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AERIUS® Register 2019A  - Release 30 maart 2020 

Release notes 
 

Deze release notes geven informatie over:  

- AERIUS Register 2019A (wijzigingen t.o.v. Register 2016L) 
 

Meer 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 via de site te vinden) 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 BIJ12. 

1 AERIUS is een gedeponeerd beeld- en handelsmerk van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

1. AERIUS Register 2019A (wijzigingen t.o.v. Register 2016L) 
AERIUS Register 2019A is ingericht om de ruimte die beschikbaar komt door het treffen van een maatregel te kunnen toedelen aan 
aanvragen die ruimte vragen. 

a. actualisatie rekenmodel 
- Gebruik OPS versie (4.6.2.5): AERIUS Register berekent de depositiebijdrage van alle bronnen, met uitzondering van wegen, met 

het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) dat ook al beschikbaar is in AERIUS Calculator 2019A.  

b. functionele aanpassingen voor de gebruiker 
- In het menu is enkel de optie ‘Maatregelen‘ beschikbaar (voormalig: Prioritaire Projecten) 
- ‘Maatregelen’ is ingericht om de ruimte, die beschikbaar komt door het nemen van maatregelen, te toetsen, reserveren en  

toedelen aan aanvragen. Bevoegde gezagen kunnen de binnengekomen aanvragen inladen. Gebruikers met de juiste rechten 
kunnen  vervolgens de ruimte reserveren en toedelen. 

- Als aanvraag kan een pdf of een gml met resultaten (al dan niet in een zip) worden ingediend en ingeladen. 
- Bevoegde gezagen moeten een datum poststempel toevoegen bij een aanvraag. De aanvragen worden automatisch op deze  

datum gesorteerd. Aanvragen kunnen worden vervolgens worden gesorteerd op datum, status van de aanvraag en de naam van 
de aanvraag 

- De rechten van de diverse rollen zijn aangepast om de uitvoering van de vergunningverlening te ondersteunen 

c. tekstuele aanpassingen 
- Het veld Tijdelijk project in het tabblad Aanvraag is verwijderd. 
- PAS-gerelateerde termen zijn aangepast in de UI en de PDF 
- In de PDF wordt verwezen naar het nu geldende wetsartikel  (art. 2.7, lid 2) 
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