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AERIUS, wat is het?
Alle informatie over AERIUS verzameld en de mogelijkheid om met 
leden van het AERIUS-team kennis te maken.

AERIUS, de uitgangspunten
Hoe komt een beleidskeuze in AERIUS tot stand? Op welke manier is 
beleid van invloed op de uitgangspunten van AERIUS?

AERIUS, van wens tot release
Wat gebeurt er met de wens die je indient? Welk proces gaat er 
vooraf aan een release?

AERIUS, hoe gebruik ik het?
Een praktische vraag over het gebruik van AERIUS? Stel hem aan 
onze wandelende wiki!

AERIUS, ik wil wat vragen
Helpdesk
Vragen over het gebruik van AERIUS? Welke gebruikersonder-
steuning is er beschikbaar? Of heb je een wens voor de 
verbetering van AERIUS? De Helpdesk PAS-bureau en PAS 
Campus helpen je verder.  
Advies op maat
Heb je een concrete hulpvraag over het gebruik van AERIUS, 
die niet in het programma aan bod lijkt te komen en om 
individuele beantwoording vraagt? Schrijf je dan in voor 
Advies op Maat.

AERIUS Register, boekhouding PAS
Ook zo moe van het wachten? Test je kennis over hoe ervoor wordt 
gezorgd dat de ontwikkelingsruimte eerlijk wordt verdeeld over 
vergunningsaanvragers.

AERIUS Connect Café
Kom kijken welke Connect-oplossingen andere gebruikers hebben 
ontwikkeld. 

AERIUS Open data services
Neem je laptop mee en leer hoe  open data services gebruikt 
kunnen worden in je eigen systeem.

AERIUS, what’s next?
Denk mee over de toekomst van AERIUS!
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Inloop met lunch

Foyer/zaal 4Zaal 5Zaal 3Zaal 2Zaal 1

Advies-op-maat

Advies op maat
Heb je een maatwerkvraag? Een complexe 
kwestie of uniek project? We denken graag 
met je mee! 

Schrijf je op het AERIUS-terras in voor het spreekuur 
in zaal 8.

AERIUS in sixty minutes
Gastvrouw Else Sneller ontvangt verschillende 
gasten aan haar tafel.  Gebruikers, AERIUS- 
team, beleidsmakers, we praten elkaar bij! 
Onder meer over ontwikkelingen bij de PAS, 
AERIUS verbeteringen en expert-sessies. 
Afgewisseld met demo-optredens en een 
korte �lm.  
Side-kick: Mark Wilmot.

AERIUS, what's next?
Op een vrolijke en energieke manier worden 
de gebruikers uitgenodigd met hun voeten te 
stemmen op de beste doorontwikkelsporen 
die worden gepitcht.

Borrel

AERIUS-terras!
Doorlopend met:
AERIUS-info, uitgangspunten, 
van-wens-tot-release, vraag&antwoord, 
gebruikersondersteuning, over de wachtrij, 
Connect Café, open data services, ontwikkel-
richtingen, bijpraten.
z.o.z.

Met om 14:40:
AERIUS: van black box naar glazen huis
Hoe werkt AERIUS nou onder de motorkap? 
Voor veel mensen blij� AERIUS een black box. 
Is er een glazen huis van te maken? 
We proberen de meest prangende gebruikers- 
vragen te beantwoorden!

Wegverkeersprojecten in AERIUS
In deze sessie kijken we verder dan alleen hoe 
het in AERIUS werkt. Natuurlijk stippen we de 
basis aan, leggen we verschillen van toen en nu 
uit, maar kijken we ook vooruit en horen daarop 
graag jouw re�ectie. Relevante onderdelen van 
dit onderwerp komt ook in de sessie Planvorm-
ingsprocedures terug

Aan de slag met Open Data!
Ook uren aan het zwoegen om je opdrachtgever 
of bestuurder te informeren? De Provincie 
Noord-Brabant gee� een concreet voorbeeld 
door gebruik te maken van AERIUS Open Data! 
We tonen hoe je direct data kunt opvragen en 
downloaden om daarna te analyseren en 
presenteren. Gelijk aan de slag? Neem je eigen 
laptop mee. Op het AERIUS-terras  helpen we je 
verder!

