. Voor 2020 en 2030 is bijna 
een verdubbeling van de NOx-emissie voor de sector ENINA in het 
Rijnmondgebied opgenomen in AERIUS ten opzichte van de RIVM-
cijfers. 
 
Naast de verfijning in het Rijnmondgebied, zijn in AERIUS prioritaire 
projecten opgenomen. De emissies van deze projecten komen in 
mindering op de voor andere economische activiteiten beschikbare 
groei. 
In AERIUS is de beleidskeuze gemaakt de NOx-emissies van de 
projecten in Zeeland volledig op te nemen in de groei, de andere 
projecten worden gemaximeerd tot de groei van de sector ENINA. 
 
Tabel 2.7 NOx-emissie door prioritaire projecten in de sector ENINA (in kton) 
 AERIUS 

projecten 
Groei Effect van 

verfijning 
Landelijk 

ENINA 
% 

2020 19,9 6,9 1,7 65,6 2,6 % 
2030 19,9 15,7 0,5 68,7 0,8 % 

 
Tabel 2.8 NH3-emissie door prioritaire projecten in de sector ENINA (in kton) 
 AERIUS 

projecten 
Groei Effect van 

verfijning 
Landelijk 

ENINA 
% 

2020 0,7 0,3 nvt 2,2 - 
2030 0,7 0,7 nvt 2,4 - 

 
Voor zowel 2020 als 2030 is extra groei van de emissie NOx opgenomen 
voor de prioritaire projecten van de Provincie Zeeland. Op het landelijk 
emissietotaal voor de hele sector is het effect beperkt. 
De groeibehoefte van prioritaire projecten voor de emissie NH3 is 
gemaximeerd tot de beschikbare groei. 
 
Zowel de verfijning voor het Rijnmondgebied als de extra groei voor de 
prioritaire projecten van de provincie Zeeland zijn beleidskeuzes. De 
onderbouwing van de door de Provincie Zuid-Holland geleverde cijfers 
ontbreekt, maar de aanleiding voor deze verfijning lijkt ingegeven door 
(maximale) emissies zoals in vergunningen is opgenomen.  
 
Aanbeveling sector ENINA 
Het zou consequent zijn als voor 2020 in AERIUS de emissiecijfers van 
de Provincie Zuid-Holland voor 2024 worden teruggeschaald met 1% per 
jaar. 
Daarnaast is het niet duidelijk hoe de verfijning in het Rijnmondgebied 
in de toekomst gemonitord kan worden. 
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2.6 Zeescheepvaart NOx 

Voor de NOx-emissie van de sector zeescheepvaart in het 
Rijnmondgebied worden de cijfers van de Provincie Zuid-Holland voor 
2024 gebruikt als de groeibehoefte voor 2020 in AERIUS. Voor 2030 
worden de emissies vervolgens geëxtrapoleerd met 1% per jaar. 
 

 
Figuur 2-6 Emissie stikstofoxiden van sector zeescheepvaart (in kton) 

 
Tabel 2.9 Emissie NOx sector zeescheepvaart op NCP in Rijnmondgebied (in 
kton) 
 AERIUS RIVM Effect van 

verfijning 
RIVM 

Landelijk 
% 

2014 19,7 19,7 - 82,7 - 
2020 32,4 18,3 12,7 80,1 15,9 % 
2030 34,4 19,3 14,7 84,3 17,4 % 

Tabel 2.10 Emissie NOx sector zeescheepvaart totaal in Rijnmondgebied (in 
kton) 
 AERIUS RIVM Effect van 

verfijning 
RIVM 

landelijk 
% 

2014 29,3 29,3 - 107,5 - 
2020 50,0 27,5 20,7 100,6 20,6 % 
2030 53,1 29,8 23,8 107,7 22,1 % 

 
Door de verfijning van de zeescheepvaart in AERIUS voor het 
Rijnmondgebied treedt in 2020 een overschrijding van de RIVM-emissies 
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op van 21 kton NOx, waarvan 13 kton NOx op het Nederlands 
Continentaal Plat (NCP). In 2030 bedraagt de overschrijding van de 
RIVM-cijfers door de verfijning van de zeescheepvaart zelfs 24 kton NOx, 
waarvan bijna 15 kton NOx op het NCP. 
 
Voor de bijdrage van de prioritaire projecten van Rijkswaterstaat aan de 
sector zeescheepvaart is met OPS de depositie berekend. De gemiddelde 
depositie van de projecten per jaar is in mindering gebracht op de 
berekende groei van zowel 2020 als 2030, die beschikbaar is voor 
ontwikkeling van andere economische activiteiten. Voor de 
zandsuppletie-projecten is alleen een bijdrage aan de NOx-emissie in 
2020 opgenomen.  
 
Tabel 2.11 Emissie NOx uit prioritaire projecten sector zeescheepvaart op het 
NCP (in kton) 
 AERIUS  

IenM 
projecten 

Groei Effect van 
verfijning 

RIVM 
landelijk 

% 

2014 - - - 82,7 - 
2020 0,7 9,3 nvt 80,1 nvt 
2030 0,6 14,9 nvt 84,3 nvt 

 
Tabel 2.12 Emissie NOx uit prioritaire projecten sector zeescheepvaart totaal (in 
kton) 
 AERIUS  

IenM 
projecten 

Groei Effect van 
verfijning 

RIVM 
landelijk 

% 

2014 - - - 107,5 - 
2020 4,4 11,8 nvt 100,6 nvt 
2030 4,2 19,4 nvt 107,7 nvt 

 
De bijdrage van de prioritaire IenM-projecten in deze sector aan het 
landelijk totaal is relatief gering. Er is voldoende groei aanwezig om 
ruimte te bieden aan de projecten. 
 
De onderbouwing van de door de Provincie Zuid-Holland voor het 
Rijnmondgebied geleverde cijfers ontbreekt, maar de verfijning lijkt 
eerder ingegeven om extra groei in het Rijnmondgebied mogelijk te 
maken dan om een nauwkeuriger beeld van de emissies te creëren. 
  
Aanbeveling sector zeescheepvaart 

• Omdat de verfijning voor de sector zeescheepvaart in het 
Rijnmondgebied is berekend als groei ten opzichte van de 
emissie in het Rijnmondgebied van 2014, is er geen rekening 
mee gehouden dat die emissie in het zichtjaar 2020 licht is 
gedaald (verschil -1,8 kton NOx) respectievelijk is gestegen in 
2030 (verschil +0,5 kton NOx). Oftewel, in AERIUS is voor 2020 
in het Rijnmondgebied niet de beoogde 50,0 kton NOx 
opgenomen, maar in totaal 48,2 kton NOx. Voor 2030 is in plaats 
van 53,1 kton NOx juist 53,6 kton NOx opgenomen. Wij adviseren 
om de basisemissie uit 2014 eerst te schalen naar het zichtjaar 
alvorens de extra groei voor het Rijnmondgebied te berekenen. 
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• Door de verfijning voor het Rijnmondgebied te behandelen als 
extra groei, treedt een verdubbeling op ten opzichte van de 
normale berekende groei. Wij adviseren om dit te corrigeren. 

• Het zou consequent zijn als voor 2020 in AERIUS de 
emissiecijfers van de Provincie Zuid-Holland van 2024 worden 
teruggeschaald met 1% per jaar. 

• In AERIUS Monitor is de berekende depositie van de prioritaire 
projecten van Rijkswaterstaat in mindering gebracht op de voor 
groei beschikbare emissie. Wij adviseren om de volledige 
emissiebijdrage in mindering te brengen, rekening houdend met 
tijdelijke effecten. 

 
2.7 Binnenvaart NOx 

Voor de sector binnenvaart in het Rijnmondgebied zijn in AERIUS de 
emissies van de GCN/GDN vervangen door die van de Provincie Zuid-
Holland. 

 
Figuur 2-7 Emissie stikstofoxiden sector binnenvaart (in kton) 
 
De prognose voor 2024 is overgenomen als groeibehoefte voor 2020. De 
groeibehoefte van 2030 is eveneens gebaseerd op deze prognose, 
geëxtrapoleerd met 1% groei per jaar. 
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Tabel 2.13 Emissie NOx sector binnenvaart in het Rijnmondgebied (in kton) 
 AERIUS RIVM Effect van 

verfijning 
RIVM 

landelijk 
% 

2014 3,1 2,2 0,9 25,8 3,5 % 
2020 4,2 2,1 2,1 24,7 8,5 % 
2030 4,5 2,3 2,2 27,5 7,7 % 

 
De verfijning voor de sector binnenvaart in AERIUS van het 
Rijnmondgebied levert in de toekomstige jaren ter plaatse een 
verdubbeling op ten opzichte van de RIVM-cijfers. 
 
