
Omgevingswet & 3D:  

 
Toekomstmuziek of (bijna) 

realiteit? 

Friso Penninga 

Geonovum 



1. Waarom 3D? 

Vragen die de burger aan de overheid stelt: 

 Hoeveel geluid zal die nieuwe weg veroorzaken? 

 Wat doen die nieuwe windmolens met mijn 
uitzicht? 

 Is dat veilig, een kinderopvang vlakbij die 
pijpleiding? 

    

 

 

	



1. Waarom 3D? 

Omgevingswet als trigger: 

 Integrale aanpak van fysieke leefomgeving vraagt 
om meer inzicht in huidige situatie. 

 

Oftewel, maatschappij vraagt: 

 Gedetailleerdere impactanalyse in termen van 
impact op geluid, risico, luchtkwaliteit, etc. 

 

Dit vereist: 

• Betrouwbare en gedetailleerdere (ook 3D) geo-
informatie als basis voor ruimtelijke analyse 

 

    

 

 



2. Omgevingswet & 3D 

Stip op de horizon: 

Dynamische 3D omgeving, bestaand 

uit de volgende componenten:  

 3D model(len) van initiatieven 

 3D model(len) van juridische werkelijkheid 

 3D model(len) van fysieke werkelijkheid 

 3D rekenomgeving 

 voor confrontatie 

 plan met regels 

 en omgeving 



2. Omgevingswet & 3D 

Waar is Geonovum bij betrokken? 

 3D in Omgevingsdocumenten: TPOD is ‘3D 
voorbereid’ 

 3D modellen fysieke werkelijkheid: verkenning 
naar mogelijkheden voor landsdekkende 3D 
basisvoorziening 

 

 



2. Omgevingswet & 3D 

3D in Omgevingsdocumenten 

 Idee van 3D regels is niet nieuw: 

 test 3D bestemmingsplan  

 TNO (2012/2013) 

 

 Voor Omgevingswet: TPOD is ‘3D voorbereid’ 

 Abstract model staat ook 
werkingsgebieden in 3D toe  

 In DSO nog niet ondersteund 

 

 



3. Nederland in 3D 

3D modellen fysieke werkelijkheid 

 Te genereren door combinatie van 2D basisdata 
met hoogtegegevens (‘post-processing’) 

 

                            +                 = 

 

 Actuele 2D data is goed beschikbaar 

 Actuele hoogtedata ontbreekt (zie Heerlen) 

 Opbouw van modellen nu vaak lokaal, daardoor 
geen uniformiteit 

 



3. Nederland in 3D 

Beoogde oplossing (i.s.m. IenM) 

 Inrichten centrale productieketen 

 

 

 
   

       Productie 

        actuele                                   Genereer model 

             puntenwolken   



3. Nederland in 3D 

Mogelijkheden en beperkingen 

+ Landsdekkend, betaalbaar en actueel 
basisbestand (jaarlijkse verversing) 

+ Koppelbaar met basisregistraties als BAG en BGT 

 

– Tot op gebouwniveau, geen interne opdeling 

   

  bijv. voor weergeven functies       

  of bestemming per bouwlaag 

   

 



4. Conclusie 

Toekomstmuziek of (bijna) realiteit?   

Beschikbaarheid ingrediënten: 

 3D initiatieven 

 3D juridisch 

 3D fysiek      

 3D rekenen 



4. Conclusie 

Toekomstmuziek of (bijna) realiteit?   

Beschikbaarheid ingrediënten: 

 3D initiatieven 

 3D juridisch     (nog niet) 

 3D fysiek     (bijna) 

 3D rekenen 

 

Dus: 3D voor Omgevingswet is bijna realiteit. 

 

Maar… 



4. Conclusie 

Maar… 

op korte termijn kunnen we niet aan alle wensen 
van Heerlen voldoen! 

Alle verdiepingen 

BG en lager 

BG en eerste verdieping 

BG, 1e en 2e verdieping 

     



4. Conclusie 

Want… 

Post-processing kan alleen o.b.v. beschikbare input. 

En gemeenten registreren nu niet standaard: 

 aantal bouwlagen 

 welk adres op welke bouwlaag 

 

Mooie uitbreiding in de BAG? 

 

Wie is aan zet? IenM? Of gemeenten (vraag RO-
afdeling aan BAG-afdeling…)? 


