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Inleiding

1 Inleiding

Behalve met software ondersteunen Tercera en Berkeley Bridge haar klanten ook in het
implementatietraject via:

· Knoppencursussen (zie hoofdstuk 2);

· inhoudelijke webinars (zie hoofdstuk 3);

· ondersteuning bij pilots (zie hoofdstuk 4).

Aanmelden kan via onderstaande site:
https://www.tercera.nl/webinar

Tercera en Berkeley Bridge houden zich het recht voor om:

·  bij een groot aantal aanmeldingen het aantal deelnemers per gemeente te beperken tot 2;

· bij te weinig aanmeldingen webinars te schrappen of samen te voegen.

https://www.tercera.nl/webinar
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Inleiding

2 Knoppencursussen

De volgende cursussen worden per gemeente gegeven:

1. Cursus Omgevingsplan
2. Cursus Wro-module
3. Cursus Berkeley Modeler (toepasbare regels).

Deze cursussen worden in overleg met de projectleider van de gemeente gepland en zijn dan
ook niet verder opgenomen in deze pdf.

Mochten een of meerdere medewerkers niet hebben kunnen deelnemen aan bovenstaande
cursussen of deze cursus nogmaals willen volgen, dan kunnen zij zich aanmelden voor:

1. Knoppencursus Tercera-GO! (zie paragraaf 2.1 );
2. Knoppencursus Wro-module (zie paragraaf 2.2 ).
3. Knoppencursus Berkeley Modeler (zie paragraaf 2.3 )

Omdat de STOP/TPOD-standaarden nog volop in ontwikkeling zijn, zal Tercera-GO! regelmatig
worden geupdate. Maandelijks houden we een webinar om u bij te praten over de
belangrijkste wijzigingen: zie paragraaf 2.4 . Daarnaast wordt een webinar gegeven voor de
functioneel beheerder van Tercera-GO! (zie paragraaf 2.5 ) voor de Geo-medewerker (zie 
paragraaf 2.6 ).

2.1 Knoppencursus Tercera-GO

2.1.1 Inhoud webinar

Tercera-GO! bevat behalve een tekstverwerker ook een bibliotheek met annotaties,
werkingsgebieden en begrippen. Daarnaast is het ook mogelijk via een interne viewer
concept-teksten te controleren.

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· Hoe maak/wijzig je een inhoudsopgave en hoe stel je teksten op?

· Hoe koppel je begrippen?

· Hoe koppel je werkingsgebieden?

7

9

10

11

12

13
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Knoppencursussen

· Hoe annoteer je activiteiten en functies?

· Hoe werkt de interne viewer?

Let op: deze cursus is gelijk aan de cursus die we bij iedere gemeente geven. Dit webinar is dus
alleen bedoeld voor medewerkers die de training niet hebben kunnen volgen.

2.1.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· beleidsmedewerkers bij gemeenten die betrokken zijn het Omgevingsplan;

· beleidsmedewerkers bij Waterschappen die betrokken zijn de Waterschapsverordening;

Let op: dit webinar is een verkorte versie van de training die Tercera aan iedere gemeente geeft.

Het webinar bijwonen heeft alleen zin als je de eigen training niet hebt kunnen bijwonen!

2.1.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 2 uur en wordt gegeven op:

maandag 21 mrt donderdag 21 apr maandag 20 jun

14.00-16.00 9.30-11.30 14.00-16.00
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Knoppencursussen

2.2 knoppencursus Wro-module

2.2.1 Inhoud webinar

Tercera-GO! bevat ook een module om te voldoen aan de digitaliseringsverplichting uit de
Wet ruimtelijke ordening.

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· Hoe maak, valideer, raadpleeg en publiceer ik een omgevingsvergunning?

· Hoe maak, valideer, raadpleeg en publiceer ik een bestemmingsplan?

2.2.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· beleidsmedewerkers bij gemeenten die betrokken zijn bij ruimtelijke plannen.

Let op: dit webinar is een verkorte versie van de training die Tercera aan iedere gemeente geeft.

Het webinar bijwonen heeft alleen zin als je de eigen training niet hebt kunnen bijwonen!

2.2.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 2,5 uur en wordt gegeven op:

donderdag 17 mrt donderdag 21 apr donderdag 16 jun

14.00-16.30 14.00-16.30 14.00-16.30
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Knoppencursussen

2.3 Knoppencursus Berkeley Modeler

2.3.1 Inhoud webinar

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

· Een korte introductie over Toepasbare Regels;

· Een korte uitleg hoe je een juridische tekst analyseert;

· Een demonstratie van het maken van een eenvoudige Toepasbare Regel;

· Extra’s bij het maken van Toepasbare Regels;

· Overige functies van de Berkeley Modeler.

