Instructies –
Reageren op de locaties
van de invoeringsregeling
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Algemeen
Via internetconsultatie.nl/invoeringsregelingomgevingswet kunt u reageren op de invoeringsregeling. Naast de OntwerpRegeling en de Ontwerp-Toelichting is het mogelijk om te reageren op aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties. Dit
document laat stapsgewijs zien hoe een reactie kan worden ingediend.
Belangrijk om te weten:

›

In ‘Deel 7 - Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties’ vindt u een locatie-overzicht met daarbij per locatie
een link naar de viewer.

›

Om op de geometrie te reageren is het vereist om een screenshot en exacte locatieomschrijving aan de reactie toe te
voegen.

›

Op internetconsultatie.nl kunt u slechts één document uploaden. Wanneer u op meerdere locaties wilt reageren wordt
aangeraden om uw reactie in één document te bundelen. Dat wil zeggen één document met verschillende screenshots
+ per locatie een beschrijving van uw vraag en/of opmerking.
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I - Gebruik van de viewer (1)
1.

Gebruik de laatste versie van Firefox als webbrowser (De geometrische locaties zijn zware bestanden die
traag laden in Internet Explorer)

2.

U kunt de viewer bereiken via het volgende adres:

3.

Selecteer ‘Deel 7 - Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties’

4.

In PDF opent een overzicht met alle geometrische locaties die in de Omgevingsregeling worden begrensd.
In het overzicht vindt u informatie over het desbetreffende artikel in Invoeringsregeling, de naam van de
locatie en een link naar de viewer met de desbetreffende locatie.

https://www.internetconsultatie.nl/invoeringsregelingomgevingswet

3

I - Gebruik van de viewer (2)
4.

Selecteer de gewenste locatie, bijvoorbeeld De Waddenzee. U wordt doorverwezen naar een viewer met
de desbetreffende locatie.

5.

Met behulp van de viewer kunt u handmatig ‘inzoomen’ naar de gewenste locatie.
1
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I - Gebruik van de viewer (3)
6.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het GIS-bestand te downloaden en in uw eigen systemen te
uploaden. Op deze manier zou u deze data kunnen vergelijken met de data uit uw organisatie.

7.

Wanneer u opmerkingen heeft over een specifieke locatie kunt u ervoor kiezen om een reactie in te
dienen. Het is een vereiste om een visualisatie in de vorm van een screenshot met een duidelijke
locatiebeschrijving aan de reactie toe te voegen via internetconsultatie.nl. In de volgende stappen wordt
uitgelegd hoe u een screenshot maakt.
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II - Het maken van een screenshot (1)
1.

Maak ter voorbereiding een document of map op uw lokale-/netwerkschijf aan om de screenshots te
archiveren.

2.

Hieronder wordt per systeem beschreven hoe een screenshot kan worden gemaakt. Voor MAC ga naar
nummer 3. Voor Windows ga door naar nummer 4.

3.

MAC – aangeraden wordt om de geïntegreerde knipfunctionaliteit te gebruik. Instructie:


Gebruik de toetsencombinatie ‘cmd+shift+4 ’.



Uw cursor wijzigt en u kunt handmatig een selectie maken van uw beeldscherm.



Uw selectie wordt automatisch op uw bureaublad opgeslagen.



Aangeraden wordt om het bestand te coderen en in een map te archiveren.
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II - Het maken van een screenshot (2)
4.

5.

WINDOWS – aangeraden wordt om ‘knipprogramma’ te gebruiken. Vanaf Windows 7 is de functionaliteit
in Windows geïntegreerd.
Voor Windows 10

Selecteer de Startknop typ knipprogramma in het zoekvak op de taakbalk en selecteer
Knipprogramma in de lijst met resultaten.

Voor Windows 8.1/
Windows RT 8.1

Swipe naar binnen vanaf de rechterkant van het scherm, tik op Zoeken (of wijs naar de
rechterbovenhoek van het scherm als u een muis gebruikt, beweeg de muisaanwijzer naar
boven en klik vervolgens op Zoeken), typ knipprogramma in het zoekvak en selecteer
Knipprogramma in de lijst met resultaten.

Voor Windows 7

Selecteer de Startknop , typ vervolgens knipprogramma in het zoekvak op de taakbalk en
selecteer Knipprogramma in de lijst met resultaten.

Selecteer ‘knipprogramma’ en open de functionaliteit. Het knipprogramma opent. Instructie:


Selecteer linksboven ‘nieuw’. Uw beeldscherm wordt grijs.



U kunt nu een selectie maken van uw beeldscherm.



Uw zojuist gemaakte screenshot wordt zichtbaar.



Sla deze handmatig op in de gewenste map.
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II - Het maken van een screenshot (3)
5.

U heeft de screenshots nodig ter onderbouwen van uw consultatiereactie. Over welke locatie gaat uw
opmerkingen precies?

6.

Aangezien het u op internetconsultatie.nl één bestand kunt uploaden wordt u aangeraden om de
screenshots te bundelen in één document.

7.

Voeg per screenshot een duidelijke locatieomschrijving toe. Zodat de exacte locatie is terug te
vinden voor de verwerker van uw reactie.

8.

Voeg per screenshot een duidelijke toelichting toe met uw opmerking en/of vraag over de
desbetreffende locatie.

9.

Optioneel zou u ervoor kunnen kiezen om een pijl of cirkel toe te voegen om de precieze locatie van uw
opmerking te specifiëren.
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III - Reactie indienen op internetconsultatie.nl (1)
1.

Ga naar de internetconsultatiepagina van de Omgevingsregeling via

https://www.internetconsultatie.nl/invoeringsregelingomgevingswet
2.

In de rechterbovenhoek klikt u onder de kop ‘Acties’ op ‘Reageren op consultatie’. Zie onderstaande
screenshot.
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III - Reactie indienen op internetconsultatie.nl (2)
3.

Een nieuw scherm opent. Vervolgens volgt u de 3 stappen om een reactie in te dienen.
**Let op, zorg ervoor dat uw document met screenshots is toegevoegd.
Stap 1 - In deze stap heeft u de mogelijkheid om uw opmerking(en) in algemene zin te beschrijven.
Zorg ervoor dat u de desbetreffende locatie(s) benoemd. Klik vervolgens op ‘verder’.
Stap 2 - In deze stap wordt u gevraagd om uw document met screenshot(s) en toelichting(en) te
uploaden. Zorg ervoor dat de juiste toelichting en/of vraag aan de juiste screenshot met de locatie
gekoppeld is.
Stap 3 - Vul uw persoonlijke gegevens in om uw reactie in te dienen.
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