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Concrete vraag

In hoeverre zijn de uitkomsten van Aeriusberekeningen
in de voorliggende bestemmingsplannen rechtsgeldig
nu deze vóór 15 oktober 2020 zijn uitgevoerd met de
versie Aerius 2019A?
Heeft er hercalculatie plaatsgevonden met versie Aerius
2020?
Zo nee, wat zijn de consequenties ten aanzien van de
voorliggende bestemmingsplannen?
De Aeriusberekening dateert van voor deze actualisatie,
doch voor het bestemmingsplan voldoet als voldoende
aannemelijk is dat Stikstof geen belemmering vormt. Nu
intern gesaldeerd wordt met een bedrijf dat meer stikstof
genereerde dan de nieuwe functie wonen, is voldoende
aangetoond stikstof geen belemmering vormt. Dit mede
bezien in relatie tot een recente uitspraak van de Raad
van State (20 januari 2021), waarbij de Raad van State
concludeert dat voor interne saldering als gevolg
waarvan geen significante effecten optreden, geen Nbvergunning nodig is. Anders geformuleerd, in situaties
waar sprake is van een toename van 0 dan wel slechts
een verslechtering, maar geen significant effect, is geen
Nb-vergunning nodig. De uitkomst van de uitgevoerde
Aeriusberekening was toename 0. Mocht na
hercalculatie de toename 0,01 bedragen (wat niet wordt
verwacht), dan is slechts sprake van een verslechtering
en dus geen Nb-vergunningplicht.
Een daadwerkelijk actuele Aeriusberekening dient er
wel te zijn op het moment van uitvoering/ aanvraag
omgevingsvergunning voor het bouwen. Deze zal
initiatiefnemer dan dus moeten overleggen.
Om voornoemde redenen is geen geactualiseerde
Aeriusberekening uitgevoerd als onderdeel van het
bestemmingsplan.
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Toelichting

In de voorliggende bestemmingsplannen is de Aeriusberekening vòòr 15 oktober 2020 uitgevoerd met de
versie Aerius 2019A. Initiatiefnemers kunnen na de
actualisatie per 15 oktober 2020 andere uitkomsten van
de berekeningen krijgen met de nieuwe versie van
Calculator Aerius 2020. Als het bevoegd gezag vóór 15
oktober nog geen definitief toestemmingsbesluit heeft
genomen, moet de berekening opnieuw uitgevoerd
worden met de nieuwe versie. Dit lijkt (nog) niet te zijn
gebeurd.
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