
 

 

    
 

Release notes AERIUS1® Producten – Release 1 september 2017 
(AERIUS 2016L) 
Deze release notes bevat belangrijke informatie betreffende de beschikbaarstelling van AERIUS® Calculator 
(inclusief meldingenmodule), Connect (inclusief open data), Monitor, Register en Scenario door de 
Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken. Het AERIUS® instrumentarium is ontwikkeld om 
de vergunningverlening onder de Wet natuurbescherming te ondersteunen binnen het kader van het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). 
 
AERIUS 2016L volgt AERIUS 2016 op 
AERIUS 2016L (ook wel AERIUS 2016.1 genoemd) vervangt per 1 september 2017 AERIUS 2016 voor de 
producten Calculator, Connect (inclusief open data services), Register en Scenario. Voor het product Monitor 
blijft ook na 1 september AERIUS 2016 de beschikbaar gestelde versie. Monitor 2016L is namelijk nog niet 
formeel vastgesteld. Monitor2016L is ten behoeve van de TerInzageLegging (TIL) wel beschikbaar via de link 
https://monitor.aerius.nl/monitor2016L.  
 
Meer informatie over AERIUS   
Informatie over de AERIUS producten is te vinden op de website van AERIUS, 
www.aerius.nl. Om gebruikers op weg te helpen met de toepassing van AERIUS staan er 
op de AERIUS website diverse hulpmiddelen, zoals een Handleiding (zowel beschikbaar direct vanuit 
de applicatie als los benaderbaar) en documentatie in de vorm van factsheets, waarin de technische 
achtergronden en informatiebronnen uitvoerig zijn gedocumenteerd. Tevens kunt u uw vragen stellen bij 
uw bevoegd gezag en aan de helpdesk van het PAS-bureau. 
 
Ondersteunde Webbrowsers 
AERIUS is een online webapplicatie die gebruik maakt van moderne internettechnologie en open standaarden. 
Als gevolg daarvan kunnen veel oudere browsers, of browsers die open standaarden suboptimaal 
ondersteunen, niet door AERIUS ondersteund. Met AERIUS geteste browsers: 
• Google Chrome 53.x - 56.x 
• Mozilla Firefox 51.x 
• Apple Safari 9.x (OSx en iOS) 
• Internet Explorer 11 (zie ook bekende bugs) 
 

                                                        
1 AERIUS is een gedeponeerd beeld- en handelsmerk van het Ministerie van Economische Zaken 

https://monitor.aerius.nl/monitor2016L
http://www.aerius.nl/
https://www.aerius.nl/nl/manuals/calculator
https://www.aerius.nl/nl/factsheet-parents/pas-areas
http://pas.bij12.nl/content/helpdesk


 
Open Data 
Als onderdeel van AERIUS Connect worden gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van het PAS als 
Open Data aangeboden. Deze AERIUS Connect Webservices worden aangeboden als een zogenaamde Web 
Feature Service (WFS). Gebruikers kunnen daarmee de betreffende datasets direct vanuit hun eigen (geo-) 
systemen bevragen dan wel de datasets downloaden en eventueel verder bewerken. Met ingang van 1 
september 2017 verwijzen de webservices automatisch naar de data van AERIUS2016L (ook voor de Monitor 
data).  
 
Met de nieuwe release zijn de open data webservices uitgebreid en geherstructureerd (o.a. aangepaste 
veldnamen). Met name de webservice Open Data – Actuele depositieruimte is gewijzigd. Via deze webservice 
is per hexagoon en segment de oorspronkelijk beschikbare, de reeds benutte (afgeboekte en gereserveerde) 
en de nog beschikbare ruimte te vinden. De webservice ‘vastgestelde depositieruimte’ komt daarmee te 
vervallen. Daarnaast is de documentatie van de webservices uitgebreid en verbeterd met inhoudelijke 
toelichtingen.  
 
Details over de AERIUS Connect Webservices (URL’s en metadata) zijn te vinden via de factsheet of direct op 
het Nationaal Georegister.  
 
