
Mini-hackathon

oMgevingswet
hoe weten we wat er in apeldoorn  
vergunningvrij gebouwd wordt?
Met de invoering van de Omgevingswet gaan we 
steeds meer toe naar vergunningsvrij bouwen.  
We verwachten dat in 2021 voor een flink deel van 
de (bouw)activiteiten geen vergunning meer nodig 
is. Omdat er bij deze activiteiten geen contact is 
met de gemeente, hebben we geen zicht op wat er 
waar precies gebeurt. We hebben deze informa-
tie wel nodig om onze basis- en kernregistraties 
op orde te houden en bijvoorbeeld onroerende-
zaakbelasting goed op te kunnen leggen. Op dit 
moment halen we de informatie grotendeels uit 
mutatiedetectie: het signaleren van wijzigingen. 
Dit is een arbeidsintensieve klus waar medewer-
kers van verschillende afdelingen en organisaties 
een rol in spelen. En waarbij uit verschillende 
bronnen wordt geput. Denk jij mee over hoe we dit 
eenvoudig beter kunnen doen?

•	 Hoe	zorgen	we	ervoor	dat	de	basisregistra-
ties	(BAG/BGT/WOZ)	de	werkelijkheid	zo	dicht	
mogelijk	benaderen?	Oftewel:	Hoe	zorgen	we	
ervoor	dat	we	weten	wat	er	buiten	(bij	bouwen	
zonder	vergunning)	gebeurt?

•	 Hoe	kunnen	we	het	proces	rondom	de	mutatie-
detectie	efficiënter	inrichten?

hackathondagen
•	 	Op	4	februari	2020	van	9.00	tot	21.00	uur	en	

op	6	februari	2020	van	9.30	tot	13.00	uur
•	 	Jullie	teampresentatie	is	op	donderdag		

6	februari,	tijdens	het	Omgevingsfestival	van	
de	gemeente	Apeldoorn	

Datasets
Ongeveer 14 dagen voor de mini-hackathon sturen 
wij de beschikbare datasets en een omschrijving 
van de beschikbare metadata toe aan de deel-
nemers. 

Deelnemers
•	 Drie	à	vier	teams	bestaande	uit	mix	van		

medewerkers	en/of	studenten	van	diverse	
organisaties

•	 Minimaal	12	deelnemers	en	maximaal	24	deel-
nemers	

•	 Bij	grote	belangstelling	bepalen	we	de	deelne-
mers	op	basis	van	loting

Uiteraard zorgen wij vanuit de gemeente  
Apeldoorn voor voldoende eten en drinken tijdens 
deze mini-hackathon. Voor de deelnemers van het 
winnende team is er een prachtige geldprijs van             
€ 1.000,-.
    
aanmelden
Zie jij dit als kans om jouw kennis en vaardig-
heden te testen en misschien met jouw team de 
winnende bijdrage te leveren aan de oplossing 
van dit vraagstuk? Meld je dan uiterlijk 21 januari 
via omgevingswet055@apeldoorn.nl aan voor de 
mini-hackaton op dinsdag 4 februari en donder-
dag 6 februari in het stadhuis van Apeldoorn.
 
Bij je inschrijving ontvangen wij graag de volgen-
de informatie:
•	 	Je	mailadres
•	 	Vanuit	welke	organisatie	wil	je	deelnemen
•	 	Wat	is	je	functie	of	welke	studie	volg	je?
•	 Welke	expertise	kun	je	inbrengen?

We informeren je na de sluitingsdeelname zo 
spoedig mogelijk of je kunt deelnemen. Medio 
januari sturen wij alle deelnemers verdere infor-
matie over de hackathondagen.
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