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Opstellen Omgevingsverordening en 
koppeling met de LVBB

Lieuwe Koopmans (Tercera)

• Lieuwe Koopmans (Tercera)
info@tercera.nl
06-44542576

Even voorstellen…
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• Waarom doet Tercera mee aan deze twee praktijkproeven?

• Praktijkproef coderen Omgevingsverordening 
(ism provincie Gelderland)

• Praktijkproef uitwisseling met LVBB
(landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen)

Opbouw presentatie

• Praktijkproef Omgevingsverordening
• Praktijkproef koppeling met LVBB
• Pilot met Catalogus

Waaraan doet Tercera mee?
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• Praktijkproef Omgevingsverordening
• Praktijkproef koppeling met LVBB
• Pilot met Catalogus

Waaraan doet Tercera mee?

De standaarden zijn de fundering. Men bouwt echter al aan allemaal 
systemen.
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Hopelijk zal de digitaliseringstrein de ondoordachte ‘DSO-stationnetjes’ 
blijven overslaan. Eerst de standaarden, daarna pas de franje

• Waarom doet Tercera mee aan deze twee praktijkproeven?

• Praktijkproef coderen Omgevingsverordening 
(ism provincie Gelderland)

• Praktijkproef uitwisseling met LVBB
(landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen)

Opbouw presentatie
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Nu: ‘slimme kaarten en domme teksten’

Dit zie je ook aan de toepassingen
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Straks: ‘ook de teksten worden slim’

• Je kan teksten bevragen
– laat me alle Omgevingswaarden in dit Omgevingsdocument zien
– Welke regels zijn bindend voor een ieder
– Welke regels zijn gericht aan het gemeentebestuur

Straks: ‘ook de teksten worden slim’
• Je kan teksten bevragen

– laat me alle Omgevingswaarden in dit Omgevingsdocument zien
– Welke regels zijn bindend voor een ieder
– Welke regels zijn gericht aan het gemeentebestuur

• Je kan van tekst naar kaart
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We hebben de verordeningstekst ‘slim’ gemaakt
annotaties op tekstblokniveau en in de tekst zelf

Voorkeur voor het verplicht stellen van een aantal annotaties aan de 
hand van een gesloten lijst, om vrijheid in te perken;

We hebben de verordeningstekst gekoppeld aan 
werkingsgebieden

• Ieder tekstobject moet worden gekoppeld aan een 
locatieaanduiding

• 3 soorten locatieaanduidingen
– geometrie
– Verwijzing 
– Locatiegroep (is verzameling van locatieaanduidingen)

 Werken met tekstuele verwijzingen is achteruitgang met 
situatie nu!!!

 Over locatiegroepen is nog onvoldoende nagedacht
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• Het uitvoeren van mutaties is nog niet goed mogelijk omdat dit 
nog onvoldoende is opgenomen in de versie 0.75 van de 
standaard.

 Wordt vervolgd (ism provincie Gelderland)

• Houdt een schrapsessie!!!

Overige conclusies

• Waarom doet Tercera mee aan deze twee praktijkproeven?

• Praktijkproef coderen Omgevingsverordening 
(ism provincie Gelderland)

• Praktijkproef uitwisseling met LVBB
(landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen)

Opbouw presentatie
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Koppeling met het LVBB

• Planbestanden gewaarmerkt met PKI-certificaat
– zegt iets over de afzender
– maar iedereen kan erbij

• Planbestanden worden elke nacht geharvest

• Bekendmaking via een ‘eigen route’

Nu: ruimtelijkeplannen
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• Uitwisseling via digikoppeling
– niet iedereen kan bij de planbestanden
– vooraf bepaald wat iemand mag doen met de planbestanden

• Bekendmaking niet meer via een ‘aparte route’

Straks: LVBB

Stap 1. Een eerste ping-pong actie

Praktijkproef in 4 stappen
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Stap 2. klein test bericht

Praktijkproef in 4 stappen

Stap 3. groot test bericht

Praktijkproef in 4 stappen
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Stap 4. groot bericht (met de Omgevingsverordening van Gelderland)

Praktijkproef in 4 stappen ?

Wat er nog meer opviel….
We werden steeds gestoord door managers en daar waren er wel heel 
veel van!!!!


