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GEEN ZOETE BROODJES BAKKEN





KLIK HIER

WENS INITIATIEFNEMER

Kano-, jetski- en waterski-verhuur beginnen met verzamelgebouw. 

Locatie: Nedereindse Plas uitbreiden of  Haarrijnse plas.

Nedereindse Plas Haarrijnse plas



DE WINKEL



DE PRODUCTEN



DE PRODUCTEN AFSTEMMEN



ONZE OMGEVINGSVERORDENING
• Gestart begin 2017

• Omgevingsvisie & Omgevingsverordening 

• Omvangrijke participatie

• Ontwerp op 17 maart 2020 GS-besluit

En toen: UITSTEL Omgevingswet

• Terinzagelegging naar voorjaar 2021

• Vaststelling najaar 2021

• Tijdelijke Interimverordening (oude wetgeving)



VRAAG 1: WAT WIL JE BEREIKEN? 

Juridische regels schrijven & afstemmen
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VRAAG 1: WAT WIL JE BEREIKEN? 

Juridische regels schrijven & afstemmen

Gebieden vastleggen in GIO’s (juridisch borgen)

Welke GIOS’s neem je actief op en welke hergebruik je? 

Welke activiteiten regel je?

Afstemmen met medeoverheden 

Indeling van het document (inhoudsopgave)



WAT ZIE JE DAN? (LVBB)

https://repository-

eto.overheid.nl/frbr/officielepublicaties/prb/2020/prb-2020-

22/1/html/prb-2020-22.html

https://repository-eto.overheid.nl/frbr/officielepublicaties/prb/2020/prb-2020-22/1/html/prb-2020-22.html




VRAAG 2: HOE BEREIK JE JE KLANT? 

IN DE WINKEL!
CAKE 

Ingrediënten
• 200 gram bloem
• 200 gram boter om kamer temperatuur
• 200 gram suiker
• 4 eieren
• zakje vanillesuiker
• 1 theelepel bakpoeder
• snufje zout

Bereiding
1.Verwarm de oven voor op 160 graden
2.Klop in een mengkom de boter samen met de suiker en 
vanillesuiker goed glad
3. Voeg 1 voor 1 de eieren toe en blijf door mixen
4. Doe dan langzaam de gezeefde bloem erbij en als laatste 
de bakpoeder en een snuf zout
5. Mix nog even een goede 2 minuten het beslag goed door 
tot je een mooi glad en luchtig beslag krijgt
6. Giet het cake beslag nu in een ingevette cakevorm en zet 
in de oven voor ongeveer 1 uur
7. Controleer of de cake gaar is door er met een sate prikker 
in het midden van de cake te prikken



Besturing Regels op kaart
met annotaties:

• Type regel 
• instructieregel
• omgevingswaarderegel
• regel voor iedereen

• Gebiedsaanwijzingen
• Thema’s
• Activiteiten
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Besturing Regels op kaart
met annotaties:

• Type regel 
• instructieregel
• omgevingswaarderegel
• regel voor iedereen

• Gebiedsaanwijzingen
• Thema’s
• Activiteiten

NB: nog niet alles verwerkt…



WAT ZIE JE DAN? (LOKET)

https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/document/%2Fakn%

2Fnl%2Fact%2Fpv26%2F2020%2FOVPU001RGL-

20200625-104553

https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/document/%2Fakn%2Fnl%2Fact%2Fpv26%2F2020%2FOVPU001RGL-20200625-104553






Besturing Vergunningcheck en 
Aanvraag/melding met annotatie:

• Activiteiten 
• STTR

LET OP: dienstverlening = 
interbestuurlijk afstemmen





Kappen?

Snoeien?

Kandelaberen?

Boom?

Houtopstand?

Omhakken?

Wortels 

verwijderen?

Herplantplicht?

150



VRAAG 2: HOE BEREIK JE JE KLANT? 

Annotaties besturen functionaliteit van het Loket

Goede dienstverlening = zorgvuldig & compleet annoteren

Activiteiten formuleren? 

Moet juridisch stand houden

Zijn kapstok voor de vragenbomen van vergunningcheck
en aanvraag/melding

Vragenbomen afstemmen met medeoverheden

Hoe dat precies werkt kan je nu nog niet goed zien in Loket



CONCLUSIES

De D is van dienstverlening en niet van digitalisering

Samen oppakken in de regio

The proof is in the eating of the pudding:

nu samen oefenen met geannoteerde content om 

Te snappen hoe  je moet annoteren

Samen de functionaliteit van het Loket te verbeteren

"Je gaat het pas zien als je het doorhebt"



EET SMAKELIJK


