Zeer actuele ontwikkelingen Geonovum-Kennislab en
Klankbordgroep DSO-Kennislab: reageer vandaag nog op
de vragen en benut kansen !

Kennislab,
Geonovum en Kennislab hebben op maandag 8 juli 2019 overleg gevoerd over omgevingsplannen en
het DSO. Carin Stolzenbach van CroonenBuro5, Peter Bugel van BugelHajema en Ruud Louwes van
Rho/coördinator Kennislab namen deel. Dit overleg vloeit voort uit de reactie van Kennislab op de
internetconsultatie van het STOP/TPOD 0.97 voorjaar 2019. Het resultaat van dit overleg zijn vier
acties. Daarvoor was er op 4 juli overleg met de Klankbordgroep DSO (5e actie). Daar gaat Kennislab
aan deelnemen.
1. Opstellen experiment-omgevingsplan voor de keten
Geonovum is heel hard op zoek naar concrete content. Een waarachtig voorbeeld van een
omgevingsplan, met échte regels, échte contouren of beter gezegd werkingsgebieden et cetera.
Kan iemand inhoudelijk een dergelijk plan opleveren? Het is in de vorm van een opdracht vanuit
Geonovum. Kuiper Compagnons gaat hiermee aan de slag.
2. Duidelijkheid begrippen en waardelijsten
Organisatie van een bijeenkomst voor het verkrijgen van duidelijkheid over de begrippen, zoals
activiteit, functie en gebruik, en het toepassen en desgewenst aanvullen of bijstellen van de
waardelijsten. Ieder bureau kan twee adviseurs afvaardigen.
3. Praktijkafspraken opzet omgevingsplannen
De mogelijkheid dat we in de toekomst een keur aan verschillende opzetten voor
omgevingsplannen in de gemeenten gaan krijgen. Of kunnen we praktijkafspraken maken voor
enkele hoofdmodellen en daarmee vervolgens maatwerk leveren? Dat werk praktischer met
behoud van maatwerk. Gedacht wordt aan een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van
bureaus die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van omgevingsplannen in de eigen
organisatie.
4. Ondersteuning Kadaster DSO
Het Kadaster heeft een grote behoefte aan ondersteuning bij het maken van
voorbeeldbestanden van omgevingsdocumenten: met name omgevingsplannen, maar ook
omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen en omgevingsvisies. Ieder bureau kan zelf
reageren op de oproep van het Kadaster reageren. Informatie kan via het BNSP-secretariaat
worden opgevraagd.
5. Klankbordgroep DSO en Kennislab
De recente oproep voor deelname aan een bespreking van landelijke Klankbordgroep DSO heeft
geresulteerd in de vertegenwoordiging van Kennislab door Linda Dekkers van KuiperCompagnons
en Niek van den Berg van BugelHajema. Zij namen deel aan de bespreking, blijven Kennislab
vertegenwoordigen en hebben inhoudelijke inbreng vanuit de Kennislab-partners nodig en
verzorgen de terugkoppeling.
Per actie is hierna is een uitgebreidere toelichting opgenomen met informatie over de deelname en
aanmelding.

1. Opstellen experiment-omgevingsplan voor de keten
Voor het experiment-omgevingsplan is een snelle actie noodzakelijk. Vanuit het DSO, vanuit
Geonovum en vanuit het veld wordt heel hard gezocht naar concrete content. Een waarachtig
voorbeeld van een omgevingsplan, met échte regels, échte contouren of beter gezegd
werkingsgebieden et cetera. We hebben daar stukjes van, van verschillende gemeentes, soms in
Word, soms in xml, soms met gml erbij, voor sommige activiteiten. Maar Geonovum zou zouden zo
graag een uitgebreider plan willen hebben.
gedacht wordt aan concrete voorbeelden van hoe de standaard bedoeld is. Daarmee kan dan
worden getest, met name door het plan door de DSO-keten te sturen, zodat duidelijk wordt wat de
viewer toont, et cetera. Het zou ook gemeentes helpen beter begrip te krijgen voor “the work at
hand”. Plansoftwareleveranciers hebben dezelfde behoefte. Zij zijn in staat van een inhoudelijk
bestand een technisch kloppend bestand te maken dat kan worden aangeboden aan de keten.
De vraag aan Kennislab of iemand beschikbaar is inhoudelijk een dergelijk plan op te leveren? Dus
niet qua techniek, wel qua inhoud, met echte werkingsgebieden erbij. Uiteraard niet als liefdewerk
oud papier, maar in de vorm van een opdracht vanuit Geonovum aan Kennislab. Als eerste stap
wordt samen met Geonovum en een softwareleverancier de opzet van het werk en het plan
besproken om te kijken wat er mogelijk is. Op ZEER KORTE TERMIJN, deze week of volgende week.
Begin september moet het werk worden opgeleverd. Het kan dus gaan om een beschikbaar
omgevingsplan of een plan dat in korte tijd wordt vervaardigd. Er is dan zeker overleg nodig over
opzet en dergelijke. Dat overleg vindt nog deze week plaats, bij voorkeur.
• Onderwerp
opstellen experiment-omgevingsplan voor de keten
• Tijd
deze of volgende week bespreking – oplevering begin september in
Verband met kwartaalopleveringen Geonovum
• Locatie
Geonovum, Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort (0334604100)
• Deelname
één bureau zal hieraan deelnemen
• Organisatie
beginnen met bespreking over opzet en organisatie bij Geonovum; daarna op
locatie of in eigen huis aan het werk
• Inzet
met Geonovum worden afspraken gemaakt
• Contactpersonen Mirella van der Velde m.vandervelde@geonovum.nl Geonovum 0630271267
en Ruud Louwes ruud.louwes@rho.nl, 0118-689058
• Aanmelding
termijn is verstreken. Kuiper Compagnons gaat hiermee aan de slag.