2.3.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· Medewerkers van gemeentes, waterschappen of provincies die willen werken met

Toepasbare Regels maar (nog) geen training hebben gevolgd;

· Medewerkers van de gemeente die de training gemist hebben of een opfriscursus

nodig willen. 

Let op: dit webinar is een verkorte versie van de training die Berkeley Bridge geeft. Het webinar

bijwonen heeft dus weinig zin als je de training al gevolgd hebt!

2.3.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

maandag 14 mrt maandag 11 apr maandag 13 jun

9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30
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Knoppencursussen

2.4 Roadmap Tercera

2.4.1 Inhoud webinar

Tijdens het webinar komen aan de orde:

· de stand van zaken van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)

· de belangrijkste wijzigingen en uitbreidingen in Tercera-GO!

2.4.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· Medewerkers van gemeenten, waterschappen of provincies die al eerder een

knoppencursus hebben gevolgd.

2.4.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

donderdag 31 mrt maandag 16 mei donderdag 30 jun

13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00
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Knoppencursussen

2.5 Beheerderstraining Tercera-GO!

2.5.1 Inhoud webinar

Tercera-GO! bevat een beheerdersmodule waarin gebruikers kunnen worden aangemaakt
e.d, de viewer kan worden geconfigureerd en waarin de logging kan worden bekeken.

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· Hoe maak je gebruikers aan en ken je rollen toe?

· Hoe configureer je de rechten per gebruiker?

· Hoe werkt het configureren van de viewer?

· Hoe kan ik logging-gegevens filteren?

2.5.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· Functioneel beheerders van gemeenten, waterschappen of provincies.

2.5.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 45 minuten en wordt gegeven op:

donderdag 17 feb maandag 21 mrt maandag 23 mei maandag 20 jun

11.00-11.45 11.00-11.45 10.30-11.15 10.30-11.15
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Knoppencursussen

2.6 Geotraining

2.6.1 Inhoud webinar

Tercera-GO! bevat een gebiedenbibliotheek waarin werkingsgebieden kunnen worden
geimporteerd, geexporteerd en beheerd. Ook is het mogelijk de werkingsgebieden te
annoteren.

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· Hoe importeer en exporteer je werkingsgebieden uit Autocad, Microstation of GIS?

· Hoe importeer je werkingsgebieden uit bestemmingsplannen?

· Hoe neem je werkingsgebieden over uit kadastrale percelen?

· Hoe voeg je werkingsgebieden samen?

· Hoe annoteer je werkingsgebieden?

2.6.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· Geomedewerkers van gemeenten, waterschappen of provincies.

2.6.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 45 minuten en wordt gegeven op:

donderdag 17 feb maandag 21 mrt maandag 23 mei maandag 20 jun

13.00-13.45 13.00-13.45 11.30-12.15 11.30-12.15
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Knoppencursussen

3 Inhoudelijke webinars

Speciaal voor haar klanten bieden Tercera en Berkeley Bridge regelmatig webinars aan over
verschillende onderwerpen met betrekking tot het Digitale Stelsel Omgevingswet. De
komende periode bieden wij de volgende webinars aan die gratis kunnen worden gevolgd
door klanten van Tercera en/of Berkeley Bridge:

1. Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan (zie paragraaf 3.1 );
2. Tercera-GO! en werkingsgebieden (zie paragraaf 3.2 );
3. Annoteren kun je leren (zie paragraaf 3.3 );
4. Omgevingsvisie en objectgericht schrijven (zie paragraaf 3.4 );
5. Juridische en toepasbare regels (zie paragraaf 3.5 );
6. Werken met beslistabellen (zie paragraaf 3.6 );
7. Toepasbare regels in de bruidsschat (zie paragraaf 3.7 );
8. Omgevingswet en data  (zie paragraaf 3.8 );
9. Lokale verordeningen en het Omgevingsplan (zie paragraaf 3.9 );
10. Wijzigingsbesluiten: hoe werkt dat? (zie paragraaf 3.10 );
11. Maatregelen op maat (zie paragraaf 3.11 );
12. tips en tricks plan van aanpak omgevingsplan (zie paragraaf 3.12 );
13. Archivering (zie paragraaf 3.13 );
14. Uitbesteden aan stedenbouwkundig bureau (zie paragraaf 3.14 ).