Voor de bijdrage van de projecten van Rijkswaterstaat aan de sector 
binnenvaart is de totale bijdrage voor 2020 en 2030 constant gehouden. 
Voor de zandsuppletie-projecten is alleen een bijdrage aan de NOx-
emissie in 2020 opgenomen.  
 
Tabel 2.14 Emissie NOx door projecten IenM sector binnenvaart (in kton) 
 AERIUS  

IenM projecten
RIVM 
groei

Effect van 
verfijning 

RIVM 
landelijk 

% 

2014 - - - 25,8 - 
2020 0,5 2,5 nvt 24,7 nvt 
2030 0,5 6,4 nvt 27,5 nvt 

 
De RIVM-groei in tabel 2.14 is lager dan in figuur 2-7, omdat binnen het 
Rijnmondgebied de emissies van de sector binnenvaart zijn vervangen, 
inclusief de bijbehorende groei. In de tabel wordt dus de landelijke 
resterende groei weergegeven voor 2020 en 2030. 
 
Voor de projecten van IenM is voldoende groei beschikbaar.  
 
De onderbouwing van de door de Provincie Zuid-Holland voor het 
Rijnmondgebied geleverde emissies van de sector binnenvaart 
ontbreekt, maar de verfijning lijkt eerder ingegeven om extra groei in 
het Rijnmondgebied mogelijk te maken dan om een nauwkeuriger beeld 
van de emissies te creëren. 
 
Aanbeveling sector Binnenvaart 
Het zou consequent zijn als voor 2020 in AERIUS de emissiecijfers van 
de Provincie Zuid-Holland van 2024 worden teruggeschaald met 1% per 
jaar. 
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2.8 Wegverkeer NOx & NH3 
Er kan geen groei worden berekend uit de RIVM-cijfers omdat door de 
extra voorgenomen beleidsmaatregel ‘Aanscherping testprocedure Euro-
6’ de emissie van NOx in het BBR-scenario lager is dan in het scenario 
zonder economische groei. 

 
Figuur 2-8 Emissie stikstofoxiden hoofdwegennet (in kton) 
 
Voor de berekening van de depositie van het hoofdwegennet is een 
verfijning toegepast in AERIUS. De depositie van NH3 en NOx binnen 3 
km van het hoofdwegennet is berekend met het model 
Voorspellingssysteem Luchtkwaliteit Wegtracés (VLW) van ECN.  
De depositie van NH3 en NOx op meer dan 3 km afstand van het 
hoofdwegennet wordt berekend met OPS. 
 
Tabel 2.15 Emissie NOx sector verkeer hoofdwegennet (in kton) 
 AERIUS 

 
RIVM Effect van 

verfijning 
% 

2012 58,3 48,0 10,3 21 %
2014 58,3 40,4 17,9 44 %
2020 59,6 20,8 38,7 186 %
2030 35,1 10,8 24,3 224 %

 
De aanpassing voor het hoofdwegennet in AERIUS zorgt voor meer dan 
een verdubbeling van de emissie NOx in 2020 en meer dan 
verdrievoudiging in 2030. 
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De aanpassing voor het hoofdwegennet leidt ook tot een verschil in de 
emissie van NH3. 
 
Tabel 2.16 Emissie NH3 sector verkeer hoofdwegennet (in kton) 
 AERIUS 

 
RIVM Effect van 

verfijning 
% 

2012 1,6 1,6 0,1 4 %
2014 1,6 1,6 0,1 4 %
2020 2,8 1,6 1,2 78 %
2030 2,4 1,6 0,8 49 %

 
De toegepaste aanpassing zorgt voor een extra emissie van 1 kton NH3 
in zowel 2020 als 2030. De bijdrage van het hoofdwegennet aan het 
landelijk emissietotaal voor NH3 is gering. 
 
De emissies uit wegverkeer voor het onderliggend wegennet (binnen en 
buiten de bebouwde kom) zijn overgenomen van RIVM. 
 
Verschillen hoofdwegennet 
Het verkeersmodel van Goudappel Coffeng dat gebruikt is voor AERIUS 
rapporteert structureel een hogere emissie dan in de RIVM/NEC-cijfers is 
opgenomen, ook voor het basisjaar. De verschillen zitten vooral in een 
verschil in toedeling van de intensiteiten in de gerealiseerde jaren. Met 
name in de toedeling van bestelverkeer bij het lichte verkeer (RIVM) of 
het (middel-) zwaar wegverkeer (Goudappel Coffeng / AERIUS). Dit 
verschil kan oplopen tot 40% meer jaarkilometrage van het 
vrachtverkeer. Omdat bovendien een hogere emissiefactor geldt voor 
(middel-) zwaar verkeer, kan het verschil oplopen tot 26 kton NOx 
(cijfers 2011). 
 
Specifiek voor AERIUS kan nog opgemerkt worden dat voor de 
berekening van de groei in de zichtjaren 2020 en 2030 de 
emissiefactoren van 2016 respectievelijk 2020 gebruikt worden. Het 
effect van de verschoning van het wagenpark wordt daardoor slechts 
voor een klein deel meegenomen in de berekeningen.  
 
Vervolgens wordt als groei voor zowel 2020 als 2030 de som van de 
berekende groei over de hele periode 2014-2030 genomen. Voor 2020 
wordt daar bovenop nog een extra marge van 12,5 kton NOx 
gehanteerd. 
 
Tot slot wordt in de prognoses in AERIUS uitgegaan van een uitbreiding 
van 130 km/uur overal waar dat mogelijk is, terwijl deze uitbreiding 
slechts ten dele is opgenomen in het RIVM BBR-scenario. 
 
Afgezien van de verdeling van de verkeersintensiteiten over de 
verschillende categorieën lijkt de in AERIUS doorgevoerde aanpassing 
voor het wegverkeer ingegeven door beleidskeuzes. De onderbouwing 
bij de beleidskeuzes ontbreekt, en lijkt meer ingegeven door juridische 
redenen dan om de nauwkeurigheid te vergroten. 
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Aanbeveling hoofdwegennet 
Om de verschillen in de toedeling van de verkeersintensiteiten van met 
name het bestelverkeer beter te kunnen duiden, is nader onderzoek 
vereist. 
 

2.9 Railverkeer NOx 
De emissies uit railverkeer zijn overgenomen van RIVM. In de depositie 
is voor toekomstige jaren (2020 en 2030) een extra groeibehoefte 
opgenomen van 5 mol NOx/ha/jaar direct langs het spoor, afnemend 
met de afstand tot het spoor uitgaande van een verspreidingsprofiel dat 
representatief is voor railverkeer.  
Door de gekozen wijze van berekening heeft deze verfijning geen effect 
op de landelijke emissietotalen voor railverkeer. 
 

2.10 Luchtverkeer NOx 

Voor de nationale luchthavens zijn door IenM ruimtelijk verfijnde 
emissies aangeleverd voor 2012. Voor 2020 en 2030 wordt uitgegaan 
van de maximale capaciteit van luchthavens. 
 

 
Figuur 2-9 Emissie stikstofoxiden luchtverkeer (in kton) 
 
Projecten Defensie luchtverkeer 
Voor de prioritaire projecten van Defensie is met OPS een 
depositieberekening gemaakt voor 2020 en 2030. De depositiebijdrage 
van deze projecten is opgenomen in de groei voor luchtverkeer. 
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Tabel 2.17 Emissie NOx sector luchtverkeer nationale luchthavens & prioritaire 
projecten (in kton) 
 AERIUS Projec-

ten 
RIVM Effect van 

verfijning 
RIVM 

landelijk 
% 

2014 3,2 - 3,2 - 3,4 0,6 % 
2020 5,2 0,2 4,3 1,0 4,6 21,4 % 
2030 5,2 0,2 5,5 -0,2 5,9 nvt 

 
De aanname in AERIUS dat in 2020 de capaciteit van de luchthavens 
volledig benut wordt, zorgt voor een overschrijding van de RIVM-cijfers. 
De bijdrage van het luchtverkeer aan het landelijk totaal van NOx is 
gering. 
 
