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NedGraphics, even voorstellen:
 Onderdeel van de Cadac Group
 Gespecialiseerd in het bieden van automatiseringsoplossingen voor
het creëren, beheren en delen van geo-informatie, ruimtelijke
plannen en civieltechnische ontwerpinformatie

www.nedgraphics.nl

NedGraphics, toepassingsgebieden:
 Landmeetkunde/inwinning

-

NedInwinning Suite

 Basisregistraties (BGT, BAG, BRK) -

NedObjectenbeheer Suite

 Informatievoorziening (GIS)

-

NedPubliceer Suite

 Ruimtelijke ordening (RO)

-

NedPlan Suite

 Civiele techniek (CT)

-

NedInfra Suite

www.nedgraphics.nl
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NedGraphics, oplossingen:

www.nedgraphics.nl

De NedPlan Suite
 NedPlan: alle functionaliteiten voor het digitale RO-proces
(waaronder NedPlan Ondertekenen en CAD-koppelingen)
 NedPlan Procesbeheer: inzicht in alle processtappen (meegeleverd)
 NedPlan Tekst: tekstverwerker voor objectgerichte planteksten

www.nedgraphics.nl
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NedPlan: integraal beheer Wro-plannen

www.nedgraphics.nl

NedPlan Tekst: objectgerichte planteksten

www.nedgraphics.nl
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NedGraphics en digitale ruimtelijke ordening:
 Ruim 95 NedPlan-klanten
 Goed voorgesorteerd met
NedPlan / Procesbeheer / NedPlan Tekst
 Scherp volgen van de landelijke ontwikkelingen
(vooral nieuwe Standaarden via Geonovum)

 Meedraaien in pilots gericht op innovatie en kennisdelen
 “Productgroep Omgevingswet” samen met NGV
www.nedgraphics.nl

En toen was daar de Omgevingswet

www.nedgraphics.nl
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Krachtenbundeling 5 marktpartijen

Samenwerkingspartners
•
•
•
•
•

Complementair
Werken multidisciplinair samen
Kennis en nieuwe inzichten delen
Afgestemde (IT-) diensten
Gemeenten en RUD’s doen mee!

•
•

•

•
•
•

Samenwerken (platform)
Participatie en inspraak

3D Visualisatie en
rekenmodellen
•
•
•

Omgevingsplannen
Omgevingsvisies
Visualisatie/publicatie

Samenwerken met ruimte voor
eigen keuzes van gemeenten

•
•

Regie, naleving en kwaliteit
Vergunningverlening
Zaakgericht werken

Datadiensten
Advies (visies en plannen)

May 19, 2017
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Specialisten in Geo-informatietechnologie
De digitale kaart als informatiebron
Geo-ICT marktleider in de gemeentemarkt

Constatering NedGraphics:
“Hét Omgevingswetinformatiesysteem bestaat niet”
De omgevingswet is zeer ingrijpend en omvangrijk
Grootste wetswijziging sinds de Grondwet:
• Van 26 wetten naar 1
• Van 120 AMvB’s naar 4
Verschillende bestuursorganen betrokken:
• Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, (RUD’s)
Verschillende taakvelden betrokken:
• RO, VTH, Milieu, Veiligheid, BOR, APV’s, Ect …
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Constatering NedGraphics:
“Hét Omgevingswetinformatiesysteem bestaat niet”
De omgevingswet is zeer ingrijpend en omvangrijk

Verschillende vakdisciplines/specialismen vereist:
• Juridische en inhoudelijke RO kennis
• Kennis over VTH processen
• Kennis over Geo-ICT en GIS
• Kennis over Burgerparticipatie
• Kennis over Zaakgericht werken
• Etc …
En tegelijkertijd:
• Continuïteit bieden en innoveren (3D / BIM)

Visie NedGraphics:
Geo-informatie als strategie
Maak gebruik van de basisregistraties
BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie
BRK: Basisregistratie Kadaster

De basis op orde!
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Visie NedGraphics:
Geo-informatie als strategie
Maak gebruik van objectgerichte planteksten
Interactie tussen kaart (werkingsgebied)
en plantekst (regels);

Ervaring opdoen!

Ambitie NedGraphics nieuwe applicatie-suite
 Omgevingsdocumenten-applicatie voor lokale overheden en haar
dienstverleners (als RO-bureau’s)
 Optimaal geïntegreerd met overige (software-)componenten als
vergunningen, milieu, zaakgericht werken, documenten etc.

