


PRAKTISCHE AFSPRAKEN

 Zet uw microfoon uit.

 Vragen kunt u stellen via de chat. 

 De presentatie vindt u na afloop op: www.provero.nl

3/23/2022

http://www.provero.nl/


KOPPELING REGELTEKST MET LOCATIE:

De Juiste koppeling van regeltekst met locatie zorgt voor:
• Juridische borging, waar geldt de juridische regeling inclusief eventuele 

normwaarden (Standaard Officiële OverheidsPublicaties - STOP)
• Werking binnen het stelsel, klik op de kaart (InformatieModel

OmgevingsWet - IMOW) 
• Voor het aanbieden van de juiste vragenbomen en formulieren in het 

loket (Standaard voor Toepasbare Regels - STTR) 



OPBOUW OMGEVINGSPLAN

• Iedere regeltekst heeft een 
werkingsgebied;

• Doorwerkende regels vanuit 
andere overheden met eigen 
werkingsgebieden

• Verbale gebieden uit bestaande 
verordeningen opnemen als 
werkingsgebied;

Gebruiksactiviteit

Bouwactiviteit

Welstand

Cultureel erfgoed

Houtopstand

Omgevingswaarde (-norm)

Zorgplicht

Externe veiligheid



OPBOUW OMGEVINGSPLAN

• Een veelvoud van overlappende 
en aan elkaar passende geo-
objecten die juridisch, 
afzonderlijk of gezamenlijk een 
werkingsgebied van een regel 
kunnen vormen Gebruiksactiviteiten Bouwactiviteiten
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UITDAGING 
OMGEVINGSPLAN

• Beheer van de (hoeveelheid) 
onderliggende geometrieën;

• Beheer gebruik noemer en 
versiebeheer;

• Conflicten in de onderlinge 
verhouding van regels in kaart 
brengen;

• Geen initiële plankaart meer 
maar gebieden met noemers, 
waar de raadpleger bepaald 
welke gebieden in 
gezamenlijkheid getoond 
worden
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OMGEVINGSPLAN

• Beheer van de (hoeveelheid) 
onderliggende geometrieën;

• Beheer gebruik noemer en 
versiebeheer;

• Conflicten in de onderlinge 
verhouding van regels in kaart 
brengen;

• Geen initiële plankaart meer 
maar gebieden met noemers, 
waar de raadpleger bepaald 
welke gebieden in 
gezamenlijkheid getoond 
worden



LOCATIES….

• Een locatie is een abstracte term: het is een object van het 
type 
⁻ Gebied
⁻ Gebiedengroep
⁻ Lijn
⁻ Lijnengroep
⁻ Punt 
⁻ Puntengroep

• Een locatie heeft een noemer



WERKINGSGEBIED EN LOCATIE(S)

REGELTEKST

Artikel 1
• Ter plaatse van ‘locatie 1’ geldt ….

Artikel 2
• Ter plaatse van ‘locatie 2’ geldt ….

WERKINGSGEBIED VAN DE 
REGEL



WERKINGSGEBIED EN LOCATIE(S)

REGELTEKST

Artikel 1
• Ter plaatse van ‘locatie 1’ en 

‘locatie 2’ geldt …

WERKINGSGEBIED VAN DE 
REGEL



Artikel 1
• Ter plaatse van ‘locatie X’ geldt ….

MULTIVLAK OF LOCATIEGROEP



WAT ZIJN LOCATIEGROEPEN
• Locatiegroep is een groep van gebieden (of lijnen/punten)
• Er is 1 groeperingsniveau mogelijk binnen een Locatie, een groep in een 

groep is niet mogelijk.

Aanbeveling:
Definieer voor zover mogelijk locaties als locatiegroep. Ook wanneer het 
maar om 1 gebied gaat. Dit zorgt voor meer flexibiliteit bij beheren en 
muteren. (beter uitbreidbaar)

* afhankelijk van de gebruikte software gebeurd dit op de achtergrond al of 
kun je deze keuze zelf maken.  



REGELTEKST IRT LOCATIE

• Iedere regeltekst heeft een werkingsgebied
• Een werkingsgebied bestaat uit 1 of meer locaties. 
• Vanuit de regeltekst wordt verwezen naar de locatie(s) 
• Wanneer geen specifieke locatie is gekoppeld geldt het 

ambtsgebied als locatie
• Informatie die onderdeel vormt van besluit maar niet voor de 

mens leesbaar is, moet worden vastgelegd in een geografisch 
informatieobject (GIO) (geometrie)



NOEMERS VAN LOCATIES IN DE REGELTEKST

• Locaties tbv de 
gebiedsaanwijzing
– Aanwijzen van 

beperkingengebieden

• Locaties tbv de normwaarden
– Maximale bouwhoogte 
– ……

• Locaties voor regelen van 
activiteiten



NOEMERS VAN LOCATIES IN DE REGELTEKST

Naamgeving locatie:
<regelkwalificatie> gebied <activiteit> 
Voorbeeld:
• Het verboden om in het vergunningsplichtiggebied mantelzorg

zonder omgevingsvergunning een bijbehorend bouwwerk bij 
een woning als huisvesting in verband met mantelzorg te 
gebruiken;

