
AERIUS

Christiaan Langezaal
Mark Wilmot

Ministerie van EL&I
Programma Directie Natura 2000
Programma Stikstof (PAS)

m.j.wilmot@mineleni.nl

@AERIUSapp



troductie

Ervaring is vaak belangrijker dan
kennis

www aerius-app nl



troductie

Wat is uw bekendheid met Natura2000, de PAS of Nb-wet?

Waarom heeft u voor de sessie over AERIUS gekozen?

Welk belang heeft u bij AERIUS?

‣ ...

Wat is uw belangrijkste vraag aan AERIUS?

‣ ...



atura 2000



ader: teruggang in Biodiversiteit

‣Biodiversiteitsverdrag (Rio de
Janereiro, juni 1992)

‣Europese Unie, uitwerking in
Natura 2000 (VHR)

‣25.000 gebieden in EU

‣Ruim 160 in NL



ader: Opgave Natura 2000

‣Stoppen van achteruitgang en
nemen van maatregelen om
gunstige staat in standhouding
bereiken

‣Einddoel niet in tijd vastgelegd,
maar wel verplichting tot
verbetering

‣Nederland heeft de VHR omgez
de Nb-wet en FF-wet



ader: Stikstof problematiek

en van de grootste problemen bij realiseren van N2000

‣Ecologisch: geen onderbouwing bij overbelaste situaties

‣Juridisch: moeizame procedures en vernietiging door RvS

‣Integraal: focus lag op landbouw en stikstof alleen en niet
andere sectoren of ecologische aspecten



ogrammatische Aanpak Stikstof

wee doelen:

1. Beschermen natuurwaarden: behoud en op termijn verbetering

2. Mogelijk maken van economische ontwikkelingen bij N2000 gebied

ntegrale, gebiedsoverstijgende, wettelijke aanpak met lange termijn
erspectief

33 Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats



ie PAS instrumenten



‣Wat is AERIUS?

‣Systeem

‣Demonstratie basisfuncties

‣Wat kan AERIUS?

‣Toelichting mogelijkheden

‣Praktijk toepassing

‣AERIUS II

AERIUS



at is AERIUS (1.4)

www.aerius-app.nl



ERIUS product van samenwerking
Overheid Advies, ontwerp en techniek Advies en ondersteunin



pen Source

=

sbeleid:

gelijke geschiktheid verdient Open Source de voorkeur



et systeem AERIUS

Gebruik maken van de laa
wetenschappelijke kennis

makkelijk via het internet
gankelijk

Gericht op
beleid-ondersteuni

Gebruik maken van lokale
en centrale gegevens



epassing AERIUS

niform in kaart brengen stikstofdepositie,

‣Bestaand gebruik

‣Gedurende 3 beheerplan perioden

ffecten van beleidsscenario's berekenen

epalen ontwikkelingsruimte/behoefte

xporteren en rapporteren



e gebruiken AERIUS?

a. 300 actieve gebruikers

‣Provincie

‣Dienst Landelijk Gebied

‣Rijkswaterstaat

‣Consultants

uim 1300 scenario berekeningen

ennisinstellingen

‣Plan Bureau voor de Leefomgeving

‣Alterra

H h l U h



missie bronnen
chtergronddepositie

onsumenten

ndustrie

andbouw

‣Stallen

‣Aanwending

‣Glastuinbouw

eescheepvaart

innenvaart

Wegverkeer (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, NSL)

uchtvaart

uitenland



waliteitsborging van AERIUS

xterne audit door TNO (december 2011)

‣Technisch: “State of the Art”

‣Inhoudelijk: “Op lokale schaal beter dan GDN”

oelichting RIVM: AERIUS is geschikt voor lokaal berekenen depositie,
andacht voor onzekerheden bij absoluut toepassen

oorlichting RvS, het systeem kan zeker werken, maak keuzes explicie

andboek AERIUS 1.4



Demo



at kan AERIUS?



eleidsopties, provinciaal en regionaa



eleidsopties, lokaal en specifiek



eleidsopties, ontwikkelingsruimte



eleidsopties, ontwikkelingsbehoefte



apporteren, standaardoverzichten



apporteren, kenschets



egevens exporteren, Excel en GIS



egevens exporteren, Excel en GIS



Demo



ndere vraagstelling ander aanpak...

AERIUS 1.4 AERIUS IIGCN/GDN

Gebied ProjectLandelijk

AERIUS II



oelstelling AERIUS II

ijfermatige onderbouwing Nb-wet vergunningen

‣Uitgeven en monitoren ontwikkelingsruimte

‣Vastleggen in Nb-wet als verplichte methode

Monitoren PAS programma

‣Volgen trend stikstofdepositie

‣Effecten brongericht beleid

‣Voortgang uitvoeren van maatregelen

Ondersteunen beleidsprocessen



oducten, AERIUS II

ekenkern AERIUS II

rchitectuur en gebruikersfunctionaliteiten

‣Depositiemodelering

‣Monitoren PAS

‣Verdelen, monitoren ontwikkelingsruimte

Gegevensleveringsprotocollen

Gebruikersondersteuning



anning AERIUS II



aarom rekenkern?
eter en sneller (commissie Elverding)

‣“waar mogelijk eenvoudig waar nodig complex”

erugdringen werklast

‣Gestandaardiseerde invoer/uitvoer

‣Toepassen van 1 rekenmethode

erder...

‣Juridische zekerheid, vastleggen werkwijze

‣Verkleinen onzekerheden

‣Focus op lokale omgevingsfactoren

‣Beheer zelf in te regelen





twerking UCD in pilots

n totaal 5 pilots

‣Landbouw, industrie, verkeer en vervoer, provinciaal beleid

lle potentiële gebruikers, dus vergunning aanvrager en verlener

lle stakeholders vertegenwoordigd, overheid, bedrijfsleven en
elangenorganisaties

n samenwerking en samenhang werken aan functioneel ontwerp AERI
I







eflectie

Welk belang heeft u aan AERIUS?

‣Wat is uw belangrijkste verbeter punt aan AERIUS

Wat is uw belangrijkste vraag aan AERIUS?

‣Wat heeft u aan het antwoord?

www.aerius-app.nl



Vragen

www.aerius-app.nl


