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RvS voorlichting PAS 
Door de val van het kabinet en de daaruit volgende prioritering in 
Den Haag, zal het versturen van de RvS voorlichting door 
staatssecretaris Bleker naar de Tweede Kamer enige vertraging 
oplopen. Zodra het advies is verstuurd, zal in deze nieuwsbrief een 
korte samenvatting van de uitkomsten worden opgenomen. 

Planning 1.x releases 
In juni, wanneer de planning voor de PAS bekend is, zal duidelijk 
worden hoe de planning van de 1.x releases eruit komt te zien. 

Sfeerbeeld AERIUS II 
In april kwamen er drie adviezen over de PAS beschikbaar: De 
voorlichting van de Raad van State, de praktijktoets van het IPO 
en de uitvoerbaarheidtoets van Rijkswaterstaat. 
Op basis van deze adviezen moet nu het ontwikkeltraject voor 
AERIUS II in 2012 en 2013 bepaald worden. Hiervoor is er een 
nota met een aantal alternatieven geschreven voor de regiegroep 
N2000/PAS en de stuurgroep AERIUS. 

De werkgroep DPAS werkt op dit moment hard aan de 
openstaande punten van de PAS systematiek, Mark Wilmot en 
Moniek Overes hebben zitting in deze werkgroep. Dit vertraagt op 
dit moment de voortgang van AERIUS II, maar is tegelijkertijd een 
'verzekering' dat AERIUS goed kan aansluiten op de PAS 
systematiek. 

AERIUS. 
• 24 mei overleg 

gemeente 
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Tijd  
De inzet voor AERIUS 1.x en voor de werkgroep DPAS blijft 
onverminderd hoog. Wel is de verhouding nu beter. Van januari tot 
maart was er evenveel inzet voor AERIUS 1.x als voor II, in april 
was de verhouding 1.x/II 2/3. Gedurende mei zal dit beeld naar 
verwachting constant blijven. 
Wegens de drie adviezen en de daaruit resulterende nota over het 
ontwikkeltraject van AERIUS was er minder tijd voor strakke 
sturing van het project. Ook de onzekerheid over het 
ontwikkeltraject kost tijd omdat het niet mogelijk is om nu al door 
te pakken naar de definitieve projectorganisatie.  
Geld  
Ook in de maand april is er minder geld uitgegeven dan begroot. 
Verder is de prognose tot oktober naar beneden bijgesteld. 
Resultaat  
Tot nu toe conform planning maar door de onzekerheid rondom 
het ontwikkeltraject staat de voortgang wel onder druk.  
Communicatie  
Verloopt naar tevredenheid, concept communicatieplan is één 
dezer dagen gereed. 
Organisatie 
Op dit moment ligt een nota voor bij de regiegroep N2000/PAS 
met betrekking tot strategische keuzes waar de projectmanager 
dan weer de projectorganisatie op kan baseren. 
De inzet van provincies voor de werkgroep AERIUS en het TBI 
team begint te komen maar is nog wel een aandachtspunt. Nico-
Dirk zal in de komende periode een ronde langs alle provincies 
maken om te praten met de hoofden vergunningverlening en 
hoofden ICT. 
Verder is het zaak om samen met GBO (Gemeenschappelijke 
Beheerorganisatie provincies) een goed voorstel voor het beheer 
van AERIUS II te gaan doen. 
Risico’s 
Belangrijkste risico’s zijn onderkend, 8 mei is er sessie om 
maatregelen te benoemen. 
Gezien de politieke onzekerheid en bestuurlijke complexiteit van de 
PAS op dit moment is het een risico dat er in mei geen besluit 
genomen wordt over het ontwikkeltraject voor AERIUS II. Dit zal 
nadrukkelijk besproken worden met de opdrachtgever die ook 
zitting heeft in de regiegroep N2000/PAS. 



AERIUS II Pilots  
De pilot vergunningverlening van 15 mei is verschoven naar 22 
mei omdat een aantal deelnemers op 15 mei is verhinderd. 
De pilot Proeftuin Natura 2000 Overijssel zal wel op 15 mei 
plaatsvinden en op 16 mei zal de tweede ronde voor de pilots A74 
en Havenbedrijf plaatsvinden. In de tweede ronde van de pilots 
half mei worden de functionele schetsen met de pilot-groepen 
besproken, concreter gemaakt en aangevuld. Voor zover mogelijk 
wordt de eerste stap naar het afbakenen van het functionele kader 
van AERIUS II gemaakt. 

Besloten is om de pilot Steenwijkerland op te heffen. Met de pilot 
Steenwijkerland waren twee doelen beoogd: Enerzijds vanuit de 
casus Steenwijkerland te leren hoe AERIUS ingezet kan worden bij 
bestemmingsplannen en anderzijds hoe de interbestuurlijke 
samenwerking rondom de verdeling van ontwikkelingsruimte vorm 
gegeven kan worden. Tijdens de eerste bijeenkomst is gebleken 
dat deze twee zaken moeilijk te combineren zijn. Beide punten 
zullen nu apart worden opgepakt. Het onderwerp 
ontwikkelingsruimte wordt ingelijfd bij de pilot 
vergunningverlening. De rekenvragen van de gemeente 
Steenwijkerland zullen worden beantwoord met behulp van de 
superusers. 

De derde pilot ronde vindt begin september plaats. In oktober zal 
het functioneel ontwerp naar aanleiding van de pilots klaar zijn. 

Ontwerp AERIUS II 
Het ontwerpproces voor AERIUS II is in volle hevigheid 
losgebarsten. Onze ervaringen met AERIUS I en de pilotsessies 
leveren voldoende op om “achter de tekentafel” te gaan zitten en 
pogingen te doen om te schetsen hoe AERIUS II in elkaar zou 
kunnen steken: wat ziet de gebruiker, wat kan hij/zij doen en wat 
zijn de resultaten? Dat gebeurt met een aantal 
gebruiksmogelijkheden: agrarisch, vergunningverlening, 
wegverkeer en havens/industrie. Die schetsen,tezamen met de 
nieuwe vragen, zullen op de volgende pilot-dagen gepresenteerd 
worden. Daarmee hopen we zoveel reacties los te krijgen dat we 
de schetsen preciezer en concreter kunnen maken. 



Onderstaande afbeelding geeft een globale indruk van hoe de lay-
out van de AERIUS-app eruit moet komen te zien. 

Concept ontwerp AERIUS website 
Voor AERIUS wordt aan een nieuwe gebruikers website gewerkt. 
Hierop komt alle informatie rondom AERIUS, zoals de handleiding 
en het handboek op een plek te staan. Onderstaande afbeelding 
geeft een globale indruk van hoe de website eruit moet komen te 
zien. 



Vragen over AERIUS kunt u stellen via het formulier op pas.natura2000.nl/pages/contact.aspx
Wilt u zich af- of aanmelden voor deze nieuwsbrief dan kan dat middels een email naar pasmail@minlnv.nl


