
“Wat is dat hier?”, “Wat mag hier?”
-

Beeldende Pilot

wasda



Men neme…….

• Drie partijen: Kadaster, RCE & Provincies
• De wil om samen te werken
• Vijf informatiehuizen (in aanbouw)



Aantonen dat de vijf huizen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen 
stimuleren door samen te werken aan concrete 
gebruikersvraagstukken.

Handelend vanuit het perspectief van de gebruiker(s)
Met de beschikbare data, tools en kennis van de organisaties achter de 
vijf huizen
Vanuit een maatschappelijke vraag
Samen uitvoeren

De werking van de informatiehuizen aantonen in een demo-omgeving

De beeldende pilot



Praktijkvoorbeelden
Objectgericht Gebiedsgericht

Kerkje Overschild in Groningen Planvorming in deel Sloegebied Zeeland

Monument Hoe kan proces sneller verlopen?

Aardbevingengebied

Initiatiefnemer (burger) wil pand 
gebruiken



Sloegebied Zeeland

• Verouderde en niet meer 
passende 
bestemmingsplannen

• Planstudie en plan-MER nodig
• Kan dit proces eenvoudiger 

en goedkoper verlopen?
• Wat kunnen de 

informatiehuizen nu hierin al 
betekenen?





Vanuit ruimtelijke plannen en risicokaart



Praktijkvoorbeeld Groningen

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.

De app is voor iedereen die een mag dat vraag heeft en 
summiere informatie over een plek willen krijgen. De App
bestaat uit twee modules. Het zorgt ervoor dat de 
gebruiker weet waar hij moet zijn, zodat hij verder kan en 
een besluit kan nemen. 



Concept: Wasda

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

http://www.monumenten.nl/monument/49913


Magda: 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.





Werkend prototype WASDA-MAGDA-app:

https://kadaster.appnetwork.nl/

https://kadaster.appnetwork.nl/




Effect Beeldende Pilot

• Ontdekt wat er al kan met wat er is
• Wat moeten de informatiehuizen 

doen/organiseren om “met één klik op de 
kaart” te weten wat je nodig hebt als 
gebruiker van het DSO. 

• Samenwerking tussen info-huizen op gang 
gebracht



Vervolg 

• Aanpak heeft een plek gekregen in het 
ontwikkeltraject van de informatiehuizen

• Eerst de informatiebehoefte scherp 
krijgen (met de gebruikers) 

• Daarna via AGILE aanpak ontwikkelen, 
toetsen bij de gebruikers en bijstellen 
waar nodig


