
 

Save the date: Kennisdagen PAS en AERIUS 
 
 

Kennis delen over het PAS blijft belangrijk, er veranderen dingen, komen nieuwe mensen bij 

het PAS, en het blijft een programma met kennisvragen.  

Daarom 3 kennisdagen door het hele land!  

 14 maart: Provinciehuis Noord-Brabant, van 9.00 tot 16.30 

 22 maart: Provinciehuis Overijssel, van 9.00 tot 16.30 

 9 april: Provinciehuis Zuid-Holland, van 9.00 tot 16.30 

 

Voor wie?  
Kom je in je werk in aanraking met het Programma Aanpak Stikstof of AERIUS en heb je behoefte 

aan meer kennis of informatie over de laatste stand van zaken? Kom je kennis bijspijkeren op één 

van de Kennisdagen PAS en AERIUS. Verschillende aspecten van het PAS-programma komen aan 

bod, zowel voor PAS-beginners als PAS-medewerkers en PAS-deskundigen en er is veel ruimte 

voor eigen vragen.  

Op het programma  

 Actualiteiten PAS en AERIUS 

 Prioritaire projecten 

 Inzicht in depositieruimte 

 Een casus uit de praktijk  

 Stand van zaken uitvoering herstelmaatregelen 

 Ammoniakmetingen en het PAS 

 Werken met AERIUS: Calculator, Scenario en Connect 

 AERIUS Register in het kort 

 Een workshop zelf AERIUS gebruiken 

 Toelichting op de technische modellen in AERIUS  

 
Staat jouw onderwerp er niet bij?  
We horen graag aan welke informatie en kennis jij specifiek behoefte hebt. Stuur ons een bericht 

via de Helpdesk PAS en AERIUS onder vermelding van “idee of wens Kennisdag”.  

Uitnodiging en aanmelden 
De definitieve uitnodiging volgt over een paar weken via de mail. Heb je dit bericht doorgestuurd 

gekregen houd dan de website van het PAS-bureau in de gaten, daar plaatsen we de uitnodiging. 

Bij de uitnodiging volgt meer informatie over de onderwerpen en kan je je aanmelden voor 

workshops.   

Nieuw in het PAS en wil je je vast voorbereiden? 
• Lees hier het PAS-programma 
• Volg de korte e-learning Basiskennis PAS 

• Lees meer over de werking van AERIUS in de handleiding AERIUS. Hier vindt u ook een 
oefenopdracht. 

 

Voor echte experts voor wie AERIUS (bijna) geen geheimen kent staat op donderdag 19 april een 
Doorontwikkeldag AERIUS op de planning. Ben of ken je zo’n expert en heb je  ideeën voor de 
doorontwikkeling van AERIUS binnen het PAS, zet deze datum in de agenda en houd de website 

van het PAS-bureau en het RIVM in de gaten voor meer informatie.  
Qua locatie wordt het waarschijnlijk Utrecht. Save the date!  

 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/helpdesk-pas-aerius/
https://www.bij12.nl/assets/Programma-Aanpak-Stikstof-17-03-2017.pdf
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/pas_campus/e-learning-pas/
https://www.aerius.nl/nl/publicaties/handleidingen-en-leeswijzers

