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1. Inleiding
Vanuit het Europese beleid om natuur en biodiversiteit te beschermen, Natura
2000, zijn in Nederland natuurgebieden aangewezen (N2000-gebieden).
Om de natuurdoelen in deze gebieden te kunnen halen moet de neerslag van
stikstof (stikstofdepositie) in veel van deze gebieden afnemen. Dit betekent dat het
op dit moment lastig is om vergunningen te verlenen voor nieuwe activiteiten die
leiden tot een toename van depositie in de N2000-gebieden. De economische
ontwikkeling rond deze natuurgebieden dreigt daarmee vast te lopen.
Om dit probleem op te lossen is gekozen voor een programmatische aanpak, dit is
de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Doel van de PAS is om de
vergunningverlening weer vlot trekken, door zeker te stellen dat de natuurdoelen
worden bereikt en tegelijk weer ruimte te maken voor nieuwe economische
activiteiten. De PAS is een programma van het Rijk en de gezamenlijke provincies,
dat daarnaast steunt op medewerking en betrokkenheid van maatschappelijke
organisaties.
AERIUS is een rekeninstrument dat wordt ingezet in het kader van de PAS. Er kan
onderscheid worden gemaakt tussen twee versies van AERIUS:
• AERIUS I.x.
• AERIUS II.
Het doel van AERIUS I.x is het geven van inzicht in de ontwikkeling in de
stikstofdepositie in N2000-gebieden in Nederland, en de omvang van de
ontwikkelbehoefte en de potentiële ontwikkelingsruimte per gebied.
AERIUS I.x is een beleidsondersteunend instrument dat wordt gebruikt bij de
verschillende fasen die leiden tot de vaststelling van de definitieve PAS.
Wanneer de definitieve PAS is vastgesteld, zal er behoefte zijn aan een versie van
AERIUS die kan worden gebruikt bij de besluitvorming over nieuwe economische
activiteiten en met name het aanvragen en verlenen van vergunningen in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998. Daarvoor wordt AERIUS II ontwikkeld.
Zowel initiatiefnemers van economische ontwikkelingen als het bevoegde gezag
moeten er de informatie aan kunnen ontlenen om het verlenen van vergunningen
mogelijk te maken.
Bij het ontwikkelen van AERIUS II wordt de gebruiker centraal gesteld. Potentiële
eindgebruikers (rijk, provincie, gemeente en bedrijfsleven) worden daarom actief
betrokken bij het ontwerpen van de gebruikersfunctionaliteit.
Om de potentiële gebruikers te leren kennen en zicht te krijgen op hun wensen en
eisen heeft het ministerie van EL&I een aantal werkbijeenkomsten georganiseerd.
Zicht op de wensen en eisen van de gebruikers is van belang om te komen tot een
gedragen functioneel ontwerp van AERIUS II.
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De werkbijeenkomsten zijn verdeeld over vijf pilots met uiteenlopende gebruikers:
• De Overijsselse Proeftuin Natura 2000.
• Het Havenbedrijf Rotterdam.
• Vergunningverlening en provinciaal beleid.
• Wegen (A74 bij Venlo).
• Gemeente Steenwijkerland.
Per pilot zijn twee werkbijeenkomsten georganiseerd (in maart 2012 en mei 2012).
Uitzondering is de pilot Steenwijkerland. Hiervoor heeft 1 werkbijeenkomst
plaatsgevonden.
Op 4 september 2012 vond de afsluitende bijeenkomst plaats.
In deze notitie zijn de resultaten van de bijeenkomsten samengevat. De notitie
beoogt een algemeen beeld te geven van de belangrijkste resultaten. De
gedetailleerde informatie is opgenomen in de afzonderlijke verslagen van de pilots.
Deze verslagen zijn naar alle deelnemers gestuurd na afloop van de
werkbijeenkomsten en zijn niet opgenomen in deze notitie.
In hoofdstuk 2 zijn de pilots beschreven. De gekozen aanpak in de
werkbijeenkomsten is toegelicht in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste
resultaten van de werkbijeenkomsten samengevat. Hoofdstuk 5 geeft aan welke
vervolgstappen worden genomen, om uiteindelijk te komen tot een bruikbaar
AERIUS II.
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2. Beschrijving pilots
In dit hoofdstuk zijn de vijf AERIUS II pilots toegelicht:
• De Overijsselse Proeftuin Natura 2000.
• Het Havenbedrijf Rotterdam.
• Vergunningverlening en provinciaal beleid.
• Wegen (A74 bij Venlo).
• Gemeente Steenwijkerland.
De namen en organisaties van de deelnemers aan de verschillende pilots zijn
opgenomen in bijlage A.

2.1 De Overijsselse Proeftuin Natura 2000
In de pilot Overijsselse Proeftuin Natura 2000 staat de behoefte van de agrarische
sector centraal. Daarbij wordt met name gekeken naar de inzet van AERIUS II bij
het bepalen van het effect van individuele bedrijfsmaatregelen op de depositie in
nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Vanuit verschillende invalshoeken wordt
gekeken naar de wensen en (on)mogelijkheden van AERIUS II in relatie tot de
landbouw.
Er wordt bekeken aan welke knoppen agrarische ondernemers kunnen draaien. De
effecten van het draaien aan deze knoppen moet AERIUS II zichtbaar maken.
Daarnaast wordt gekeken naar het meenemen van nieuwe wetenschappelijke
inzichten.
Voor de berekeningen wordt in de pilot aandacht besteed aan de onderliggende
databases en de mogelijkheden om lokale ruwheid, mestaanwending,
voermaatregelen en lokale maatregelen mee te nemen in de berekeningen.

