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Pilot Omgevingsplan gemeente Dronten

Antea Group: Johan Fuite - Project Manager

NedGraphics: Jasper Arends - Account Manager



Planning

▪ NedOmgeving – in het kort

▪ Pilot Dronten

▪ Samenwerking Gem./Antea/NedGraphics

Stel uw vragen tussendoor in de chat en deze worden aan einde behandeld



Wij bieden u

▪ Gebruikersvriendelijke en vertrouwde

tekstverwerker

▪ Makkelijk werkingsgebieden tekenen en 

muteren

▪ Eenvoudig Annoteren

▪ Heldere en snelle Vragenbomen; 

- regeldienst.nl

- Berkeley Bridge

Andere mogelijk!



Slim hergebruik van uw basisregistraties

Transitie Tooling

“vind niet het wiel uit”

BGT

• Filteren op attribuut

• Aggregeer op eigen selectie!

IMRO

• Hergebruik IMRO-planteksten

• En de IMRO-plankaart 

Andere registraties?

• BAG? BRK? …?



Omgevingswet Suite

Archiveren

NedArchiveren

Wro

NedPlan

Omgevingsplan

NedOmgeving



Gemeente

Antea GroupNedGraphics

✓ Nauw teamverband

✓ Kennis van het product

✓ Kennis van de Omgevingswet

✓ Advies op maat

✓ Inhoudelijke ondersteuning

➢ “Wat moet in het omgevingsplan?”

✓ Technische ondersteuning

➢ “Hoe gebruik ik NedOmgeving?”

Samenwerking 



Aan de slag!!

Pilot Omgevingsplan 
gemeente Dronten



Aanleiding Pilot Omgevingsplan 
Gemeente Dronten

▪ Programmaplan - Programmateam Omgevingswet

▪ Leidende principes

▪ Werkprocessen

▪ Instrumenten 

▪ Digitaal gereed zijn

▪ Oefenopgaves



Doelstelling pilot Dronten

▪ Kennismaking met het leren 

opzetten/vormgeven en uitwisselen van een 

concreet omgevingsplan

▪ Leren gebruiken in de praktijk van de 

beschikbare plansoftware van NedGraphics; 

▪ Ervaren & leren wat dit vraagt van de 

organisatie



Pilot Omgevingsplan Dronten

▪ Oefenopgave Omgevingsplan/pilot 

bedrijventerrein

▪ Leeromgeving toekomstige omgevingsplannen 

▪ Leren werken met software NedGraphics

▪ Aan de slag met instrumentenkoffer in concreet 

Omgevingsplan

▪ Lessen voor onderlinge ‘samenspel’ en werkprocessen

▪ Concreet maken geometrieën 

▪ Keuzes juridische regeling



Wat heeft het opgeleverd?

✓ Resultaat: Klaar voor plandeel Omgevingswet per 1-1-

2022?

▪ Aanzet structuur Omgevingsplan en juridisch 

regelpakket

▪ Meer zicht op transitieopgave tot 2029

▪ Aanzet tot en ervaring met toepassing binnen 

software NedGraphics

▪ Inzicht in werkprocessen Omgevingsplan (bv 

wel/niet uitbesteden)



Samenwerking & rolverdeling 

▪ Gemeente

▪ Opdrachtgever 

▪ Inbrengen vraagstelling

▪ Aanhaking Omgevingswet team

▪ Antea Group

▪ Advisering en penvoering

▪ Opbouw pilot Omgevingsplan

▪ Begeleiding werksessies

▪ Eindrapportage lessons learned

▪ NedGraphics

▪ Ondersteuning gebruik software

▪ Bijdragen in de sessies



Voorbeeld: Een uitdagende oefening?!

Realtime simulatie:
• GIO
• Regels
• Annoteren
(GIO = Geografisch Informatieobject)

Drie groepen aan de slag voor het 
plangebied Swifterbant
• Wat wil je regelen?
• Waarom wil je dit regelen?
• Voor welke locatie(s) wil je dit regelen?
• Hoe wil je dit regelen?





Belangrijkste leerpunten

▪ Inzicht en overzicht op inhoud en 

proces

▪ ‘een drempel over’

▪ Testen en ‘aan de slag’ met de 

software



Samenwerking in een Wijzigingsproject 

Teksten schrijven
(met GIO’s)

Annoteren Track Changes
Was/Wordt 

bestand maken
Validatie Aanleveringbesluit

Renvooi 
weergave

Zien van 
wijzigingen 

(intern + extern)

▪ Chatfunctie binnen een project

▪ Opmerkingen

▪ Teamleden toekennen

▪ Meldingen

▪ Werkvoorraden 



3 VNG uitwisselingsmodellen: optie 1

▪ (Momenteel) Enig werkende/haalbare oplossing

▪ Makkelijk werken in het “handboek” van de gemeente

▪ Minimalisering van uitwisseling



3 VNG uitwisselingsmodellen: optie 2

▪ Leverancier specifieke uitwisselingsstandaard (maatwerk)

▪ Moet wel nog gemaakt worden!

▪ Optie voor ondersteunen van een ontwikkelaar



3 VNG uitwisselingsmodellen: optie 3

▪ Hier moet een standaard uitwisselingsstandaard komen

▪ Meest gewenst vanuit bronhouders én dienstverleners!



Pak een Pilot!

Maak met NedOmgeving en Antea Group een stukje omgevingsplan!

➢ 3 maanden NedOmgeving uitproberen

➢ Pilot omgevingsplan opbouwen

Gemeente

Antea GroupNedGraphics



Wat levert dat op? 

▪ Inhoudelijke en technische ondersteuning

▪ Leren door “gewoon” aan de slag te gaan!

▪ Inzicht in werkprocessen Omgevingsplan 

▪ Wel/niet uitbesteden

▪ Benodigde samenwerking binnen de gemeente

▪ Oefenen met NedOmgeving

▪ Meer zicht op transitieopgave tot 2029



Samengevat

3 MAANDEN GEBRUIK 

NEDOMGEVING 

CLOUD + HELPDESK

1 DAGDEEL 

GEBRUIKERSTRAINING 

NEDOMGEVING 

4 INTERACTIEVE 

SESSIES MET ANTEA 

GROUP

ORGANISATIE WORDT 

GEREGELD DOOR 

ANTEA GROUP

TOTALE KOSTEN € 

VANAF 12.000,00 



Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie

Nog vragen?

Jasperarends@nedgraphics.nl

Johan.fuite@anteagroup.nl

Met NedGraphics & Antea 
Group maakt u al uw plannen 
waar!

mailto:Jasperarends@nedgraphics.nl
mailto:Johan.fuite@anteagroup.nl