15

16
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19

20
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22

23
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Inhoudelijke webinars

3.1 Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

3.1.1 Inhoud webinar

Na de invoering van de Omgevingswet start er een lange transitieperiode. In deze periode
moeten gemeenten hun bestemmingsplannen overzetten naar het Omgevingsplan. 

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· het analyseren van de bestemmingsplannen;

· het omzetten van bestemmingen e.d. naar onderdelen van het Omgevingsplan;

· het hergebruiken van werkingsgebieden en begrippen;

· hoe doe je dit in Tercera-GO! ?

3.1.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· beleidsmedewerkers bij gemeenten die betrokken zijn het Omgevingsplan.

Let op: dit webinar is al eerder gegeven in mei/juni 2020.

3.1.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1,5 uur en wordt gegeven op:

donderdag 17 feb donderdag 24 mrt donderdag 14 apr donderdag 2 jun

13:00 tot 14.30 10:30 tot 12.00 13:00 tot 14.30 13:00 tot 14.30
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Inhoudelijke webinars

3.2 Tercera-GO en werkingsgebieden

3.2.1 Inhoud webinar

De STOP/TPOD-standaard verplicht het om aan ieder artikel en lid een werkingsgebied te
koppelen. Hierdoor is het mogelijk voor de burger om in het Digitaal Stelsel Omgevingswet
via een klik op de kaart alle informatie op zijn of haar perceel op te vragen.

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· Wanneer koppel je een artikel of lid aan het hele grondgebied en wanneer aan een
specifiek gebied?

· Wat betekent het koppelen van gebieden voor de opbouw van je Omgevingsplan of
Waterschapsverordening?

· hoe doe je dit in Tercera-GO! ?

3.2.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· Geomedewerkers/tekenaars bij gemeenten die betrokken zijn het Omgevingsplan;

· Geomedewerkers/tekenaars bij Waterschappen die betrokken zijn de
Waterschapsverordening;

Let op: dit webinar is al eerder gegeven in mei/juni 2020.

3.2.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

donderdag 10 mrt donderdag 14 apr donderdag 9 jun

9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30
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Inhoudelijke webinars

3.3 Annoteren kun je leren

3.3.1 Inhoud webinar

Een nieuw onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het annoteren. Hiermee
wordt o.a. bedoeld het verrijken van het Omgevingsplan met metadata zodat de burger in het
DSO kan filteren op bepaalde activiteiten, functies, thema's e.d.

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· waarom annoteren?

· het annoteren van functies

· het annoteren van activiteiten;

· overige annotaties;

· hoe doe je dit in Tercera-GO! ?

3.3.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· beleidsmedewerkers bij gemeenten die betrokken zijn het Omgevingsplan;

· beleidsmedewerkers bij Waterschappen die betrokken zijn de Waterschapsverordening;

Let op: dit webinar is al eerder gegeven in mei/juni 2020.

3.3.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

donderdag 10 mrt donderdag 14 apr donderdag 9 jun

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00



18

Webinars Tercera-GO! en Berkeley Modeler 15 feb - 30 jun 2022 
 
                                                                                                                                                                                                                  

Inhoudelijke webinars

3.4 Omgevingsvisie en objectgericht schrijven

3.4.1 Inhoud webinar

Ook de Omgevingsvisie moet voldoen aan STOP/TPOD. Om de Omgevingsvisie goed digitaal
raadpleegbaar te maken, moet hiermee bij het schrijven al rekening worden gehouden. 

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· Welke eisen stelt STOP/TPOD aan een Omgevingsvisie?

· Wat is objectgericht schrijven en wat zijn de voordelen?

· Hoe doe je dit in Tercera-GO! ?

3.4.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· beleidsmedewerkers bij gemeenten die betrokken zijn bij de Omgevingsvisie;

Let op: dit webinar is al eerder gegeven in mei/juni 2020.

3.4.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

donderdag 24 mrt maandag 23 mei donderdag 23 jun

13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30
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Inhoudelijke webinars

3.5 Juridische en toepasbare regels

3.5.1 Inhoud webinar

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

· Hoe verhouden het omgevingsplan en toepasbare regels zich tot elkaar?

· Hoe werk ik met de Berkeley Modeler vanuit Tercera?

 

3.5.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· Medewerkers van de gemeente die aan de slag gaan met de combinatie Tercera GO! en

Berkeley Modeler;

· Projectleiders die meer willen weten van de integratie van de twee softwarepakketten.

3.5.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

maandag 28 mrt maandag 16 mei maandag 27 jun

9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30
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Inhoudelijke webinars

3.6 Werken met beslistabellen

3.6.1 Inhoud webinar

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

· Wat is het verschil tussen een beslissing en een beslistabel?

