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Nieuwsbrief april 2020 Bekijk deze mail in je browser

Deze nieuwsbrief geeft een update over de verwezenlijkingen binnen het
samenwerkingsverband MercatorNet. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een GIS-
gebruiker bent of een rol vervult als ICT- of GIS-verantwoordelijke binnen uw organisatie.

Wijzigingen in de services van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Nieuwe datalagen in MercatorNet.
Een nieuwe versie van het DSI-platform is in aantocht. 
Suggesties en/of vragen? 

 

Wijzigingen in de services van het Agentschap Onroerend
Erfgoed.
 
De kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA) werd
geïntegreerd in onze inventaris van het onroerend erfgoed. Wat dit concreet betekent kan
je lezen op de website van Onroerend Erfgoed via deze
link: https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/kaart-met-gebieden-waar-geen-
archeologisch-erfgoed-te-verwachten-valt

Gevolgen voor de services van de geografische data 'Gebieden waar geen
archeologisch erfgoed te verwachten valt' in MercatorNet.  

De services (WMS en WFS) van 'Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt'
(am_gn_arch) verdwijnen na de zomer en worden vervangen door twee aparte datasets.
Hierdoor is het onmiddellijk duidelijk voor de gebruiker of de gebieden vastgesteld werden
door de Vlaamse Overheid (Gewestelijk) of door een onroerenderfgoedgemeente
(gemeentelijk). De nieuwe datasets die zullen ontsloten worden als service via
MercatorNet zijn: 

'Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt - gewestelijk'
(am_gga_gew_pub);
Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt - gemeentelijk
(am_gga_gem_pub).

Gezien de tweede dataset (gemeentelijk) nog geen objecten bevat is deze nog niet
beschikbaar als service. Zodra er gebieden zijn die zelfstandig vastgesteld werden door
een onroerenderfgoedgemeente ontsluit het Agentschap Onroerend Erfgoed de 2de GGA
dataset via MercatorNet. 
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Gewijzigde services

De kaartweergave van onderstaande 2 WMS services werden aangepast conform de
weergave van de kaart op het geoportaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Vastgestelde archeologische zones (ps_vast_az)
Vastgestelde historische parken en tuinen (ps_vast_htp)

 
Verwijderde datalagen 

Na de zomer zal de laag 'Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt'
(am_gn_arch) offline gaan. 

 

Nieuwe datalagen in MercatorNet. 
 
In het eerste kwartaal van 2020 zijn er een aantal extra datalagen ter beschikking gesteld
binnen MercatorNet. Hieronder een overzicht: 

Geluidsbelasting wegverkeer - Lday - VMM/MIRA - 2018
(hh_gldweg_lday_vlaa_2018) - Lday geluidskaart voor wegverkeer aangemaakt
door VMM en MIRA - toestand 2018;
Geluidsbelasting wegverkeer - Lden - VMM/MIRA - 2018
(hh_gldweg_lden_vlaa_2018) - Lden geluidskaart voor wegverkeer aangemaakt
door VMM en MIRA - toestand 2018;
Geluidsbelasting wegverkeer - Leve - VMM/MIRA - 2018
(hh_gldweg_leve_vlaa_2018) - Leve geluidskaart voor wegverkeer aangemaakt
door VMM en MIRA - toestand 2018;
Geluidsbelasting wegverkeer - Lnight - VMM/MIRA - 2018
(hh_gldweg_lnight_vlaa_2018) - Lnight geluidskaart voor wegverkeer aangemaakt
door VMM en MIRA - toestand 2018; 
Consultatiezones van Seveso-inrichtingen in Vlaanderen (pf_seveso_con) - De
consultatiezones geven de maximale afstanden weer tot waar de effecten van de
Seveso-inrichtingen reiken en waarbinnen (ontwikkelingen in) de omgeving ook een
impact kunnen hebben op de Seveso-inrichtingen;
GES-kaart hittestress in Vlaanderen en Brussel - toestand 2003
(hh_ges_hitte_vlabru_2003) - Gebiedsdekkende kaart van de Gezondheid Effecten
Screening score (GES) van hittestress in Vlaanderen en Brussel. De indicator is
gebaseerd op het aantal hittegolfgraaddagen (*C/dag) in Vlaanderen in het jaar
2003);
GES-kaart geluidsbelasting in Vlaanderen - toestand 2016
(hh_ges_geluid_vlaa_2016) - Kaart van de Gezondheid Effecten Screening score
(GES) van omgevingslawaai in Vlaanderen;
Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt - gewestelijk
(am_gga_gew_pub) - Op de GGA-kaart worden gebieden aangeduid waar geen
archeologisch erfgoed te verwachten valt. Voer je werken uit met een ingreep in de
bodem waarvoor een omgevingsvergunning nodig is? Dan moet je geen
archeologienota bij de vergunningsaanvraag toevoegen wanneer de werken volledig
binnen een gebied vallen dat op deze kaart is aangeduid. Bovendien kan je nu ook
nagaan of gebieden vastgesteld werden door de Vlaamse overheid
(am_gga_gew_pub) of door een onroerenderfgoedgemeente (am_gga_gem_pub). 

Een nieuwe versie van het DSI-platform is in aantocht. 
 
Het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI-platform) verzamelt
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alle geldende ruimtelijke verordenende plannen van het Vlaamse gewest op één centrale
plaats. Binnenkort schakelt dit uitwisselplatform om naar een nieuwe versie. Zowel het
DSI-loket als (de output van) het platform zelf, veranderen ingrijpend. De nieuwe versie zal
meer gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig zijn, maar de functionaliteit blijft
grotendeels dezelfde als bij de huidige versie. 

Aan de inputzijde zal het nieuwe DSI-loket een veel vlottere gegevensinvoer faciliteren.
Aan de outputzijde verandert er nogal wat aan de aangeboden geowebservices. De
nieuwe webservices zullen niet langer via het eigen DSI-knooppunt aangeboden worden
maar via het MercatorNet-knooppunt. Van zodra deze webservices beschikbaar zijn, volgt
er meer concrete informatie over de wijzigingen. De bestaande webservices zullen nog
enkele maanden na de lancering blijven bestaan om alle gebruikende toepassingen
voldoende tijd te geven om over te schakelen naar de nieuwe services. Ook de manier van
downloaden wijzigt. Geodata en documenten van individuele dossiers (bijv. een RUP)
zullen niet meer via Geopunt kunnen gedownload worden, maar via een specifieke
webpagina. Bepaalde verzamelingen van dossiertypes (bijv. alle gewestelijke RUP samen)
zullen wél nog via Geopunt kunnen afgeladen worden.

De lancering van het nieuwe DSI loket is voorzien in de week van 4 mei. 
De ontsluiting van de nieuwe services van DSI via MercatorNet is voorzien op 8 mei. 

Suggesties en/of vragen? 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een GIS-gebruiker bent of een rol vervult als ICT-of
GIS-verantwoordelijke binnen uw organisatie. Het adresbestand van deze communicatie is
nog niet compleet, dus twijfel niet om deze nieuwsbrief ook binnen uw eigen organisatie te
verdelen. Op deze manier kunnen we zo veel mogelijk potentiële eindgebruikers bereiken.
Inschrijven kan via de link onderaan te volgen. 

Is er iets dat u mist in deze nieuwsbrief? Heeft u zelf binnen uw organisatie een toepassing
die in verband staat met MercatorNet, en zou u die graag willen voorstellen in onze
volgende nieuwsbrief? Heeft u nog bijkomende vragen? Twijfel dan zeker niet om contact
op te nemen via Mercatornet@vlaanderen.be
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