
Samenwerking in de praktijk

wasda



Men neme…….

• Drie partijen: Kadaster, RCE & Provincies

• De wil om samen te werken

• Een klein beetje geld, tijd en capaciteit

• Twee aansprekende praktijkvoorbeelden

• Vijf informatiehuizen (in aanbouw)

• Ruimte en vertrouwen van “de hogere legerleiding”



Twee praktijkvoorbeelden:

Groningen
[burgerperspectief]

• Monumentaal leegstaand kerkje 
in risicogebied aardbevingen

• Graauwedijk 61 in Overschild

• Edward (initiatiefnemer) ziet er 
wel wat in

• En heeft in eerste instantie 
slechts twee vragen:

1) wat is dit?

2) wat mag ik hier wel of niet?

Zeeland
[bevoegd gezag]

• Planvorming in een deel 
van het Sloegebied

• Extern bureau voert 
planstudies uit

• Kost een paar centen

• Kan dat niet veel 
goedkoper en ook een 
stuk sneller?



Praktijkvoorbeeld GRONINGEN



De initiatiefnemer wil informatie!

Wat zou er 
mogelijk zijn met 

deze kerk?

Kan ik hier 
misschien mijn 
eigen bedrijf in 

beginnen?

Waar kan ik 
informatie 

vinden over dit 
gebouw?



We maken een app

Wasda Magda

Een app waarin een initiatiefnemer snel een 
overzicht krijgt van relevante informatie van 
een gebouw of locatie.

Je maakt een foto en de app toont 
informatie over natuur, externe veiligheid, 
cultureel erfgoed, ruimte en bouw.



Concept

In dit gebouw is in 2013 
een dwergvleermuis 
aangetroffen

BRON

Dit gebouw is een 
monument

www.monumenten.nl/monument/49913

Dit gebouw heeft als 
bestemming XXX



Werkend prototype WASDA-MAGDA-app:

https://kadaster.appnetwork.nl/

https://kadaster.appnetwork.nl/








Vanuit informatiehuis cultureel erfgoed



Mag ik hier wonen?
Vraag beantwoorden vanuit de vijf betrokken informatiehuizen.

Mag ik hier 
wonen?

Natuur

EV

CE

Bouw

Ruimte

?

?

?

?

Ja

Ja

Ja, mits

Ja

Ja, mits

Ja, mits.
- Het gebouw is een monument.  

Hier kunt u vinden waar u 
rekening mee dient te houden.

- De bestemming van het 
gebouw is nu maatschappelijk. 
Om hier te kunnen wonen 
moet de gemeente de 
bestemming wijzigingen. Hier
kunt u vinden wat de 
mogelijkheden hiervan zijn.



Hoe nu verder?

Waar verwijzen we naartoe 

Wat als één antwoord nee is

Wat moet ik doen om te zorgen dat het toch mag

Doe mij de dichtstbijzijnde plek waar het wel kan

Wat bedoelen we met: wonen mag: ja, mits? 

Vanuit alle informatiehuizen aanleveren

Proclaimer: geen app die in productie gaat!



Praktijkvoorbeeld ZEELAND



Sloegebied

• Verouderde en niet meer passende bestemmings-
plannen.

• Opdracht extern bureau: planstudie en plan-MER

• Kost nog altijd behoorlijk wat geld en tijd

• Kan dat niet eenvoudiger, en goedkoper?

• Wat kunnen onze 5 informatiehuizen hier nu al in 
betekenen?



Kaartviewer met openbare data



Screendumps Atlas Sloegebied:

>>>> hier invoegen.



Vanuit ruimtelijke plannen en risicokaart



Maatregelzone kerncentrale
(alleen voor professionals?)



Natura2000: 



Thema cultureel Erfgoed

Kaarten RCE Kaarten gebruikt in Plan-MER



Informatiehuis Ruimte

Publiekrechtelijke beperkingen 
landelijk op kadastrale percelen

Nog koppelen met publiekrechtelijke 
beperkingen gemeenten, nu als txt



Wat is winst? Discussie loopt nog

• Winstpakkers: bestemmingsplan vanuit 1963 -> actuele 
informatie

• Risicokaart mooi voorbeeld
• Gemeente en provincie gebruiken zelfde informatie over 

gemeentegrenzen heen. 
• Door 1 bron geen gekibbel
• Volledigheid mooie ambitie, actualiteit grotere winst.
• Weet wat je hebt! Oriëntatiefase voor professional beeld 

krijgen wat er speelt.
• Koppelbaarheid: verlies of win je kwaliteit door te 

koppelen?
• Plan-MER in pdf, data al weg
• Herbruikbaarheid voor beleid, toezicht, etcetera.



Conclusies en aanbevelingen:

1) We kunnen (anno 2016) al heel veel!

2) Data combineren en vragen beantwoorden is nu 
best nog wel een hele puzzel.

3) Kloof tussen vraag (van burgers, bedrijven, 
overheden) en aanbod (van data, informatie uit 
meerdere informatiehuizen) is best nog wel groot.

4) Informatiehuizen zijn bepalend voor het succes van 
het DSO en dienen vanaf nu alle ruimte te krijgen! 