Informatiemodel AERIUS (IMAER) 
Er zijn met de nieuwe release geen wijzigingen in het informatiemodel AERIUS (IMAER). Details over IMAER 
zijn terug te vinden in de documentatie over IMAER. 
 
Nieuwe versie Connect API  
Met de release komt ook de AERIUS Connect API met een nieuwe versie: API 4. Een deel van de 
aanpassingen in API 4 was ook al beschikbaar in de pre-release van AERIUS Connect 2016.1 op 30 juni 2017. 

• Met API 4 is de functie ‘HighestValuePerHexagon’ komen te vervallen en vervangen door drie nieuwe 
functies. Deze functies maken op basis van meerdere invoerresultaatbestanden een nieuw 
resultaatbestand aan, op basis van de hoogste waarde van de gevonden resultaatpunten, het totaal van de 
gevonden resultaatpunten, dan wel de delta van de gevonden resultaatpunten tussen current en proposed 
(op basis van 2 invoerbestanden).  
− valuePerHexagon/delta 
− valuePerHexagon/highest  
− valuePerHexagon/total 

• Nieuw is de functie ‘priorityProjectUtilisation’. Met deze functie kan een resultaatbestand van een prioritair 
project uit Register worden gegenereerd, met daarin een optelsom van de benutting van alle onderliggende 
deelprojecten samen en een apart resultaatbestand per deelproject. Deze functie is niet vrij beschikbaar, 
maar alleen te gebruiken met een door het betreffende bevoegd gezag verstrekte project-key.  

• De functie ‘calculate en report’ heeft twee nieuwe properties: 
− nieuwe property voor Connect “aggregate|boolean”: hiermee kan de aggregatie voor sectoren die 

standaard niet worden geaggregeerd tijdens een berekening, weer worden aangezet 
− Nieuwe property voor Connect “name|string”. Hiermee kan een naam worden gegeven aan een 

berekening die gebruikt wordt bij het statusoverzicht. 
• Bij de functie ‘status/jobs’ zijn twee extra velden toegevoegd: 

− Naam veld met eigen opgegeven beschrijving van de berekening.  

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/aerius-connect-webservices
http://nationaalgeoregister.nl/
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-connect-2016-0


− Donwload url is opgenomen en wordt gevuld met de afgeronde rekentaak (tot maximaal 3 dagen na 
afronding op te halen) 

 

Volledige documentatie van de AERIUS Connect API 4 is te vinden op https://connect.aerius.nl/api/doc/ 

Aanvulling leefgebieden: uitbreiding reken- en toetsgebied  
AERIUS2016L bevat een aanvulling van leefgebiedenkaarten. De aanvulling van de leefgebieden leidt tot een 
verdubbeling van het aantal relevante hexagonen waarop gerekend en getoetst wordt. Dit leidt tot een langere 
reken- en verwerkingstijd. 
 
Uitbreiding Register: toevoeging relevante hexagonen zonder (naderende) stikstofoverbelasting 
Met de release van AERIUS 2016L wordt in Register voortaan op alle relevante hexagonen in PAS-gebieden 
de uitgave van depositieruimte bijgehouden en geregistreerd, ook op de plekken waar geen sprake is van een 
(naderende) stikstofoverbelasting. Dit laatste is nieuw in Register en betekent het volgende: 
• Er zijn geen gevolgen voor de vraag of een voorgenomen activiteit vergunningplichtig of vergunningvrij is. 

Dit wordt (nog steeds) bepaald op basis van alle relevante hexagonen.  
• Op de hexagonen waar nog geen sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting is in principe geen 

beperking op de beschikbare depositieruimte voor toestemmingsbesluiten en meldingen. Als er echter een 
overbelaste situatie dreigt te ontstaan, dan is er geen depositieruimte meer beschikbaar.  