 Gebruikersvriendelijk en eenvoudig installeerbaar en configureerbaar
 Optimaal gebruik makend van basisregistraties (als BGT)
 Zowel on premise als in the cloud te leveren
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Anticiperen op de Omgevingswet:
1. RO-data op orde met NedPlan

2. Omgevingsplanviewer (data visualiseren en ontsluiten)
(project NedGraphics bij de gemeente Nunspeet)

3. GIS-ondersteuning ‘Omgevingswaarden-inventarisatie’
(project Antea Group bij de gemeente Veenendaal)
www.nedgraphics.nl

1. RO-data op orde met NedPlan
 ‘Slimme’ Excel-Generator uit NedPlan:
 Ten behoeve van analyse en opschonen planvoorraad

 Diverse overzichten als:
 Complete planvoorraad op www.ruimtelijkeplannen.nl
 Planvoorraad intern, maar niet op www.ruimtelijkeplannen.nl
 Historie/verloop van de planvoorraad

 Ontwikkeld in overleg met:
 Gemeente Emmen en gemeente Velsen

www.nedgraphics.nl
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2. De Omgevingsplanviewer

www.nedgraphics.nl

2. De Omgevingsplanviewer

www.nedgraphics.nl
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3. ‘Omgevingswaarden-inventarisatie’
 GIS-Ondersteuning bij het project ‘Omgevingswaarden-inventarisatie’
van Antea Group voor de gemeente Veenendaal
 Uitgebreide toelichting door Edwin Oude Weernink (Antea Group)

www.nedgraphics.nl

Uw voorbereidingen op de Omgevingswet kunnen NU al starten!
NedGraphics helpt u daar graag bij met advies en oplossingen!
Rick Meijerink, accountmanager RO & Omgeving
(rme@nedgraphics.nl , 06-81871838)
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Omgevingswet
Omgevingswaardengenerator©
18 mei 2017
Edwin Oude Weernink

Verbetervoorstellen
Versnellen en
verbeteren
besluitvorming

Samenhangende
benadering beleid,
besluitvorming en
regelgeving

Bestuurlijke
afwegingsruimte

Inzichtelijkheid,
voorspelbaarheid en
gebruiksgemak
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Inzoomen op 2 doelen……
• Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving
– Integrale uitwerking (proces, doelen, thema’s)
– Doorwerking integraal (tussen de beleidsvelden)
– Doorwerking verticaal (van beleid naar uitvoering)

• Bestuurlijke afwegingsruimte
– Bestuurlijke en ambtelijke ruimte
– Ruimte creëren (met de omgevingswaarden)

‘Hoe en wat’ met die omgevingswaarden?
Art 1.3 Omgevingswet
a.
b.

bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving
ter vervulling van maatschappelijke behoeften .

Mooi gezegd, maar hoe doe je dat nu?


een vertaalslag van containerbegrippen; veilig, gezond en goede
omgevingskwaliteit.



introductie van (verplichte- en autonome) omgevingswaarden.
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Betekenis omgevingswaarden:
wettelijk kader
Art 1.3
Art. 2.9
Art. 2.10
Art. 2.11
Art. 2.13
Art. 2.15

maatschappelijke doelen van de wet
omgevingswaarden
aard, termijn en locaties van omgevingswaarden en
onderbouwing
omgevingswaarden gemeente
verplichte omgevingswaarden provincie voor watersystemen
verplichte omgevingswaarden Rijk

Betekenis omgevingswaarden:
wettelijk kader / ondersteunend instrument
art. 2.9
1. Een omgevingswaarde bepaalt voor de fysieke leefomgeving of een
onderdeel daarvan
a) de gewenste staat of kwaliteit,
b) de toelaatbare belasting door activiteiten
c) de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen.
2. Een omgevingswaarde wordt uitgedrukt in meetbare of berekenbare
eenheden of anderszins in objectieve termen.

De omgevingswaarde kan inhouden:
• een resultaatsverplichting, een inspanningsverplichting of een andere
verplichting.
– Stellen algemene regels voor activiteiten,
– feitelijk handelen of besluiten nemen die niet onder het bereik van de
Omgevingswet vallen (bv. Verkeersmaatregelen).
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Maar…..
• Hoe brengt u de vigerende en nieuwe omgevingswaarden in beeld?
–
–
–
–
–
–

Beleidvisies;
Bestemmingsplannen;
Verordeningen;
Provinciale Omgevingsverordening;
Waterschapsverordening;
Besluit Kwaliteitseisen Leefomgeving (let op aanvullingswetten)

• Met andere woorden: het nodige voorwerk (huiswerk) noodzakelijk…….