Locatie = vergunningsplichtiggebied mantelzorg
Activiteit =  mantelzorg



AANBEVELINGEN VANUIT RHO

• Voorkeur voor het gebruik van locatiegroepen, ook bij 1 gebied 
vanuit beheer en flexibiliteit

• Hou naast de digitale randvoorwaarden ook rekening met de 
mensleesbare versie van de regels

• Benoem een locatie (locatiegroep) als herkenbaar gebied dat 
aansluit bij hetgeen je regelt in je regeltekst, ook in het kader 
van beheer (voorkeur voor 1 op 1 relatie)

• Leg uw systematiek voor naamgeving van locaties vast in een 
‘handboek omgevingsdocument’





WERKWIJZE

Gebiedsaanwijzing

Activiteit 
• Regel locatie
• Gebiedsaanwijzing
• Eigen locatie

Omgevingsnorm/-waarde

Werkingsgebied



GEBIEDSAANWIJZING



ARTIKEL 6.2 Instructieregel bescherming natuurnetwerk 
Nederland
1.Een omgevingsplan dat betrekking heeft op locaties 
binnen het natuurnetwerk Nederland
bevat regels die strekken tot bescherming, instandhouding, 
verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit, de wezenlijke 
kenmerken en waarden en samenhang van het 
natuurnetwerk Nederland
.

gebied 1

Gebiedengroep 
natuurnetwerk Nederland

gebied 2

GEBIEDSAANWIJZING



ARTIKEL 3.12 Meldplicht
1.
Het is verboden grondwater te onttrekken of water te 
infiltreren, als daarvoor geen vergunning vereist is zonder 
dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden, 
tenzij de grondwateronttrekking:

Ambtsgebied

ACTIVITEIT MET REGEL LOCATIE



ARTIKEL 3.12 Meldplicht
1.
Het is verboden binnen het beheergebied grondwater te 
onttrekken of water te infiltreren, als daarvoor geen 
vergunning vereist is zonder dit ten minste vier weken voor 
het begin ervan te melden, tenzij de 
grondwateronttrekking:

beheergebied

beheergebied

ACTIVITEIT MET REGEL LOCATIE



ARTIKEL 3.29 Verbod boren en grond- of funderingswerken 
in grondwaterbeschermingsgebieden
1.
Het is verboden in Grondwaterbeschermingsgebied 
Bethunepolder, Bilthoven, Bunnik, Cothen, Groenekan, 
Linschoten, Zeist
en in Waterwingebied Bethunepolder
:.

gebied 1

Gebiedengroep 
Grondewaterbeschermingsgebied 
Bethunapolder, …

gebied 2

gebied 1

Gebiedengroep 
Waterwingebied Bethunapolder

gebied 2

ACTIVITEIT MET GEBIEDSAANWIJZING



ARTIKEL 4.62 Verbod ontgassen
1.
Het is de vervoerder en de schipper in het gebied Verbod 
varend ontgassen
verboden een ladingtank met restladingdamp en van de 
volgende stoffen vanaf een binnenschip op een vaarweg te 
ontgassen :

gebied 1

Gebiedengroep 
Verbod varend ontgassen

gebied 2

ACTIVITEIT MET SPECIFIEKE LOCATIE



ARTIKEL 5.173 Bouwhoogte
Ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bouwhoogte’ is 
de maximum bouwhoogte van gebouwen de daar bepaalde 
waarde. gebied 1

Gebiedengroep 
Maximum bouwhoogte

gebied 2

15

45

OMGEVINGSNORM / -WAARDE



ARTIKEL 5.173 Bouwhoogte
Ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bouwhoogte’ is 
de maximum bouwhoogte van gebouwen de daar bepaalde 
waarde. gebied 1

Gebiedengroep 
Maximum bouwhoogte 15

gebied 2

15

gebied 1

Gebiedengroep 
Maximum bouwhoogte 45

gebied 2

45

OMGEVINGSNORM / -WAARDE



OMGEVINGSNORM / -WAARDE



Omgevingsnormen
maatvoering bouwen
1500 (De gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte 

aan detailhandel )

OMGEVINGSNORM / -WAARDE
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WERKINGSGEBIED



HOE OMGAAN MET GEOMETRIE

Geometrietypen :
• Punt lijn vlak
• Vlak mag ook multivlak zijn

Documenten met Regels 
• vlak , tenzij rooilijn (lijn), geluidsproductieplafond (punt)

Documenten met beleidstekst 
• vlak , lijn, punt



JURIDISCHE CONTEXT
Nauwkeurigheid > aantal decimalen, afstand tussen punten

Documenten met regels
• Exacte begrenzingen > hogere nauwkeurigheid

Documenten met beleidstekst
• Ook indicatief, te hoge nauwkeurigheid 

juist niet overal gewenst ivm interpretatie

Bron
• Kopie registratie> nauwkeurigheid gelijk
• Gegenereerde gebieden > optimaliseren naar juridisch relevant
• Hergebruik binnen document



JURIDISCHE CONTEXT
Dienstverlening

Klik op de kaart
• Wanneer wil je wat zien?

Checks en aanvragen
• Activiteiten > locaties
• Groeperen richten op 

toepasbare regels; 
aanvraagformulieren en 
checks



BEDANKT

We treffen jullie graag op het 
Provero congres

2 juni 2022
Rheehorst in Ede

Vanaf begin april programma 
en inschrijven via:
www.provero.nl

http://www.provero.nl/
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