Functionele verbeteringen voor de gebruiker 
• Verbeteringen AERIUS Register: 

− Uitbreiding van de mogelijkheden voor het bevoegd gezag om statussen te wijzigen 
− Het dashboard, met de informatie over de benuttingsgraad op gebiedsniveau, is aangepast 
− Een nieuw ‘alert’ symbool bij het overzicht van aanvragen geeft sneller inzicht welke aanvragen 

afgewezen kunnen worden 
− Enkel PAS-gebieden zijn nog opgenomen in overzichten 
− De gebruiker kan bij de weergave van rekenresultaten kiezen om de depositie op OR-relevante 

hexagonen te zien met een (naderende) overbelasting of zonder de set met een (naderende) 
overbelasting.  

− De documentatie is verbeterd (actualisatie handleiding en factsheets)  
• Aanpassing AERIUS PDF-documenten 

− Er heeft een integrale revisie van de AERIUS PDF documenten plaatsgevonden. De belangrijkste 
wijzigingen zijn: 
− De nieuwe PDF documenten zijn eenvoudiger, eenduidiger, consequenter en scherper toegespitst 

op de informatie die nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming; 
− De nieuwe PDF documenten sluiten aan bij de wijzigingen van AERIUS 2016L, inclusief de 

uitbreiding van Register met de gegevensset  (naderende) overbelaste hexagonen; 
− De nieuwe PDF documenten hebben voorin alleen nog een samenvatting van de 

emissiegegevens. De detailgegevens met betrekking tot de emissies zijn achterin opgenomen; 
− De exportfunctie in calculator is aangepast en biedt nu twee mogelijkheden voor de PDF die als 

bijlage voor de vergunningaanvraag dient: PDF voor bepaling benodigde ontwikkelingsruimte en 
PDF voor bepaling projecteffect. In de handleiding van Calculator (online toegankelijk en via 
www.aerius.nl via ‘publicaties’) is hier meer informatie over opgenomen. 

• Verbetering AERIUS Scenario 

https://connect.aerius.nl/api/doc/
http://www.aerius.nl/


− Verduidelijking van situatie-aanduiding in AERIUS Scenario: bij een verschilberekening met PDF zijn 
de termen ‘situatie 1’ en ‘situatie 2’ vervangen door ‘huidig’ en ‘beoogd’.  

Methodische wijzigingen  
De methode binnen AERIUS om bij het doorrekenen op rekenpunten op grotere afstand emissiebronnen 
samen te voegen (aggregatie bronnen) wordt niet meer toegepast bij de sector landbouw. Bij 
landbouwberekeningen met meerdere emissiebronnen kan dit leiden tot andere resultaten dan bij AERIUS 
2016. Zie ook de release notes van de pre-release van AERIUS Connect 2016.1 

 
Actualisatie onderliggende gegevens  
De volgende gegevens zijn geactualiseerd: 
• Emissiefactoren voor wegverkeer 
• Ecologische gegevens (actualisatie kartering, met name toevoeging leefgebiedkaarten)  
• Set ‘OR-relevante’ hexagonen: dit zijn de hexagonen die zijn opgenomen in AERIUS Register, waarop de 

uitgifte van depositieruimte wordt bijgehouden en geregistreerd. Deze set is uitgebreid door de aanpassing 
van de ecologische gegevens (toevoegen leefgebiedkaarten) en door het toevoegen van de hexagonen 
zonder (naderende) stikstofoverbelasting  

• Actualisatie van 8 Prioritaire Projecten, conform Monitor 2016L 
  
Bugs 
• In AERIUS 2016L is een bug opgelost die optrad bij het handmatig aanmaken van bronnen voor mobiele 

werktuigen in Calculator. Mobiele bronnen met eigen bronspecificatie kregen onterecht niet de juiste 
standaardwaarde mee voor het kenmerk ‘diurnal variation’, dat niet handmatig ingevuld kan worden. Bij het 
opnieuw inlezen van een bestand gebeurde dit alsnog en werd de juiste waarde meegegeven, met als 
gevolg een ander resultaat dan wat bij het aanmaken van de bron werd getoond. Dit is opgelost, waardoor 
nu in alle gevallen het juiste resultaat wordt berekend en getoond.  

Bekende issues 
• Internet Explorer werkt functioneel goed, maar er zijn problemen met visualisatie 

 