2.2 Havenbedrijf Rotterdam
Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het
Rotterdamse haven- en industriegebied. Het Havenbedrijf Rotterdam is als gekozen
pilot om de wensen en eisen ten aanzien van AERIUS II vanuit de industrie in beeld
te brengen.
Specifieke onderwerpen die hierbij aan de orde zijn is de wijze waarop een
industrieel project wordt ingevoerd, op basis van welke gegevens en de effecten die
het project heeft op grotere afstand. Voor het HbR is het bijvoorbeeld relevant om
zicht te krijgen op de informatie die AERIUS II zou kunnen gaan leveren voor plan
MER procedures en koepelvergunningen. Bij koepelvergunningen gaat het dan om
het reserveren van ontwikkelingsruimte binnen 1 vergunning voor diverse projecten
die op termijn worden gerealiseerd.
Bij het invoeren van een project is in deze pilot aandacht besteed aan het
vergelijken van scenario’s en het meenemen van de verkeersaantrekkende werking
(waaronder scheepvaart) per project.
Daarnaast is binnen deze pilot gesproken over de informatievoorziening van
maatregelen die in een N2000-gebied genomen worden.
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2.3 Vergunningverlening en provinciaal beleid
Deze pilot is in het leven geroepen om zicht te krijgen op de rol van AERIUS in het
vergunningentraject. Met betrekking tot de vergunningverlening zijn de provincies
in de meeste gevallen bevoegd gezag. Tijdens de werkbijeenkomsten zijn de
werkprocessen van de provincies vergeleken, waarbij tevens aandacht is besteed
aan het provinciale beleid en provinciale depositiebanken.
Vervolgens is bekeken welke informatie het bevoegd gezag nodig heeft om op een
aanvraag te kunnen besluiten waarbij indien mogelijk direct gekeken is naar
gebruikersgemak.
Voor de vergunningverlening is uiteindelijk de registratie van ontwikkelingsruimte
van belang. In de werkbijeenkomsten is globaal bekeken wat hiervoor noodzakelijk
is gezien vanuit het bevoegd gezag. Tevens is hierbij ook al aandacht besteed aan
de monitoring en mogelijke handhaving

2.4 Wegen (A74 bij Venlo)
Als casus voor wegen is bij de werkbijeenkomsten de A74 gebruikt. De A74 is een
nieuwe snelweg tussen Venlo en Duitsland. Het gebruik van deze nieuwe verbinding
heeft effecten op de loop en de omvang van de verkeersstromen tot ver van het
nieuwe verbinding (netwerkeffecten). Op delen van het netwerk zullen intensiteiten
afnemen en op delen toenemen.
Figuur 1: A74: nieuwe verbinding tussen Venlo en Duitsland

Ten behoeve van de besluitvorming over deze weg, is destijds onderzoek
uitgevoerd naar de effecten op de stikstofdepositie.Het project is interessant als
casus voor de wijze waarop stikstofdepositie aandacht verdient in toekomstige
6
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infrastructurele projecten en de wijze waarop AERIUS II daarbij gebruikt kan
worden.
De nadruk binnen deze pilot lag op de besluitvorming over infrastructurele
projecten van het rijk. De verwachting is dat een AERIUS II hiervoor geschikt is en
daarom tevens geschikt zal zijn voor toepassing bij infrastructurele projecten van
de provincie.
Tijdens de werkbijeenkomsten is met name aandacht besteed aan de
invoergegevens die berekend moesten worden, mogelijkheid van importeren van
bestanden binnen AERIUS en moment van meenemen van geplande projecten in
berekeningen.

2.5 Steenwijkerland
De gemeente Steenwijkerland werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het
buitengebied. Het karakter van dit nieuwe bestemmingsplan is tweeledig. Op de
eerste plaats biedt het kaders voor de bestaande situatie. Dit betekent dat het
bestemmingsplan regels bevat omtrent het bouwen en gebruiken van bijvoorbeeld
woningen en agrarische bedrijven. Op de tweede plaats streeft de gemeente naar
een plan dat flexibiliteit bevat zodat kan worden ingespeeld op nieuwe
ontwikkelingen.
Op basis van de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet 1998 is de
gemeente verplicht om de milieueffecten van dit nieuwe bestemmingsplan in beeld
te brengen. Dit gebeurt in de vorm van een Milieu Effect Rapport (MER).
De gemeente streeft ernaar om het ontwerp bestemmingsplan en het MER eind
2012 in ontwerp klaar te hebben en ter inzage te leggen.
Figuur 2: N2000-gebieden in en rond gemeente Steenwijkerland
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In figuur 3 zijn ter illustratie de natuurgebieden aangegeven in en rond de
gemeente Steenwijkerland die relevant zijn voor de effecten van het
bestemmingsplan op de stikstofdepositie.
De aanleiding om Steenwijkerland te kiezen als pilot voor AERIUS II was tweeledig:
• Op welke wijze kan AERIUS II worden toegepast bij het bepalen van effecten
van bestemmingsplannen op stikstofdepositie?
• De effecten van (nieuwe) activiteiten in Steenwijkerland overschrijden de
provinciegrenzen. Dit vraagt daarmee om samenwerking tussen verschillende
bevoegd gezagen. Welke rol kan AERIUS hierbij vervullen?
In de eerste werkbijeenkomst bleek bij de gemeente vooral behoefte aan inzicht in
de mogelijkheden om AERIUS te gebruiken bij het opstellen van het MER in het
najaar van 2012. AERIUS II is dan nog in ontwikkeling en daarom is gekeken naar
de mogelijkheden om op een slimme manier gebruik te maken van AERIUS 1.x om
de gewenste informatie te genereren.
De focus op AERIUS 1.x maakte deze casus minder relevant voor de ontwikkeling
van AERIUS II. Er is daarom besloten om het onderzoek naar en de toepassing van
AERIUS 1.x los te koppelen van AERIUS II pilots.
Hiervoor is een apart traject doorlopen met de gemeente Steenwijkerland.
De vertegenwoordigers van de provincies die deelnamen aan deze pilot zijn
toegevoegd aan de pilot vergunningen.
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3. Aanpak werkbijeenkomsten
Om zicht te krijgen op de wensen en eisen van de potentiële gebruikers van
AERIUS II zijn per pilot twee werkbijeenkomsten georganiseerd1.
Eerste ronde

•

Pilot vergunningverlening

•

Pilot Proeftuin N2000 Overijssel

•

Pilot Steenwijkerland

•

Pilot Havenbedrijf

•

Pilot A74

15 mei 2012

•

Pilot Proeftuin N2000 Overijssel

16 mei 2012

•

Pilot Havenbedrijf

•

Pilot A74

22 mei 2012

•

Pilot vergunningverlening

4 september 2012

•

Afsluitende bijeenkomst

6 maart 2012

8 maart 2012
Tweede ronde

Per pilot hebben, voorafgaan de aan de werkbijeenkomsten, één of meer
overleggen plaatsgehad tussen EL&I (AERIUS-team) en de pilotdeelnemers. In deze
vooroverleggen zijn de doelstellingen van de pilots besproken en de verwachtingen
gedeeld.

