Staalkaart ‘Integratie van vier verordeningen’: gebruik in het Omgevingsloket
De staalkaart is gedigitaliseerd en voorzien van annotaties en toepasbare regels toegankelijk
gemaakt in het Omgevingsloket. De staalkaart bevat regels voor het plaatsen van een object op de
openbare weg, het parkeren, het aanleggen van een uitrit en het kappen van al dan niet
beschermde bomen en houtopstanden. De regels zijn qua werkingsgebieden gesitueerd binnen de
gemeentegrenzen van Tilburg. De regels zijn geannoteerd met de activiteiten ‘object plaatsen op de
openbare weg’, ‘uitrit aanleggen’, ‘boom of houtopstand kappen’ en 'parkeren'. Voor de eerste drie
activiteiten zijn toepasbare regels gemaakt. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan de
werkzaamheden ‘tijdelijk object plaatsen’, ‘uitrit aanleggen’ en ‘boom of beplanting onderhouden of
weghalen’. De staalkaart is te raadplegen op de demo-omgeving van het Omgevingsloket
(dmo.omgevingswet.overheid.nl) onder de naam 'VNG-casco Omgevingsplan - Staalkaart integratie
vier verordeningen'1.
Voor elke willekeurige locatie in Tilburg bevat de staalkaart juridische en toepasbare regels. Voor
inzicht in het verschil in regels tussen locaties dienen de volgende locaties:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

'Gemeente Tilburg' voor alle regels in de staalkaart; i.c.m. een activiteit: alle regels voor die
activiteit in de staalkaart2;
'Swaardvenstraat 11, Tilburg' voor de minimaal van toepassing zijnde regels, vooral
zorgplicht;
'Langendijk 74, Tilburg' voor de regels ad. 3.2 en regels over meldingsplicht voor het
aanleggen van een uitrit (in een 'rustige woonwijk');
'Gregoriusstraat 11, Tilburg' voor de regels ad. 3.2 en specifieke regels voor parkeren;
'Bredaseweg 130, Tilburg' voor de regels ad. 3.2 , vergunningplicht voor het aanleggen van
een uitrit en specifieke regels voor parkeren;
'Besterdring 123, Tilburg' voor de regels ad. 3.2, vergunningplicht voor het plaatsen van
een object op de weg en specifieke regels voor parkeren;
'Wilhelminapark 21, Tilburg' en 'Wilhelminapark 113' voor de regels ad. 3.6 en voor regels
aangaande beschermde bomen en houtopstanden.
'Girostraat 15, Tilburg' voor alle regels, m.u.v. die voor beschermde bomen, waaronder die
aangaande het parkeerdrukgebied.

Van deze locaties kan zowel bij ‘Regels op de kaart’ als ‘Vergunningcheck’ gebruik gemaakt
worden. Toepasbare regels, waarvan in de vergunningcheck gebruik gemaakt wordt, zijn niet
opgesteld voor de activiteit ‘parkeren’ (dit is geen topactiviteit).
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De staalkaart is tevens te raadplegen op de zgn. pre-omgeving (pre.omgevingswet.overheid.nl)
De regels die geannoteerd zijn bij een bovenliggende activiteit van de geselecteerde activiteit, worden nog
niet getoond.
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