
2022  74

 

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 11 augustus 2022 
Datum GS-besluit : 20 september 2022 

  

Vragen nr. 74

Vragen van dhr. I.J.M. Mantel (JA21) over AERIUS toets voor evenementen  

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 11 augustus 2022 door het lid van Provinciale Staten, dhr. I.J.M. 
Mantel (JA21), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Steeds vaker lezen we in de krant of het nieuws dat evenementen niet door kunnen gaan vanwege 
het stikstofbeleid.1

 
Evenementen in en rondom Natura 2000 moeten bij de vergunningaanvraag een AERIUS 
berekening uit laten voeren. AERIUS is een rekentool waarmee de uitstoot van stikstof en de 
neerslag daarvan wordt berekend. De uitkomst van de AERIUS berekening geeft aan of het 
evenement wel of niet door kan gaan. 
 
JA21 Noord-Holland maakt zich zorgen dat alle prachtige evenementen 
(bijvoorbeeld het Dorpsfeest Santpoort Noord en Julianadorp Power Festival) 
niet door kunnen gaan in onze provincie. Mensen, vaak uit het hele land, komen naar deze 
evenementen voor hun vertier. De honderden vrijwilligers die hun stad of dorp aantrekkelijk willen 
houden door het organiseren van evenementen en de bedrijven die hun brood verdienen met deze 
evenementen, kunnen dat mogelijk niet meer. 

Door de stikstofregels kunnen evenementen niet doorgaan met alle financiële gevolgen van dien. 
Daarom stellen wij de volgende vragen.

1 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220807_78868144 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220807_78868144
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VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN

Vraag 1:
Is er een overzicht van alle evenementen die wel hebben mogen plaatsvinden op basis van de 
Aerius berekening? Graag ontvangen wij het overzicht.

Antwoord 1:
Er wordt geen overzicht bijgehouden van alle aanvragen voor evenementen. In de afgelopen tijd is 
er voor vier grootschalige evenementen een vergunning verleend op basis van ecologisch 
onderzoek en Aerius berekeningen. Het gaat om de evenementen: Lentekabinet, Welcome to the 
Future, Ronde om Texel en de diverse evenementen op het Circuit Zandvoort waaronder de Dutch 
Grand Prix.

Vraag 2:
Is er een overzicht van alle evenementen die niet hebben mogen plaatsvinden op basis van de 
Aerius berekening? Graag ontvangen wij het overzicht.

Antwoord 2:
Nee. We houden hiervan geen overzicht bij. Evenementen-vergunningen worden bij de 
desbetreffende gemeenten aangevraagd. Middels een evenementen kalender houden de 
gemeenten grip op de vele aanvragen. Het is niet aan ons om daar een overzichtslijst van bij te 
houden. In sommige gevallen verwijst de gemeente door naar ons gezien er vereisten zijn in het 
kader van de Wnb. Wij hebben recentelijk vier Wnb vergunning aanvragen voor evenementen 
afgehandeld. Dit betreffen grootschalige evenementen.

Vraag 3:
Is er een overzicht van alle evenementen die door de Aerius toets in eerste instantie negatief 
werden geadviseerd, na (enkele) aanpassingen alsnog positief getoetst werden en doorgang 
konden vinden?

Antwoord 3:
Voor de evenementen genoemd onder antwoord 1 geldt dat middels vooroverleggen en verzoeken 
om aanvullingen, de vergunningen onder oplegging van voorschriften alsnog afgegeven zijn. 

Vraag 4:
Is de Provincie Noord-Holland bereid om gemaakte kosten voor het evenement te vergoeden 
indien de Aerius toets negatief is?

Antwoord 4:
Nee, wij vergoeden geen eventueel gemaakte kosten in het geval voor een activiteit geen 
vergunning verleend kan worden. Evenementen zijn daarbij geen uitzondering.
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Vraag 5:
Is Gedeputeerde-Staten het met JA21 eens dat er in onze provincie voldoende mogelijkheden 
moeten blijven bestaan om te recreëren in en rondom Natura 2000 gebieden? Is Gedeputeerde-
Staten het met de fractie van JA21 eens dat evenementen ook onderdeel zijn van recreatie?

Antwoord 5:
Ja, per Natura 2000-gebied zijn beheerplannen opgesteld waarin de mogelijkheden en de 
beperkingen zijn beschreven voor al dan niet bestaande evenementen. We beschouwen 
evenementen ook als een vorm van recreatie. 

Vraag 6:
Is Gedeputeerde Staten het eens met de mening van JA21 dat de AERIUS een zeer onnauwkeurig 
model is, met onbetrouwbaarheden tot wel 95%, en hierdoor bij lange na niet geschikt is om de 
minuscule impact van festivals te beoordelen.

Antwoord 6:
Nee. AERIUS Calculator is het best beschikbare rekenmodel voor berekenen van eventuele 
stikstofneerslag als gevolg van een activiteit. Bij behandelen van vergunningaanvragen in het kader 
van de Wet natuurbescherming is een AERIUS calculator berekening verplicht.


