
 

 

 
 
 
AERIUS-gebruikersdag – een terugblik 
 

Ruim 100 AERIUS-gebruikers namen op donderdag 11 mei actief deel aan het gevarieerde 
en interactieve programma van de gebruikersdag. De middag bood in compacte sessies 
gelegenheid om over veel verschillende thema’s in gesprek te gaan. Van ‘AERIUS voor 
startende gebruikers’ tot modellering van scheepvaart of de ontwikkelingen rondom 
AERIUS Monitor. Wel erg compact volgens sommigen, maar gelukkig gingen de gesprekken 
moeiteloos verder op het daartoe ingerichte AERIUS terras waar het PAS-Bureau en het 
AERIUS-team klaarstonden om vragen te beantwoorden, of specifieke onderwerpen 
(verder) te bespreken. 

Aan tafel met…   
Else Sneller gaf de aftrap van het programma 
met een ”talkshow” waarbij verschillende 
gasten bij haar aan tafel schoven. De 
functioneel beheerders Sjoerd van Ratingen 
en Vera de Vlieger gaven in vogelvlucht een 
preview op nieuwe gerealiseerde en in 
ontwikkeling zijnde functies, die later op de 
middag diepgaander aan bod zouden komen.  

Met een behulp van een animatie is 
inzichtelijk hoe de besluitvorming over nieuw 

te bouwen functionaliteiten in AERIUS tot stand komt. Hoe gaat het proces van wens tot 
realisatie in zijn werk gaat. Van de rol van de Helpdesk (PAS-bureau), Change Advisory Board 
en Change Descision Board alsook de Expertgroepen komen hierin aan de orde. De animatie 
is ook te bekijken via de AERIUS website.  

Het gesprek aan tafel tussen Addo van Pul (RIVM, expertgroep Modellen), Dorien Lolkema 
(RIVM, informatiehuis Geluid), Maarten Kool (EZ, Programmamanager PAS), Wim van der 
Maas en Mark Wilmot (RIVM, AERIUS) leidde vervolgens tot nieuwe inzichten. Lessen uit de 
ontwikkeling van AERIUS en tussentijdse evaluatie van de PAS, voor de omgevingswet: durf 
te experimenteren, het hoeft niet in één keer perfect. Als je iets hebt dat al werkt, heb je 
meer dan alleen een idee op papier. De toepassing van AERIUS voor andere thema’s als 
bijvoorbeeld geluid en luchtkwaliteit kwam in het tafelgesprek én in een sessie over het 

https://www.aerius.nl/nl/nieuws/release-notes-aerius-producten-%E2%80%93-release-17-maart-2017
https://www.aerius.nl/nl/nieuws/animatie-maakt-besluitvorming-nieuwe-aerius-functionaliteiten-inzichtelijk


 

 

Informatiehuis Lucht ruim aan de orde. AERIUS is daamee eigenlijk een soort informatiehuis 
en DSO in het klein voor één milieuaspect. 

Sessies 
De sessies werden over het geheel genomen goed bezocht. Als start van iedere sessie 
inventariseerde de sessieleider van welke organisaties er deelnemers aanwezig waren en 
welke ervaring ze hebben met AERIUS. Met deze informatie wil het AERIUS-team het 
programma van de volgende gebruikersdag nog beter op de wensen en vragen van 
gebruikers laten aansluiten. De sessies duurden kort. Dat was bewust zo in het programma 
opgenomen om niet in zalen en sessies te blijven hangen, maar juist gelegenheid te hebben 
elkaar als gebruikers en AERIUS-team te ontmoeten en te spreken in de open ruimte. 

Het terras 
Die open ruimte was het AERIUS-
terras. Daar kon het gesprek 
doorgaan en kon over alle 
onderwerpen die in de sessies aan de 
orde kwamen met de betrokkenen 
van AERIUS en het PAS-Bureau 
worden doorgepraat.   

Wegverkeer 
Liesbeth Maltha gaf in de 
wegverkeersessie een brede 
introductie op alle aspecten rondom 
wegverkeer in AERIUS: hoe werkt het eigenlijk, wat kan je als gebruiker nu wel en wat juist 
niet, en welke discussies lopen er nog over wegverkeer in relatie met de PAS? In korte tijd 
gaf de sessie een volledig overzicht wat er speelt. Aan het eind hielpen deelnemers elkaar 
nog met tips en trucs en konden ze vragen stellen waar ze (al lang) mee liepen. 
 