3.1 Eerste ronde
Het doel van de eerste ronde werkbijeenkomsten was het krijgen van inzicht in:
• De (besluitvormings)processen van gebruikers waarbij AERIUS II zal worden
gebruikt. Bijvoorbeeld het proces van vergunningverlening of het proces om te
komen tot een besluit over een bestemmingsplan of een aanpassing van
infrastructuur.
• De wensen en eisen met betrekking tot AERIUS II (op hoofdlijnen).
Om te komen tot inzicht in de processen van de gebruikers is ter voorbereiding van
de werkbijeenkomsten aan de pilotdeelnemers gevraagd om het proces te
beschrijven en daarbij aan te geven welke informatie nodig is in dit proces. Deze
procesbeschrijvingen zijn gepresenteerd tijdens de werkbijeenkomst.
De procesbeschrijvingen vormden de basis voor het inventariseren van de wensen
en eisen met betrekking tot AERIUS II. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen
vier categorieën van wensen en eisen:
• Output
• Interface
• Input
• Randvoorwaarden

1
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Voor de pilot Steenwijkerland is volstaan met één werkbjjeenkomst (zie paragraaf 2.5).
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De relatie tussen deze categorieën en het proces is weergegeven in figuur 4. Dit
schema vormde de basis voor de inventarisatie van de wensen en eisen in de
eerste werkbijeenkomsten.
Figuur 3: Relatie (vergunning)proces en AERIUS II

3.2 Tweede ronde
Voorafgaande aan de tweede ronde heeft in april 2012 een apart overleg
plaatsgehad tussen provincies en het AERIUSteam om te komen tot een meer
gedetailleerde beschrijving van het proces van vergunningverlening. Dit heeft
geresulteerd in een uitgebreid stroomschema welke is opgenomen in bijlage B.
De resultaten van de eerste ronde werkbijeenkomsten zijn door het AERIUS-team
per pilot vertaald in voorbeeldschermen, zie bijlage C. In de tweede ronde zijn deze
schermen gepresenteerd en doorgesproken. Doel was om per scherm helder te
krijgen in de schermen aansluiten op de behoefte van de gebruikers: wat is goed,
wat kan beter en wat ontbreekt?
In onderstaande figuren is ter illustratie een aantal voorbeeldschermen
weergegeven. Deze voorbeeldschermen geven functionaliteiten weer die in de
werkbijeenkomsten naar voren zijn gekomen. Uiteindelijk zullen de (deels)
uiteenlopende functionaliteiten uit de verschillende pilots samen moeten komen in
één versie van AERIUS II die bruikbaar is voor alle gebruikers.
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Figuur 4 Voorbeeldscherm AERIUS II pilot Haven

Figuur 5: Voorbeeldscherm AERIUS II pilots Vergunningen / Proeftuin N2000
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Figuur 6: Voorbeeldscherm AERIUS II pilot Wegen (A74 Venlo)
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4. Wat willen gebruikers?
Met dank aan de pilots heeft het ontwikkelteam van AERIUS II inzicht gekregen in
de overwegingen van gebruiker die achter de eisen voor AERIUS II zitten.
Tijdens de werkbijeenkomsten is gebleken dat de diverse gebruikers en
ontwikkelaars een verschillende taal spreken. Met name door de
werkbijeenkomsten is er een beter gedeeld beeld ontstaan. De ideeën over de eisen
en wensen die er waren zijn helderder en concreter geworden en kunnen in de
juiste context worden geplaatst. Dit heeft geresulteerd in een gedeeld beeld over
de functionaliteiten die vervolgens zijn weergegeven in de voorbeeldschermen
(bijlage C).
Figuur 7: Verschillen in beeldvorming

Op basis van de resultaten van de werkbijeenkomsten zijn door het AERIUS-team
zogenoemde ‘ik wil’ lijsten opgesteld voor verschillende categorieën van gebruikers.
Deze lijsten zijn in concept voorgelegd aan de deelnemers voor een reactie.
In dit hoofdstuk zijn de ‘ik wil’ lijsten opgenomen voor:
• Vergunningverleners en handhavers (paragraaf 4.1).
• Aanvragers vergunningen (paragraaf 4.2).
• Beleidsmedewerkers (paragraaf 4.3).
In deze lijsten zijn de reacties van de deelnemers van de werkbijeenkomsten
verwerkt.
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Naast de ‘ik wil’ lijsten zijn er ook gedetailleerde verslagen opgesteld voor elke
afzonderlijke werkbijeenkomst. Deze verslagen zijn naar alle deelnemers gestuurd
na afloop van de werkbijeenkomsten en daarom niet opgenomen in deze notitie.
In paragraaf 4.4 is een aantal hoofdfunctionaliteiten van AERIUS II aangegeven die
zijn afgeleid van de ‘ik wil’ lijsten en de verslagen. Waarna in paragraaf 4.5 de
randvoorwaarden voor AERIUS II zijn aangegeven.
In figuur 8 is ter illustratie aangegeven welke woorden het meest genoemd zijn in
de verslagen van de werkbijeenkomsten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de
werkbijeenkomsten met vergunningaanvragers en vergunningverleners.
Figuur 8: Visualisatie aandachtspunten AERIUS II (o.b.v. verslagen werkbijeenkomsten)