De emissie van projecten van defensie bedraagt slechts 0,15 kton NOx 
voor zowel 2020 als 2030. In vergelijking met de reeds toegepaste 
verfijning voor het luchtverkeer, is de bijdrage van deze projecten 
gering. 
 
Aanbeveling sector Luchtverkeer 
De berekeningen voor het luchtverkeer zoals opgenomen in AERIUS zijn 
ruimtelijk gedetailleerder dan voor de cijfers van RIVM. Onderzocht kan 
worden of deze werkwijze in de Emissieregistratie opgenomen kan 
worden. 
 

2.11 Mobiele werktuigen NOx 

 
Figuur 2-10 Emissie stikstofoxiden mobiele werktuigen (in kton) 
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De inzet van mobiele werk- en vaartuigen ten behoeve van prioritaire 
projecten van Rijkswaterstaat voor het hoofdvaarwegennet zijn als 
verfijning aan AERIUS toegevoegd. 
 
Op basis van door IenM geleverde locaties en emissies is een 
depositieberekening gemaakt in OPS. De berekende gemiddelde 
depositie voor de periode 2014-2020 is in het jaar 2020 opgenomen als 
groeibehoefte. Voor de periode 2020-2030 zijn geen projecten 
opgenomen. 
 
Tabel 2.18 Emissie NOx prioritaire projecten sector mobiele werktuigen bouw + 
overig (in kton) 
 AERIUS  

IenM 
projecten 

RIVM 
groei 

Effect 
van 

verfijning

RIVM 
landelijk 

% 

2014 0,3 - 0,3 11,4 2,8 % 
2020 1,2 1,2 0,0 8,9 0,6 % 

 
De berekende bijdrage van de projecten van IenM zorgt voor een 
geringe overschrijding van de RIVM-cijfers in deze sector. Mobiele 
werktuigen leveren een geringe bijdrage aan het landelijk emissietotaal 
van NOx. 
 

2.12 Overige sectoren NOx & NH3 

 
Figuur 2-11 Emissie stikstofoxiden van overige sectoren (in kton) 
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Figuur 2-12 Emissie ammoniak overige sectoren (in kton) 
 
Om de geraamde economische groei daar te laten plaatsvinden, waar 
ook groei wordt verwacht, is in AERIUS een lijst opgesteld van voorziene 
prioritaire projecten (s1 en s2). 
Als de emissies van de projecten passen binnen de RIVM-groei, dan 
wordt de beschikbare groei met de projectgrootte verlaagd. Is het 
project groter dan de groei, dan wordt het project daarop afgetopt. Dit 
geldt niet voor IenM, Defensie en s1 projecten uit Zeeland.  
 
Tabel 2.19 Emissie prioritaire projecten sector glastuinbouw (in kton) 
  AERIUS RIVM groei Projecten % 
NOx 2020 4,5 0,4 2,5 nvt 
 2030 5,5 1,8 2,5 nvt 
NH3 2020  - 0,0 nvt 
 2030  - 0,0 nvt 

 
De RIVM-groei in de sector Glastuinbouw wordt meer dan volledig 
geconsumeerd door de projecten van de provincies. In dit geval wordt 
de bijdrage van de projecten beperkt tot de RIVM-groei. Voor NH3 zijn er 
geen RIVM-emissiecijfers van deze sector. 
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Tabel 2.20 Emissie prioritaire projecten sector consumenten (in kton) 
  AERIUS RIVM groei  Projecten  % 
NOx 2020 5,2 0,3 0,2 nvt 
 2030 4,4 0,6 0,2 nvt 
NH3 2020 12,1 0,2 0,0 nvt 
 2030 12,5 0,5 0,0 nvt 

 
De RIVM-groei in de sector Consumenten wordt nagenoeg geheel 
gebruikt voor de projecten van Defensie en de provincies. 
 
Tabel 2.21 Emissie van prioritaire projecten in de sector handel, diensten en 
overheid (in kton) 
  AERIUS RIVM groei  Projecten  % 
NOx 2020 5,8 0,4 0,0 nvt 
 2030 6,4 1,2 0,0 nvt 

 
Voor de projecten van Defensie in de sector HDO is voldoende RIVM-
groei beschikbaar. 
 
Verschillen projecten 
De verschillen tussen de AERIUS berekening en  de RIVM-raming zijn 
klein voor de genoemde projecten. Stuk voor stuk leveren ze een kleine 
bijdrage aan het landelijk totaal. 
 

2.13 Conclusie emissie NOx en NH3 landelijk totaal 

 
Figuur 2-13 Emissie stikstofoxiden verschillen verklaard (in kton) 
 
De beschreven methode is in AERIUS Monitor versie 2014.2 consequent 
gevolgd. De hoofdoorzaak van verschillen in emissies tussen AERIUS en 
RIVM is de doorgevoerde aanpassing in de eerste plaats die voor het 
hoofdwegennet en daarnaast in het Rijnmondgebied (sectoren ENINA, 
zeescheepvaart en in mindere mate binnenvaart).Door de toename van 
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het emissietotaal in AERIUS ten opzichte van RIVM overschrijdt de NOx-
emissie in 2014 (261,6 kton) het nationale emissieplafond (260 kton). 
 
Een eenduidige lijn voor het gebruik van emissiecijfers binnen alle 
programma’s (emissieregistratie, PAS, NSL, NEC, etc.) zou wenselijk 
zijn. 
 

 
Figuur 2-14 Emissie ammoniak verschillen verklaard (in kton) 
 
Ook voor NH3 is de oorzaak van verschillen in emissies tussen AERIUS 
en RIVM gelegen in de toegepaste verfijningen, en niet door fouten in de 
verwerking in AERIUS. Voor NH3 verschilt uiteindelijk het nationale 
totaal niet veel.
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3 Emissies op de kaart: effect van de lokale verfijningen 

In de AERIUS Monitordatabase M2014.2 zijn de kaarten met emissies 
per sector uit de ER2014 overgenomen, behalve voor zogenaamde 
verfijnde sectoren. Daarom is de vergelijking in dit hoofdstuk beperkt tot 
de sectoren 

1. Landbouw, stalemissies 
2. Landbouw, kunstmest 
3. ENINA 
4. Wegverkeer, hoofdwegennet 
5. Binnenvaart 
6. Zeescheepvaart 

 
3.1 Landbouw, stalemissie (NH3) 

Voor zowel ER als AERIUS wordt uitgegaan van het GIAB+ 2012, zoals 
dat door Alterra is aangeleverd. Dit bestand bestaat uit een deel met 
gegevens over dieraantallen/locatie en een deel met gegevens over 
staltypen. Beide gegevens zijn gebaseerd op de landbouwtelling 2012. 
Binnen AERIUS worden de dieraantallen en locaties uit GIAB+ zoveel 
mogelijk gekoppeld aan de staltypen en bijbehorende RAV-factoren uit 
het Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB). Dit bestand wordt door 
gemeenten en omgevingsdiensten gebruikt voor vergunningverlening. 
Wanneer er geen koppeling mogelijk is tussen GIAB+ en het BVB wordt 
teruggevallen op het staltype uit GIAB+. Het uiteindelijke resultaat is 
het zogenaamde ‘GIAB++’ bestand. Een gedetailleerde beschrijving van 
de voor AERIUS gebruikte koppelingsmethodiek geeft [Grontmij, 
Koppeling tussen GIAB+ en BVB, juni 2015]. 
Voor ER is geen gebruik gemaakt van staltypen uit het BVB, maar 
uitsluitend van de staltypen en bijbehorende RAV-factoren uit GIAB+, 
waarbij alleen de bedrijven met een SO (standaardopbrengst) >= 3.000 
euro worden meegenomen. Voor de bedrijfslocaties hanteert AERIUS 
coördinaten die zijn afgerond tot op 50 meter, voor ER wordt deze 
afronding niet toegepast. Dit kan ertoe leiden dat een aantal locaties, 
die binnen ER apart worden onderscheiden, binnen AERIUS als een 
locatie worden opgenomen (zie ook het voorbeeldkaartje). 
Bovenstaande verschilpunten resulteren uiteindelijk in 52.133 locaties in 
GIAB+ 2012 (basis voor ER) en 50.168 locaties in GIAB++ (basis voor 
AERIUS). Er is echter nauwelijks verschil in het totale aantal ‘geplaatste 
dieren’ per staltype, zie tabel 6.2 en 6.3 in [Grontmij, Koppeling tussen 
GIAB+ en BVB, juni 2015]. 
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Figuur 3-1 Detailkaart Gelderse Vallei, met in rood GIAB+ locaties ( ER) en in 
blauw GIAB++ (AERIUS). 
 