· Hoe sla je vragen over in Toepasbare Regels?

· Hoe houd je vragenbomen overzichtelijk?

· Hoe voorkom je hele grote beslistabellen?

· Wat zijn gegevenstypes en wat kan je er mee?

3.6.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· Medewerkers die zich iets meer willen verdiepen in Toepasbare Regels;

3.6.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

maandag 28 mrt maandag 16 mei maandag 27 mei

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00
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Inhoudelijke webinars

3.7 Toepasbare regels in de bruidsschat

3.7.1 Inhoud webinar

In het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden toepasbare regels voor activiteiten uit de

Rijksregelgeving klaargezet. Een deel van die regels behoort tot de Bruidsschat. In dit webinar

zal worden ingegaan op: 

· Om welke activiteiten gaat het?

· Welke aanpassingen kan de gemeente zelf maken?

· Wat moet de gemeente nog doen om deze toepasbare regels in het Digitaal Stelsel

Omgevingswet te krijgen?

3.7.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· Medewerkers die zich iets meer willen verdiepen in Toepasbare Regels;

3.7.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

maandag 7 mrt maandag 25 apr maandag 6 jun

10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00
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Inhoudelijke webinars

3.8 Omgevingswet en data

3.8.1 Inhoud webinar

Dit webinar wordt verzorgd door de Anteagroup. 
De invoering van de Omgevingswet is voor veel gemeenten een opgave die vaak vanuit een
programma of project wordt opgepakt. Veel aandacht gaat daarbij uit naar organisatie en
benodigde software-instrumenten.  Maar met de software – zoals het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) - alleen ben je er niet! Dergelijke instrumenten zijn bedoeld om in
samenhang jouw opgave te benaderen, maar dit werkt alleen als de onderliggende
databronnen actueel en betrouwbaar zijn.

De voordelen die de Rijksoverheid voor ogen heeft met de Omgevingswet kunnen pas
worden gerealiseerd als al je gegevens en data in samenhang beschikbaar zijn. De drie
belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet die Antea in de praktijk zien bij hun
opdrachtgevers zijn:

· data als fundament

· data als verbinder

· data als monitor

3.8.2 Voor wie?

Deze webinar is bedoeld voor:

· Management, projectleiders, informatiemanagers, (GEO)-gegevensbeheerders en (beleids)
medewerkers bij gemeente, provincie en waterschappen die betrokken zijn bij de
Omgevingswet.

3.8.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

donderdag 17 mrt donderdag 16 jun

15.00-16.00 15.00-16.00
.
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3.9 Lokale verordeningen en het Omgevingsplan

3.9.1 Inhoud webinar

Na de invoering van de Omgevingswet start er een lange transitieperiode. In deze periode
moeten gemeenten behalve hun bestemmingsplannen, ook hun plaatselijke verordeningen
overzetten naar het Omgevingsplan. 

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· het analyseren van de lokale verordeningen;

· het koppelen aan werkingsgebieden en het effect hiervan van de formulering van de
teksten;

· hoe doe je dit in Tercera-GO! ?

3.9.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· beleidsmedewerkers bij gemeenten die betrokken zijn bij plaatselijke verordeningen.

3.9.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

donderdag 31 mrt donderdag 19 mei donderdag 30 jun

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00



24

Webinars Tercera-GO! en Berkeley Modeler 15 feb - 30 jun 2022 
 
                                                                                                                                                                                                                  

Inhoudelijke webinars

3.10 Wijzigingsbesluiten: hoe werkt dat?

3.10.1 inhoud webinar

Iedere gemeente heeft 1 Omgevingsplan, ieder waterschap 1 Waterschapsverordening en
iedere provincie 1 Omgevingsverordening. Via wijzigingsbesluiten worden wijzigingen hierin
doorgevoerd.

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· uit welke onderdelen bestaat een wijzigingsbesluit;

· hoe maak, beheer en publiceer je deze onderdelen in Tercera-GO! ?

· hoe kan de burger deze wijzigingen raadplegen?

3.10.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· beleidsmedewerkers bij gemeenten die betrokken zijn het Omgevingsplan;

· beleidsmedewerkers bij Waterschappen die betrokken zijn de Waterschapsverordening;

· beleidsmedewerkers bij provincies die betrokken zijn de Omgevingsverordening.

