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Use case: omgevingswet
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Model
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Catalogus
• Begrippen
o Bron (wetgeving)
o Gerealiseerd in
• Activiteiten of (rechts)handelingen
• Informatiemodellen
• Waardenlijsten
• Producten en diensten
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SKOS, SKOS-THES
dcterms:source
foaf:focus
uitbreiding
UML of OWL/SHACL
SKOS
DCAT

Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)
§ 3.8.2 Jachthaven
Artikel 3.165 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het bieden van gelegenheid om 10 of meer pleziervaartuigen
af te meren.
Artikel 3.166 (aanwijzing algemene regels activiteiten / modules)
Degene die de activiteit verricht, voldoet aan de regels voor:
a. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.15,
b. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16,
c. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.17,
d. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.19,
e. het reinigen, lijmen en coaten, bedoeld in paragraaf 4.20,
f. het onderhouden van apparaten en voertuigen, bedoeld in paragraaf 4.21,
g. het schoonmaken van pleziervaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.23
h. een kleinschalig bunkerstation, bedoeld in paragraaf 4.36,
i. een grootschalig bunkerstation, bedoeld in paragraaf 4.37,
j. het ontvangen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in paragraaf 4.47, en
k. een jachthaven, bedoeld in paragraaf 4.54.
Artikel 3.167 (melding)
1. Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvang te
melden.
2. Het is verboden deze activiteit zo te wijzigen dat daardoor de eerder gemelde gegevens zullen
wijzigen, zonder dit ten minste vier weken voor aanvang te melden.
3. Een melding bevat:
a. de aanduiding van de activiteit, genoemd in artikel 3.165, die zal worden verricht, en
b. de aanduiding, inclusief de omgrenzing, van de locatie waar de activiteit zal worden verricht.
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BAL (2)
§ 4.54 Jachthaven
Artikel 4.502 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op:
a. het exploiteren van een jachthaven met meer dan 50 ligplaatsen, en
b. het exploiteren van een jachthaven met meer dan 10 ligplaatsen die wordt aangedaan door
zeegaande pleziervaartuigen.
Artikel 4.503 (melding: afval)
1. Het is verboden om afvalstoffen die van buiten de jachthaven afkomstig zijn op te slaan, over te
slaan, of te verwerken, zonder dit ten minste vier weken voor aanvang te melden.
2. De melding bevat:
a. een overzicht van de afvalstoffen en de activiteiten met afvalstoffen, en
b. per handeling per afvalstof de maximale opslagcapaciteit en de verwerkingscapaciteit per jaar.
3. Als de afvalstoffen worden ingezameld bij of worden afgegeven door een andere persoon dan
degene die de jachthaven exploiteert, wordt bij de melding een beschrijving gevoegd van de
procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen als bedoeld in artikel 2.14b.
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Vocabulaire begrippen

kenmerk
begrip
naam
domein
definitie
uitleg
toelichting
synoniem
heeft als bron
is specialisatie van
is generalisatie van
is onderdeel van
bestaat uit
heeft betrekking op
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vocabulaire
skos:Concept
skos:prevLabel
skos:inScheme
skos:definition
skos:comment
skos:scopeNote
skos:altLabel
dcterms:source
skos-thes:broaderGeneric
skos-thes:narrowerGeneric
skos-thes:broaderPartitive
skos-thes:narrowerPartitive
skos:semanticRelation

uri
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prevLabelt
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#comment
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#scopeNote
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-source
http://purl.org/iso25964/skos-thes#broaderGeneric
http://purl.org/iso25964/skos-thes#narrowerGeneric
http://purl.org/iso25964/skos-thes#broaderPartitive
http://purl.org/iso25964/skos-thes#narrowerPartitive
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#semanticRelation

Begrip
Jachthaven (artikel 3.165)
Eigenschappen
Uitleg
Een jachthaven (artikel 3.165) is een jachthaven voor 10 of meer
pleziervaartuigen
Bron
BAL artikel 3.165
Specialisatie van Jachthaven
Gerelateerd aan pleziervaartuig
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Aanvullend vocabulaire activiteiten
(voorlopig)
kenmerk
heeft als aanleiding
heeft als actor(en)
heeft als agent
betreft object
kent conditie
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vocabulaire
bp4mc2:occasion
bp4mc2:actor
bp4mc2:agent
bp4mc2:object
bp4mc2:condition

uri
http://www.bp4mc2.org/2016/05/27event#occasion
http://www.bp4mc2.org/2016/05/27event#actor
http://www.bp4mc2.org/2016/05/27event#agent
http://www.bp4mc2.org/2016/05/27event#object
http://www.bp4mc2.org/2016/05/27event#condition

Activiteit
Exploiteren Jachthaven (artikel 3.165)
Eigenschappen
Uitleg
Het exploiteren jachthaven (artikel 3.165) is een activiteit met
betrekking tot een jachthaven (artikel 3.165), waarvoor een melding is
vereist.
Bron
BAL artikel 3.167
Specialisatie van Exploiteren jachthaven
Object
jachthaven (artikel 3.165)
Actor
havenmeester
Bevoegd gezag …
Aanleiding
haventje bij een restaurant
Preconditie
…
Postconditie
…
Bestaat uit
het lassen van metalen, solderen van metalen, mechanisch en
thermisch bewerken van metalen, …
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Voorbeeld basisregistratie
• http://brt.kadaster.nl
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LDT
• PLDN meeting 10 mei: breed draagvlak voor een
gebruikers community
• Support andere aanbieders (VU, UT)
• Aangesloten bij W3C werkgroep
• …
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Vooruitblik
• LDT als breed gedragen en algemeen
beschikbare gereedschapskist.
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