Verschillen AERIUS ER 
De verschillen per vierkante kilometer zijn in eerste instantie berekend 
op basis van de totale emissies in 2012, zoals genoemd in § 2.3 
(AERIUS 55,7 kton en ER 49,7 kton NH3). Het resultaat is weergegeven 
in figuur 3-2. Het totale aantal vierkanten waarvoor een verschil is 
berekend bedraagt 20.254. Verschillen zijn er vooral voor Noord-
Limburg, de Gelderse vallei en –in mindere mate- het oosten van 
Gelderland en Overijssel. De rode kleuren geven aan dat de AERIUS-
emissies hoger liggen, dit is voor 18.302 vierkanten het geval. Voor 
17.097 vierkanten liggen de verschillen tussen 0 en 1.350 kg. 

 
Figuur 3-2: Verschilkaart NH3 stalemissies (kg/km2). Positieve getallen 
betekenen dat AERIUS hogere emissies geeft. 
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Om te bekijken wat voor invloed de verdeling heeft, is nogmaals het 
verschil per vierkante kilometer berekend, maar nu met het ‘AERIUS 
totaal’ van 55,7 mln kg voor beide verdelingen. Dit resulteert in de kaart 
van figuur 3-3. De getoonde verschillen zijn nu uitsluitend een gevolg 
van een andere verdeling. Ook hier komen Noord-Limburg, O-
Gelderland en Overijssel naar voren.  
Nu overheersen echter –bij gelijke schaalverdeling!- de blauwe kleuren.  
Dit betekent dat de ‘AERIUS’ verdeling voor veel vierkanten in deze 
gebieden minder emissie toekent dan de ER verdeling. Een oorzaak 
hiervoor kan zijn dat AERIUS een maximum hanteert voor de 
emissiehoeveelheid die aan een staltype mag worden toegekend (Besluit 
emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren), ER doet dat niet 
waardoor lokaal (veel) hogere emissiehoeveelheden mogelijk zijn. 
 

 
Figuur 3-3: Verschilkaart NH3 stalemissies (kg/km2), uitgaande van gelijke 
emissietotalen. Positieve getallen betekenen dat AERIUS hogere emissies geeft. 
 

3.2 Landbouw, emissie door aanwending kunstmest (NH3) 
Het landelijk totaal op basis van het AERIUS bestand bedraagt 
10,29kton. Dit komt vrijwel overeen met het totaal uit de 
Emissieregistratie voor 2011 (dataset 2011 definitief): 10,33kton.  
De verdeling van AERIUS en ER is gebaseerd op het MAMBO model, 
geaggregeerd naar 1x1km. Dit model is ontwikkeld door het LEI en 
gebruikt (locatie)gegevens uit GIAB+, in combinatie met gegevens over 
landgebruik uit LGN6 en de Basisregistratie Percelen. De gebruikte 
resultaten zijn voor 2010, omdat er pas dit jaar nieuwe berekeningen 
zijn gedaan (voor 2013). Langs de randen van N2000 gebieden verfijnt 
AERIUS de verdeling tot gridcellen van 200x200 meter. Ook gaat 
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AERIUS er vanuit dat er binnen N2000 gebieden geen emissies door 
toepassing van kunstmest voorkomen. Emissies die –op 1x1 km- toch in 
N2000 gebieden terechtkomen worden ‘uitgeplaatst’ en verdeeld over de 
rest van Nederland. 
 
Voor de verfijning is in een aantal gevallen gebruik gemaakt van de 
kaart ‘beschermde natuurmonumenten’ (versie 1-07-2015) als 
aanvulling op de N2000 kaart. Dit is bijvoorbeeld het geval rond het 
Braassemermeer, de Langeraarse plassen en heidegebieden rond 
Blaricum (zie figuur 3-4) 
 

 
Figuur 3-4: verfijning heidegebieden bij Blaricum op basis van de kaart 
'beschermde natuurmonumenten' (begrenzing met blauwe lijn) 
 
Op een aantal plaatsen is er ondanks deze verfijning toch nog sprake 
van overlap tussen het AERIUS grid en de N2000 kaart. Dit is onder 
andere het geval in de Biesbosch en rond het Veluwemeer (zie Figuur 
3-5). 
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Figuur 3-5: overlap Biesbosch en Veluwemeer: AERIUS gridcellen binnen de 
Natura 2000-begrenzing (groene lijn) 
 
De kaartjes in figuur 3-6 geven de verdeling voor AERIUS respectievelijk 
ER, met dezelfde schaalverdeling.  
Met nagenoeg gelijke emissietotalen en eenzelfde uitgangspunt voor de 
verdeling vertoont het landelijk beeld nauwelijks verschil. Wel is te zien 
dat AERIUS geen emissie toekent aan vierkanten binnen N2000 
gebieden.  
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Figuur 3-6: NH3-emissies door aanwending kunstmest (kg/km2), links AERIUS, 
rechts ER  
 
Onderstaande verschilkaart is het resultaat voor AERIUS- ER bij gelijk 
emissietotaal (dat van AERIUS:10,29 mln kg). De ontstane verschillen 
zijn nu uitsluitend het gevolg van een verschil in verdeling. 
Op een resolutie van 1x1 km geeft de AERIUS verdeling rondom N2000 
gebieden minder emissie dan ER, het resultaat van de ‘uitplaatsing’ en 
verdeling over Nederland. Buiten de N2000 gebieden wordt er met de 
AERIUS verdeling juist (wat) meer emissie toegekend, dit effect is het 
grootst voor akkerbouw- en (veen)weide gebieden. 
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Figuur 3-7: Verschilkaart NH3 emissie aanwending kunstmest (kg/km2), bij 
gelijke emissietotalen. Positieve getallen betekenen dat AERIUS hogere emissies 
geeft.  
 

3.3 ENINA in Rijnmondgebied (NOx)  
Het geleverde AERIUS bestand bevat emissies voor mobiele werktuigen, 
energieproductie en diverse industriële sectoren (o.a. basismetaal, 
chemie, voedings- en genotmiddelen industrie), met een emissietotaal 
van 22,3 mln ton. De locatie van de AERIUS bronnen is te zien op 
onderstaande kaart.  
 

           
Figuur 3-8: Locatie bronnen AERIUS 
 
Figuur 3.9 toont de vierkanten (1x1 km) waaraan zowel AERIUS als ER 
emissies toekennen. De totale ER emissie binnen deze vierkanten 
bedraagt 7,8mln ton NOx, tegenover 20,2 ton voor AERIUS, met 
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dezelfde sectoren. De ER verdeling is gebaseerd op de locaties en 
emissies van e-MJV plichtige bedrijven, aangevuld met een verdeling op 
basis van arbeidsplaatsen voor emissies van de overige bedrijven. Voor 
de niet e-MJV bedrijven zijn locatie en aantal arbeidsplaatsen gebaseerd 
op KvK gegevens. 
 

 
Figuur 3-9: Locatie vierkanten(groen) met emissie voor zowel AERIUS als ER 
 
Figuur 3.10 geeft voor de groene vierkanten de ruimtelijke verdeling van 
de AERIUS emissie. Het gaat hier om een relatieve verdeling, met per 
vierkant het (procentuele) aandeel in het totaal. 

 
Figuur 3-10: Emissieverdeling AERIUS per vierkante kilometer  
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Figuur 3.11 geeft voor dezelfde vierkanten de relatieve verdeling voor 
ER. 

 

 
Figuur 3-11: Emissieverdeling ER per vierkante kilometer  
 
In grote lijnen komt de verdeling overeen, al zijn er wel verschillen voor 
wat betreft de vierkanten met de hoogste emissie. De meeste emissie 
wordt gelokaliseerd in het gebied rondom de Eem- en Waalhavens. 
 