Modellering van scheepvaart 
Met de laatste AERIUS release zijn voor binnenvaart een aantal gebruikerswensen in AERIUS 
Calculator en -Connect doorgevoerd. Met een klein aantal ervaren gebruikers zijn in een 
constructieve sessie zijn onder leiding van Sjoerd van Ratingen deze nieuwe en bestaande 
functionaliteiten geevalueerd en zijn enkele concrete aandachtspunten geïdentificeerd. Deze 
hadden onder andere betrekking op het beschikbaar maken van onderliggende data en het 
modelleren van zeereizen met meerdere bestemmingen. De wensen zullen binnen de 
nieuwe besluitvorming over in te bouwen nieuwe functionaliteiten verder worden 
besproken. 

AERIUS voor startende gebruikers  
Er was veel interesse voor deze sessie voor starters onder leiding van Michiel Schram. Meer 
dan verwacht, eigenlijk. Uit de vragen die naar voren kwamen bleek dat het kennisniveau 
van veel aanwezigen het ‘startende gebruiker’ toch wel oversteeg. De helft van de 
deelnemers bleef ook bij de aansluitende sessie over Rekenen met Connect. 

 



 

 

Rekenen met Connect, via Scenario 
Met circa 30 deelnemers leidde datamanager Michiel Schram de sessie rekenen met 
Connect via Scenario. De stemming over de mogelijkheden was erg positief en leidde dan 
ook tot veel vragen bij over Connect op het AERIUS-terras.  

Open data 
Met 27 deelnemers was er een hoge opkomst bij de sessie over open data. Het Nationaal 
Georegister was bij de meesten al bekend en de helft maakte er gebruik van. Ongeveer 30% 
maakt ook gebruik van open data. De interesse vanuit adviesbureaus voor open data is 

positief. Jan Skornsek, die de 
sessie leidde, hoopt dat de 
adviesbureaus op basis van de 
AERIUS open data mooie 
producten en diensten 
ontwikkelen. Patrick Lansing 
(PNB) gaf in zijn presentatie aan 
dat de beschikbaarheid van 
open data het voor hem 
mogelijk maakt om veel sneller 
dan voorheen beleidsinformatie 
te genereren.  De suggestie om 
bij een volgende gelegenheid in 
een workshop (met eigen PC) 
aan de slag te gaan met open 
data wordt meegenomen. Het 

Connect Café op het AERIUS-terras had na de sessie aan belangstelling geen gebrek.  

Register voor Nieuwsgierigen   
Vera de Vlieger heeft in de sessie ‘Register voor Nieuwsgierigen’ de functie en de plek van 
Register binnen AERIUS kort toegelicht. Vervolgens hebben deelnemers live in de 
testomgeving van Register gekeken en er een aanvraag ingeladen en door de wachtrij laten 
gaan. Iedereen was zeer geïnteresseerd, al was er ook een aantal ervaren registergebruikers 
in de zaal voor wie deze informatie gesneden koek was. In de laatste minuten legde Vera uit 
hoe de wachtrij in elkaar zit, waarna gebruikers die zelf konden ervaren: op het AERIUS-
terras waar de wachtrij gedemonstreerd werd aan de hand van een rij poefjes. 

Planvorming, mogelijkheden voor AERIUS 
Deze sessie was met 40 deelnemers het drukst bezocht. Mark Wilmot had als sessieleider de 
bedoeling te horen van de gebruikers wat zij vanuit AERIUS nodig hebben en hoe dat zou 
moeten werken. Dat was niet voor iedere deelnemer van te voren duidelijk. Sommigen 
dachten een kant en klare oplossing te krijgen. Die is er helaas nog niet, maar de sessie heeft 
dankzij een aantal actieve deelnemers wel veel inzicht opgeleverd om daar de volgende keer 
op terug te komen. 

Landbouw in AERIUS 
Ook deze sessie was goedbezocht. Iedereen met een wens voor de ontwikkeling van 
landbouwfunctionaliteit in AERIUS kwam kort aan het woord. De vragen konden ofwel 



 

 

terplekke worden beantwoord of de vragensteller werd doorverwezen naar het AERIUS 
terras. Enkele wensen zijn opgeschreven en meegenomen door het RIVM. De vragen hadden 
met name betrekking op hoe AERIUS werkt ‘onder de motorkap’. Antwoorden op deze 
vragen zullen worden opgenomen in de FAQ op de website van het PAS-bureau.  

Informatiehuis Lucht: Landbouw en AERIUS 
Hoe kunnen de effecten van de landbouw in samenhang worden beoordeeld: daarover 
bleken al voorafgaand aan de sessie ideeën te leven onder de bezoekers van de AERIUS 
Gebruikersdag. Er kwam daarover onder leiding van Christa Blokhuis en Suzan Klein Gebbink 
een geanimeerde discussie op gang. Een paar onderwerpen die aan bod kwamen zijn: de 
wens voor een geïntegreerde gegevensinvoer ter boordeling van agrarisch bedrijven en 
betere integratie dan wel centrale ontsluiting van gegevensbronnen (in het bijzonder bron-
/stalkenmerken), het belang van een relatie leggen tussen effecten van landbouwactiviteiten 
en gezondheid, wens tot het kunnen reproduceren van uitkomsten van rekeninstrumenten.  

