
 
 

  

 

 
 

 

 
  

Bijlage nummer 1 

Horend bij Gegevens doorgeven voor omzetten PAS-melding 

Datum [datum] 

Onze referentie  

Contactpersoon  
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Leidseveer 2 

3511 SB  Utrecht 

bij12.nl 
  

T 085 - 486 22 22 
  
  

Datum 

[datum] 

 

 

Welke gegevens nodig 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

Deze bijlage kunt u gebruiken bij het voorbereiden van het invullen van het 

formulier. Hierin staat welke gegevens u mogelijk nodig heeft.  

 

Algemeen 

Deze gegevens heeft u altijd nodig: 

- Het adres of de locatie waarop u de activiteit uitvoert. 

- Een omschrijving van het project van uw PAS-melding. 

- Een plattegrondtekening van de gewenste situatie, waarop alle 

stikstofbronnen (NH3 en NOx) zijn aangegeven. U laat de emissiepunten,  

-lijnen en -vlakken zien met dezelfde nummering als u gebruikt in de legenda 

(het renvooi) en de projectomschrijving. 

- Een overzicht en onderbouwing van de invoergegevens, uitstoot en 

uitstootkenmerken van de AERIUS-berekening(en). U stuurt dit mee voor alle 

stikstofbronnen. 

- Technische informatie van de technische installaties, zoals gegevens over 

uitstoot en brandstofverbruik. Heeft u meetrapporten van de uitstoot van 

NOx? Dan stuurt u die mee als bijlage. U neemt deze uitstoot dan ook mee in 

de AERIUS-berekeningen. 

- Ligt uw project in of dichtbij een Natura 2000-gebied? Dan geeft u aan of uw 

project ook andere gevolgen heeft dan de neerslag van stikstof. Het gaat om 

gevolgen voor gevoelige soorten en/of hun leefomgeving en om gevoelige 

habitats. 

- Gaat uw project om het bewerken of verwerken van afvalstoffen? Dan stuurt 

u gegevens op over de hoeveelheid en het soort afvalstoffen. U doet dit met 

een uitdraai van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Daarin staat ook 

de manier waarop u het afval bewerkt. 

 

Referentiesituatie 

U laat met een AERIUS-berekening de verandering zien in uitstoot van stikstof. 

Hierbij vergelijkt u uw totale activiteiten met uw referentiesituatie. Uw 

referentiesituatie bepaalt welke stikstof u al zonder vergunning mag uitstoten 

volgens de Wet natuurbescherming. Het is belangrijk dat u uitgaat van de juiste 

referentiesituatie. 
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Datum 

[datum] 

 

 

 

 

Meer hierover leest u op bij12.nl > Onderwerpen > Stikstof en Natura 2000 > 

Vergunningen en toestemmingsbesluiten > Wat is mijn referentiesituatie? 

 

Bij het omzetten van uw PAS-melding maakt het verschil of u al een 

natuurvergunning of omgevingsvergunning met daarbij een onderdeel Natuur 

heeft. Hieronder ziet u welke gegevens u wanneer nodig heeft. 

 

Ik heb een natuurtoestemming  

Heeft u een vergunning vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 of de Wet 

natuurbescherming? Of heeft u een Omgevingsvergunning met onderdeel Natuur 

(natuurtoestemming)? Dan gebruikt u deze als referentiesituatie. U heeft de 

volgende gegevens nodig: 

- de gekregen natuurvergunning of omgevingsvergunning met de plattegrond 

die daarbij hoort; 

- een AERIUS-berekening van de invloed van uw project vergeleken met de 

eerder gekregen vergunning. 

 

Ik heb geen natuurtoestemming  

Heeft u geen natuurtoestemming? Dan is de milieutoestemming, die gold tijdens 

het aanwijzen van de Natura 2000-gebieden waar uw project effect op heeft, uw 

referentiesituatie.  