3.4 Wegen (NOx) 
Het wegennet dat door AERIUS gebruikt wordt om de emissies te 
verdelen komt qua ligging 1:1 overeen met de Rijkswegen uit het aan 
de ER geleverde Goudappel-Coffeng bestand voor 2012.De door GC 
berekende totale NOx emissie per wegvak is voor zowel  ER als AERIUS 
de basis voor de verdeling,de relatieve emissieverdeling levert dan ook 
hetzelfde beeld op (figuur 3-13 en 3-14)Het te verdelen absolute 
emissietotaal voor NOx verschilt echter sterk (58,3 mln kg voor AERIUS 
vs. 48 mln kg voor  ER in 2012), zie hiervoor 2.8.  
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Figuur 3-12: Wegennet AERIUS (links) en Goudappel Coffeng (rechts) 
 

 
Figuur 3-13: Verdeling emissie wegverkeer AERIUS (% van totaal) 
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Figuur 3-14: Verdeling emissie wegverkeer  ER (% van totaal) 
 

3.5 Binnenvaart (NOx) 
Het landelijk totaal voor AERIUS is 28,3 mln kg, inclusief recreatievaart. 
Dit komt overeen met het totaal voor 2011 in ER (dataset 2013 
definitief, inclusief recreatievaart).De emissie voor recreatievaart 
bedraagt 2,29 mln kg. In het AERIUS bestand zijn gridcellen van 50x50 
tot 250x250 meter neergelegd over de vaarwegenkaart 2012 van ER. 
Basis voor de  ER verdeling is het totale energieverbruik per 
vaarwegvak, afgeleid uit vaarwegkilometers zoals berekend door het 
BIVAS model van Rijkswaterstaat. Voor emissiejaar 2011 is daarbij 
uitgegaan van BIVAS gegevens uit 2008 (op dat moment de meest 
recent beschikbare data). 
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Figuur 3-15: Emissieverdeling binnenvaart AERIUS (kg NOx per  km2)  
 

                 
Figuur 3-16: Emissieverdeling binnenvaart ER (kg NOx per km2) 
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Figuur 3-17: Verschilkaart NOx emissie binnenvaart in kg per km2, uitgaande 
van gelijke emissietotalen. Positieve getallen betekenen dat AERIUS hogere 
emissies geeft. 
 
Aan de Waal, het havengebied van Rotterdam en de meeste kleinere 
vaarwegen worden door AERIUS meer emissies toegekend dan door de 
ER. 
Maas, Rijn/Lek, het A’dam Rijnkanaal en het Hoendiep/Eemskanaal 
krijgen juist minder emissies toebedeeld. Daarnaast heeft AERIUS de 
emissies vanuit het 1*1 km2 grid verfijnd teruggelegd op de vaarwegen. 
 

3.6 Zeescheepvaart 
De totale NOx emissie voor AERIUS bedraagt 21,16 mln kg. Binnen de 
ER is dit 23,17 mln kg voor 2012 en 22,93  mln kg voor 2011 (dataset 
2012 definitief). In het door AERIUS geleverde bestand is een verdeling 
opgenomen voor de Eems, Amsterdam, Rotterdam en de Westerschelde, 
waarbij alle GCN codes voor de zeescheepvaart zijn meegenomen. 
Onderstaande kaartjes geven de relatieve verdeling van de emissie per 
km2 voor ER respectievelijk AERIUS, beide met dezelfde schaalverdeling. 
Voor de ER is de verdeling gebaseerd op emissies berekend uit AIS data 
(zoals geleverd door MARIN). Het beeld is voor beide verdelingen 
vergelijkbaar, wel heeft AERIUS wat minder cellen 'zeewaarts' en zijn er 
op de Maasvlakte meer cellen met een hoger aandeel in het 
emissietotaal.  
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Figuur 3-18: Verdeling emissie zeescheepvaart ER binnen de Rotterdamse 
haven(% van totaal) 
 

 

 
Figuur 3-19: Verdeling emissie zeescheepvaart AERIUS binnen de Rotterdamse 
haven (% van totaal) 
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4 Berekende depositie per Natura 2000-gebied 

De vergelijking van de stikstofdepositie in AERIUS en de GDN heeft 
plaatsgevonden op de gemiddelde totale stikstofdepositie per Natura 
2000-gebied. 
 

4.1 Gemiddelde stikstofdepositie per Natura 2000-gebied 
De gemiddelde stikstofdepositie per Natura 2000-gebied in de GDN is 
berekend door de depositie per 1x1 km vak te wegen met het deel van 
de gridcel dat binnen het Natura 2000-gebied ligt. 
Voor Natura 2000-gebieden met veel water, zoals de Waddenzee en het 
IJsselmeer, zijn alleen de GDN-punten binnen een straal van 500m van 
een receptorpunt in AERIUS meegenomen. 
Voor de gemiddelde stikstofdepositie per Natura 2000-gebied in AERIUS 
is de berekende stikstofdepositie van alle AERIUS-receptorpunten die 
binnen dat gebied liggen gemiddeld. 
 
De vergelijking is gemaakt voor 2020 en 2030, voor het scenario met 
vaststaand en voorgenomen rijksbeleid. 
 
2020 
Tabel 4.1 Relatieve depositie 2020 in Natura 2000 gebieden <95% 
2020 gdn/aerius <0,95 
Duinen Vlieland 0,84 
Kolland & Overlangbroek 0,87 
Bekendelle 0,87 
Solleveld & Kapittelduinen 0,88 
Zwarte Meer 0,88 
Veluwerandmeren 0,90 
Boetelerveld 0,91 
Duinen Den Helder-Callantsoog 0,91 
Eemmeer & Gooimeer Zuidoever 0,91 
Voornes Duin 0,92 
Lepelaarplassen 0,92 
Ulvenhoutse Bos 0,92 
Borkeld 0,93 
Stelkampsveld 0,93 
Sint Jansberg 0,94 
Bunder- en Elslooërbos 0,94 
Botshol 0,94 
Landgoederen Brummen 0,94 
Lauwersmeer 0,94 
 



RIVM Briefrapport 2015-0211 

 Pagina 54 van 68 

 
Figuur 4-1: Depositie Natura 2000-gebieden GDN/AERIUS <95% in 2020 
 
Tabel 4.2 Relatieve depositie 2020 in Natura 2000-gebieden > 105% 
2020 gdn/aerius >1,05 
Markiezaat 1,14 
Polder Westzaan 1,13 
Canisvliet 1,12 
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 1,12 
Vogelkreek 1,12 
Binnenveld 1,12 
Swalmdal 1,10 
Eilandspolder 1,09 
Groote Wielen 1,08 
Elperstroomgebied 1,08 
Zoommeer 1,08 
Uiterwaarden Lek 1,08 
Boezems Kinderdijk 1,07 
Rijntakken 1,07 
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 1,07 
Kunderberg 1,07 
Roerdal 1,07 
Spanjaards Duin 1,07 
Sarsven en De Banen 1,06 
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Figuur 4-2: Depositie Natura 2000-gebieden in 2020 GDN/AERIUS >105% 
 
Gemiddeld over alle Natura 2000-gebieden komt de totale 
stikstofdepositie in AERIUS zeer goed overeen met de GDN (0,1% 
afwijking). De afwijking in de stikstofdepositie bedraagt maximaal 16%, 
terwijl slechts bij 11 van de 134 Natura 2000-gebieden de gemiddeld 
gewogen stikstofdepositie meer dan 10% afwijkt. In absolute waarde 
bedraagt de maximale afwijking in de stikstofdepositie 265 mol/ha/jaar. 
 
2030 
Tabel 4-3. Relatieve depositie Natura 2000-gebieden 2030 <95% 

2030 gdn/aerius <0,95 
Duinen Vlieland 0,83 
Solleveld & Kapittelduinen 0,87 
Bekendelle 0,87 
Kolland & Overlangbroek 0,88 
Zwarte Meer 0,89 
Boetelerveld 0,90 
Duinen Den Helder-Callantsoog 0,91 
Veluwerandmeren 0,91 
Eemmeer & Gooimeer Zuidoever 0,91 
Voornes Duin 0,91 
Lepelaarplassen 0,92 
Borkeld 0,93 
Ulvenhoutse Bos 0,93 
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2030 gdn/aerius <0,95 
Stelkampsveld 0,93 
Sint Jansberg 0,94 
Bunder- en Elslooërbos 0,94 
 
Tabel 4 -4. Relatieve depositie Natura 2000-gebieden 2030 >105% 

2030 gdn/aerius >1,05 
Markiezaat 1,16 
Polder Westzaan 1,16 
Canisvliet 1,14 
Vogelkreek 1,14 
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 1,13 
Binnenveld 1,13 
Eilandspolder 1,11 
Groote Wielen 1,10 
Swalmdal 1,10 
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 1,10 
Elperstroomgebied 1,09 
Zoommeer 1,09 
Uiterwaarden Lek 1,09 
Rijntakken 1,08 
Boezems Kinderdijk 1,08 
Roerdal 1,07 
Kunderberg 1,07 
Spanjaards Duin 1,07 
Abtskolk & De Putten 1,07 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 1,06 
Donkse Laagten 1,06 
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 1,06 
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein 1,06 
 
Gemiddeld over alle Natura 2000-gebieden komt de stikstofdepositie in 
AERIUS zeer goed overeen met de GDN (0,4% afwijking). De afwijking 
in de stikstofdepositie bedraagt maximaal 16%, terwijl slechts bij 13 van 
de 134 Natura 2000-gebieden de gemiddelde stikstofdepositie meer dan 
10% afwijkt. In absolute waarde bedraagt de maximale afwijking in de 
stikstofdepositie 240 mol/ha/jaar. 
 