Natuurlijk konden na dit eerste gesprek de verschillende onderwerpen niet geheel afgerond 
worden. Gelukkig wilde helft van de deelnemers ook na de gebruikersdag mee blijven 
denken over invulling van een pilot over samenhangende effecten van landbouw.  

AERIUS Monitor (up) 
Nu de PAS in uitvoering is, vergt dat ook nieuwe en andere mogelijkheden voor het 
inzichtelijk maken van hoe het met de PAS gaat: zowel in het verbeteren van de 
natuurwaarden als het beschikbaar stellen van milieugebruiksruimte. Mark Wilmot lichtte 
aan een gevarieerd publiek toe wanneer en wat de gebruikers mogen verwachten van de 
nieuwe AERIUS Monitor, die de werktitel (up) heeft. Dat staat voor Uitvoering Pas. Daarna 
was er ruimte om alle schermontwerpen die het AERIUS-team samen met de Expertgroep 
AERIUS Monitor heeft ontwikkeld te bestuderen en te becommentariëren. Er is veel 
onderschreven door de aanwezige 
deelnemers van wat al bedacht was, 
maar ook een aantal nieuwe 
inzichten toegevoegd. Hier komen 
we zeker op terug. 

Toekomst: AERIUS ‘the next step’  
Ontmoetingen met gebruikers zijn 
belangrijk voor AERIUS. Niet alleen 
voor het beantwoorden van vragen, 
ook ideeën over de richting waarin 
AERIUS zich verder moet 
ontwikkelen hebben we van 
gebruikers nodig.  

Vier deelnemers kregen gelegenheid hun idee voor doorontwikkeling kort te pitchen: 
“Inzicht in de “uitputting” van de reservering voor je eigen Prioritair project”, “Scenario als 
volwaardig instrument voor beleidsmakers”, “Uitbreiding van de kaartlaagmogelijkheden” 
en “AERIUS voor alle landbouwthema’s als geïntegreerd instrument”. Achter dit laatste idee 
schaarden zich het hoogst aantal gebruikers. Dus de gebruiker die dit pitcht won het ultieme 
smeermiddel: extra virgine olijfolie.  



 

 

Evaluatie 
Veel deelnemers aan de 
gebruikersdag hebben de 
evaluatie ingevuld. Dat vormt 
belangrijke input voor de 
organisatie van de volgende keer. 
Zo bleek uit de evaluatie de 
behoefte om meer aandacht te 
besteden aan de context 
waarbinnen AERIUS wordt 
toegepast en zullen we streven 
naar een beter balans tussen 
‘halen’ en ‘brengen’. Ook zal er 
een duidelijker onderscheidt in 
het programma zijn tussen 
beginnende gebruikers en 
experts.  

In november 2017 wordt de volgende AERIUS-gebruikersdag gehouden.  

  



 

 

Deelnemerslijst 

 Bijeenkomst AERIUS-gebruikersdag 

Datum 11 mei 2017 

Locatie De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 Nijkerk 
  

Naam Organisatie 

Marike Aalbers Tauw BV 

Saskia Ansink Buro Bakker 

Fred Bakker Omgevingsdienst West-Holland 

Roel Bakker Provincie Drenthe 

Diederik van Bentum Provincie Zuid-Holland 

Jacob Bijsterbosch RIVM / AERIUS 

Jan Hendrik Blokhuis Adviesbureau de Haan 

Christa Blokhuis RIVM / Informatiehuizen 

Miriam de Boer IPO 

Doesjka Boer Rho adviseurs voor leefruimte 

H.J. Bos Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen e.o. 

H. Boschloo Provincie Gelderland 

Abdu Boukich Arcadis Nederland BV 

Alex Bouthoorn Royal HaskoningDHV 

Stefan Breukel Ministerie van Economische Zaken 

Edwin Brouwer Provincie Fryslân 

Meine Bruinsma Verbindingsofficier PAS 

Eva Burgers Natuurmonumenten 

Gerard Cats Geetacs 

Toeska Coolen Het Milieuburo 

Jorn Cruijsen RIVM / AERIUS 

Hein Dielissen Staatsbosbeheer Gelderland 

Pieter Dikhoff Provincie Overijssel 

Lodewijk van Dooren RIVM / AERIUS 

Guido Driessen RIVM / AERIUS 

Martine Dubourg RIVM / AERIUS 

Corine van Duijvenbode Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

Rudi van Es RIVM / AERIUS 

Andre Faber Provincie Drenthe 

Albert Fopma Provincie Fryslân 

Niels Geelhoed RIVM / AERIUS 

J.P. Gelevert For Farmers FarmConsult 

Jos Geurts Adviesbureau Windmill 

Karel Gockel Vermetten Rijsbergen BV 

Gert-Jan van Grootheest Architectenbureau DBL Lunteren bv 

Serhat Gülçiçek RIVM / AERIUS 

Jeroen Haan Agrifirm Exlan 

Jasper Harbers Peutz bv 



 

