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Memo 

(0) Inleiding 

In de periode januari – februari 2013 heeft PBLQ HEC een review uitgevoerd op AERIUS, het systeem-

ontwikkelproject binnen het programma PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) dat tot doel heeft 

instrumenten te ontwikkelen ter ondersteuning ervan. Daarna is een Gateway-review uitgevoerd over AERIUS. 

Vanwege de verwevenheid van AERIUS met het PAS programma heeft die Gateway-review ook veel adviezen 

aan de PAS gegeven. 

 

Vooruitlopend op de volgende Gateway-review, die nu gepland staat voor begin volgend jaar, acht de 

opdrachtgever het wederom wenselijk om die Gateway-review vooraf te laten gaan door een review op AERIUS 

door PBLQ-HEC. Deze review wordt in dit document aangeduid als vervolg-review.   

 

Dit memo bevat de resultaten van de door ons uitgevoerde vervolg-review op het project AERIUS. De vervolg-

review heeft plaastgevonden in de periode juli-augustus 2013. Dit memo bevat de resultaten. Hiertoe is het 

memo als volgt ingedeeld: (1) opdracht en context, (2) bevindingen en (3) antwoorden en advies. 

 

 

 (1) opdracht en context 

Aan Het Expertise Centrum is de volgende opdracht verstrekt: 

 

1. Voer een vervolg-review uit op het project AERIUS, en ga daarbij specifiek in op de volgende vragen: 

 

a) Wat is er gedaan met de aanbevelingen uit de vorige review en welk effect hebben deze gesorteerd? 

b) In welke mate is / wordt AERIUS voorbereid op eisen die samenhangen met de juistheid, volledigheid 

 en actualiteit van gegevens die met AERIUS worden vastgelegd en input zijn voor besluitvorming 

 waar verstrekkende maatschappelijke en economische consequenties aan kunnen zijn verbonden? 

c) Wat is de status van de voorbereidingen op het toekomstig beheer van AERIUS? 

 

2. Geef aanbevelingen voor het vervolg. 
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Opdrachtgever voor deze opdracht is de heer ir. G. de Peuter, directeur van de programmadirectie Natura 

2000. 

 

De onder 1a) geformuleerde vraag vertoont een zekere overlap met de vragen 1b) en 1c). De review van de 

vorige keer heeft namelijk aanbevolen om naast het treffen van enkele maatregelen ter bevordering van de 

kwaliteit en efficiency van het systeemontwikkelproces, juist ook aandacht te besteden aan het aanscherpen 

van de automatiseringsvraag (de voorkant van het proces) alsook aandacht te besteden aan het toekomstig 

beheer van de te realiseren producten (de achterkant van het proces).  

De vraag onder 1b) vindt haar oorsprong in het scherp hebben welke processen worden ondersteund, en welke 

eisen daaruit voortvloeien, dus de automatiseringsverwachting. Maar deze vraag heeft ook consequenties naar 

beheer en exploitatie. Hoe worden de AERIUS-producten ingezet en welke aanvullende organisatorische 

maatregelen worden getroffen om aan de eisen van juistheid, volledigheid en actualiteit te kunnen voldoen. 

Kortom, in potentie bestrijkt deze vraag zowel de voorkant, het systseemontwikkelproces zelf, als de achterkant 

van het proces (exploitatie en beheer). 

De vraag onder 1c) gaat over het toekomstig beheer. 

 

He voorgaande leidt tot drie aandachtsgebieden waarop deze review zich richt, te weten: de vraagarticulatie 

aan de voorkant van het proces, het feitelijke ontwerp- en bouwproces en het toekomstig beheer van AERIUS. 

In het vervolg van dit memo wordt deze driedeling gevolgd. 

 

 

(2) bevindingen 

 

t.a.v. de vraagarticulatie (de voorkant van het proces) 

Vanuit het project AERIUS zijn de afgelopen periode stappen gezet om scherper over het voetlicht te krijgen 

wat vanuit het project wordt ontwikkeld.  Dit om de discussie te faciliteren of het „wat‟ aansluit bij de behoeften 

van betrokken actoren en beslissers. Er is een nieuwe medewerker aangetrokken die zich bezig houdt met het 

beschrijven van deze functionele specificaties. Via herschikking van taken is daarnaast extra capaciteit 

beschikbaar gekomen  voor  het beschrijven en vaststellen van wat het project AERIUS oplevert in functionele 

termen. 

