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Introductie nieuwsbrief
De activiteiten rondom AERIUS en AERIUS II zijn volop in ontwikkeling. Het team van
medewerkers dat aan het programma werkt groeit. Om elkaar op de hoogte te houden
van alle ontwikkelingen is deze interne nieuwsbrief in het leven geroepen. De
nieuwsbrief zal één keer in de twee weken verschijnen.

Pilots AERIUS
Wanneer de definitieve PAS is vastgesteld, zal er behoefte zijn aan een versie van
AERIUS die kan worden gebruikt bij het aanvragen en verlenen van vergunningen in
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (AERIUS II). AERIUS II moet de
informatie geven die initiatiefnemers en het bevoegd gezag nodig hebben om
vergunningverlening mogelijk te maken.
Om te komen tot een werkend en bruikbaar AERIUS II is het van belang om samen
met de gebruikers vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de wensen en eisen
voor AERIUS II. Om deze wensen en eisen in kaart te brengen organiseert het
ministerie van EL&I meerdere werkbijeenkomsten. De werkbijeenkomsten zijn verdeeld
over vijf pilots met uiteenlopende gebruikers. De voorbereidingen van de pilots zijn
inmiddels in volle gang. De eerste ronde voor de workshopdagen zullen plaatsvinden

op 6 en 8 maart.
De 5 pilots zijn:
• Havenbedrijf: gericht op industrie en plan MER en mogelijkheid voor
koepelvergunningen. (8 maart)
• A74: verkeer en vervoer, Tracébesluiten, netwerkeffecten en toetsing
buitenlandse gebieden. (8 maart)
• Proeftuin Natura 2000: agrarisch, individuele maatregelen. (6 maart)
• Steenwijkerland: samenwerking bevoegde gezag, bestemmingsplannen en
ontwikkelingsruimte. (6 maart)
• Vergunningverlening: proces van Nb-wet vergunningverlening, provinciale
verordening. (6 maart)
Na elk van de pilot rondes zal een nieuw functioneel ontwerp worden gemaakt voor
AERIUS II om zo uiteindelijk te komen tot een nieuwe versie die zo goed mogelijk
aansluit bij de informatiebehoeften van zowel de vergunningaanvrager als de
vergunningverlener.

Aanstelling superusers
Om de binnenkomende vragen over AERIUS 1.4 die een uitgebreid inhoudelijk
antwoord vereisen af te handelen, gaat gebruik worden gemaakt van externe
superusers. Naar aanleiding van de ontvangen offertes is met drie partijen een gesprek
gehouden. De adviesbureaus zijn beoordeeld op de volgende aspecten:
- ervaring met vergelijkbare opdrachten
- persoonlijke motivatie
- bestuurlijke gevoeligheid en doorvragen naar de vraag achter de vraag
- opzet van berekeningswijze
- borging teamsamenwerking
Op basis van deze punten is gekozen voor bureau Tauw.

Vragen Raad van State
Door de Raad van State zijn verschillende vragen gesteld over de technische
functionaliteiten van AERIUS naar aanleiding van de ingediende voorlichtingaanvraag
over de PAS. De vragen hebben voornamelijk betrekking op het schaalniveau van de
berekeningen, het gebruik van AERIUS binnen het vergunningverlening traject en de
beoordeling van de ontwikkelingsruimte. 22 februari was de technische briefing bij de
RvS, Sander, Mark en Jan Willem waren hierbij aanwezig om een presentatie te
gegeven ter beantwoording van de vragen.
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