Verschillen 
Voor Natura 2000-gebieden met grote wateren blijkt de stikstofdepositie 
in AERIUS structureel hoger. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het feit 
dat in AERIUS alleen receptorpunten langs de kust worden gelegd. Door 
hiervoor te compenseren ontstaat een betere match, maar lijkt nog 
altijd een structurele onderschatting van de depositie ten opzichte van 
AERIUS te blijven bestaan. 
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Conclusie 
De gemiddelde stikstofdepositie per Natura 2000-gebied lijkt goede 
overeenkomsten te vertonen met de GDN voor zowel 2020 als 2030.  
 

4.2 Variatie berekende stikstofdepositie binnen een N2000 gebied 
Een belangrijke functionaliteit van AERIUS is dat de depositie verfijnd is 
naar hectare-niveau (hexagonen). Interessant is te zien tot welke 
variatie in de depositie dat leidt binnen de 1x1 km grids van de GDN-
berekeningen. Om een idee van de variatie te krijgen is voor een zestal 
gebieden, uiteenlopend van klein (enkele km2) tot zeer groot (de 
Veluwe), de standaard deviatie en de scheefheid van de depositie van 
de hexagonen voor 2020 uitgerekend (Tabel 4.2.1).  
 
Tabel 4.2.1. Gemiddelde depositie op een aantal gebieden, het gemiddelde van 
de standaarddeviatie van de depositie van hexagonen binnen 1x1 km GDN-
grids, de verhouding standaarddeviatie/gemiddelde depositie en de scheefheid 
van de verdeling van de depositie van de hexagonen voor het gehele gebied. 
Berekeningen voor 2020 zijn gebruikt. 
Gebied Gemiddel 

de 
depositie 

Gemiddel- 
de 
standaard 
deviatie 

SD/ge-
middelde 
 

Scheefheid 
verdeling  
negatief-
positief 

Bakkeveense 
duinen 

1.738 192 11% 4 4 

Wieden 1.223 100 8% 16 109 
Noordhollands 
Duinreservaat 

1.285 122 9% 42 45 

Zwin en 
Kievittepolder 

1.017 52 5% 3 3 

Deurnsche 
peel en 
Mariapeel 

1.771 185 10% 16 35 

Veluwe 2.011 198 10% 839 278 
 
De standaard deviatie van de depositie binnen de 1x1 km grids ligt voor 
deze gebieden rond 50-200 mol/ha/jaar. Dit betekent dat 90% van de 
hectare grids (hexagonen) binnen +/- 100-400 mol/ha/jaar liggen. 
Relatief gezien is de standaard deviatie ca. 10% van het gemiddelde en 
ligt dus 90% van de hexagonen binnen de +/- 20% van het gemiddelde. 
Bij deze standaarddeviatie betekent het dat er 1-2 hexagonen met een 
depositiewaarde kunnen voorkomen in een grid van 1x1 km die 40% 
hoger of lager liggen dan het gemiddelde (vier keer de 
standaarddeviatie).  
De verdelingen zijn echter vaak scheef, dat wil zeggen er kunnen relatief 
meer hexagonen zijn met een waarde die hoger is dan het gemiddelde 
(positieve scheefheid) of meer hexagonen die lagere waarden dan het 
gemiddelde hebben (negatieve scheefheid). De Wieden laten een 
overwegend positieve scheefheid zien; De Veluwe een negatieve. De 
andere gebieden laten iets minder een uitgesproken scheefheid zien. Het 
lijkt erop dat een voorkeur voor een bepaalde scheefheid voornamelijk 
optreedt bij grote gebieden. 
De verschillen in de depositie kunnen het gevolg zijn van een verfijning 
in de berekening van bron naar receptor op hexagoonniveau en/of door 
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een verfijning van de ruwheid van het oppervlak. De eerste zal wat 
verdeling betreft een enigszins grillig patroon geven: zowel verlagingen 
als verhogingen in de depositie kunnen berekend worden. Er is uiteraard 
wel een systematisch effect als bijvoorbeeld bepaalde emissiesoorten 
herplaatst zijn in de AERIUS-berekeningen ten opzichte van de GDN-
berekeningen. Dit is onder andere gebeurd bij de Veluwe waar emissies 
ten gevolge van aanwending van mest in natuurgebied herplaatst is 
naar landbouwgebied. In dat geval zal de depositie op het natuurgebied 
verlaagd worden in de berekening. De verfijning van de ruwheid zal 
eerder een systematisch effect hebben: er zijn meerdere hexagonen of 
groepen hexagonen die een andere ruwheid hebben dan het 1x1 km grid 
gemiddelde en dat zal vaak één kant op zijn. Zo is De Wieden een 
aerodynamisch glad gebied (lage ruwheid) en zullen de verfijningen dus 
meestal zijn voor hexagonen met een hogere ruwheid (leidend tot een 
hogere depositie). Bij de Veluwe is dat andersom: De Veluwe is een 
aerodynamisch ruwer gebied en verfijningen zullen gemaakt worden 
voor hexagonen met een lagere ruwheid. Voor de andere gebieden waar 
het effect minder uitgesproken is, zullen beide effecten (verfijning bron-
receptor relatie en ruwheid) een rol spelen. 
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5 Vergelijk gemodelleerde en gemeten 
ammoniakconcentraties per MAN meetpunt 

De berekende ammoniakconcentraties voor 2014 in AERIUS 
(NH3_AERIUS) zijn vergeleken met de gemeten ammoniakconcentraties 
in het Meetnet Ammoniak Nederland (MAN) door de resultaten van het 
MAN-meetpunt te vergelijken met het daarbij dichtst bij gelegen 
receptorpunt in AERIUS M15. 
 
Daarnaast zijn de meetwaarden ook vergeleken met ammoniak-
concentraties berekend met OPS (het rekenhart van AERIUS) waarbij 
invoerbestanden toegepast zijn zoals gebruikt bij de bepaling van de 
GCN2 (NH3_GCN). Dit om te zien of de (ruimtelijke) verfijning zoals die 
door AERIUS wordt toegepast – zie de voorafgaande hoofdstukken - een 
betere benadering van de concentraties geeft. 
 
Bij het wegschrijven van de NH3_AERIUS resultaten zijn niet alle deel-
bijdragen uit het buitenland (BTL) correct meegenomen (zie figuur 5.2); 
waarschijnlijk ontbreken de concentraties ten gevolge van emissies in 
Duitsland en België. Voor de vergelijking is NH3_AERIUS geconstrueerd 
door de door AERIUS berekende deelconcentraties voor het buitenland 
te vervangen door de voor NH3_GCN berekende deelconcentraties. Of in 
AERIUS met de verfijningen van de BTL emissies aan de grens een 
verbetering is aangebracht is met de huidige dataset niet te controleren; 
volgende keer zal dit worden meegenomen. 
 

5.1 Correctie voor hoogte meetpunt en gebruik van langjarige meteo 
Om NH3_AERIUS met de MAN metingen te kunnen vergelijken zijn twee 
correcties nodig. Een om het verschil in bepalingshoogte en een om de 
meteo invloeden te verdisconteren.  
 
AERIUS rekent de concentratie uit op een standaardhoogte van 4 meter 
terwijl de metingen in het MAN op allerlei hoogtes tussen de 1 en 3,5 
meter plaatsvinden. Omdat de ammoniakconcentratie dichtbij het 
oppervlak een scherpe gradiënt toont moet hier voor gecorrigeerd 
worden. Dit gebeurt door een correctiefactor af te leiden voor de 
berekende concentratie op basis van een standaard jaargemiddeld 
concentratieprofiel; de gebruikte correctiefactoren liggen tussen de 0.59 
en 0.95 met een gemiddelde van 0.80.  
 
