Instructie gebruik digitale kaart
De digitale kaart wordt gebruikt voor de ter inzage legging van de ontwerp Keur en legger.
Startscherm: wat zit waar?
Zoek adres
Zoek XY coördinaten
In-/uitzoomen
Ga naar vorige/volgende gebied
Zoom naar beheergebied
Zoom naar huidige locatie
Verplaats kaart
Informatie opvragen

Korte uitleg over de functieknoppen
Inzoomknop
Door deze knop te activeren kan met de muis in de kaart ingezoomd worden.
Klik voor activatie op deze knop.

Uitzoomknop
Door deze knop te activeren kan met de muis in de kaart uitgezoomd worden.
Klik voor activatie op deze knop.

Verplaatsen
Door deze knop te activeren kan met de muis de kaart verplaatst worden.
Klik voor activatie op deze knop. Vervolgens houdt u de linker muisknop ingedrukt en
beweegt u de muis over de kaart. De kaart beweegt met de muisaanwijzer mee waardoor
de kaart onder de viewer door getrokken wordt. Hierdoor wordt een ander deel van de
kaart zichtbaar.

Informatieknop
Door deze knop te activeren kan met de muis informatie worden opgevraagd van een
object op de kaart. Klik voor activatie op de knop en klik vervolgens op de kaart.

Knop Zoom in/uit naar kaartgebied Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Door op deze knop te klikken wordt terug gezoomd naar de overzichtskaart van het gehele
werkgebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
Zoomknoppen in de kaart
Door op de plus-knop te klikken zoomt u met een vaste factor in, en door op de min-knop
te klikken zoomt u met een vaste factor uit.

Open of sluiten van de zijbalken
Door op een van deze pijlen te klikken kunnen de linker- en rechterpanelen (kaartlagen /
legenda) weggeschoven worden naar de zijkant. Zijn de zijpanelen niet zichtbaar dan kunt
u ze met deze knoppen zichtbaar maken.

Kaartacties
Kaartlagen aan en uitzetten
Een kaartlaag is een kaart waarop informatie getoond wordt over steeds een ander
onderwerp. Sommige kaartlagen zijn samengevoegd in een map . U kunt dit mapje
openen door erop te klikken. Een geopende map herkent u aan .
Links in het kaartvenster kunt u diverse kaartlagen (uit en) aan zetten door op het rondje
voor de laag te klikken. Een geopende laag herkent u aan . De achtergrond laag kan
ook aangepast worden, de mogelijke achtergrondlagen vind u door helemaal naar
beneden te scrollen in de rij met kaartlagen.
De kaartlagen die aangezet zijn worden getoond als u voldoende ver bent ingezoomd.
Rechts in het kaartvenster verschijnt de Legenda met een verklaring van de
kleuren/symbolen. U kunt zien dat u voldoende ver bent ingezoomd door naar het rondje
voor de kaartlaag te kijken. Ziet deze er als volgt uit
dan staat de laag aan, maar dient
verder te worden ingezoomd om de laag in het kaartvenster te zien. Gebruik hiervoor de
zoomknoppen.

Figuur A De basiskaart. Alle kaartlagen staan uit

Figuur B De basiskaart met één geopende kaartlaag: Kaart 18B Grondwatergevoelige natuurgebieden

Informatie opvragen
Met de Informatieknop kunt u informatie over kaartlaagobjecten opvragen.
Hierbij gaat u als volgt te werkt:
Zorg dat de kaartlaag waar u iets over wilt weten staat ingeschakeld. Zoom vervolgens
dusdanig ver in op het kaartbeeld dat u het object waarover u iets wilt weten goed aan
kunt klikken. Klik op de Informatieknop
linksboven in het kaartvenster en klik daarna
op het object waar u informatie over wilt opvragen. Klik bij een lijnobject zoveel mogelijk in
het midden van de betreffende lijn.

Figuur C Na het klikken op een object krijgt u in een pop-up venster gegevens over het betreffende object te zien

Als op een plek in de kaart wordt geklikt waar objecten te vinden zijn uit meerdere actieve
kaartlagen, dat ziet u dat in het pop-up venster doordat er een pijltje achter de naam van
de kaartlaag staat, zie
Figuur C. Selecteert u hier via het pijltje een andere kaartlaag dan verschijnt de
bijbehorende informatie in de pop-up.
Als er meerdere objecten binnen één en dezelfde kaartlaag zijn aangeklikt dan ziet u in de
pop-up de volgende knoppen staan
verschillende objecten.

, hiermee bladert u door de gegevens van de

Ziet u in het pop-up venster een blauwe knop met ‘Zienswijze indienen’, dan is het
mogelijk op deze kaartlaag uw reactie te geven. Niet op alle kaartlagen kan een zienswijze
worden ingediend, hier ontbreekt dan de blauwe knop ‘Zienswijze indienen’, zie Figuur D.

Figuur D Een kaartlaag zonder inspraak mogelijkheid

Werkwijze indienen zienswijze via de digitale kaart
Het is mogelijk om via de digitale kaart, in de vorm van een zienswijze, een reactie te
geven op de ontwerp Keur/legger. De werkwijze is als volgt:
1. Zet de kaartlaag aan waar u een zienswijze over in wilt dienen.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik op het
teken (linksboven).
Klik in de kaart op het attribuut waar u een zienswijze in wilt dienen.
Er verschijnt een pop-up.
Klik op de blauwe knop ‘Zienswijze indienen’.
Vul uw gegevens in op het eerste tabblad.
Op het tweede tabblad kunt u uw opmerking intypen of een bijlage met hierin uw
zienswijze uploaden.
8. Los de eenvoudige rekensom op in het derde tabblad (zo weten wij dat u geen
robot bent).
9. Klik daarna op ‘Indienen’. U dient nu uw zienswijze in.
10. Er verschijnt een pop-up met de melding ‘Het rapport is gereed’. Als u uw
ingediende zienswijze voor uw eigen documentatie op wilt slaan klikt u op de link in
deze pop-up. Een pdf document wordt geopend. U kunt dit opslaan of bijvoorbeeld
afdrukken.
11. Na het sluiten van deze pop-up verschijnt een tweede pop-up, nu met de melding
‘Uw zienswijze is ingediend. Wij sturen na een werkdag een bevestiging naar het
door u opgegeven e-mailadres’ Deze melding geeft aan dat het opslaan van uw
zienswijze is gelukt. U kunt dit scherm sluiten.
12. Na een werkdag ontvangt u van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een
bevestiging van uw zienswijze(n).
13. Indien wenselijk kunt u via dezelfde procedure een volgende zienswijze indienen.
14. Als u meer informatie of hulp nodig heeft bij het indienen van een zienswijze kunt u
contact opnemen met het waterschap via telefoonnummer (030) 209 73 61 of via
post@hdsr.nl.
15. Alleen volledig ingevulde en ingediende zienswijzen kunnen in behandeling worden
genomen.