 

Inmiddels is een conceptversie van de „automatiseringsverwachting‟ (versie 0.5) beschikbaar. Deze versie is 

nog in bewerking, en de beschrijvingen zijn soms nog wat „hoog over‟. Voor een goed overzicht van de 

functionaliteiten die ontwikkeld gaan worden, zou de beschrijving “een spade dieper” moeten.  

Daarnaast heeft het project zogenaamde klik-modellen beschikbaar die tijdens het ontwerpproces worden 

gemaakt. Deze klikmodellen zijn potentieel een oplossing voor de gewenste “spade dieper”, wanneer zij aan de 

items uit de automatiseringsverwachting worden gekoppeld. De meer gedetailleerde „automatiserings-

verwachting‟ die daarmee ontstaat, zou in nauw overleg met de betrokkenen (vanuit de vraagzijde) moeten 

worden gevalideerd. Tezamen bieden beide documenten potentieel een behoorlijk inzicht over het „WAT‟. 

 

Ondanks deze inspanningen is er nog steeds discussie over de vraag welke geautomatiseerde functies 

benodigd zijn. Het gaat dan niet zo zeer om de detail-uitwerking van een en ander, maar over de hoofdlijnen 

van AERIUS: wat zijn de reikwijdte en scope van AERIUS. Deze punten hangen nauw samen met het 

beleidsonderwerpen die nu niet geheel uitgekristalliseerd zijn. De discussie gaat voornamelijk over de volgende 

punten: 
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a) reikwijdte Aerius 

Allereerst is de vraag actueel wat de reikwijdte van de AERIUS-producten wordt. Ofschoon AERIUS is 

ontstaan als ICT-project ter ondersteuning van de PAS, lijkt het potentiële toepassingsgebied van de 

producten Calculator en Scenario  breder dan alleen „stikstof depositie‟. Betrokken actoren hebben 

hier verschillende gedachten over. De nog te maken keuze in dezen is naar onze opinie vooral en 

eerst een onderwerp voor de stuurgroep. De keuze heeft voorts consequenties voor het toekomstig 

beheer van de AERIUS-producten. 

 

b) Koppeling met zaaksystemen 

Vraag 1b) uit de opdrachtformulering lijkt te zijn ingegeven vanuit de gedachte dat AERIUS een 

zaaksysteem zal zijn waarmee het vergunningsproces wordt gevolgd en bewaakt. Uit de gevoerde 

gesprekken met leden (medewerkers) van het project AERIUS alsook de gebruikersgroep vanuit de 

provincies, maken wij op dat AERIUS geen „zaaksysteem‟ zal opleveren. De Register-module zal een 

gegevensbank zijn waar de provincies met uitwisselingsmodules op de eigen  „zaaksystemen‟ 

gegevens mee kunnen uitwisselen. Kortom, het project AERIUS beperkt zicht tot de AO/IC 

maatregelen van AERIUS: het borgen van de „calculatie-uitkomsten‟ en het „veilig‟ aanbieden van die 

calculatie-uitkomsten bij een vergunnings-aanvraag. Het gehele proces dat daarna volgt: de 

vergunningsaanvraag, de beoordeling, besluitvorming en eventuele beroep- en bezwaarprocedures, 

zal binnen de zaaksystemen van de provincies zelf uitgevoerd en geborgd moeten worden. De AO/IC 

aspecten van de zaaksystemen is een verantwoordelijkheid van de provincies zelf, en zal dus punt van 

aandacht moeten zijn tijdens de implementatie bij de provincies. 

 

In het verlengde van dit voorgaande speelt direct de vraag hoe de „koppeling‟ tussen AERIUS en de 

diverse provinciale zaaksystemen er uit zal zien. Het project heeft haar zijde van de koppeling 

beschreven. Een beeld van de andere zijde van de koppeling ontbreekt nog. Dat beeld zou door de 

provincies moeten worden beschreven vanuit de eisen van het vergunningsproces en vanuit de daarbij 

gebruikte systemen. Gezien de huidige planning van AERIUS dient hiermee haast te worden gemaakt. 

Voorts dienen beide zijden op elkaar te worden afgestemd. 