 

Naam Organisatie 

Esther den Heijer PAS-bureau BIJ12 

Peter R. Hendriks Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

Jordy Hendrix Royal HaskoningDHV 

Stefan Hermsen Omgevingsdienst Brabant-Noord 

Jildert Hijlkema K3Delta 

Stefanie Hitzert Ministerie van Economische Zaken 

Berend Hoekstra Tauw BV 

M. Hofstee IPO 

Ronald Hoogerbrugge RIVM / Informatiehuis lucht 

Céline Hoon PAS-Campus 

Bob Houtkooper Sweco 

Bert Huis RVO 

Herman Jager DGMR 

Jelle Jansen RIVM / AERIUS 

Sergej Jansen Sweco 

Leon Janssen Provincie Limburg 

Nicole Jeukens Provincie Gelderland 

J. Karsemeijer Staatsbosbeheer 

Leo Keijbeck Sitech Services 

Yvonne Kieft K3Delta 

Suzan Klein Gebbink RIVM / AERIUS 

W. Kloosterman Gemeente Staphorst 

Thijs Knapen Tauw BV 

Maarten Kool Ministerie van Economische zaken 

Coen Kouwenberg Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Susanne van der Laan Omgevingsdienst West-Holland 

Patrick Lansing Provincie Noord-Brabant 

Ger Leeuwerke Omgevingsdienst Brabant-Noord 

Dorien Lolkema RIVM / Informatiehuis lucht 

Patrick Loosveld RBK Milieu Advies BV 

Wim van der Maas RIVM / MIL 

Liesbeth Maltha RIVM / AERIUS 

Susan Martens PAS-bureau BIJ12 

Rinske van der Meer Havenbedrijf Rotterdam 

Bert Meijer Gemeente Hengelo 

Cor Melse RIVM / SSC Campus 

René Mondeel RIVM / AERIUS 

Miep Münninghoff Omgevingsdienst West-Holland 

Joost van Munster Rijksvastgoedbedrijf / Defensie 

Lan Nguyen RIVM / AERIUS 

Roel Nijdam Geurts Technisch Adviseurs B.V. 

Raymond Nijssen RIVM / AERIUS 

Patrick Offermans Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V. 

Theo van Oorschot Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V. 

Gert-Jan van Oostenbrugge Omgevingsdienst Midden-Holland 

Marco van de Pavoordt Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau 

Ingrid Peerlings Provincie Limburg 



 

 

Naam Organisatie 

Sietske Pennekamp PAS-bureau BIJ12 

Jaap Peters Buro Blauw 

Addo van Pul RIVM / MIL 

Albert Raaijmakers Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

Satyan Ramlal Geonovum 

Sjoerd van Ratingen RIVM / AERIUS 

Ron Ravesteijn Ministerie van Economische Zaken 

Jan Reefhuis Gemeente Wierden 

Lisette de Ruijter Rho adviseurs voor leefruimte 

Peer van de Sande Movares 

Michiel Schram RIVM / AERIUS 

Hans Sessink Werkzoekende senior ecoloog, adviseur en beleidsmedewerker 

Jan Skornsek RIVM / AERIUS 

Rob Smeenge Provincie Gelderland 

Bart Smits Bergs Advies B.V. 

Else Sneller RIVM / AERIUS 

Roeland Steur Sweco 

Peter Storm Provincie Noord-Holland 

Bart Suntjens Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Tjerk Sweerts Antea Nederland BV 

Rob Trenning KWA Bedrijfsadviseurs B.V. 

Marije Veer Ministerie van Economische Zaken 

Martin van der Vegt Gemeente Enschede 

Job van der Veldt Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord 

Wilma Vennekens Rijkswaterstaat 

Luc Verhees Tauw BV 

Rick Visser BMD Advies Noord Nederland 

Rene Visser Nederlandse Aardolie Maatschappij 

Vera de Vlieger RIVM / AERIUS 

Leonie van der Voort FODI 

Jannie Vos Natuur en Milieufederatie Limburg 

Peter Vrielink Rijkswaterstaat 

Robbert de Vries Ingenieursbureau De Overlaat 

Ton Wassink DCMR Milieudienst Rijnmond 

Wim Wessels Mr. Wim Wessels 

Reina Wietzes PAS-bureau BIJ12 

Agnes Willigenburg Provincie Overijssel 

Mark Wilmot RIVM / AERIUS 

Rob van Woerden Rombou 

Taco Zwaanswijk RIVM / AERIUS 
 

 