4.1 Vergunningverleners
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ik wil gegevens van een aanvrager kunnen ophalen uit AERIUS.
Ik wil zo snel mogelijk naar aanvragen bewerken of aanvraag starten.
Ik wil de feitelijke en vergunde situatie in kunnen vullen.
Ik wil in AERIUS verschillende referentiejaren als basis kunnen invoeren.
Ik wil gegevens van een aanvrager kunnen aanpassen.
Ik wil naast het aanpassen (variant maken) van een aanvraag ook een
toelichting kunnen opnemen.
Ik wil een aanvraag kunnen accepteren.
Ik wil een eigen zaaknummer aan een aanvraag kunnen koppelen (intern
zoeknummer).
Ik wil kunnen beoordelen of de aanvraag past binnen de ontwikkelingsruimte die
er beschikbaar is.
Ik wil ontwikkelingsruimte kunnen beheren
Ik wil ontwikkelingsruimte kunnen reserveren, toekennen en terug boeken.
Ik wil ook een duidelijk overzicht van de ontwikkelingsruimte die noodzakelijk is
voor provinciegrens overschrijdende Natura 2000-gebieden.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Ik wil per deelgebied kunnen zien hoe de ruimtelijke verdeling van de toename
aan depositie wordt t.g.v. een aanvraag, waarbij in ieder geval duidelijk moet
zijn hoe de verdeling over twee buurprovincies is, zodat duidelijk is wie over
betreffende aanvraag moet besluiten.
Ik wil de status van een project kunnen zien.
Ik wil zo min mogelijk hoeven door te klikken.
Ik wil graag zien welke informatie een aanvrager heeft ingevuld en welke
informatie standaard is.
Ik wil de invoergegevens kunnen afvinken om overzicht te houden van hetgeen
gecontroleerd is.
Ik wil zien op welke Natura 2000-gebieden een project effect heeft.
Ik wil zien wat de depositie is en wat de effecten hiervan zijn op Habitattypen.
Ik wil een herstelknop voor boekhouding ontwikkelingsruimte.
Ik wil ontwikkelingsruimte kunnen terugboeken als een bepaalde datum
verstreken is en er geen gebruik van ontwikkelingsruimte is gemaakt.
Ik wil kunnen zien welke status de technieken hebben die ingezet worden
(opgenomen in milieuwet, of experimentele technieken).
Ik wil als veehouder dat AERIUS de berekeningen uitvoert door het kiezen van
een RAV code.
Nu is nog onduidelijk of afgestapt kan worden van de referentieperiode als
ijkmoment (0-punt) voor de uitbreiding. Ik wil dat een veehouder de vergunde
dieraantallen ten tijde van de referentieperiode kan invoeren bij start
aanvraagproces. Moet bij gebleken onjuistheid door aanvrager of provincie
kunnen worden aangepast.
Ik wil in AERIUS extra beleidswensen kunnen invoeren (provinciaal beleid)
Ik wil dat AERIUS ook de effecten buiten de landsgrens laat zien.
Ik wil de output van AERIUS eenvoudig kunnen kopiëren (PDF); voor
beleidsmatige zaken wil je graag een bewerkbaar exemplaar voor verdere
verwerking.
Ik wil dat bij varianten AERIUS de meest recente variant laat zien.
Ik wil graag een betrouwbaarheidsinterval zien bij de resultaten.
Ik wil inzicht hebben in de ontwikkelingsruimte per sector liever in procenten
dan in mol
Ik wil een overzicht hebben van beroep op ontwikkelingsruimte van individueel
traject maar ook van alle projecten tezamen.
Ik wil de status quo van een aanvraag kunnen bevriezen, zodat zowel de
uitkomsten als de stappen en invoergegevens om tot de uitkomsten te komen
niet meer te bewerken zijn.
Ik wil dat alle gebruikte data en berekeningsstappen herleidbaar zijn.
Ik wil als vergunningverlener ook bij aanvragen van collega’s kunnen.
Ik wil een landelijk systeem met toekennen ontwikkelingsruimte op basis van
datum zodat doorlooptijden bij provincies niet van belang zijn voor verkrijgen
ontwikkelingsruimte.
Ik wil voor monitoring graag overzichtskaarten zien.
Ik wil kaarten kunnen importeren (bijv. ganzenbeschermingsgebieden)
Ik wil een zoekfunctie voor alle aanvragen.
Ik wil dat de kaarten in AERIUS interactief zijn om de weergegeven informatie
gedetailleerder te kunnen bekijken
Ik wil voor alle Natura 2000-gebieden de ontwikkelingsruimte kunnen zien.
Ik wil alle aanvragen inclusief status (ook van andere provincies) voor
ontwikkelingsruimte in een Natura 2000-gebied kunnen zien.
Ik wil zien met wie ik contact op moet nemen over vergunningaanvragen die
onder andere bevoegde gezagen vallen.
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4.2 Vergunningaanvragers
Aanvrager individueel

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Ik wil dat mijn bedrijf correct in het systeem staat. (inclusief eventueel
aantrekkende werking van schepen en verkeer)
Ik wil met AERIUS mijn vergunningaanvraag voor uitbreiding van mijn project
kunnen onderbouwen. ( voor nieuwe installaties of wegen, uitbreidingen en
verplaatsingen inclusief de daarbij behorende aantrekkende werking van
schepen en wegverkeer.)
Ik wil zo min mogelijk gegevens hoeven in te voeren maar wel inzicht hebben in
defaultwaarden en die zonodig kunnen aanpassen.
Ik wil kunnen zien hoe berekening tot stand komt.
Ik wil zien welke gegevens al in AERIUS zitten (referentiedatum) en waarvoor ik
dus geen beroep op ontwikkelingsruimte hoef te doen.
Ik wil verschillende mogelijkheden voor uitbreiding (inclusief de invloed op de
ontwikkelingsruimte) kunnen verkennen. Voorbeelden:
- Installatie op verschillende locaties kunnen plaatsen; hogere of lagere
schoorstenen, inzetten van verschillende emissiereducerende technieken en
maatregelen op zowel de schepen als de installaties op land.
- Stallen op verschillende locaties kunnen plaatsen; kunnen kiezen tussen een
andere diercategorie, aantal dieren, emissie van meer dieren compenseren
door geen mest uit te rijden op bepaalde percelen; emissie van meer dieren
compenseren door voermaatregelen; emissie van meer dieren compenseren
door plaatsen van windsingels.
Ik wil ook nieuwere technieken kunnen invoeren dan de technieken die
opgenomen zijn in de milieuwet. (ook experimentele stallen)
Ik wil mitigerende maatregelen in kunnen voeren om eigen projecteffect te
verlagen.
Ik wil met maatregelen kunnen schuiven om de ideale mix te vinden.
Ik wil kunnen stoppen (tussentijds opslaan) en later weer verder werken aan
mijn vergunningaanvraag of verkenning van mogelijkheden.
Ik wil verschillende scenario’s kunnen vergelijken, met elkaar en met de
referentiedatum, met betrekking tot depositie en ontwikkelingsruimte.
Ik wil weten op welke Natura 2000-gebieden mijn uitbreiding effect heeft en met
welke bevoegde gezagen ik te maken heb.
Ik wil weten of, en zo ja welke maatregelen er in of in de omgeving van het
Natura 2000-gebied genomen kunnen worden ter compensatie van mijn extra
emissie.
Ik wil weten of ik deze maatregelen kan betalen kan betalen ter compensatie
van mij extra depositie. Met wie moet ik contact opnemen?
Ik wil weten hoeveel ontwikkelingsruimte er is.
Ik wil met AERIUS bekijken of ik een claim moet doen op ontwikkelingsruimte.
Ik wil weten hoe ik de voor mij benodigde ontwikkelingsruimte kan claimen.
Ik wil de verwachte realisatiedatum in kunnen voeren in verband met reserveren
van ontwikkelingsruimte.
Ik wil weten waar mijn aanvraag naar toe gaat en door wie en wanneer het
behandeld wordt.
Ik wil de resultaten van AERIUS kunnen exporteren naar een bestand dat ik kan
opslaan en printen.
Ik wil met de definitieve aanvraaggegevens opnieuw varianten kunnen maken
om mee verder te kunnen rekenen.
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•

Ik wil in AERIUS de bronnen afzonderlijk en cumulatief kunnen zien.