Duidelijkheid begrippen en waardelijsten
Over het krijgen van duidelijkheid over begrippen en toepassing ervan vindt op 21 augustus een
bijeenkomst plaats.
• Onderwerp
duidelijkheid begrippen, zoals activiteit, functie en gebruik, en het toepassen
en desgewenst aanvullen of bijstellen van de waardelijsten.
• Tijd
21 augustus, 10.00 uur tot 12.00 uur
• Locatie
Geonovum, Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort (0334604100)
• Deelname
van ieder bureau één jurist/plannenmaker en één ict-er/plannenmaker
• Organisatie
van te voren wordt een memo verspreid voor de discussie over de begrippen
en de toepassing ervan inclusief de waardelijsten
• Inzet
ieder bureau kan tot 11 augustus vragen, voorstellen of andere inbreng
leveren. Dit wordt gebundeld 16 augustus en uiterlijk 19 augustus (ochtend)
verspreid
• Contactpersoon Ruud Louwes: ruud.louwes@rho.nl, 0118-689058
• Aanmelding
ruud.louwes@rho.nl vóór 1 augustus. Of doe het gewoon DEZE WEEK!

2. Praktijkafspraken opzet omgevingsplannen
De diversiteit aan omgevingsplannen kan groot zijn. Het is goed om in dit stadium die vrijheid te
bieden. Tegelijkertijd kan het voor de praktijk nuttig zijn werkafspraken te maken gericht op het
samenstellen van bijvoorbeeld enkele modellen voor omgevingsplannen. Dit kan voor de praktijk de
uniformiteit, raadpleegbaarheid, uitwisseling en efficiënt werken ten goede komen. Meer
achtergrond hierover is te vinden in de pdf met de internetconsultatiereactie. De bedoeling is de
optie gezamenlijk te bepreken. Daarna zorgen de vertegenwoordigers voor terugkoppeling in de
bureaus. Afhankelijk daarvan worden vervolgsessies georganiseerd. In een eerder stadium heeft een
groot aantal bureaus positief op dit voorstel gereageerd.
• Onderwerp
praktijkafspraken opzet omgevingsplannen
• Tijd
eind augustus/begin september 2019; datum nader te bepalen
• Locatie
Geonovum, Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort (0334604100)
• Deelname
van ieder bureau één vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor de
opzet van omgevingsplannen
• Organisatie
van te voren wordt een memo verspreid voor de discussie over
praktijkafspraken
• Inzet
ieder bureau kan tot 11 augustus vragen, voorstellen of andere inbreng
leveren. Dit wordt gebundeld en twee weken voor de sessie verspreid
• Contactpersoon
Ruud Louwes: ruud.louwes@rho.nl, 0118-689058
• Aanmelding
ruud.louwes@rho.nl vóór 1 augustus. Of doe het gewoon DEZE WEEK!

3. Ondersteuning Klankbordgroep DSO
Voor de Omgevingswet is het Kadaster op zoek naar een Informatie Analist die de bronhouders van
het DSO gaat ondersteunen bij het maken van voorbeeldbestanden van omgevingsdocumenten ten
behoeve van het aansluiten op DSO-LV, waar de dienst OZON deel van uitmaakt. Dit betekent het
samenstellen en toetsen van XML/GML bestanden volgens de actuele informatiemodellen en met de
inhoudelijke informatie van de bronhouders. Meer informatie over de functie en wijze van reageren
kan bij he BNSP-secretariaat worden opgevraagd. Kennislab stuurt de informatie alleen ter
kennisname door.

4. Klankbordgroep DSO - Kennislab
De landelijke Klankbordgroep DSO heeft Kennislab gevraagd deel te nemen. Hiervoor had de BNSPvoorzitter Rob van der Velden zitting in de klankbordgroep. De spoedoproep voor een
vertegenwoordiging twee weken geleden resulteerde in aanmeldingen van Linda Dekkers van
KuiperCompagnons en Niek van den Berg van BugelHajema. De betrokkenheid en deelname van
Kennislab in de Klankbordgroep DSO vereist vaste gezichten. Dan is er continuïteit en kan diepgang
worden bereikt. Voorgesteld wordt dat Linda en Niek de vaste vertegenwoordiging van Kennislab in
de klankbordgroep worden. Vervolgens is inhoudelijke inbreng vanuit de Kennislab-partners nodig en
vindt terugkoppeling plaats. De volgende bijeenkomst is op 10 september 2019 gepland. De
bedoeling is dat we hierover komende weken nieuwe informatie kunnen geven, zodat de partners
inhoudelijke inbreng kunnen leveren.

Met vriendelijke groet,

Ruud Louwes
adviseur ruimtelijk ordeningsrecht
T: 0118-689058
E: ruud.louwes@rho.nl
W: www.rho.nl

Segeerssingel 6, 4337LG MIDDELBURG

* aanmelden voor onze nieuwsbrief? - klik dan hier

