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Doel van deze sessie

1. Inleiding 

– Waar staan we

– Waar gaan we naar toe

– Wat gaan wij maken, welk proces gaan wij hoe ondersteunen/faciliteren

1. Wat wil het bevoegd gezag?

– Hoe gaat het proces idealiter lopen

– Hoe kan AERIUS Register hierbij faciliteren

– Hoe kan AERIUS Register voorkomen dat het een sta-in-de-weg wordt



Huidige Situatie
• SSRS en SDB

• Aangemaakt vanuit PAS register, 100 KM maatregel erin/eruit, SRV komt 

eraan/erin

• SDB is kopie van SSRS, provincies hebben hier aparte stikstofbanken in, nog niet 

gevuld, dus nog niet operationeel. Dit is juni/juli voorzien.

• Nieuwe Register is één systeem om alle losse maatregelen te bundelen en de 

ontstane ruimte op een min of meer centrale manier* beschikbaar te stellen aan 

economische en maatschappelijke ontwikkelingen in een sluitende boekhouding.

*De initiator van de maatregel bepaalt de toepassing van de hierbij vrijgekomen stikstofruimte



Wat is er al gedaan?

• RIVM:

– Januari 2021: Startarchitectuur Register

– Eind 2021: Ontwerp AERIUS Register 2022

• Projectgroep Nieuwbouw AERIUS Register (NBR)

– Juni 2021, Programma van Eisen 0.4

– April 2022, Programma van Eisen 0.5



Startarchitectuur

• Loskoppeling van procesondersteuning en de AERIUS services.

• Procesondersteuning op termijn bij de bevoegde gezagen 

waarbij koppelingen naar AERIUS services vanuit de lokale 

zaaksystemen wordt gelegd.

• Vooralsnog voorziet AERIUS (ook) in een soort zaaksysteem. 

• Dit dient als front-end voor de onderliggende AERIUS services.

• Waaronder Register als transactie- en assessmentservice.

• Maar ook een emissieservice en objectregistratieservice.



Ontwerpdocument

• Voorzag in een prematuur prototype met klikmodel.

• Beval eerste versie van epics en user stories.

• Beschreef de procesflow van vergunningverlening (voor zaaksysteem en 

Aerius services).

• Gaat uit van verschillende doelenbanken in samenhang (waarom een 

bankenstelsel i.pv. Spaardoelrekeningen op één bank).

• Uitgangspunten:

– Register is een ondersteunend boekhoudsysteem;

– Depositieberekeningen worden binnen register uitgevoerd en zijn derhalve herleidbaar;

– Berekeningen worden op een vastgestelde set hexagonen uitgevoerd;

– Geautomatiseerde jaarlijkse actualisatie is standaard.



Planning

• 1 juni 2022 Globale Architectuur Schets

• 1 augustus 2022 Concept functioneel ontwerp met requirements

• 1 september 2022 Start bouw

• september/oktober AERIUS nazomertour bij Provincies

• 1 november 2022 “Definitieve” Architectuur

• 1 november 2022 Visueel ontwerp (UX traject Q3)

• 1 januari 2023 Prototype

• 1 juni 2023 MVP gebruiksklaar

• 1 oktober 2023 Operationeel systeem



Concept “rekeninghouder”

• De spaardoelrekeningen zijn in principe voor één doel en worden 

gevuld met maatregelen.

• Voor de transparantie/actualisatie is het nuttig dat de opbrengst 

van maatregelen op één spaardoelrekening gezet wordt.

• 1. Ter voorbereiding van een projectaanvraag wordt vrijblijvend 

“geshopt” bij de beschikbaar gestelde spaardoelrekeningen en 

eventueel de eigen externe salderingsrekening.

• 2. Vergunningverlening wordt afgeboekt op de lopende rekening 

en het saldo wordt gelijktijdig aangevuld met onherroepelijke 

ruimte uit de specifieke doelspaarbanken.

• onherroepelijke maatregelen kunnen verdeeld worden over 

andere spaardoelrekeningen en/of de lopende rekening.

• Datzelfde geldt voor restruimte bij extern salderen en/of 

spaardoelbanken.
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Wat moet de AERIUS Register wél kunnen

• Als initiatienemer wil ik dat:

• Als vergunningverlener wil ik dat:

• Als handhaver wil ik dat:

• Als beheerder doelenrekening wil ik dat:

• Als beleidsmedewerker wil ik dat:

• Als jurist wil ik dat:



Wat mag AERIUS Register niet worden?

• Als initiatienemer wil ik NIET dat:

• Als vergunningverlener wil ik NIET dat:

• Als handhaver wil ik NIET dat:

• Als beheerder doelenrekening wil ik NIET dat:

• Als beleidsmedewerker wil ik NIET dat:

• Als jurist wil ik NIET dat:



Vervolg

• De oogst van vandaag wordt meegenomen in de komende architectuur- en 

functioneel ontwerpplaten.

• Vorming van een gebruikersgroep om functionaliteit en architectuur af te 

stemmen.

• Graag formulier invullen om te kijken of er de wens is om actief te 

participeren.

• Nabranders kunnen ook een plek krijgen in het formulier

• Nog vragen?