•
•

Ik wil in AERIUS vergund en feitelijk gebruik kunnen zien.
Ik wil duidelijk zien in AERIUS waar ik ben in het proces.

Aanvragers georganiseerd (LTO/ boerenorganisatie2/ Havenbedrijf)
• Wij willen weten of we in onderlinge afstemming met elkaar maatregelen
kunnen nemen die ons als groep ondernemers meer ruimte geven voor
ontwikkeling (bijv. handige inrichting van het terrein)
• Wij willen weten of minder uitrijden van mest binnen bepaalde afstand van het
Natura 2000- gebied ons als groep meer ontwikkelingsruimte zou kunnen geven.
Idem voor plaatsen van windsingels, en het bepalen van de locatie van de
stallen.
• Wij willen dat AERIUS niet uit gaat van een gemiddelde bemesting maar wat
daadwerkelijk wordt uitgereden.
• Wij willen graag gebruik kringloopwijzer in combinatie met AERIUS
• Wij willen scenario’s kunnen delen met anderen.
• Wij willen uit AERIUS gegevens kunnen halen die ons helpen bij het opstellen
van de milieu effectrapportage van de inrichting van het gebied.
• Wij willen plannen en projecten en hun vergunde status zichtbaar kunnen
maken.
• Wij willen graag dat AERIUS ook luchtkwaliteit kan berekenen.

4.3 Beleidsmedewerkers
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik wil AERIUS kunnen gebruiken om beleidsmatige vraagstukken door te
rekenen, te kunnen vergelijken.
Ik wil in AERIUS gegevensmodellen kunnen importeren. (GIS)
Ik wil invoerbestanden kunnen importeren in en exporteren uit AERIUS
(bijvoorbeeld als shape)
Ik wil de juistheid/kwaliteit van de geïmporteerde invoerbestanden kunnen
controleren in AERIUS.
Ik wil in AERIUS bestaande gegevens buiten beschouwing kunnen laten om met
nieuwe gegevens te kunnen rekenen.
Ik wil binnen AERIUS een mappenstructuur om scenario’s te bewaren
Ik wil een terugkoppeling als gebruikers zien dat hun de data van het eigen
bedrijf niet goed in het systeem staat.
Ik wil de foutieve data kunnen wijzigen.

4.4 Hoofdfunctionaliteiten
Van de ’ik wil’ lijsten en de verslagen van de werkbijeenkomsten zijn de volgende
hoofdfunctionaliteiten afgeleid voor AERIUS II:
• Bepalen van de effecten van plannen/projecten op de stikstofdepositie en

vergelijken van deze effecten met de (beschikbare) ontwikkelingsruimte.

2
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•
•
•
•

Beheren van de ontwikkelingsruimte (reserveren en toekennen van
ontwikkelingsruimte).
Registreren van vergunningen.

Vergelijken van verschillende varianten/scenario’s (bijvoorbeeld ten behoeve van
projectverkenningen).
Ontsluiten van informatie over ontwikkeling stikstofdepositie en beschikbaarheid
ontwikkelingsruimte (in ruimte en tijd). Bijvoorbeeld voor gebruik in beleidsstudies
of ten behoeve van de monitoring.

4.5 Randvoorwaarden
Bij het ontwikkelen van AERIUS II en de eisen en wensen zoals hiervoor
geformuleerd is het van belang om rekening te houden met een aantal
randvoorwaarden die in de werkbijeenkomsten bij alle pilots naar voren gekomen
zijn: Transparantie, eenvoud en gebruiksvriendelijkheid, communiceren en
anticiperen.
Transparantie
Door alle gebruikers veelvuldig benoemd en besproken zijn de transparantie en
helderheid van het systeem en de berekeningen. De data waarmee AERIUS rekent
en de wijze van rekenen, moeten helder zijn.
Eenvoud en gebruiksvriendelijk
Weergave en gebruik van AERIUS ziet een ieder graag eenvoudig en
gebruiksvriendelijk. "Less is more"; hoe minder informatie op een scherm hoe
overzichtelijker. Voor een gebruiker is het van belang dat duidelijk is in welke stap
van het rekenproces je bent; AERIUS moet daarvoor goed aansluiten bij bijv. het
werkproces van vergunningverlening.
De hoofdfunctie van AERIUS, het berekenen van de depositie van een bron, moet
snel een eenvoudig mogelijk zijn.
Communiceren en anticiperen
Dit hoofdstuk is begonnen met de verschillen in communicatie en het belang van
communicatie met gebruikers. Voor het vervolg traject en om een bruikbaar
instrument te ontwikkelen blijft dit van belang. Tevens is het hierbij van belang om
te anticiperen om de toekomstwensen die er zijn vanuit gebruikers. Het realiseren
hiervan is niet de eerste prioriteit voor AERIUS. De eerste prioriteit ligt bij
toepassing van AERIUS in het vergunningverleningproces, maar voor de
ontwikkeling van het instrument is het wel van belang om deze toekomstwensen nu
al in beeld te brengen.
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5. Vervolg
De afsluitende bijeenkomst van de AERIUS II pilots vond plaats op 4 september
2012. Op deze bijeenkomst zijn de pilotdeelnemers geïnformeerd over:
• De resultaten van de werkbijeenkomsten in maart en mei 2012.
• De verdere ontwikkeling van AERIUS II, op welke wijze dit vorm gegeven wordt
en op welke wijze de gebruikers hierbij betrokken zijn.
Tijdens de bijeenkomst is ook demonstratie gegeven van de eerste conceptversie
van de AERIUS II calculator.

