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Wat presenteren wij

Van plankaart naar de OW weergave  

Van kaart met regels naar regels met locaties

Het streefbeeld van DSO is dat men in het Omgevingsloket 
met een ‘klik op de kaart’ te zien krijgt welke regels en 
beleid van toepassing zijn op die locatie 

Hoe werkt dat dan?

Tips
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Analoog tijdperk



Analoog/digitaal
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Ruimtelijkeplannen.nl
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Verordeningen
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Structuurvisie
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Wro: Kaart met regels
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OW: Regels met locaties
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Standaarden
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Verbeeldingshaakjes in de standaard
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Hiërarchie van tekstelementen
Symboolcodes
Idealisatie

Tekstuele aanduidingen als verwijzing naar geografische 
informatieobjecten

Renvooiweergave en wijzigingsindicaties



Principe van functioneel presenteren

Volgens het principe van functioneel presenteren worden er 
functionele eisen gesteld aan wát er weergegeven moet worden, maar 

het stelt geen eisen aan de exacte opmaakstijl zoals de exacte 
corpsgrootte van een lettertype of de kleur van een gebied in de kaart. 

Er is een scheiding tussen de functionele aanduiding (wat wordt er 
gepresenteerd) en de stijl van het symbool, zoals de concrete 

kleurwaarden en mate van transparantie.
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Weergave van tekst
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Weergave van besluit
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Weergave in DSO-viewer
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OW 
objecten 

op de kaart
Activiteiten

Gebiedsaanwijzingen

Omgevingsnormen

Omgevingswaarden
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Annoteren - Symboliseren -
Presenteren

12/17/2019 17

Voor de presentatie in kaartbeeld is annoteren belangrijk.
In het presentatiemodel worden deze inhoudelijke annotaties 
en hun attribuut groep gebruikt om te bepalen met welke 
symboliek (kleur/arcering) een locatie in een kaartbeeld wordt 
weergegeven.

In voorbeeld hiernaast zie je een juridische regel waaraan een 
locatie is gekoppeld: gebied A. Ook is in de juridische regel de 
activiteit geannoteerd: een uitrit aanleggen. Bij het annoteren 
van de activiteit kan ook een activiteitengroep gekozen 
worden, in dit geval: uitwegactiviteit. De activiteitengroep staat 
in de symbolisatietabel waaraan een symbolisatie is gekoppeld, 
deze symbolisatie wordt op de kaart als verbeelding van de 
activiteit getoond.
De waarde van het attribuut groep van de annotatie bepaalt 
dus de symbolisatie waarmee de locatie wordt verbeeld op de 
kaart.



Symbolisatie 
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Symbolisatie koppelt 
aan de locatie, op 
basis van de inhoud 
van de tekst, een 
afgesproken 
symboliek. 

Die voor 
gedefinieerde 
symboliek regelt het 
gebruik van 
symbolen, kleur, 
lijndikte, arcering 
etcetera binnen het 
Digitaal Stelsel 
Omgevingswet. 



Symbolisatietabel
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Een symbolisatietabel is een koppeling die 
gebruikt wordt bij de presentatie van locaties en 
waarden op een kaartbeeld. In de 
symbolisatietabel zijn afspraken vastgelegd voor 
de inhoud van de annotatie en de bijbehorende 
symboliek. Het koppelt de waarde uit een 
gesloten waardelijst aan de bijbehorende, 
afgesproken, symboolcode. De symbolisatietabel 
wordt alleen gebruikt bij de 
vergelijkbare/geharmoniseerde weergave. Het 
bevoegd gezag kan voor de officiële 
bekendmaking hier wel van afwijken. 



Geharmoniseerde weergave –
Methode standaard verbeelding
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Methode eigen verbeelding
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Overheden kunnen voor de officiële bekendmaking van een 
omgevingswetbesluit wel afwijken van de standaard 
verbeelding en een eigen symbolisatie kiezen. 
De symbolisatietabel (die de waarde uit een gesloten 
waardelijst aan de bijbehorende, afgesproken, symboolcode 
koppelt) wordt alleen gebruikt bij de vergelijkbare standaard 
weergave. Bij de methode eigen presentatie wordt een 
symboolcode gekoppeld aan de waarde van de activiteit. 



Integraal kaartbeeld verdwijnt
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Geen standaard 
vergelijkbaarheid

Stapeling van 
activiteiten/functies Woonactiviteit Flora en Fauna
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Verschillende verschijningsvormen
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Verschillende verschijningsvormen
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Verschillende verschijningsvormen



Verschillende verschijningsvormen
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Verschillende verschijningsvormen



Voorbeeld renvooiweergave
Er is bij een wijzigingsbesluit 
door het bevoegd gezag geen 
besluit genomen over de niet 
gewijzigde onderdelen van 
de regeling. Een 
wijzigingsbesluit dient 
daarom in mensleesbare 
vorm datgene te tonen wat 
door het besluit verandert in 
de geconsolideerde versie. 

Een renvooiweergave zorgt 
ervoor dat de verschillen 
expliciet worden 
weergegeven doordat zowel 
de oude versie als de nieuwe 
versie én de verschillen 
visueel worden 
weergegeven. 



Conceptuele weergave van een 
wijzigingsbesluit



Conceptuele weergave van een interactieve kaartviewer met 
renvooiweergave en wijzigingsindicatie



Samenvattend
Van plankaart met regels, naar regels met locaties
Van kaart naar geodata

Van integraal kaartbeeld naar interactie in viewer
Functioneel presenteren: geen eisen aan de exacte opmaakstijl 
Diverse verschijningsvormen
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Tip 1: Start met de digitale verbeelding

Neem als uitgangspunt de digitale verbeelding want 
daarin zit de beperking voor de weergave. Maak 
daarvan evt publieksvriendelijk versie. 
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Tip 2: Afspraken meer dan kleur en stijl
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Tip 3: Ga aan de slag
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