Register voor nieuwsgierigen
Geen lid van een bevoegd gezag, maar toch wel 
eens willen weten wat er met je melding of 
vergunningsaanvraag gebeurt? Op veler verzoek 
krijg je als initiatiefnemer een kijkje in de keuken. 
Kom alles te weten over de wachtrij, status 
overgangen en rode kruizen.

AERIUS voor startende gebruikers
Wil je aan de slag met AERIUS? In deze 
demo vertellen we je over de producten 
van AERIUS en waarvoor ze bedoeld zijn! 
Daarbij geven we je vooral een demo van 
AERIUS calculator, het meest belangrijke 
product voor startende gebruikers. Na 
a�oop kun je er zelf mee aan de slag!

Rekenen met Connect, voor iedereen 
bereikbaar via Scenario
In deze sessie laten we zien hoe je Connect kan 
benaderen via Scenario zodat:
- Iedereen Connect kan gebruiken zonder extra 
   scripting (Python)
- Resultaten 30 dagen worden bewaard en zijn 
 te delen met collega's of opdrachtgevers

Modellering van scheepvaart in Calculator, kan 
het nog eenvoudiger?
Hoe ervaren jullie als gebruikers het werken met 
de (bestaande en nieuwe) scheepvaart-
functionaliteiten? Wat werkt er goed, wat kan er 
beter, wat mist er misschien nog? We willen 
samen met jullie verkennen welke kant de 
doorontwikkeling van scheepvaart in AERIUS op 
zou moeten gaan, als we gebruikers in de 
toekomst nog beter willen bedienen.

Landbouw in AERIUS
Zo'n 4 jaar geleden is de functionaliteit 
voor landbouw in AERIUS afgerond. Tijd 
voor een goed gesprek over 4 jaar ervaring 
in de praktijk. Waar lopen gebruikers tegen 
aan? Matched de praktijk van vandaag met 
de theorie van gisteren? Welke verbeterin-
gen zien we?

Planvormingsprocedures
Bestemmingsplannen, structuurvisies, 
maar ook het omgevingsplan is op dit 
moment buiten de PAS geregeld. Toch zijn 
we allemaal op zoek naar hoe om te gaan 
met planvormingsprocedures en de 
beschikbare of benodigde milieugebruiks-
ruimte (ontwikkelingsruimte). Op welke 
wijze gebruik je AERIUS hierbij? Wordt het 
instrument  zoals het is bedacht ook 
toegepast? Sluit het aan bij de verander-
ende praktijk? Wat mist en wat kan beter? 
Een sessie over alle praktische vraagstuk-
ken bij planvorming en AERIUS om samen 
te evalueren en met verbetervoorstellen 
te komen.
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AERIUS Monitor(up), maakt de PAS 
inzichtelijk
Altijd al de vraag gehad waarom informatie 
die je zocht nog niet gevisualiseerd was? 
Ideeën over hoe informatie eenduidig 
weergegeven kan worden? We  gaan 
samen aan het werk, maar vragen vooral 
jullie input concreet uit te tekenen. Welke 
informatie gebruik je en hoe ziet deze er 
uit? Op welke wijze moet deze  beschikbaar 
zijn? We zien het graag.

Landbouw: Monitoring en ontwikkelingen 
in stikstof(depositie)
Hoe en waar wordt stikstof(depositie) 
gemonitord? Welke ontwikkelingen zien we 
in trends van gemeten concentraties en 
deposities? Kunnen we e�ecten van beleid 
vaststellen en terugzien in onze waarne-
mingen?

Informatiehuis Lucht: landbouw & AERIUS
Het informatiehuis Lucht maakt het 
mogelijk om integraal de e�ecten van 
landbouw op stikstof, �jnstof en geur te 
berekenen. Vandaag verkennen we de 
mogelijkheden met AERIUS. Waar loop je 
tegenaan in de praktijk? Waar zou je mee 
geholpen zijn? Denk met ons mee over 
nieuwe functionaliteiten.

AERIUS terras

Presentatie en gesprek

Vraag en antwoord-sessie

Ontwikkel-sessie

Demo-sessie

Gast-sessie

AERIUS Monitor(up), maakt de PAS 
inzichtelijk
Een nieuwe AERIUS Monitor? We praten je 
graag bij over het nieuwe bouwtraject! 
De nieuwe Monitor gaat dé ondersteuning 
bieden bij de uitvoering en monitoring van 
de PAS als het gaat om het bijhouden en 
presenteren van alles wat er met natuur-
waarden, stikstofdepositie en maatregelen 
gebeurt.