5.1 Ontwikkeling van AERIUS
De ontwikkeling van AERIUS II is opgedeeld in drie delen:
AERIUS II.0

Deze versie stelt gebruikers in staat om relatief eenvoudig de

Begin

(’calculator’)

stikstofdepositie van een project/bron door te rekenen. De

2013

calculator kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de aanvraag van
een vergunning.
De calculator bevat geen gegevens over de
ontwikkelingsruimte. Een vergelijking van de berekende
depositie (ontwikkelbehoefte) met de ontwikkelingsruimte is in
deze versie daarom niet mogelijk.
AERIUS II.1

In deze versie zijn gegevens over de ontwikkelingsruimte

Zomer

opgenomen. Daarmee kan de ontwikkelbehoefte worden

2013

vergelijken met de ontwikkelingsruimte. Met deze versie is
beheer van de ontwikkelingsruimte en registratie van
vergunningen mogelijk.
AERIUS II.2

Deze versie wordt beschikbaar gesteld voor iedereen (‘het

Najaar

publiek’). In deze versie zijn verbeteringen doorgevoerd op

2013

basis van de ervaringen met AERIUS II.2.

De calculator is naar verwachting begin 2013 gereed. Oplevering van AERIUS II.1 is
medio 2013 gepland en AERIUS II.2 komt naar verwachting in het najaar 2013
beschikbaar.
Voor de verdere ontwikkeling van AERIUS II is gekozen voor de SCRUM methode.
Op basis van een geprioriteerde werklijst wordt iedere maand bekeken welke
functionele eisen opgedeeld in kleinere taken ontwikkeld kunnen worden. Na afloop
van iedere maand is er een nieuwe demo gereed welke getoetst kan worden aan de
functionele eisen. Het opstellen van de werklijst van de functionele eisen en de
toetsing van de resultaten zal plaatsvinden door de werkgroep AERIUS waarin
potentiële gebruikers vertegenwoordigd zijn.

5.2 Aandachtspunten van gebruikers
In het kader van de afsluitende bijeenkomst op 4 september is aan de
pilotdeelnemers gevraagd welke punten aandacht verdienen in het vervolg van de
ontwikkeling van AERIUS II (in aanvulling op hetgeen hiervoor al aangehaald is).
19
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Een overzicht van de aangedragen punten:
De PAS/ AERIUS in relatie tot bestaand beleid
• Voor de huidige vergunningverlening zijn niet alleen N2000-gebieden van
belang; vergeet de beschermde natuurmonumenten (artikel 16) niet.
• Bouw AERIUS II vanuit het bestaande proces en de huidige regelgeving. Beleid
is leidend voor wensen/ eisen.
• Rond beleidsafspraken af voor de technische vormgeving (bijv. hoe ga je om
met achterstanden of provincie overschrijdingen).
Het belang van goede overgangsregelingen
• Een provincie geeft aan dat zij pas kunnen werken met AERIUS als AERIUS II.1
beschikbaar is inclusief de monitoring en claims van ontwikkelingsruimte. Zij
kunnen pas gaan werken met de PAS als die de huidige depositiebank kan
vervangen.
• Ook andere provincies vragen aandacht voor goede overgangsregelingen van
bestaande beleid en de huidige modellen en regelingen naar de PAS (de
momenteel toegepaste modellen, zoals agro-STACKS, berekenen andere
depositiewaarden dan AERIUS).
Betrekken van de ‘buitenwacht’ bij PAS/ AERIUS
• Provincies merken dat agrarische adviseurs weinig vertrouwen meer hebben in
de invoering van de PAS in brede zin en AERIUS in het specifiek door alle
vertragingen die het traject reeds heeft opgelopen. Hier zul je iets mee moeten
om het draagvlak voor de PAS te behouden/verkrijgen.
Innovatieve landbouwbronnen kunnen invoeren
• In de pilot Proeftuin N2000 Overijssel is het reeds aan de orde gekomen: het
belang om innovatieve landbouwbronnen in te kunnen voeren.
Databeheer en niet te frequent updaten
• Wie is eigenaar/ verantwoordelijk voor welke gegevens? Over het aanleveren en
beheren van gegevens t.b.v. AERIUS worden afspraken gemaakt. In het AERIUS
team is hiervoor een databeheerder.
• De tip wordt meegegeven om gegevens niet te vaak te updaten en daar heldere
afspraken over te maken i.v.m. rechtsgelijkheid tussen personen die kort na
elkaar een vergunning aanvragen met een verschillend resultaat.
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Bijlage A Deelnemers werkbijeenkomsten
Deelnemer

Organisatie

Cathy van Dijk

LTO

Wiebren van Stralen

LTO

Leon Sebek

Alterra

Hans Kros

Alterra

Edo Gies

Alterra

Rob Houben

Havenbedrijf Rotterdam

Resianne Dekker

Havenbedrijf Rotterdam

Arend Vrijma

EMO

Leontine Mulder

VNO-NCW

Willem-Henk Streekstra

VNO-NCW

Jos Rijkhoff

VNO-NCW

Eefke van den Tillaar

Tata steel

Rene Visser

Tata steel

John Bosma

Lyondell Chemie NL

Ger de Peuter

Ministerie EL&I

Werenfried Spit

Ministerie I&M

Paul Flapper

Rijkswaterstaat - DLI

Riekele de Boer

Rijkswaterstaat – DVS

Ansjenet van Reewijk

IPO – provincie Gelderland

Kaj Fabrij

Provincie Zuid-Holland

Ron Eggen

Provincie Limburg

Leon Janssen

Provincie Limburg

Marion Pross

Provincie Zeeland

Albert Fopma

Provincie Gelderland

Christel van Zutphen

Provincie Gelderland

Jos van Lent

Provincie Noord-Brabant

Tanja Smulders

Provincie Noord-Brabant

Ger Leeuwerke

Provincie Noord-Brabant

Roland Zoer

Provincie Utrecht

Moniek Schouten

Provincie Noord-Holland

Ade van der Wal

Provincie Overijssel

Johan Elzinga

Provincie Flevoland

Fenneke van de Schuur

Provincie Groningen

Arjan de Haan

Provincie Friesland

Harry Valk

Provincie Friesland

Jannie Bloemert

Gemeente Steenwijkerland

Petra Wagenaar

Gemeente Steenwijkerland
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Charlot Teng

WING

Dorien Brunt

WING

Diederik Metz

GezondVerkeer

Mark Wilmot

AERIUS

Nico-Dirk van Loo

AERIUS

Jacob Bijsterbosch

AERIUS

Taco Zwaanswijk

AERIUS

Johan Haije

AERIUS

Jorn Cruijsen

AERIUS

Sebastiaan Haarman

AERIUS

Serhat Gülçiçek

AERIUS

Satyan Ramlal

AERIUS

Maarten Schilpzand

AERIUS

Hilbrand Bouwkamp

AERIUS

Freek Mulder

AERIUS

Christiaan Langezaal

AERIUS

Moniek Overes

AERIUS

Michiel Schram

AERIUS

Wenneke Bosshardt

AERIUS
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Bijlage B Procedure vergunningverlening
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Aanvraag
registreren

