
Digitaal & Eenvoudig Beter



Wie zijn wij ?

www.jongleefomgeving.nl

Wat is..

http://www.jongleefomgeving.nl/


Digitaal & Eenvoudig Beter

Introductie Omgevingswet  (Juul)

Concept achter de Laan van de leefomgeving (Lukasz)

Innovatie met omgevingsdata en (basis)registraties (Patrick)



De Omgevingswet - aanleiding
Het Omgevingsrecht is decennialang sectoraal ontwikkelt en geoptimaliseerd

Het Omgevingsrecht is daardoor complex geworden, er ontbreekt samenhang en er 
is weinig ruimte voor flexibiliteit

Gevolg: lange procedures, hoge onderzoekslasten, onzekerheid bij initiatiefnemers, 



De Omgevingswet – doel
Eenvoudiger:  eenvoud, transparantie, snelheid en kosten.

&
Beter: integraliteit, flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte



De Omgevingswet - Integraliteit



De Omgevingswet  
Meer dan alleen een nieuwe wet!

Nieuwe manier van werken  integraliteit

Nieuwe instrumenten en (spel)regels  omgevingsplan

Nieuwe hulpmiddelen  digitaal stelsel



De Omgevingswet & het digitaal 
stelsel

Het digitaal stelsel is belangrijk voor het slagen van de Omgevingswet



Concept achter de Laan van 
de leefomgeving

Basisregistraties

Stelsel van de Laan

In en output van een ‘gegevenshuis’

De megarotonde



Natuur Water Bodem …

Digitalisering van 
het Sociale 

domain

Stelsel van de Leefomgeving

INSPIRE

PDOKOLO
Mashup 

Omgevingsplan
DOK

Freeze en signaleer 
voorbereidingsbesluit

Proeftoetsing burger 
Omgevingsdata

Clusterdata 
omgevingsvergunning

Basisregistraties

Beschikbaar

Bruikbaar

Betrouwbaar

Bron: Inge Kure, Yvette Ellenkamp, 2014



Innovatieve door omgevingsdata 
en (basis)registraties

Huidige digitale r.o. praktijk

Mashup Omgevingsplan

Cluster dataset omgevingsvergunning



Huidige digitale r.o. praktijk

• bekendst digitaal juridisch instrument 
is het digitale bestemmingsplan

• opgebouwd conform het IMRO

• 10 jaar lang een basis plankaart

• in de tussentijd vele kleine ‘sub’ 
kaartjes voor afwijkingen



• Bestemmingsplan is de basis en daarmee 
alsnog stapeling van beleid

• Bij veel uitzondering alsnog 
onoverzichtelijk

• Niet dynamisch kaart - Moederplankaart 
is 0 situatie voor de komende 10 jaar

• Niet dynamische inhoud - Wensen en 
mogelijkheden kunnen in de loop der 
jaren sterk wijzigen

Huidige digitale r.o. praktijk



Nieuwe digitale r.o. praktijk 
anno > 2018

• Het omgevingsplan vormt de basis van 
ruimtelijk beleid (fusie van het 
bestemmingsplan en een aantal 
ruimtelijke verordeningen)

• 1 gemeente dekkend actuele plankaart

• 1 inhoudelijk kader – Inhoudelijke 
mutaties direct doorgevoerd in het plan.

• Geen 10 jaarlijkse 0 situatie, maar altijd 
actueel.



Geen plankaarten meer maken !

Uitgangspunten digitaal omgevingsplan:

• Het opbouwen van de omgevingsplankaart geschied op basis van (basis)registraties 
en de Laan van de Leefomgeving als Mashup.

• Elke dag één actuele kaart

• Elke dag toetsen op de actuele situatie en inhoud

• Eenheid in kaart en inhoud

• De bronnen zijn altijd beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar !



Natuur Water Bodem …
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BAG BGT

De Laan regelt niet alleen de opslag van data
Maar geeft ook een output van de data !



Overige uitganspunten

Mogelijk maken van een digitaal omgevingsplan mashup:

• BAG moet bebouwingscontour en maatvoering faciliteren

• BGT onderdeel ‘erf’ moet opgeknipt en aangevuld worden met planinfo

• De laan moet een ‘inhoudelijk’ database faciliteren. Puur en alleen teksten met 
eigen uniek ID per item.

• De laan moet naast input ook output (als kaart) faciliteren



Clusterdata 
omgevingsvergunning
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De omgevingsvergunning is de basis voor
een wijziging in de ruimte.



Integraal wat moet sectoraal wat kan !

Door een integrale digitale aanpak van sectorale elementen uit de laan i.s.m. de 
basisregistraties wordt het afstemmen, hergebruik, betrouwbaarheid en 

beschikbaarheid van overheidsgegevens enorm verhoogd.

Deze aanpak zorgt er voor dat er nu écht en structureel afstemming zal gaan komen 
tussen verschillende (geo) data en werkprocessen !

Door het integraal opzetten van databeheer levert de geo sector een bijdrage aan de 
transitie van sectorale naar integrale benadering.