 

Het beoogde register is een belangrijk instrument voor de toekomstige uitgiften van vergunningen, 

want dat register zal het beslag op de ontwikkelruimte bijhouden. De wijze waarop de gegevens in dat 

register worden vastgelegd en bijgehouden, zijn derhalve cruciaal voor het functioneren van de 

vergunningverlening in relatie tot de PAS. Hoe en met welke procedure-afspraken de juistheid, 

volledigheid en actualiteit van het register wordt geborgd, is nog niet uitgewerkt. 

Vanuit het project wordt dit gezien als een verantwoordelijkheid van die organisatie die straks dat 

register gaat beheren(vooralsnog het PAS-bureau). De uitwerking van die procedure-afspraken kan 

echter van invloed zijn op benodigde (extra, aanvullende) functionaliteit. 

 

c) toch aanbod gestuurd? 

De binnen het project AERIUS benoemde „product owner‟ vervult een  belangrijke inhoudelijk sturende 

rol, niet alleen binnen AERIUS maar ook bij de (beleids)ontwikkeling van de PAS. Gevolg is dat de 

scheiding tussen „vraag‟ en „aanbod‟ minder scherp is te duiden dan sommigen wenselijk en 

verantwoord achten. Het beeld dat hieruit ontstaat is dat het toch de „aanbod‟-zijde is die bepaalt wat 

er wordt gemaakt. 
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Ofschoon wij de indruk hebben dat het project AERIUS er veel aan doet om de vraagzijde beter in 

positie te brengen, blijkt dit uitermate lastig. Het gaat namelijk om complexe materie in een bestuurlijk 

complexe omgeving en waarvoor complexe instrumenten (AERIUS-producten) worden ontwikkeld. Het 

eerder genoemde document „automatiseringsverwachting‟ helpt momenteel slechts in beperkte mate 

om deze kenniskloof te overbruggen. 

 

 

t.a.v. de beheersing van het ontwikkelproces 

Het systeemontwikkelproces zelf is onder controle. Het team is goed op elkaar ingespeeld. De keuze voor 

scrum maakt het mogelijk om te kunnen omgaan met wijzigingsverzoeken, bugfixes en realisatie van nieuwe 

functionaliteiten. Gezien de huidige status van de automatiseringsverwachting is het nog niet mogelijk een 

calculatie te maken van de nog benodigde ontwikkelinspanning.   

De technische documentatie lijkt inmiddels adequaat te zijn opgenomen in de broncode, althans dat wordt 

opgemaakt uit één voorbeeld dat ons ter hand is gesteld. Of dat voorbeeld exemplarisch is voor alle gebouwde 

programmatuur is niet beoordeeld.  

Tot op dit moment beheert het ontwikkelteam AERIUS ook de programmatuur die al in productie is. Mede 

hierdoor is er nog geen scherpe cesuur tussen de programmatuur die al in productie is en de nog in 

ontwikkeling zijnde programmatuur.  

 

Punt van aandacht is de continuïteit van het ontwikkelteam. Het team bestaat uit “losse” medewerkers, die via 

een mantelovereenkomst zijn gecontracteerd.. De afgelopen periode hebben administratieve en daaruit 

voortvloeiende liquiditeitsproblemen tot nogal wat commotie geleid met de dreiging dat het projectteam niet 

behouden kon blijven tot afronding van het project. 

 

t.a.v. het toekomstig beheer (de achterkant van het proces) 

Vanuit het feit dat de AERIUS-producten vooral en eerst ondersteuning gaan bieden aan de Programmatische 

Aanpak Stikstof waarin de provincies als bevoegde gezagen een belangrijke rol spelen, is de gedachte 

ontstaan om het toekomstig beheer van AERIUS te beleggen bij de gemeenschappelijk beheerorganisatie van 

de provincies, GBO-Provincies. Tussen het project AERIUS en GBO-Provincies zijn werkafspraken gemaakt 

voor het uitvoeren van test- en opleidingsactiviteiten, vooruitlopend op nog definitieve besluitvorming over 

eigenaarschap en toekomstig beheer. 

 

De afgelopen periode zijn de werkafspraken uitgevoerd. Daarbij is de nodige wrijving ontstaan tussen enerzijds 

medewerkers vanuit het project en anderzijds medewerkers vanuit GBO-Provincies. Het onvoldoende scherp 

met elkaar doorspreken wat in deze relatie onder beheer wordt verstaan, is naar onze mening de oorzaak van 

deze wrijving. Zowel vanuit het project als GBO-Provincies ontbreekt het nog aan een voldoende beeld om 

welke taken het gaat en wat de omvang daarvan zou moeten zijn. Zo is GBO-provincies gevraagd om invulling 

te geven aan het functioneel beheer van de AERIUS-producten. Maar onderdeel van dit functioneel beheer is 

ook het inhoudelijk beheer van de rekenmodellen die gebruikt worden in AERIUS inclusief het databeheer van 

alle gegevens die nodig zijn om de rekenmodellen te laten functioneren. Wij vragen ons af of voor deze 

inhoudelijke beheertaak GBO-Provincies de meest natuurlijke beheerder is. 