3.10.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

donderdag 31 mrt donderdag 19 mei donderdag 30 jun

14.30-15.30 13.30-14.30 14.30-15.30



25

Webinars Tercera-GO! en Berkeley Modeler 15 feb - 30 jun 2022 
 
                                                                                                                                                                                                                  

Inhoudelijke webinars

3.11 Maatregelen op maat

3.11.1 Inhoud webinar

Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels naar begrijpelijke vragenbomen voor
initiatiefnemers. Toepasbare regels worden in het Omgevingsloket gebruikt in de drie
onderdelen:

· Vergunningcheck

·  Aanvragen

· Maatregelen op maat.

Bij maatregelen op maat kan de gebruiker via vragenbomen een overzicht krijgen van de
maatregelen die hij of zij moet treffen. Dit is (nu) nog niet in DSO maar kan al wel gemaakt
worden met de Berkeley Modeler. In dit webinar zal dit nader worden toegelicht.

3.11.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· Medewerkers die zich iets meer willen verdiepen in Toepasbare Regels;

3.11.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

maandag 7 mrt maandag 25 apr maandag 6 jun

13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30
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3.12 tips en tricks plan van aanpak omgevingsplan

3.12.1 Inhoud webinar

Het maken van een Omgevingswet-proof omgevingsplan is een grote opgave. Het bepalen
van de strategie en aanpak voor het maken van het omgevingsplan is dan ook essentieel, ook
als het voornemen is om pas over een aantal jaar met de transitie aan de slag te gaan. NCOD is
betrokken geweest bij verschillende aanpakken en geeft tijdens het webinar praktische tips
en tricks over het opstellen van een plan van aanpak voor het omgevingsplan.

3.12.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· beleidsmedewerkers, planologen en en projectleiders bij gemeenten die betrokken zijn
het Omgevingsplan.

3.12.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

donderdag 24 mrt

15.00-16.00
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3.13 Archivering

3.13.1 Inhoud webinar

Nu de Omgevingswet straks inwerking treedt, is het een goed moment om de
bestemmingsplannen e.d. goed te archiveren. Tercera-GO! bevat een plannenbank met
daarin alle gepubliceerde planbestanden, verrijkt met metadata conform de TOP.X standaard
van het Nationaal Archief.

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· welke data zit in de plannenbank;

· wat heb ik nodig t.b.v. de Raad van State?

· hoe krijg ik deze data in het zaaksysteem?

3.13.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· beleidsmedewerkers bij overheden die betrokken zijn bij ruimtelijkeplannen;

· beleidsmedewerkers bij overheden die betrokken zijn bij archivering.

3.13.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

maandag 28 mrt donderdag 12 mei maandag 27 jun

13.00-14.00 11.00-12.00 11.00-12.00
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3.14 Uitbesteden aan stedenbouwkundig bureau

3.14.1 Inhoud webinar

Veel gemeenten besteden het maken van bestemmingsplannen (en straks van
Omgevingsplanwijzigingen) uit aan stedenbouwkundige bureau's.

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

· hoe werkt uitbesteden onder de Wro?

· hoe gaat dit straks onder de Omgevingswet?

· hoe geef ik een bureau toegang?

· hoe controleer ik de wijzigingen die het bureau heeft aangebracht?

3.14.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· beleidsmedewerkers bij overheden die betrokken zijn bij ruimtelijkeplannen;

· functioneel beheerders.

3.14.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt gegeven op:

donderdag 31 mrt donderdag 19 mei donderdag 30 jun

9.30-10.30 15.00-16.00 16.00-17.00
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4 Ondersteuning pilots

4.1 Pilot Omgevingsplan

4.1.1 Inhoud webinar

Dit webinar is bedoeld voor gemeenten die tijdens een pilot Omgevingsplan tegen praktische
vragen aanlopen zoals:

· welke inhoudsopgave moet ik gebruiken?

· tot welk niveau kan ik het beste annoteren?

· welke artikelen uit lokale verordeningen neem ik wel of niet mee?

· Hoe betrek ik andere afdelingen bij de voorbereiding op het Omgevingsplan?

· enz

Het is de bedoeling dat verschillende gemeenten samen met Tercera deze punten bespreken.
De besproken teksten zullen in een demo-omgeving worden gezet waar de deelnemers bij
kunnen en ook zelf teksten kunnen schrijven.

4.1.2 Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

· alle klanten van Tercera.

4.1.3 Wanneer?

Dit webinar duurt 1 uur en wordt elke maand gegeven. Opgeven kan voor de hele reeks en
dan kun je aanschuiven wanneer het uitkomt.

maandag 14 mrt maandag 11 apr maandag 23 mei maandag 13 jun

15-16 uur 15-16 uur 15-16 uur 15-16 uur
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