Ontvankelijkheidstoets

Aanvullingsverzoek

Ontwikkelingsruimtebehoefte vastleggen

Aanvraag
aanpassen

Aangepaste
berekening
doorrekenen

Aanvraag
accepteren

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Ontwikkelingsruimtebehoefte opnieuw
vastleggen

Ja

Ontwikkelingsruimte
reserveren

Nee
Vergunning
verlener
Rondzenden
aanvraag

Bezwaar en
Beroep

Ontwerp besluit

Ontwerp ter
inzage

Handhaving

= Actie buiten
AERIUS

= Actie
gebruiker

= Actie
systeem

= Keuze
systeem

Vergunning
verlenen

Ontwikkelingsruimte
toekennen

Vergunningaanvraag
weigeren

Gereserveerde
ontwikkelingsruimte
vrijgeven

Intrekken of
vernietigen
vergunning

Toegekende
ontwikkelingsruimte
vrijgeven

Flow vergunningverleningsproces (2 van 2)
Versie: 0.4 (concept)
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Bijlage C Overzicht voorbeeldschermen

1. Toelichting gebruikersschermen
2. Gebruikersschermen agrarisch
3. Gebruikersschermen industrie
4. Gebruikersschermen wegen
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1. Toelichting gebruikersschermen
Voor de 2de pilotronde hebben de ontwerpers diverse gebruikersschermen gemaakt die hieronder zijn
weergegeven. Voor de weergave van de schermen is gebruik gemaakt van draadmodellen.
Dit houdt in dat het kader met eventuele figuren is weergegeven.
Bij het bekijken van de schermen is het van belang om het verschil in abstractieniveau duidelijk voor
ogen te hebben, om ook te kunnen begrijpen hoe het geheel is opgebouwd.
Als uitgangspunt zijn er drie niveaus benoemd:
Bron: emissiepunt (vlak, lijn op punt)
Project, plan of maatregel: dit is een concreet voorstel waarvan op basis van een bron(nen)
concentratie en depositieberekening gemaakt kunnen worden.
Scenario: een verzameling van ingevoerde projecten, plannen en of maatregelen waarbij
verschilanalyses en vergelijkingen berekend kunnen worden.
Omdat een scenario de meest brede vorm is zijn hiervoor de schermen gemaakt vanuit de aanvrager met
haven (industrie) als voorbeeld. De opzet die getoond wordt kan op eenzelfde niveau voor een individueel
project worden weergegeven.
De schermen voor vergunningverlening zijn opgebouwd vanuit de agrarische sector. In het proces is
aangegeven in hoeverre en op welke wijzen een aanvrager een bron kan aanpassen. De gedachte is
vervolgens dat een agrarische ondernemer dit op eenzelfde wijze kan doen.
Dit blijkt ook uit de schermen die in eenzelfde opzet gemaakt zijn vanuit de aanvrager.
Per scherm is kort een toelichting gegeven om de gedachte erachter ook duidelijk te maken.

Voor alle schermen zijn de volgende twee uitgangspunten van belang die niet direct zichtbaar zijn:
In onderstaande schermen is gekozen voor een bepaalde weergave van gegevens waarover
bestuurlijk nog afspraken gemaakt moeten worden. Deze figuren zijn dus niet leidend maar
bedoeld om een mogelijke weergave van de juiste gegevens in de toekomst te laten zien.
Op basis van een berekening is het de bedoeling dat AERIUS automatisch zal aangegeven welke
Natura 2000-gebieden er bij de toetsing betrokken moeten worden en vervolgens enkel deze
laten zien. (AERIUS kan echter ook buiten deze gebieden de depositie berekenen.)

2. Gebruikersschermen agrarisch (vergunningverlening en aanvraag)
Scherm 1

Bij het opstarten van AERIUS is het mogelijk om naast het gewoon bekijken van AERIUS in te loggen als
bevoegd gezag. Het idee is dat iedere vergunningverlener zodra hij is ingelogd een scherm te zien krijgt
waarbij het mogelijk is om direct aanvragen te zoeken.
Scherm 2

Onder het kopje aanvragen staat een overzicht van de aanvragen die bij de vergunningverlener liggen.
Daarnaast bevat de map een goede zoekfunctie. Door met de muis bij een aanvraag te gaan staan zie je
een kleine overzichtskaart.

Scherm 3

Door een aanvraag aan te klikken krijg je een overzicht te zien met de inhoud van de aanvraag. In de
rechterbovenhoek staan de mogelijke acties om de status te wijzigen. Via de tabbladen kun je aangeven
in welke vorm je de gegevens wilt bekijken.
Scherm 4

Door op een onderdeel van de aanvraag te klikken wordt de inhoud van dit onderdeel breder zichtbaar,
inclusief de parameters.

Scherm 5

Via de knop gegevens aanpassen kom je in een scherm waarbij de RAV code, en het aantal dieren, factor
of emissie aangepast kan worden.

Scherm 6

Na het wijzigen van bijvoorbeeld het aantal dieren kan via de knop bewaar deze nieuwe gegevens als een
nieuw scenario bewaard worden.

Scherm 7

Via de tabbladen is het mogelijk om de ingevoerde gegevens op diverse manieren te bekijken.
Van tabel wordt nu op het tabblad kaart geklikt.
Scherm 8

Het tabblad kaart geeft het ingevoerde project weer inclusief met kleurgebruik de depositie op
omliggende gebieden. De bronnen kun je weer apart openen

Scherm 9

Voor de geopende bron krijg je de totaalemissie te zien. Een aantal waarden kun je hier aanpassen om
direct het effect hiervan op de depositie te zien.
Scherm 10

De tabellen tonen de emissie die de aanvraag met zich meebrengt. Indien mogelijk wordt het verschil
berekend met de vergunde situatie.

Scherm 11

Hier staat een overzicht van de statuswijzigingen en de datum waarop dit gebeurde. Je kunt hier een
nieuwe status aan de aanvraag toekennen. De variant waarop de statuswijziging betrekking heeft wordt
in de rechter bovenhoek benoemd.
Scherm 12

Dit is weer het beginscherm (scherm 2) waarbij nu echter de status van de aanvraag is aangepast.

