
VRIJGAVEBERICHT AERIUS 1.5 
Maandag 

24september 
Voor meer informatie: PAS-helpdesk: http://pas.natura2000.nl> kennisbank 

Email: pasmail@minlnv.nl 

Samenvatting AERIUS 1.5 is gereed. De functionaliteit (wat je ermee kan) van AERIUS 1.5 is gelijk aan 

AERIUS 1.4. In AERIUS 1.5 is de nieuwe OPS rekenkern van het RIVM verwerkt en zijn de 

meest recente GCN-GDN kaarten van 2012 verwerkt. Hiermee is AERIUS in lijn gebracht met 

de overige luchtdossiers. Verder is een aantal PAS specifieke actualisaties verwerkt. 

Vorig vrijgave bericht  AERIUS 1.4.1  

Doelstelling AERIUS 1.5 

Het ondersteunen, met meest recente gegevens, van de afronding van gebiedsanalyses PAS. 

Wijzigingen t.o.v. vorige versie AERIUS 

Bugfixes Nvt 

Bronbestanden 1. Jaarlijkse actualisatie GCN/GDN is verwerkt. De impact van deze actualisatie is aanzienlijk, 

het is belangrijk kennis te nemen van het bijgevoegde GCN/GDN rapport. Belangrijke 

sectoren als ‘buitenland’, ‘achtergrond’ en ‘mestaanwending’ zijn gewijzigd. 

2. Nieuwe verkeersgegevens vanuit NSL voor het hoofdwegennet zijn verwerkt.  

3. Habitat kaarten zijn geactualiseerd, een overzicht hiervan is beschikbaar op de PAS 

website 

4. Duinenbijtelling is doorgevoerd conform advies RIVM. Nadere uitleg is gegeven op de PAS 

website 

5. Meest recente KDW’s zijn verwerkt, de publieke wetenschappelijke publicatie waar deze op 

zijn gebaseerd wordt over enkele weken verwacht. Een overzicht is gegeven op de PAS 

website 

6. Verbeterde brongegevens TATA steel zijn opgenomen in het basisscenario (Provincie 

Noord-Holland) 

7. De bijdrage van het buitenland op de deposities is nu weergegeven op 1x1km i.p.v. 

5x5km 

8. De emissie bij-schatting van industrie van 5x5km geschaald naar 1x1km. 

9. De schaalfactoren die gebruikt worden voor de prognose berekeningen zijn nu op GCN-

sectoren gebaseerd en dus sub-sector specifiek wat leidt tot eenrealistischere ruimtelijke 

verdeling. 

10. Achtergronddepositie aangepast met correcties voor Maasvlakte II en HIC op basis van 

gegevens DCMR zoals in publicatie van de achtergrondconcentratiekaarten van I&M is 

vastgelegd. 

11. Grid met hexagonen aangepast aan de laatste versie van de werkgrenzen N2000, daarmee 

voorbereid voor vaststellen aanwijzingsbesluiten en berekeningen buiten N2000-gebieden 

in heel Nederland in AERIUS II. 

Gebruikersschermen 1. De gebruiker is in staat zelf zijn/haar wachtwoord te wijzigen. 

2. Er zijn nieuwe sectoren zichtbaar: railverkeer, visserij, landbouw-beweiding, landbouw-

overig. Deze sectoren waren eerst onderdeel van de achtergrond en zijn nu naar de 

voorgrond gehaald 

3. Er is een kaartlaag gemaakt met daarop de defensie gebieden. Er wordt gewerkt aan een 

rekenmethode. 

4. Binnen de PAS wordt gewerkt aan een definitielijst rondom ontwikkelingsruimte. Deze 

definitielijst is NIET verwerkt in AERIUS 1.5, omdat de lijst nog niet is vastgesteld. 

5. De mogelijkheid om te kunnen exporteren inclusief een buffer is uitgezet, om de 

performance hoog te houden. 

6. Beschrijving  van bronnamen is consequent doorgevoerd in de applicatie. 

7. Alle verwijzingen naar PAS-helpdesk zijn vervangen naar ondersteuning via PAS-mail. 

8. De tekst 'uw scenario' is vervangen door scenario naam in tabblad depositie. 

Overig 1. Nieuwe OPS versie (4.3.15) zodat AERIUS gelijk op loopt met GCN/GDN en NSL 

2. Verbeterde implementatie voorgenomen rijksbeleid; voerspoor, mestaanwending. Dit 

conform PBL berekeningen 

3. Correctie in de dubbeltellingscorrectie industrie. 

4. Vernieuwde toelichting standaard rapportage 

5. Vernieuwde handleiding (beschikbaar in eerste week na de release) 

6. Vernieuwd achtergrond document  (beschikbaar begin oktober) 

7. Validatie rapport AERIUS 1.5 (beschikbaar in eerste week na de release) 



8. Helpdesk op werkdagen bereikbaar per email, een reactie ontvangt u binnen 24 uur. 

9. Verkeersgegegens zijn tot en met concentratie bepaling berekend met VLW, de depositie 

is bepaald op basis van dezelfde methode ontwikkeld door I&M voor projectstudies met 

PluimSnelweg 1.7 (Beide model versies zijn goedgekeurd door I&M). Belangrijkste 

aanpassing is de bepaling van de depositiesnelheid op 250mx250m in plaats van 

1kmx1km in eerdere versies. 

10. Het effect van generiek aanvullend Rijksbeleid voor de landbouw buiten de 10kmis 

meegenomen in de bepaling van de beschikbare ontwikkelingsruimte 

De deposities voor een aantal sectoren wordt geschaald vanaf het basisjaar 2010. Dit is 

gedaan om tijd te besparen. Hierdoor kunnen kleine afwijkingen (aantal molen) ontstaan 

in de totale depositie als gebruiker zelf scenario doorrekent. 

11. Omdat de grenzen van de N2000 gebieden zijn aangepast kunnen de gebruikersscenario’s 

niet gemigreerd worden van 1.4 naar 1.5. Het advies is om de scenario’s opnieuw in te 

voeren, als dit tot onoverkomelijke problemen leidt kunt u contact opnemen met de PAS 

helpdesk. 

12. Gebiedscategorie in een tussen-tabel vastgelegd waardoor export versneld wordt. 

Geplande wijzigingen in komende versie AERIUS, onbekend. 

Bugfixes Nvt 

Bronbestanden Actualisatie van lijst met concrete projecten 

Gebruikersschermen Aanpassing onderdelen ontwikkelingsruimte n.a.v. definitielijst 

Overig Nvt 

Release planning AERIUS gedurende Fase III en IV 

Nvt 

Geïdentificeerde bugs waaraan gewerkt wordt maar die nog niet opgelost zijn. 

Nvt 

Overig nieuws voor AERIUS gebruikers 

Bijlagen beschikbaar op de PAS site.: 

http://pas.natura2000.nl/files/aerius_15_20120918_kaart_wijzigingen_habitatcodering_aerius.pdf 
http://pas.natura2000.nl/files/aerius_15_gcn-gdn-2012.pdf 
http://pas.natura2000.nl/files/aerius_15_kdw-in-aerius-14-en-15.pdf 
http://pas.natura2000.nl/files/aerius_15_n2000_met_gewijzigde_ht_kaart.pdf 
http://pas.natura2000.nl/files/notitie_duinenbijtelling_22jun2012.pdf 
 

 


