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AERIUS nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken van het
AERIUS project en is bedoeld voor iedereen die direct of zijdelings
betrokken is bij de ontwikkeling van AERIUS versie II en ieder ander
die op de hoogte wil blijven van deze ontwikkeling. Deze nieuwsbrief
verschijnt iedere zes weken.
AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS, pas.natura2000.nl). Er zijn twee versies van AERIUS: De
huidige versie 1.x die gebruikt wordt voor de totstandkoming van de
PAS. AERIUS II is voor de vergunningverlening en bestaat nog niet
maar wordt door het AERIUS project ontwikkeld. AERIUS 1.4.2 is op
dit moment operationeel (www.aerius-app.nl).
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3e pilot bijeenkomst
Op 4 september heeft de 3e en laatste pilot ronde plaatsgevonden.
Tijdens deze bijeenkomst is een terugkoppeling gegeven van wat met
de uitkomsten van de voorgaande pilot rondes is gebeurd. Uit de
voorgaande rondes kwam dat de belangrijkste wensen rondom AERIUS
II zijn samen te vatten in de kernwoorden: eenvoud, transparantie en
anticiperen. Daarnaast zullen ook de sectorspecifieke wensen die uit de
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pilots zijn gekomen, worden meegenomen in het ontwikkeltraject van
de komende periode.
Terugkijkend is gebleken dat de oorspronkelijke ambitie voor de pilots
hoog was. Een gedragen functioneel ontwerp had in eerste instantie
voor de zomer gereed moeten zijn, dit bleek echter niet haalbaar. De
ambitie om met initiatiefnemers en bevoegde gezagen een gedragen
functioneel ontwerp te maken is ongewijzigd gebleven, om dit te
bereiken is het tijdspad enigszins verlengd en is de derde pilot ronde
over de zomer heen getild.
Tevens is tijdens de bijeenkomst een demonstratie gegeven van de
Calculator. De calculator is de start voor AERIUS II, waarmee op
eenvoudige wijze de depositie-effecten van bronnen kunnen worden
doorgerekend.
Ondanks dat dit de laatste pilot bijeenkomst was, houdt de
betrokkenheid van de deelnemers hiermee niet op. Via de
gebruikersgroep en werkgroep blijven de pilot deelnemers betrokken
bij de verdere ontwikkeling van AERIUS II.

Gebruikersgroep en Werkgroep
Afgelopen dinsdag is de nieuw opgerichte gebruikersgroep van AERIUS
II voor het eerst bijeengekomen. De eerste bijeenkomst was samen
met de werkgroep AERIUS II. Het doel van de gebruikersgroep is om
toekomstige gebruikers de mogelijkheid te bieden om input te leveren

op de ontwikkeling van AERIUS II. Dit zal gebeuren op grond van
maandelijkse demonstraties die gegeven gaan worden. Vervolgens is
het aan de werkgroep om te beslissen welke opmerkingen en
suggesties meegenomen gaan worden in het ontwikkeltraject en wat
de prioriteiten zijn voor de ICT-ers om voor komende maand op te
pakken.
Bij de eerste bijeenkomst kregen de deelnemers tevens een cursus
over de basisprincipes van scrum, om meer inzicht te krijgen in het
technische ontwerpproces rondom de bouw van AERIUS. Doel hiervan
was om de communicatie tussen alle betrokken partijen makkelijker te
laten verlopen. Vervolgens is gezamenlijk (gebruikersgroep en
werkgroep) de eerste prioritering voor de verder ontwikkeling voor de
komende periode gemaakt.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 2 oktober, daarna zullen de
werkgroep en gebruikersgroep elke eerste dinsdag van de maand de
gebruikersgroep bij elkaar komen.
SCRUM PROCES

Kookboek
Om de vormgeving van AERIUS II vast te leggen is een “kookboek”
ontwikkeld. Doel van dit kookboek is om het uiterlijk zo veel mogelijk
te stroomlijnen en te voorkomen dat schermelementen op
verschillende plekken in de applicatie te veel afwijken. Hiermee

creëren we eenheid in de ontwikkeling van de AERIUS producten en
herkenbaarheid voor gebruikers. Het kookboek zal binnen de
werkgroep en gebruikersgroep ter commentaar worden voorgelegd.

Nieuwe website AERIUS II
Zoals al eerder is bericht wordt er aan een nieuwe versie van de
AERIUS website gewerkt. Op deze website zal alle informatie over
AERIUS II te vinden zijn, zoals nieuwsberichten, bijeenkomsten,
handleiding, achtergronddocumentatie en veel gestelde vragen. Een
eerste testversie is in augustus opgeleverd. Wij rekenen er op de
nieuwe website in oktober in gebruik te kunnen nemen. In bijgaande
schermafbeelding een indruk van hoe de nieuwe website er uit komt te
zien.

Havenbedrijf Rotterdam op bezoek bij AERIUS
Het Havenbedrijf Rotterdam is bezig met een nieuw geo-informatie
systeem om het beheer van onder andere wegen, terreinen en kades
te ondersteunen. Daarvoor zijn ze op pad gegaan langs een aantal
organisaties die met vergelijkbare projecten bezig zijn, of zijn geweest.
Afgelopen week waren ze bij AERIUS op bezoek te horen hoe AERIUS
als opensource project functioneert en waarom we de door ons
gekozen ontwikkelstrategie volgen en hoe we het AERIUS project
hebben vorm gegeven. Voor beide partijen was het leerzaam om
overeenkomsten en verschillen te bespreken tussen beide projecten.
Er is stil gestaan bij de volwassenheid van opensource pakketten, de
afhankelijkheid van bepaalde leveranciers en de kosten. Verder is
besproken hoe bij HbR en EL&I wordt omgegaan met outsourcing en
selectie van leveranciers én hoe dat gekoppeld is aan de organisatie
doelstellingen.

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