 

Referentiedatums 

Als u geen natuurtoestemming heeft, worden Europese referentiedatums gebruikt 

bij de beoordeling. Voor gebieden waar de Habitatrichtlijn geldt, is deze datum: 

- 7 december 2004; of 

- de datum waarop het gebied door de Europese Commissie tot een gebied van 

gezamenlijk belang is verklaard, als die verklaring na 7 december 2004 was. 

 

Voor gebieden waar de vogelrichtlijn geldt, is deze datum: 

- 10 juni 1994; of 

- de datum waarop het gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied, als dit na 

10 juni 1994 was. 

 

Als u geen natuurtoestemming heeft, heeft u deze gegevens nodig: 

- een kopie van de milieuvergunning1 voor de referentiesituatie, waarvoor u 

een AERIUS-verschilberekening heeft gedaan. U stuurt ook de 

plattegrondtekening die bij deze vergunning hoort mee als bijlage; 

- een kopie van de omgevingsvergunning(en), die u na de referentiedatums 

heeft gekregen. Is deze vergunning voor een lagere stikstofuitstoot? Dan is 

dat het nieuwe uitgangspunt. U stuurt dan voor deze situatie de AERIUS-

berekeningen van de stikstofuitstoot in vergelijking met de nieuwe 

activiteiten. 

- een overzicht van de omgevingsvergunning(en), die u op of na de 

referentiedatums heeft gekregen. U laat dit bij voorkeur zien met een tabel. 

 

 
1 Dit kan een omgevingsvergunning, milieuvergunning of een Hinderwetvergunning zijn. Of een melding van een 

algemene maatregel van bestuur (AMvB), die is vastgesteld vanuit de Hinderwet, Wet milieubeheer of Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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Datum 

[datum] 

 

 

 

Daarin geeft u aan in welke vergunning(en) de referentiesituatie is 

vastgelegd.  

AERIUS-berekening 

Heeft u een AERIUS-berekening van uw project? U stuurt een actuele AERIUS-

berekening mee als bijlage. Deze berekening maakt u op aerius.calculator.nl. U 

heeft een AERIUS-berekening2 nodig van: 

- de gewenste situatie met alle belangrijke bronnen van stikstof; 

- het verschil tussen de referentiesituatie(s) en de gewenste situatie; 

- de aanlegfase, als u al begonnen bent (u mag dit ook combineren met de 

referentiesituatie); 

- de invloed op buitenlandse Natura 2000-gebieden, als uw project daar 

gevolgen voor heeft. 

 

Heeft u vragen over de berekeningen? Neem dan contact op met BIJ12. De 

contactgegevens vindt u in de brief. Of kijk op bij12.nl/informatiepunt. 

 

Bewijsstukken 

U laat in het formulier ook zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Dat betekent 

dat u bewijst dat u met het project bent begonnen of dit al heeft afgerond.  

 

Hiervoor kunt u bijvoorbeeld deze bewijsstukken opsturen: 

- uitdraai uit het I&R-systeem of een stallijst over een bepaalde periode 

- bedrijfsregister 

- veesaldokaarten 

- actueel overzicht diertelkaart 

- Gecombineerde opgave 

- financiële boekhouding 

- opdracht, factuur en/of betaling aannemer 

- bouwvergunning 

- gereedmelding bouw aan gemeente 

- diertelgegevens met aan- en afvoergegevens (volgens artikel 3.120 van het 

Activiteitenbesluit) 

- aan- en verkoopnota's van dieren 

- controlerapporten 

- bezoekverslagen 

- rapportages van de meststoffenwet 

- PRTR-verslag 

- uitdraai uit het LMA-systeem van afvalstoffen en de bewerking daarvan 

- uitdraai van SCIOS 

- foto's 

 

 
2 Bij AERIUS-berekeningen gaat u uit van het rekenjaar, dat in de instructie staat. U vindt de instructie op bij12.nl 

> Onderwerpen > Stikstof en Natura 2000 > Helpdesk > Ondersteuning Stikstof, Natura 2000 & AERIUS. 


