
 
Welkom bij het  

 
Webinar 

“Archief in de Wro en  
Omgevingswet keten” 

 
(zet graag uw camera en microfoon uit) 

 
 

17 september 2020 



Praktisch afspraken voor dit webinar 

Graag uw camera en microfoon uitzetten. Helaas geen 
mogelijkheid tot het live stellen van vragen. 
 

Vragen kunt u stellen in de chat-functie. Vragen worden 
zoveel mogelijk beantwoord op het einde van elke sessie. 
 

Sheets van alle inleiders (met contactgegevens) vindt u na 
afloop op: https://www.provero.nl/download/  

https://www.provero.nl/download/


Wie is Provero? 
Provero helpt professionals uit de praktijk bij hun werk op het 
gebied van de digitalisering en de digitale geo-informatie in de 
fysieke leefomgeving 
 
11 jaar geleden opgericht, toen focus op “digitale Wro”, nu 
focus op “digitale Omgevingswet” 
 
Provero is er voor “de uitwisseling van kennis en kennissen”, 
d.m.v. themabijeenkomsten, jaarcongres en publicaties 
www.provero.nl  
 
 

http://www.provero.nl/


Deelnemers aan deze webinar  
“Archief in de Wro en Omgevingswet keten” 

Gemeenten (100>) 

Provincies 

Regionale archiefdiensten 

Softwareleveranciers 

Ingenieurs- en adviesbureaus 
 

Meer dan 150 inschrijvingen(!) 

 

 

 

 

 



Programma 

13.30 – 13.40 uur  Inleiding 
      Hennie Genee, Sander Bakker (Provero) 

13.40 – 13.45 uur Archiveren Wro en Omgevingswet, waarom een uitdaging? 

13.45 – 14.35 uur Ervaringen met het overbrengen van bestemmingsplannen     
    van gemeente naar regionaal e-depot 
      Relinde Reuvekamp (Erfgoed Leiden en Omstreken) 
      Marita Langerak (Kaliber) 

14.35 – 14.50 uur  Pauze 

14.50 – 15.30 uur Wat regelt het DSO-LV allemaal? 

      Antal Posthumus (Nationaal Archief), Bart Huijbers (Kadaster) 

15.30 – 15.35 uur  Pauze 

15.35 – 16.15 uur Project Handreiking Duurzame Toegankelijkheid Omgevingswet 
      Joost van Koutrik (Utrechts Archief) 

16.15 – 16.20 uur Afsluiting 
      Hennie Genee (Provero) 

 

 



Archiveren Wro en Omgevingswet, 
waarom een uitdaging? 

Wat en hoe te archiveren? Wro: processtukken, digitaal plan (XML, 
GML, PDF), analoge verbeelding? Hoe zit dat bij de Omgevingswet? 
 

Twee “verschillende werelden” (met bijhorende standaarden en 
regelgeving) komen hier bij elkaar: archiefwereld en ruimtelijke 
ordening 
 

Wie is hier verantwoordelijk voor wat? Bevoegd gezag? DSO/LV? 
 

Hoe zorgt de techniek ervoor dat gearchiveerde digitale dossiers ook 
weer netjes ontsloten / verbeeld kunnen worden? 



Overige activiteiten Provero in 2020 

 

Aanwezig bij jaarcongressen VVM en BWT op 8 oktober 2020 
(“het digitale spoor”) 

 

Online Provero-congres op 23 november 2020 
https://www.provero.nl/evenement/provero-congres-2020/  
(Mbv innovatieve webtechnologie met de beleving van live congres en 
leveranciersmarkt) 

 

 

https://www.provero.nl/evenement/provero-congres-2020/
https://www.provero.nl/evenement/provero-congres-2020/
https://www.provero.nl/evenement/provero-congres-2020/
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Tot slot 

Sheets van alle inleiders (met contactgegevens) vindt u vanaf 
morgen op: https://www.provero.nl/download/  

 

Morgen sturen wij u ook een enquête over uw beoordeling van dit 
webinar 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid en zien u graag bij een 
volgende (digitale?) activiteit van Provero! 

 

https://www.provero.nl/download/