Daarnaast wordt AERIUS (Register) ingezet als gegevensbank waarin de actuele stand van de ontwikkelruimte 

zal zijn vastgelegd. De toekomstige informatiestromen van en naar het register zullen beheerd moeten worden 

om die actualiteit te kunnen borgen. Wij hebben de indruk dat deze inhoudelijke beheertaak zal gaan berusten 

bij het PAS-bureau, maar definitieve documentatie waaruit dat blijkt hebben wij (nog) niet gezien.  
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Verder kan er een duidelijk verschil qua aanpak en inspanning te onderkennen zijn tussen een 

beheerorganisatie die (passief) verantwoordelijk is voor programmatuur versus een beheerorganisatie die actief 

de programmatuur aan de man moet brengen.  

Wij hebben de indruk dat al de hiervoor genoemde en aanvullende aspecten van beheer nog niet zijn 

doorgesproken tussen het project en GBO-Provincies, met uiteenlopende verwachtingen tot gevolg. 

 

Los van de ontstane wrijving in de werkrelatie tussen het projectteam en GBO-Provincies, wordt geconstateerd 

dat er nog geen definitief besluit is genomen over de keuze voor GBO-Provincies als toekomstig beheerder van 

AERIUS. Zolang deze onzekerheid bestaat, zal dat een extra spanning geven op de wijze waarop de beoogde 

beheerder haar rol in dezen zal kunnen oppakken (zullen de inspanningen van nu ook straks gaan renderen?). 

 

 

(3) antwoorden op de gestelde vragen 

 

1a) Wat is er gedaan met de aanbevelingen uit de vorige review en welk effect hebben deze gesorteerd? 

 

Op basis van de door ons uitgevoerde review concluderen wij dat het project serieus uitvoering heeft gegeven 

aan de aanbevelingen van maart jongstleden. Zo heeft extra capaciteit voor met name de functionele 

beschrijving bijgedragen aan een beter gezamenlijk beeld wat AERIUS oplevert, waarvoor het gebruikt kan 

worden en hoe het zal aansluiten op andere systemen en werkprocessen die in het kader van de PAS worden 

gerealiseerd. Het document „Automatiseringsvraag‟ zal nog verder uitgewerkt moeten worden. De beschikbare 

“klik”-modellen lijken hiervoor goed materiaal te leveren. Het is ook goed om bij de verdere uitwerking actieve 

inspanning vanuit de vraagzijde te betrekken. Daarna zal het document opnieuw vastgesteld moeten worden.  

 

De mogelijke evolutie voor het toepassen en daarmee uitbreiden van AERIUS (alles wat met luchtkwaliteit heeft 

te maken in plaats van enkel stikstofdepositie), is een onderwerp dat op stuurgroepniveau besproken zal 

moeten worden, en betrokken zal moeten worden bij vragen over toekomstig eigenaarschap en beheer. 

 

Punt van zorg in dezen is de nog onbrekende uitwerking aan de zijde van de provincies (en provincie-brede 

acceptatie) van de benodigde koppeling tussen AERIUS en de zaaksystemen van de provincies. Eerst na 

uitwerking ervan kan worden ingeschat wat de consequenties zijn voor het beslag op de ontwikkelcapaciteit en 

de planning voor de implementatie. 

 

Ten aanzien van de technische documentatie hebben wij kunnen waarnemen dat programmatuur wordt 

voorzien van vereiste toelichtende informatie. Wij vertrouwen de leider van het software-ontwikkelproces erop 

dat het ons getoonde voorbeeld exemplarisch is voor de gehele programmatuur. Dit laat onverlet dat wij nog 

enige zorgen hebben inzake de overdraagbaarheid van de programmatuur, want daarvoor zijn naast goede 

documentatie ook procedure-afspraken nodig tussen het ontwikkelteam en de beheerder. Het zo goed zijn als 

binnen het project een meer scherpe scheiding wordt aangebracht tussen het beheer van de programmatuur 

die inmiddels in productie is genomen en de programmatuur die nu nog wordt ontwikkeld, zodat die procedures 

op een natuurlijke wijze ontstaan en worden onderhouden. 

