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Praktijkcursus Bouwen tijdens de stikstofcrisis 
 
Datum:  5 december 2019 
Tijd:   9.30 – 16.00 
Locatie:  Rozet, Kortestraat 16 Arnhem  
Aantal deelnemers: 30 
Kosten:  € 495,- per deelnemer 
Aanmelden:  www.natuurenruimte.com 
 
 
Inhoud 
“Niet alles kan” stelt de commissie Remkes terecht. Maar liefst 18.000 bouwprojecten 
liggen stil. Maar wat kan wel? Kan ik een woning laten bouwen op 1 km van een 
Natura 2000-gebied. Ja, dat kan. En een scholencomplex op 500 m? Dat licht er aan 
hoe gebouwd wordt, of er eerst een ander gebouw stond zodat intern gesaldeerd kan 
worden of dat er mogelijkheden zijn voor extern salderen. En wat kunnen we met de 
ecologische toets? Kun je ook juridisch hard maken dat een tijdelijke depositie van 
0,01 mol/ha/jaar geen effect zal hebben op het behalen van de 
instandhoudingsdoelstellingen? 
 
In samenwerking met ENVIR Advocaten en Boerema & Van den Brink organiseert 
Natuur & Ruimte deze praktijkcursus waarin we met u onderzoeken waar de 
mogelijkheden liggen en wat u moet doen om deze mogelijkheden te benutten. U 
leert hoe u met het programma AERIUS zelf kunt berekenen wat het effect is van uw 
plannen. Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om een casus in te brengen die 
tijdens de cursus wordt besproken en eventueel doorgerekend. Wij werken 
interactief en gaan graag de discussie met u aan.  
 
 
Doelgroep 
Deze cursus is bedoeld voor projectontwikkelaars, projectleiders en 
vergunningverleners bij gemeenten, provincies, waterschappen en 
omgevingsdiensten en verder iedereen die iets wil realiseren en zich afvraagt of dit 
kan gelet op de depositie van stikstof. 
 
Programma 
 
09.00 – 9.30 Ontvangst met koffie en thee 
 
09.30 - 10.15 Het PAS en de juridische interpretatie van de uitspraak van 29 mei. 
  Luuk Boerema, Boerema & Van den Brink 
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Wat was de gedachte achter het Programma Aanpak Stikstof en op 
welke gronden werden de besluiten op basis van het PAS vernietigd? 
Wat kunnen we hieruit leren voor de praktijk van vandaag? 
 

10.15 – 10.30 Koffie en thee 
 
10.30 – 11.15 Mogelijkheden voor vergunningverlening zonder PAS 
  Marieke Kaajan, ENVIR Advocaten 

Vergunningverlening is weer mogelijk maar hoe onderbouw of 
beoordeel je een aanvraag?  Wat is de juridische houdbaarheid van een 
ecologische toets waaruit blijkt dat een kleine depositie niet relevant is? 
Hoe kun je intern salderen met huidig gebruik van een bouwwerk en 
kunnen we iets met extern salderen? In hoeverre zijn de beleidsregels 
van de provincies van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen en in 
welke situaties biedt een passende beoordeling met ADC-toets een 
oplossing?  

 
11.15 – 12.00 Rekenen met AERIUS 
  Theo Portegijs, Natuur & Ruimte 

Met het programma AERIUS kunt u berekenen hoe groot de depositie 
van een initiatief zal zijn en beoordelen of hiervoor vergunning op 
grond van de Wet natuurbescherming benodigd is. Ook kunt u 
berekenen wat de effecten zijn van emissiebeperkende maatregelen of 
salderen. Iedereen kan hier mee werken maar welke invoergegevens 
gebruik je?  

 
12.00 – 13.00 Lunch in Grand café Momento 
 
13.00 – 14.30 Praktijkcasussen van deelnemers 

Ingebrachte praktijkcasussen worden besproken en eventueel 
doorgerekend met AERIUS. De docenten discussiëren met u over de 
meest kansrijke strategie voor de realisatie van projecten. Wij hebben 
niet voor elk probleem een oplossing maar zoeken met u naar wat 
mogelijk is.  
 

14.30 – 14.45 Koffie en thee 
 
14.45 – 16.00 Praktijkcasussen van deelnemers, vervolg 
 
16.00  Afsluiting in Grand café Momento 
   
 


