
Workshop 

Werkingsgebieden

TROWA, Werkingsgebieden

11 juni 2019

Yvonne Menten WS de Dommel

Susanne Middelkamp WS Vechtstromen



1. Kahoot (84016)

2. Uitleg werkingsgebieden

3. Zelf denken over gebieden

4. SamenvattingA
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Welke achtergronden zijn aanwezig?



Doel komst?



Doel werkingsgebieden?



Hoeveel TYPE gebieden denk je nodig te hebben?

(per activiteit  of waterstaatswerk)



Mag je zelf de stijl van je gebieden bepalen?
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Uitleg 

werkings-

gebieden

De waterschappen maken gebruik van 

waterstaatswerken, waarvan het 

functioneren essentieel is voor het 

realiseren van de gewenste 

waterveiligheid, waterkwantiteit en 

waterkwaliteit.

Om deze waterstaatswerken te 

beschermen tegen de impact van 

activiteiten in de omgeving, is het 

hanteren van juridische regels 

noodzakelijk. 

Deze juridische regels gelden in een 

geografische zone die we het 

werkingsgebied noemen.



1. Ozon, de viewer

2. Vanuit bevoegd gezag

3. Vanuit de standaard gezien

4. Vanuit Geo gezien
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1. Werkingsgebied bevoegd gezag

2. Juridische regels

3. Werkingsgebied Regel

4. Werkingsgebied Activiteiten

5. Checken vergunning

6. Aanvragen vergunning

O
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Keurkaarten

Gebieden Bevoegd Gezag
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… 3 geo aspecten 

bij een kwetsbaar 

natuurgebiedW
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1. Legger (afmeting waterstaatswerk)

2. Keur (regels om waterstaatswerk te 

beschermen)

3. Minimaal of maximaal van huidige 

keur beschermen

4. Link tussen waterstaatswerk, regels, 

burger/bedrijf en vergunning & 

handhaving  doelgericht
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https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren


1. Annoteren van werkingsgebieden 

aan juridische tekst 

2. Werkingsgebieden en locaties

3. Werkingsgebieden en activiteiten

4. Styling werkingsgebieden
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1. Eenvoud in opbouw en beheer

2. Communiceren met de kaart 

(Cartografie)

3. Vanuit kernregistraties te genereren

4. Apart (bevroren) op slaan

5. Styling werkingsgebieden
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Welke werkingsgebieden om 

waterstaatswerken te beschermen?

Is er aanvullende info nodig?

- geografische informatie

- Overige informatie

Leg de afwegingen voor 

werkingsgebieden vast.

Geef ze aan op de 

voorbeeldkaart

Plenaire terugkoppeling

Wat is het werkingsgebied?

Wat is overige geodata?

Wat waren de afwegingen?

1 2

Aan de slag



Nog vragen of 

suggesties?
Mail dan naar

trowa@hetwaterschapshuis.nl

Voor meer informatie zie 

https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuning-

omgevingswet-waterschappen/trowa.html

of onze LinkedIn pagina. 

B e d a n k t !

mailto:trowa@hetwaterschapshuis.nl
https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuning-omgevingswet-waterschappen/trowa.html