 

Tenslotte zijn inmiddels concrete activiteiten uitgevoerd ten behoeve van het toekomstig beheer. Helaas 

hebben die activiteiten nog niet tot een voldoende vertrouwenwekkende relatie geleid tussen het project en de 

mogelijke toekomstige beheerder (GBO-Provincies). 
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1b) In welke mate is / wordt AERIUS voorbereid op eisen die samenhangen met de juistheid, volledigheid 

en actualiteit van gegevens die met AERIUS worden vastgelegd en input zijn voor besluitvorming 

waar verstrekkende maatschappelijke en economische consequenties aan kunnen zijn verbonden? 

 

Op basis van de gevoerde gesprekken maken wij op dat het project voldoende maatregelen heeft getroffen om 

de „kwaliteit‟ van AERIUS-Calculator te borgen. Aan de inputkant zorgt het project voor het beheer van de data 

waar de berekeningen mede op gebaseerd zijn. Aan de outputkant wordt ervoor gezorgd dat met de uitkomsten 

niet gemanipuleerd kan worden, zodat juiste en volledige berekeningen worden aangeboden voor de 

vergunningsverlening. 

 

De juistheid, volledigheid en actualiteit van het vergunningsverleningsproces is de verantwoordelijk van de 

bevoegde gezagen. Iets waar die organisaties al jaren verantwoordelijk voor zijn, en waarvoor zij ongetwijfeld 

de door hen geacht passende beheersmaatregelen hebben getroffen.  

Bij de implementatie van AERIUS zal dit punt moeten worden meegenomen. Vooralsnog lijken de getroffen 

AO/IC voorzieningen vanuit het project AERIUS voldoende, mits de provincies gebruik zullen blijven maken van 

hun eigen zaaksystemen, en de koppeling met AERIUS de vorm heeft als nu beschreven.  

 

Punt van zorg is het toekomstig inhoudelijk beheer van het Register waarin de het beslag van de 

ontwikkelruimte zal worden beheerd. Ofschoon dit punt buiten de scope van het project AERIUS valt, 

benadrukken wij – en wellicht ten overvloede – dat een goede borging van de inhoudelijke kwaliteit van de 

informatie in dat register essentieel voor de uitvoering van de PAS. 

 

1c) Wat is de status van de voorbereidingen op het toekomstig beheer van AERIUS? 

 

Op basis van de gevoerde gesprekken concluderen wij dat de status van de voorbereidingen op het toekomstig 

beheer „voorlopig‟ is. Noch vanuit het project AERIUS, noch vanuit IPO, de GBO-Raad en de provincies is een 

definitief standpunt ingenomen op de vraag wie het toekomstig beheer zal uitvoeren. In het verlengde hiervan, 

of beter geformuleerd: hieraan voorafgaand,  staat de vraag „wie wordt de eigenaar van AERIUS?‟ ook nog 

open.  

 

Gelet op de planning van het project, het feit dat reeds onderdelen in productie zijn, achten wij het noodzakelijk 

dat op korte termijn duidelijkheid komt wie als eigenaar zal optreden en wie (kunnen ook meerdere partijen zijn) 

het toekomstig beheer gaan uitvoeren. 

 

 

(4) Aanbevelingen voor het vervolg 

 

Wij hebben de volgende aanbevelingen 

 

1. Duidelijkheid over het eigenaarschap en de organisatie van het toekomstig beheer. 

Naar onze opvatting dient per direct een traject te worden gestart, dat op korte termijn leidt tot definitieve 

keuzen voor het eigenaarschap en voor de organisatie van het toekomstige beheer. Hiertoe bevelen wij 

aan  langs de volgende processtappen te handelen: 
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a) Onderzoek het beoogde en wenselijke toepassingsdomein van de AERIUS-producten: beperkt tot het 

ondersteunen van de PAS, of breder inzake alle aspecten van luchtkwaliteit. Bepaal op basis van deze 

uitkomst waar het eigenaarschap van AERIUS zal worden belegd. 

b) Maak een beschrijving van alle exploitatie en beheertaken die voortvloeien uit het straks gebruiken 

van de AERIUS-producten. Betrek hierbij de uitkomst uit het onder a) beschreven vraagstuk over het 

toepassingsdomein van AERIUS. Alle te verrichten taken dienen (op hoofdlijnen) te worden 

beschreven (denk ook aan het inhoudelijk beheer van AERIUS-register). Bepaal vervolgens voor alle 

benoemde taken wat de verwachte omvang van de taken zullen zijn.  

c) Er zijn meerdere parijen die in aanmerking komen voor het uitvoeren van delen van het beheer. Laat 

de met b) opgeleverde beschrijving van de exploitatie en beheertaken input zijn voor een discussie wie  

de beheertaken van AERIUS alsook de exploitatietaken het beste kunnen vervullen. 