Scherm 13

Indien de aanvrager naar de tab gebieden gaat dan krijgt hij een overzicht te zien van de
ontwikkelingsruimte in alle Natura 2000-gebieden binnen de provincie.
Scherm 14

Door een gebied specifiek aan te klikken wordt de ontwikkelingsruimte aangegeven per habitattype
inclusief de verdelingssleutel die bestuurlijk is afgesproken.

3. Gebruikersschermen industrie
Scherm 1

Na het inloggen kom je als aanvrager in je eigen AERIUS omgeving waar reeds 63 projecten in staan, 6
maatregelen en 4 scenario’s. Het idee is momenteel dat het werken met scenario’s enkel toegankelijk is
voor geregistreerde gebruikers.
Scherm 2

Door op scenario’s te klikken krijg je een scherm met overzicht van scenario’s (zo is er ook een overzicht
van de projecten)
Scherm 3a

Indien je een scenario aanklikt krijg je te zien welke projecten en maatregelen (inclusief emissie) er
onder dit scenario vallen en waar ze gelegen zijn zie je rechts op de kaart. Per project is aangegeven of
deze is meegenomen in het scenario. Via het aan of uit zetten van een vinkje kun je het scenario
aanpassen. Via de knop kaartlagen kunnen ook alle huidige bronnen weergegeven worden.
Scherm 4

In een scenario kun je projecten/maatregelen aan klikken waarna je die via de knop bewerken kunt
aanpassen als project/maatregel. In dit scherm wordt een project verplaatst.
Scherm 5

Via de muis kan een bron verplaatst worden .
Scherm 6

De wijziging kan ook via coördinaten waarna AERIUS het project kan bewaren (als nieuw project) in 1 of
in alle scenario’s. Veranderen worden in principe op projectniveau gedaan en dan in scenario aangepast.
Scherm 7

In scenario’s kan een nieuw project toegevoegd worden of gemaakt worden (dit is dan project 64).
Scherm 8

Binnen een project wordt een keuze mogelijkheid via een drop-down menu aangeboden. Eerste stap is
om te kiezen voor een sector.
Scherm 9

Vervolgens kan een type bron gekozen worden.
Scherm 10

Vervolgens kan een type installatie gekozen worden.

Scherm 11

Tenslotte is het mogelijk om de diverse parameters in te vullen. Bedoeling is dat deze voor zover mogelijk
al vooraf ingevuld zijn.
Scherm 12

Indien het project is ingevoegd inclusief bijvoorbeeld extra vervoersbewegingen kan het project
opgeslagen worden.
Scherm 13

Na het invoegen van deze gegevens komt de nieuwe project in de lijst met project te staan (in dit geval
onder het scenario waar het is aangemaakt).
Scherm 14

Extra aantrekkende werking van verkeer en vervoer kun je ook zichtbaar maken.

Scherm 15

Via selectie (of snelknop lasso kun je binnen een scenario een gedeelte selecteren waarmee je verder
gaat rekenen.
Scherm 16

Een selectie zal apart opgeslagen worden. Hiermee kan vervolgens ook apart gerekend worden. Hierdoor
is het makkelijker om binnen een scenario voor een deelgebied maatregelen toe te voegen en te
berekenen.

Scherm 17

Van een scenario kan vervolgens berekend worden wat de stikstofdepositie is.
Scherm 18

Na het uitrekenen van een scenario maakt AERIUS inzichtelijk op welke Natura 2000-gebieden de
activiteiten effect hebben. Dit kan in de vorm van een kaart, tabel en grafiek.

Scherm 19

Door een gebied aan te klikken wordt de ontwikkelingsruimte zichtbaar en op welke habitattypen er een
overschrijding is. Daaronder staat aangegeven in hoeverre de losse projecten een beroep doen op de
ontwikkelingsruimte (dit scherm kan ook voor projecten en dan zie je daar de bronnen voor dat project)
Scherm 20

Door een project aan te klikken krijg je de variabele hiervan te zien.

Scherm 21

Deze kun je als aanvrager aanpassen om te zorgen dat het geheel wel past binnen de
ontwikkelingsruimte.
Scherm 22

De nieuwe invulling van project kan vervolgens enkel voor dit scenario of algemeen weer bewaard
worden.

Scherm 23

Op basis van de aanpassing wordt direct weergegeven welke habitattypen nu geen probleem meer zijn.
Vervolgens kan dan gekozen worden deze variant te bewaren en op te nemen als scenario.

Scherm 24

In de overzichtskaart zie je dan een confrontatie met de omliggende Natura 2000-gebieden.

Scherm 25

Bij het tabblad Natura 2000-gebieden kan een gebied per provincie uitgezocht worden.
Scherm 26

Van het uitgekozen gebied kan diverse informatie opgevraagd worden.

Scherm 27

Gegevens over de ontwikkelingsruimte
Scherm 28

Voornes Duin

Gegevens van de maatregelen die in een gebied genomen worden inclusief kosten en habitattype.E

4. Gebruikersschermen wegen
Scherm 1

Bij het inloggen krijg je een overzicht van alle scenario’s.
Scherm 2

Na het aanklikken van een scenario verschijnt een nieuw scherm waarbij het mogelijk is om de juiste
verkeerscijfers te importeren.
Scherm 3

Toevoegen van het bestand verloopt via de importeerknop.
Scherm 4

De gegevens betreffende de verkeerssituatie worden in AERIUS geladen.
Scherm 5

Indien een onderdeel van het scenario wordt aangeklikt worden de verkeerscijfers zichtbaar en kunnen
deze ook aangepast worden.
Scherm 6

In de verkeersscenario’s kunnen ook andere bronnen geplaatst worden. In dit voorbeeld een boerderij.
Scherm 7

Door op bereken te klikken geeft de kaart de effecten weer op de nabij gelegen natuurgebieden.
Bovenstaand voorbeeld geeft aan dat de behoeft en de beschikbare ontwikkelingsruimte niet
overeenkomt bij Maasduinen.
Scherm 8

Door op het gebied te klikken wordt duidelijk voor welke habitattype de behoefte groter is en in de balk
staan alle projecten binnen een scenario aangegeven.
Scherm 9

Bovenin de kaart staan de actiemogelijkheden. Er wordt nu gekozen voor het tekenen van een bron.
Scherm 10

Hiermee is het mogelijk om dan een lijn te tekenen als ligging van een nieuwe weg.

Scherm 11

Aan de lijnbron worden de gewenste verkeersgegevens gehangen en vervolgens is het mogelijk om deze
variant (A74 kortere weg) te bewaren.

