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Release notes AERIUS®1 Register 2014.1 en Calculator 2014.1 

 

Samenvatting  In deze release notes wordt belangrijke informatie gegeven, 

betreffende de minor release van AERIUS Register 2014.1 voor 

de verdere ondersteuning van het werkproces van bevoegde 

gezagen en van AERIUS Calculator 2014.1 als het gaat om de 

verdere verbetering van het gebruik en tonen van resultaten.  

AERIUS® Calculator Voor gebruikers van AERIUS Calculator 2014 is het e.a.  

 verder ontwikkeld ten aanzien van het tonen van 

rekenresultaten.  

� Bij een berekening voor eigen gebruik wordt er nu gekeken 

naar de door de gebruiker ingestelde rekenoptie in plaats van 

de standaard keuze voor rekenen tot een bepaalde afstand. 

� In de PDF die de gebruiker ontvangt wanneer een melding 

gedaan gaat worden, staat nu de (actuele) informatie over de  

depositieruimte in plaats van informatie over de 

ontwikkelingsruimte. Omdat de meldingen op volgorde van 

binnenkomst verwerkt worden kan het zijn dat de ruimte die 

beschikbaar was voor meldingen bij het indienen, bij het 

verwerken inmiddels al vergeven is. De informatie van 

Calculator blijft dus altijd een indicatie en géén garantie. 

� De beschikbaarheid van ontwikkelingsruimte in 

resultatentabel wordt nu default getoond, wanneer de Nb-

wetvergunning rekenoptie gekozen is. 

AERIUS® Register  Voor gebruikers van AERIUS Register 2014 is een aantal zaken 

  in Register 2014 verbeterd ter ondersteuning van het Nb-wet    

  vergunningverleningsproces onder de PAS, namelijk:  

� Ten behoeven van vergunningverlening is een standaard 

“Bijlage bij Besluit” ontwikkeld. Voor vergunningen in 
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Segment 2 is deze nu beschikbaar. In het geval de 

vergunning definitief wordt afgewezen, komt de Bijlage bij 

Besluit beschikbaar via een download knop. 

� Op het moment dat de vergunningaanvraag in Register 

verwijderd wordt door de vergunningverlener, komt er een 

duidelijke mededeling op het scherm: "Let op: hierna is de 

verwijderde aanvraag voorgoed verwijderd uit Register. Zorg 

ervoor dat u de Bijlage bij Besluit heeft opgeslagen in uw 

eigen zaaksysteem". 

� In het geval een melding verwijderd wordt uit AERIUS 

Register wordt er een email verzonden naar zowel de 

centrale mailbox als de mailbox van het bevoegd gezag met 

in het onderwerp het AERIUS kenmerk van de melding en in 

het mail bericht zelf de datum en tijd van ontvangst van de 

melding, de datum en de tijd van de verwijderactie en de 

naam van de gebruiker die de melding heeft verwijderd. 

� In AERIUS Register is het mogelijk om de meldingen en de 

aanvragen te filteren, zodat het zoeken naar een specifieke 

melding of aanvraag eenvoudiger wordt. De filterfunctie is 

uitgebreid met: filteren op bevoegd gezag, filteren op status 

van uitgegeven ontwikkelingsruimte (depositieruimte bij 

meldingen), filteren op natura 2000 gebied en filteren op 

AERIUS sector. 

� Ten behoeve van de registratie van de melding of 

vergunning in het Zaaksysteem van het bevoegd gezag is 

een adresveld toegevoegd, namelijk de locatie van de 

inrichting. In het veld ‘inrichtingslocatie’ kan de straat en 

huisnummer, de postcode en de woonplaats worden 

opgegeven.  

� In de online applicatie van AERIUS Register, in de Bijlage Bij 

Besluit en in de pdf van Calculator wordt op verzoek van de 

Werkgroep Register de informatie 'Maximaal depositie 

verschil/behoefte' voorlopig niet meer getoond.  

Meer informatie  Informatie is te vinden op de website van AERIUS, 

www.aerius.nl. Tevens kunt u uw vragen stellen bij uw bevoegd 

gezag en aan de helpdesk van het PAS-bureau.   

Om gebruikers op weg te helpen met de toepassing van AERIUS

 staan er op de AERIUS website diverse hulpmiddelen, zoals:   

� Handleiding: zowel direct vanuit de applicatie als los 

benaderbaar.  

� Factsheets: waarin de technische achtergronden en 

informatiebronnen uitvoerig zijn gedocumenteerd. 

� Leeswijzer (vanaf 27 augustus) 



 

Webbrowsers AERIUS is een online web applicatie die gebruik maakt van 

moderne internet technologie. Als gevolg daarvan worden veel 

oudere browsers, of browsers die open standaarden 

suboptimaal ondersteunen ook niet door AERIUS ondersteund. 

Webbrowsers die door AERIUS worden ondersteund zijn:  

� Google Chrome 43.x 

� Mozilla Firefox 38.x  

� Apple Safari 8.x (OSx en iOS)  

� Internet Explorer 11  

De ondersteuning van Internet Explorer 11 is niet optimaal. 

De applicatie werkt wel, maar bepaalde grafische elementen 

kunnen niet netjes weergegeven worden.  

 

Hot fixes Sinds de start van de PAS op 1 juli wordt het product AERIUS 

intensief gemonitord, zodat zo snel mogelijk kan worden 

bijgestuurd op ontwikkelingen tijdens het praktijk gebruik. 

Onvolkomenheden die een directe impact hebben op de werking 

van de applicatie worden zo snel en effectief mogelijk verbeterd. 

Dit zijn zogenoemde 'hotfixes'. Het overzicht van hotfixes is te 

vinden op: https://www.aerius.nl/nl/producten/hotfixes 

 

Bekende bugs     

Calculator In een zeer weinig voorkomend geval gaat Firefox niet altijd 

goed om met het ophalen van de resultaat tabel, waardoor de 

toetsing resultaten in de tabel niet altijd zichtbaar zijn. De 

oplossing is om bij voorkomen voorlopig deze handeling niet in 

deze browser uit te voeren. 