 

2. Beleggen en inrichten beheertaken. 

Als duidelijk is, welke organisatie welke beheertaken moet gaan uitvoeren, maak dan met die organisatie 

een werkplan. Dat werkplan moet aangeven welke werkzaamheden moeten worden verricht om op de 

datum van overdracht aan de beheerzijde te beschikken over de deskundigheden en de tools die nodig zijn 

om het gevraagde beheer te kunnen uitvoeren. In dat werkplan moeten zeker aan de orde komen: 

Adequate functionele documentatie. Project en beherende partij dienen samen te besluiten wat vereist is. 

Dat zou kunnen door het document Automatiseringsverwachting verder uit te werken tot een globale 

beschrijving van de AERIUS-producten op het niveau van een globaal functioneel ontwerp. Dit moet dan 

zo gebeuren, dat de beherende partij na afloop ook “ingewerkt” is op de functionele aspecten. 

Adequate technische documentatie. Ook hier moeten project en beherende partij samen bepalen wat nodig 

is. Als de basis voor deze documentatie overal zo is opgenomen in de code als in het getoonde voorbeeld, 

mag het genereren van deze documentatie geen probleem zijn. 

 

3. Verkleinen kenniskloof. 

Wij bevelen aan om het uitwerken van de “Automatiseringsverwachting” voortvarend door te zetten. Om de 

aanwezige kenniskloof tussen de „vraagzijde‟ van het programma PAS en de „aanbodzijde‟ (het project 

AERIUS) te overbruggen, wordt geadviseerd om bij de verdere uitwerking van het document een schrijver 

te betrekken vanuit de „vraagzijde‟, die hierbij een actieve (eigenaars) rol vervult.  

 

4. Nog geen volledig inzicht in benodigde ontwikkelinspanning. 

Het document Automatiseringsverwachting is op dit moment niet geschikt om te voorspellen of de 

beschikbare ontwikkelcapaciteit  (tot medio 2014) voldoende is voor de benodigde ontwikkelinspanning. De 

oorzaak hiervan is terug te voeren op het nog niet volledig uitgewerkt hebben van alle beleidsuitspraken 

die voor de werking van de PAS, en daarmee de ondersteuning door AERIUS, nodig zijn. Dit is een 

gegeven. De logische consequentie van dit gegeven is dat er nog steeds een onzekerheid is ten aanzien 

van de beoogde deadline (medio 2014) voor het project AERIUS.  

 

5. Afstemming over koppeling AERIUS en zaaksystemen. 

Er moet nog afstemming plaats vinden tussen het project AERIUS en de werkgroep vanuit de provincies 

die belast is met het bepalen van de aansluiting van de zaaksystemen op AERIUS. Ofschoon vanuit 

AERIUS een beschrijving van de koppeling vanuit het perspectief van het project beschikbaar is, dient er 

ook een beschrijving te komen van de koppeling vanuit het perspectief van de zaaksystemen. En beide 

dienen voorts naast elkaar te worden gelegd om te bezien of en zo ja welke extra werkzaamheden 
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functionaliteiten nodig zijn, en door wie te realiseren. Gelet op de huidige planning van PAS en het project 

AERIUS dient hiermee haast te worden gemaakt. 

 

6. Onderzoek waarom recentelijk de administratieve processen rondom het „inhuren‟ van „losse‟ medewerkers 

via een mantelovereenkomst haperden, en zorg voor afdoende maatregelen opdat gedurende tot minimaal 

halverwege 2014 dergelijke verstoringen niet kunnen voordoen. Immers, zo‟n verstoring kan leiden tot het 

noodgedwongen moeten laten „afvloeien‟ van projectmedewerkers die nu nog een cruciale rol vervullen bij 

de realisatie van de AERIUS-producten. 


