
 

Berekening totale stikstofneerslag  
 

Om te beoordelen of uw bedrijf voldoet aan één van de criteria voor subsidie voor Innovatie en modernisering 

stikstof, namelijk de minimale stikstofneerslag op één van de Natura-2000 gebieden,  is het nodig om een GML-

bestand aan te leveren aan de provincie. Met de informatie uit dit  GML-bestand kunnen we met een 

provinciale rekentool de totale neerslag van stikstof van uw bedrijf op de relevante Natura-2000 gebieden voor 

u berekenen. In de instructie hieronder leest u welke informatie precies nodig is en hoe u die kunt aanleveren.  

 

AERIUS calculator 
Voor de berekening van de TOTALE neerslag van stikstof (in mol per jaar) op een Natura-2000 gebied vanuit uw 

bedrijf, hebben we van u specifieke gegevens nodig. Deze gegevens kunt u verkrijgen met behulp van de openbare 

AERIUS calculator van het RIVM. Deze vindt u bijvoorbeeld op de volgende websites:  

 

AERIUS website: https://www.aerius.nl/nl 

AERIUS Calculator: https://calculator.aerius.nl/wnb/ 

 

Zipbestand  
Om voor u de totale stikstofneerslag te kunnen berekenen, is een zipbestand nodig. Dit zipbestand bevat de 

rekenresultaten uit AERIUS Calculator in de vorm van een GML-bestand. Het zipbestand kunt u via AERIUS 

Calculator exporteren op de volgende manier:  

1. Maak uw berekening in AERIUS Calculator, of importeer een bestaande berekening.  

 

2. Klik in AERIUS Calculator op ‘Exporteren’. Kies vervolgens voor ‘GML’, en klik het vinkje aan bij 

‘Inclusief resultaat’. Hierdoor worden de rekenresultaten in de export opgenomen. Voeg de aanvullende 

informatie toe, en klik vervolgens op ‘Export.’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. U ontvangt een e-mail van AERIUS Calculator met een link naar het zipbestand. Download dit bestand. 

 

4. Vraag via het vragenformulier een vooroverleg aan met de provincie over de subsidieregeling Innovatie 

en modernisering stikstof. In het vragenformulier kunt u het zipbestand als bijlage uploaden.  

  

Voor vragen over het exporteren van dit bestand kunt u contact opnemen met het Provincieloket 

(provincieloket@gelderland.nl). 

https://www.aerius.nl/nl
https://calculator.aerius.nl/wnb/
https://formulieren.gelderland.nl/Algemeen/formulier/nl-NL/evAllScenarios/scsteleenvraagaandeprovincie.aspx/fStelEenVraagAanDeProvincieIntroductie
mailto:provincieloket@gelderland.nl


 

 