AERIUS berekent ammoniakconcentraties met behulp van langjarige 
meteorologie. Dit maakt dat een directe vergelijking tussen AERIUS 
berekeningen en MAN metingen altijd last zal hebben van de invloed die 
de daadwerkelijk opgetreden meteorologische omstandigheden kunnen 
hebben op de concentraties. Deze invloed ligt gemiddeld in de orde van 
10-15 procent. Voor deze meteo invloeden wordt gecorrigeerd door per 
receptor (volgens de GCN-methodiek een concentratie te berekenen op 

 
2 Voor de bepaling van de GCN/GDN worden agrarische emissies op een grid van 1 bij 1 kilometer gebruikt, 
voor de hier gebruikte berekeningen wordt een grid van 500 bij 500 meter toegepast. 
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basis van de in 2014 opgetreden meteo en de langjarige meteo. De 
correctiefactor wordt vervolgens bepaald door de berekende 
ammoniakconcentratie met jaarmeteo te delen door de NH3_GCN met 
lange termijn meteo. Deze correctiefactor ligt voor 2014 tussen de 0.95 
en 1.14 met een gemiddelde van 1.06. De meteocorrectiefactor (in 
2014) vertoont een verband met de hoogte van de concentraties: hoe 
hoger de concentratie hoe hoger de correctiefactor. 
 

5.2 Verschillen tussen gemeten en gemodelleerde concentraties 
In Figuur 5-1 staat NH3_AERIUS (zowel gecorrigeerd voor de hoogte als 
de meteo invloed) uitgezet tegen de ammoniakmetingen uit het MAN. 
Ter vergelijking is NH3_GCN (gecorrigeerd voor de hoogte en direct 
berekend met de meteo van 2014) ook toegevoegd. Beide vertonen een 
overschatting van de concentraties, waarbij de overschatting bij 
NH3_AERIUS lager is. De bijbehorende regressiecoëfficiënt is 1.17 met 
een R2 van 0.58; voor NH3_GCN is de waarde 1.27 met een R2 van 
0.62.  
De lagere regressiecoëfficiënt voor de vergelijking MAN - AERIUS 
suggereert dat de uitplaatsing van emissies uit de Natura 2000 gebieden 
die in AERIUS wordt toegepast een verbetering is. Het effect van de 
aanpassing was echter overtuigender geweest als de R2 tegelijkertijd 
gestegen was. Op dit moment leidt de uitplaatsing van emissies bijna 
overal tot een verlaging in de berekende concentratie, ook voor die 
meetlocaties waar de berekende concentratie de meetwaarde 
onderschat 

 
Figuur 5-1: NH3_GCN (gecorrigeerd voor de hoogte) en NH3_AERIUS 
(gecorrigeerd voor de hoogte en de meteo invloeden) uitgezet tegen de 
gemeten ammoniakconcentraties in het MAN. De lijnen representeren de lineaire 
fit door de twee datasets (blauw is GCN en rood is AERIUS). 
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Een aantal zaken is vermeldenswaardig. De verschillen tussen 
NH3_AERIUS en NH3_GCN nemen toe bij toenemende concentratie. 
Hogere concentraties worden gemeten op MAN locaties dichtbij 
agrarische bronnen; dit suggereert dat de aanpassingen die AERIUS 
heeft doorgevoerd in de lokalisering van de agrarische emissies positief 
uitpakt. 
 
Er zijn een beperkt aantal (27) locaties waar NH3_AERIUS hoger is dan 
NH3_GCN. In Figuur 5-2 is te zien dat dit zowel bij deelconcentraties ten 
gevolge van AG-, NL- en SEA-emissies optreedt (zie figuuronderschrift 
voor uitleg AG, NL en SEA). De twee deelconcentraties die in het figuur 
met de NL emissies het meest verschillen betreffen meetlocaties direct 
langs de snelweg. Helaas geeft een vergelijking met de meetwaarden 
geen uitsluitsel of AERIUS hiermee een verbetering bereikt. 
 

 
Figuur 5-2: Ammoniakconcentraties berekend met GCN (NH3_GCN) en AERIUS 
(NH3_AERIUSs) met langjarige meteo; uitgesplitst naar een viertal emissie 
categorieën. AG betreffen alle agrarische emissies, BTL de emissies uit het 
buitenland, SEA alle emissies uit zee en NL de niet-landbouw emissies in 
Nederland 
 

5.3 Verschillen in de kaart 
Figuur 5-3 toont de gemiddelde ammoniakconcentratie zoals deze in 
2014 per MAN meetpunt is gemeten en de berekende concentraties van 
GCN en van AERIUS in dezelfde schaling. 
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Figuur 5-3: Vergelijk van de gemeten concentratie en de berekende van AERIUS 
en GCN gebruik makend van dezelfde schaalindeling. 
 
Forse afwijkingen tussen de berekeningen en de metingen worden 
gevonden voor MAN gebieden die grenzen aan de Duitse grens ten 
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gevolge van de in GCN gebruikte ruimtelijke resolutie van de BTL 
emissies. Een oplossing hiervoor is reeds geïmplementeerd in AERIUS 
Monitor 2015 maar kan niet beoordeeld worden. In het GCN-traject is 
een oplossing beschikbaar sinds 2016 maar dit valt buiten de scope van 
de huidige vergelijkingsstudie. 
 
Figuur 5-4 en Figuur 5-5 zijn de verschillen in NH3 AERIUS en NH3 GCN 
en NH3_AERIUS en MAN geplot in een kaartje. Naast bovengenoemde 
zaken valt nog op dat de verschillen tussen AERIUS en het MAN relatief 
groot zijn in waterrijke gebieden zoals De Rottige Meenthe, 
Oostvaardersplassen en de slikrijke gebieden in Zeeland.  

 
Figuur 5-4: Verschil in berekende concentratie tussen AERIUS en GCN als functie 
van de locatie van het MAN meetpunt. (GCN min AERIUS) 
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Figuur 5-5 Verschil in concentratie tussen AERIUS en MAN als functie van de 
locatie van het MAN meetpunt. (MAN min AERIUS) 
 

5.4 Conclusie 
De uitplaatsing van emissies uit de Natura 2000 gebieden die in AERIUS 
wordt toegepast lijkt een verbetering; dit is vooral duidelijk zichtbaar bij 
MAN meetlocaties die dichtbij agrarische bronnen gelegen zijn. Een 
kanttekening is echter op zijn plaats omdat de uitplaatsing van emissies 
en andere verfijnde ruimtelijke aanpassingen in de AERIUS invoer, niet 
leidt tot een verlaging in de ruis in de vergelijking tussen de 
rekenresultaten en de metingen. De aanpassingen in AERIUS ten 
opzichte van het standaard gebruik van rekenhart OPS in het kader van 
de GCN berekeningen zouden overtuigender zijn als dat laatste ook het 
geval zou zijn. 
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Bijlage 1: Aanbevelingen en bevindingen 

Dir rapport onderscheidt 4 type aanbevelingen/bevindingen: 
1. Aanbevelingen die het vullen van Monitor vereenvoudigen of 

minder kwetsbaar maken voor fouten.  
2. Aanbevelingen die tot verbeteringen van de emissies of 

berekende depositie leiden 
3. Bevindingen over de gebruikte invoer voor AERIUS of andere 

wijzigingen die – bewust of onbewust – aanleiding geven tot 
verschillen in  de uitkomsten van AERIUS en die voor andere 
beleidstrajecten worden gebruikt (bijvoorbeeld NEC of NSL) 

4. Aanbevelingen aan derden, waarbij de oplossing die AERIUS 
hanteert door anderen kunnen worden overgenomen. 

 
1. Vereenvoudigingen 

1.1. Gebruik waar mogelijk direct de emissies op locatie vanuit de 
emissieregistratie voor de basisjaren. Dit geldt voor de 
bijgeschatte industriële emissies die nu op het middelpunt van 
een grid worden geplaatst en vervolgens uit de N2000-gebieden 
worden verwijderd. Deze actie kan dan vervallen.  

