
› Christa Fung-A-Loi
› Daniel Borsje

AERIUS CALCULATOR
Resultaatweergave en PDF

21 april 2022
AERIUS Gebruikersdag 1



Wat doen we vandaag?
● Sessie 1: Samen de stappen in het vergunningenproces doorlopen waar er 

een AERIUS informatiebehoefte is (Techniek vs Praktijk)
○ Wie heeft welke soort informatie nodig met welk doel en wanneer in het proces

● Sessie 2: Huidig ontwerp en de samen ordenen waar welke informatie hoort 
te staan

○ Input uit sessie 1 en vorige gebruikerssessies

● Sessie 3: Samen komen tot een voorstel vanuit gebruikers naar portfolio
○ Wat is meest urgente gemis en wat zijn “satisfiers en delighters”



Eerst even voorstellen
• Christa Fung-A-Loi, Daniel Borsje en Nathalie Molensky
• Wie is fysiek aanwezig?
• Wie is digitaal aanwezig? 



Sessie 1: Techniek vs Praktijk
Wie heeft welke soort informatie nodig met welk doel en wanneer (waar in het proces)

● Workshop
- Plenair
- Online via mural

● Eerste opzet:
- Initiatief
- Voortoets
- Wnb aanvraag: controle op invoer, toetsing stikstofruimte, toetsing (ecologisch), opstellen 

vergunning  



Sessie 1: Techniek vs Praktijk
● Soorten informatie uit AERIUS (input voor de werksessies)

○ Informatie omtrent invoer
○ Informatie omtrent vraag naar stikstofruimte
○ Andere informatie (ecologisch, analyse)



LUNCH PAUZE



Sessie 2: Huidig ontwerp
• Calculator/Connect primair gericht op ondersteunen toestemmingsverlening 

in het kader van Wnb
o Berekeningen zijn ‘vluchtig’, exportbestanden bevatten altijd volledige invoer
o Geen inhoudelijke uitspraak over de invoer, wel validatie op geldigheid invoer
o Geen beoordeling, wel inzicht in relevante resultaat

• Toetsingskader stikstof is complex en dynamisch



Sessie 2: Huidig ontwerp
● PDF bondig en eenvoudig, gericht op aanvraag in relatie met 

stikstofregistratie
○ Gegevensdrager – ingebakken GML
○ Verantwoording invoergegevens
○ Samenvatting resultaten

● Soms kan aanvullende informatie gewenst zijn om resultaten goed te 
kunnen beoordelen – Xlsx bijlage, extra tab in applicatie, …..



Sessie 2: DEMO
● Waar kun je welke informatie ophalen in de applicatie (resultaatweergave)

● Visualisatie van de hexagonen met een randeffect



KORTE PAUZE



Sessie 3: Naar een voorstel voor portfolio
● Discussie

Als PDF als zelfstandig verantwoordingsdocument wordt gebruikt, dan moet deze onder 
andere zelfstandig leesbaar zijn (alle informatie bevatten en ook voor een leek te begrijpen 
zijn) en vergrendeld worden (niet manipuleerbaar)

● Eerste prioritering wensen
○ Wegverkeerskenmerken opnemen in PDF
○ PDF uitdraai voor tijdelijke situaties

● Andere bekende wensen die nog moeten worden uitgewerkt
○ Visualisatie depositie in PDF om de overschrijding te kunnen beoordelen
○ Resultaat per habitattype
○ Afbakening van de invoervariabelen in de PDF
○ Detailweergave van de bronnen



BEDANKT

o Terugkoppeling van de gebruikersdag wordt toegestuurd

o Heb je nog vragen/ opmerkingen/ suggesties: Neem contact op met de Helpdesk

o Volgende gebruikerssessie: houd onze nieuwsbrief in de gaten


