Domein

Informatieproduct

Toelichting informatieproduct

Afval

Geïnventariseerde asbestobjecten op een locatie
(koppeling info uit het LAVS aan de sloopmelding uit het
OLO (straks DSO)).

Bij de aanvraag voor een sloopvergunning of melding moet de initiatiefnemer of de asbestinventarisatie indienen, maar
liever het controlenummer opgeven waarmee de gemeente kan nagaan of deze inventarisatie ook volgens de regels door
de onafhankelijke asbest-deskundige is ingediend in het Landelijke Asbest VolgSysteem. Zodat de handhavers eenvoudig
kunnen volgen of geinventariseerde asbest volgens de Wm-regels wordt gesloopd, afgevoerd of verwerkt.

Afval

ZZS indicatie in afvalstoffen

Cultureel erfgoed

Beschermde Objectstatus

Bij de aanvraag omgevingsvergunning moet getoetst worden of bij een activiteit afvalstoffen worden betrokken/verwerkt.
Hierbij moet rekening gehouden worden met ZZS aanwezig én verwerking overeenkomstig Landelijk Afvalbeheersplan
(LAP).
Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet de aanvrager aangeven of sprake is van een Rijksmonument

Geluid
Geluid
Lucht

Reken- en meetvoorschriften
Brongegevens spoor
AERIUS

De reken- en meetvoorschriften.
De brongegevensspoor
Bij wijzigingen van het omgevingsplan en omgevingsvergunningen moet de initiatiefnemer berekenen hoeveel
stikstofdepositie het initiatief veroorzaakt op de omliggende natuurgebieden?

Lucht

Generieke invoergegevens lucht

Ruimte

Begrenzing EEZ (= exl. economische zone)

Bij omgevingsvergunningen en wijzigingen van het omgevingsplan moet de initiatiefnemer de luchtkwaliteitsberekeningen
uitvoeren met de generieke invoergegevens luchtkwaliteit
Valt het initiatief binnen de grenzing van onze EEZ, dan is een omgevingsvergunning of melding nodig?

Ruimte

Publiekrechtelijke beperkingen

Veiligheid

Risico-veroorzaker

Veiligheid

Risico-ontvanger

Water

Kaart rioolsysteem

Water

Grondwaterkwaliteit en -kwantiteit

Water

Oppervlakte waterkwaliteit en -kwantiteit

Het informatieproduct publiekrechtelijke beperkingen zorgt ervoor dat bij vergunningverlening of wijziging van een
omgevingsplan, de geldende publiekrechtelijke beperkingen in beeld zijn bij de afweging of het wel mogelijk of zinvol is. Dit
betreft in totaal ca. 40 soorten beperkingbesluiten, zoals aanwijzingen tot gemeentelijk monument of voorkeursrecht en
provinciale bodembeschermingsbesluiten
Het leveren van de gegevensdiensten van de risico veroorzakers ((complexe) risicovolle activiteiten) conform art 10.1/ 10.3
en bijlage VII en VIIA van het BKL, conform aansluitvoorwaarden DSO. Gestart wordt met het opzetten van het
informatiemodel Externe Veiligheid. Omdat het een omvangrijk IP betreft wordt dit thema gewijs, incrementeel
opgebouwd, te beginnen met de Buisleidingen gevaarlijke inhoud. Elk thematisch deelincrement is daarbij ook afzonderlijk
te gebruiken.
Het leveren van gegevensdiensten van de risico ontvangers ((zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen, locaties en EVpopulaties), conform definities BKL bijlage VI, conform aansluitvoorwaarden DSO, opgebouwd uit diverse landelijke kern
registraties en Basisregistraties. Deze dataset valt ook binnen Informatiemodel Externe Veiligheid i.o.
Kan de initiatiefnemer zijn bouwkeet, bedrijfsgebouw, zelfbouwkavel of kampeerterrein aansluiten op het riool? Waar
liggen de buizen (x,y,z)? Wat zijn de aansluitpunten (x.y,z)? Type en materiaal riool?
Voor bouwputbepalingen voor funderingen, kelders, bodemsaneringen, zwembaden, fietstunnels en
(spoorweg)onderdoorgangen heeft de initiatiefnemer een vergunning nodig van het waterschap. De initiatief heeft voor de
aanvraag nodig:
- grondwaterstanden,
- kwelkaart,
- wegzijzingskaart,
- bestaande infiltraties,
- stijghoogtes ten opzichte van NAP en maaiveld,
- stroomsnelheden met de fluctuaties,
- bestaande grondwateronttrekkingen,
- omliggende warmte- en koudeopslagen.
Voor het vergraven van sloten of het leggen van duikers voor wegen of fietspaden heeft de initiatiefnemer een wijziging
van het omgevingsplan en een omgevingsvergunning aan te vragen. Door de klimaatverandering stellen droogte en zware
neerslag steeds meer eisen aan de waterafvoer bij verharding door wegen, bestrating en huizenbouw. Voor het indienen
van plannen heeft de initiatiefnemer nodig:
- de ligging van de watergangen,
- de ligging van kunstwerken met inbegrip van vistrappen,
- de dieptes per watergang,
- de ecologische waarden van de oever -> buiten de legger?
- de stroomsnelheden,
- de capaciteit van gemalen.
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Bodem

WKO-tool

Natuur

Effectenindicator Soorten

Natuur

Begrenzing Natuur in NL (NNN plus)

Bouw

Integrale maat- en locatiegegevens

Bouw

Inventarisatie veranderingen bouwwerken

Onder toepassing van de omgevingswet kan de WKO tool omgevormd worden tot een afwegingstool voor planontwikkeling
m.b.t. energiesystemen in de ondergrond.
Deze bestaande tool levert aan initiatiefnemers en gemeenten in de oriëntatiefase bij een (beoogde) ingreep op een
geselecteerde locatie direct informatie over de mogelijk negatieve effecten op soorten. Dit informatieproduct zal in fases
worden doorontwikkeld zodat het conform de kwaliteitseisen van de aansluitvoorwaarden binnen DSO kan worden
toegepast. Hiervoor zullen delen van de tool in fases als zelfstandig bruikbare informatieproducten worden opgeleverd.
Hieronder vallen de verspreidingsgegevens en kansenkaarten van soorten binnen Nederland, de informatie over wettelijk
en lokaal beschermde soorten en een link naar de maatregelenindicator.
Dit informatieproduct geeft in de eerste fase op de kaart alleen de buitengrenzen van bestaande natuurgebieden in NL
weer. Daarna wordt het stapsgewijs mogelijk de verschillende onderdelen met duiding op de kaart weer te geven.
Doel van het informatieproduct is: duidelijkheid creëren tussen initiatiefnemer en overheid over de afmetingen van een
ontwikkelingslocatie door slim combineren van bestaande data uit basisregistraties als BRK, BGT en BAG.
Dit product stelt gemeenten in staat om gericht controles op mogelijk vergunningplichtige bouwwerken uit te voeren en
vergunningsvrije bouwwerken op te nemen in diverse registraties zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de
WOZ op basis van het werkelijke bouwwerk te berekenen. [opmerking PL: overigens zij hierbij opgemerkt dat hier ook
marktpartijen actief zijn en reeds (deel)oplossingen bieden.
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