 
1.2. Maak zoveel mogelijk direct gebruik van de verdeelkaarten 

(punt, lijn of vlak) uit de emissieregistratie. Dit geldt zeker voor 
aanwending kunstmest (MAMBO resultaten) en zeescheepvaart 
(500x500 meter verdeling op basis van AIS data). Emissies door 
verkeer en binnenvaart worden nu op een 1x1 km grid geleverd, 
en vervolgens via een kaartoverlay met een kleiner grid op de 
(vaar)weg ‘teruggeplaatst’. Dit kan worden vermeden door uit te 
gaan van de verdeling per (vaar)wegvak uit de achterliggende 
verdeelkaarten. Voor AERIUS moet dan nog wel een omrekening 
worden gemaakt naar de emissieverdeling over het gehanteerde 
grid, iets wat bij de aanlevering door ER al gebeurd is. Een 
alternatief zou de levering door ER van een gedetailleerdere 
verdeling (500x500 of zelfs 250x250 meter) kunnen zijn, dit 
vergt echter nog wel aanpassing van de huidige ER applicatie. 

 
2. Verbeteringen 

2.1. De AERIUS-verdeling van de emissies van het wegverkeer van 
het hoofdwegennet voor het basisjaar hanteert een hoger 
percentage zwaar vrachtverkeer dan volgens de huidige 
inzichten gebruikelijk. Oorzaak hiervan is waarschijnlijk het 
gebruik van tellus-gegevens voor het bepalen van het 
percentage zwaar vrachtverkeer, waarvan bekend is dat dit tot 
een overschatting leidt die inmiddels in andere rapportages 
(GCN/GDN en NEC) is hersteld. Deze overschatting geldt 
waarschijnlijk ook voor de NSL-rapportage. 
 

2.2. Bij aanwending kunstmest worden nu de ‘uitgeplaatste’ emissies 
verdeeld over heel Nederland. Beter is het om dit te doen over 
de gridcellen direct grenzend aan het betreffende N2000 gebied 
of van de uitplaatsing af te zin. Ook is er op een aantal plaatsen 
nog overlap tussen het AERIUS grid en de N2000 begrenzing, dit 
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moet nog worden opgelost. Een laatste punt is het verschil in 
emissietotalen op basis van de ER en de AERIUS verdeling voor 
de toekomstjaren. De aangeleverde emissie komt rechtstreeks 
uit de ER en zou dus na optelling voor beide verdelingen 
hetzelfde moeten zijn, hiervoor moet nog worden gecorrigeerd, 
waarbij het totaal uit de ER bepalend is.  

 
2.3. Voor ENINA is op dit moment moeilijk aan te geven of de 

AERIUS verdeling een beter beeld geeft dan die van de 
Emissieregistratie. Bij de e-MJV bedrijven is het wellicht mogelijk 
om verder te detailleren tot op installatie-niveau, aangevuld met  
-voor zover bekend- gelokaliseerde emissies voor de overige 
bedrijven.  

 
2.4. Emissies door binnenvaart en recreatievaart worden nu op 

dezelfde manier verdeeld. Er is echter binnen de ER een aparte 
verdeling voor recreatievaart beschikbaar.  

 
2.5. Afkappen LBT ondergrens, beter om hier dezelfde werkwijze als 

bij de Emissieregistratie te gebruiken. 
 

2.6. Jaarlijks herhalen van de vergelijking tussen de gemodelleerde 
ammoniakconcentratie en de in het RIVM meetnet gemeten 
jaarconcentraties op de meetnetten uit het MAN uit het 
voorafgaande kalenderjaar  

 
3. Beleidskeuzes 

3.1. Voor de berekening van de groei wordt in AERIUS 
geëxtrapoleerd van het lage groei-scenario zonder beleid, aan 
de hand van het hoge groei-scenario met beleid. De effecten van 
het beleid worden hierdoor overgecompenseerd. Het is 
nauwkeuriger om te extrapoleren met het hoge groei-scenario 
zonder beleid (bovenraming) of vanaf het lage groei-scenario 
met beleid (beleid onderraming). 
 

3.2. De stalemissies uit de Emissieregistratie worden vastgesteld met 
het NEMA-model. Het verdient aanbeveling dit model ook in 
AERIUS te gebruiken. 

 
3.3. De emissie van NH3 door mestaanwending wordt in AERIUS 

constant gehouden. Volgens de scenario’s valt een toename van 
de emissie te verwachten. De oorzaak is gelegen in een complex 
van factoren die uiteindelijk kunnen leiden tot een toename van 
aanwendingsemissies. Hierbij kan gedacht worden aan toename 
van nutriënten in de mest door emissiearme huisvesting, 
effecten ruwvoersamenstelling door de groeizame jaren 2014 en 
2015, veranderingen in de samenstelling van de veestapel en 
scherpe stijging van de export van vaste dierlijke mestsoorten. 
We raden aan in AERIUS voor deze effecten te corrigeren via de 
relatie tussen de emissie van NH3 en de dieraantallen. Dit 
betekent niet dat deze relatie in werkelijk precies zo is als dan 
geprogrammeerd wordt 
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3.4. De groeiscenario’s voor het wegverkeer van het Rijkswegennet 
wijken sterk af van de groeiscenario’s zoals deze voor de NEC 
worden gehanteerd. De leidt tot een inconsistentie met de NEC 
cijfers. 

 
3.5. Het groeiscenario voor de Industrie in het Rijnmondgebied en de 

emissies uit het basisjaar zijn niet onderbouwd. Daarnaast 
ontbreekt het aan een mechanisme om de ontwikkeling van de 
aangeleverde historische emissies door de jaren heen te 
monitoren. 

 
3.6. De door de Provincie Zuid-Holland geleverde emissiecijfers voor 

het Rijnmondgebied van de sectoren ENINA, zeescheepvaart en 
binnenvaart gebaseerd op een prognose voor 2024 zijn voor 
2030 gebruikt door de cijfers met 1% per jaar te laten groeien. 
Wij adviseren om ook voor 2020 deze extrapolatie toe te 
passen. 

 
3.7. Stoppersregeling, hier worden de emissies uit GIAB+ 

gemaximaliseerd op de toegestane RAV-factor. Nadere 
onderbouwing is gewenst. 

 
3.8. Uitplaatsen kunstmestaanwending, het in MAMBO berekende 

kunstmestgebruik in de Natura 2000-gebieden wordt 
uitgeplaatst naar elders. Het verdiend aanbeveling om deze 
keuze nader te onderbouwen 

 
4. Aanbevelingen aan derden 

4.1. De wijze waarop in AERIUS de luchtvaartemissies van de 
nationale luchthavens ruimtelijk zijn verdeeld, zouden een 
verbetering zijn voor de Emissieregistratie 
 

4.2. De informatie uit de Web-BVB, zoals gebruikt in AERIUS, kan de 
ruimtelijke verdeling van de emissies gebaseerd op staltype van 
de Emissieregistratie verbeteren. In de toekomst kan de nieuwe 
bevraging uit de LBT tot verdere verbetering leiden 

  



RIVM Briefrapport 2015-0211 

 Pagina 68 van 68 

Bijlage 2. Begrippenlijst 

 
BBR  Beleid bovenraming 
CLRTAP Convention on Long-range Transboundary Air Pollution 
ECN  Energieonderzoek Centrum Nederland  
ENINA   Energie-, industrie- en afvalbedrijven  
ER   Emissieregistratie 
GCN/GDN Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland 
GIAB  Geografische Informatie Agrarische Bedrijven 
GIS  Geografische Informatiesystemen 
KvK  Kamer van Koophandel 
LBT2014 Landbouwtelling 2014 
LML  Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 
MAMBO Mineralen en Ammoniak Model voor BeleidsOndersteuning 
MAN  Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden 
NCP  Nederlands Continentaal Plat 
NEC  National Emission Ceilings – nationale emissieplafonds 
NEMA  Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak 
NLR  Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
NSL  Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
OPS  Operationele Prioritaire Stoffen model 
PAS  Programmatische Aanpak Stikstof 
PBL  Planbureau voor de Leefomgeving 
POR  PAS onderraming 
RAV  Regeling Ammoniak Veehouderij 
VLW  Voorspellingssysteem Luchtkwaliteit Wegtracés 
Web-BVB Web-applicatie Bestand Veehouderij Bedrijven 
WKK  Warmtekrachtkoppeling 
 
Besluit Huisvesting 
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij – Het besluit 
huisvesting bevat maximale emissiewaarden voor melk- en kalfkoeien, 
vleeskalveren, varkens, kippen en kalkoenen. Alleen 
huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is 
aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. 
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