Voorbeeld omgevingswaarden
Omschrijving waarde

Geografische duiding Mate van gebondenheid

Onderwerp

Maximale hoogte geluidscherm, 10 meter.

gehele grondgebied

normstellend

bouwen

Maximale hoogte overige bouwwerken, geen gebouw
zijnde, 3 meter.

gehele grondgebied

normstellend

bouwen

Het woongebied krijgt een eigen karakter. Zo dient
Buurtstede een kenmerkende dichtheid, sfeer en
profilering van de openbare ruimte te krijgen.

woonwijk

kaderstellend

wonen

De hoofdontsluitingsstructuur van Veenendaal-Oost voor woonwijk
gemotoriseerd verkeer staat grotendeels haaks op de
landschappelijke hoofdstructuur en zal worden ingericht
voor een verkeerssnelheid van maximaaal 50 km/uur.

normstellend

infrastructuur (bovengronds)

De hoofdgroenstructuur van Veenendaal-Oost is
voornamelijk oost-west gericht.

normstellend

groenvoorziening

De inrichting van de secundaire wegenstructuur zal
gehele grondgebied
afgestemd zijn op een verkeerssnelheid van maximaal 30
km/uur.

woonwijk

normstellend

infrastructuur (bovengronds)

De (relatief hoge bruto) woningdichtheid zal 30 á 40
woningen per hectare bedragen.

gehele grondgebied

normstellend

wonen

Binnen Buurtstede dienen minimaal 1050 woningen
respectievelijk maximaal 1675 woningen te worden
gerealiseerd.

woonwijk

normstellend

wonen
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Voorbeeld omgevingswaarden
Omschrijving waarde

Mate van gebondenheid

Onderwerp

Zwaveldioxide; 350 µg/Nm3 9 als uurgemiddelde10, dat
ten hoogste 24 maal per kalenderjaar wordt overschreden.

Geografische duiding

normstellend

lucht, fijnstof

Zwaveldioxide; 125 µg/Nm3 als daggemiddelde11, dat ten
hoogste drie maal per kalenderjaar wordt overschreden.

normstellend

lucht, fijnstof

Stikstofdioxide; 200 µg/Nm3 uurgemiddelde, dat ten
hoogste achttien maal per kalenderjaar wordt
overschreden.

normstellend

lucht, fijnstof

Stikstofdioxide; 40 µg/Nm3 als jaargemiddelde.

normstellend

lucht, fijnstof

Fijn stof; 40 µg/Nm3 als jaargemiddelde.

normstellend

lucht, fijnstof

Fijn stof; 50 µg/Nm3 als daggemiddelde, dat ten hoogste
vijfendertig maal per kalenderjaar wordt overstreden.

normstellend

lucht, fijnstof

Fijn stof; 25 µg/Nm3 als jaargemiddelde.

normstellend

lucht, fijnstof

Omgevingswaardengenerator: scope
Inventarisatie
beleid etc.

Data
Model
Registratie
Analyse

Aanvullende
omgevingswaarden

Saldering

instrumenten/
toepassingsbereik
visies

plannen

programma’s / monitoring

vergunningen
Omgevingswaarden
onbekend

Profielen
monitoring sensoring

GIS (output)
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Omgevingswaardengenerator: scope
•
•
•
•
•

Inzicht in waardering van uw fysieke leefomgeving
Applicatie voor integrale beleidsvorming en keuzeproces
Bepalen bestuurlijke afwegingsruimte
Integrale beleidsbenadering
Basis voor uitdrukking geven aan kwaliteit fysieke
leefomgeving in:
– Omgevingsvisie
– Omgevingsplan
– Programma

Hoe werkt de omgevingswaardengenerator

Verticale doorwerking

Database
Beleid (BL)

Database
Bestemmingsplannen (BP)

Database
Verordeningen (VR)

Analyse / filter blad

Gemeente Veenendaal

een praktijkvoorbeeld: gemeente Veenendaal

Database verplichte Omgevingswaarden
(conform Ow; BKL en aanvullingswetten)

Database Omgevingswaarden
provincie/waterschap
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Hoedingswaardengenerator
werkt de omgevingswaardengenerator
Hoe werkt
een praktijkvoorbeeld: gemeente Veenendaal

Hoe werkt de omgevingswaardengenerator
een praktijkvoorbeeld: gemeente Veenendaal
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Startscherm GIS-Systeem (QGIS)

De administratieve gegevens vanuit de database in
totaliteit ontsloten in het GIS Systeem
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Een overzicht van alle geldende Omgevingswaarden
op basis van een klik op de kaart

Binnen het GIS-system is het mogelijk om filteringen toe te passen
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Een prik op de kaart in het buitengebied van Veenendaal levert specifieke
Omgevingswaarden op voor het buitengebied.

Meer weten over:
http://www.anteagroup.nl/nl/diensten/de-omgevingswaardengenerator

Neem contact op met:
06 57 99 56 99
edwin.oudeweernink@anteagroup.com

06 51 49 41 34
robert.forkink@anteagroup.com
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