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Taakstelling Werkgroep GIO 1.0
• Afspraken rond GIO 1.0 lieten implementatiekeuzes open; 

• Criteria voor het maken van implementatiekeuzes:
• Moet te implementeren zijn door alle partijen
• Moet door leveranciers aan te leveren zijn
• Moet relatie hebben met IMOW

• Uitgangspunten bij implementatie:
• Normen redundant (zowel in OW en OP)
• OW leidend voor implementatie
• Geometrie zit in de GIO
• OW verwijst naar Geometrie (uit de GIO)



Werksessies
Werksessies over:
• Juridische benodigdheden van GIO’s
• Technische oplossingsrichtingen
• Impact 

• Werksessies bieden:
1. Duidelijkheid wat functioneel en juridisch nodig is voor GIO 1.0.
2. Overeenstemming over de mogelijke (technische) oplossingsrichtingen.
3. Overeenstemming over de beste oplossing qua beheerbaarheid en implementeerbaarheid.



Benodigdheden
• Er komt een oplossing voor Normwaarden
• Er komt een oplossing voor GIO-delen
• Er komt een oplossing voor synchronisatie OW-OP
• Oplossing voor verbeelding
• Eenduidige invulling ‘achtergrond’

Gekozen oplossingsrichting:
• Geef Locaties in GIO eigenschappen. 
• Zorg voor een mapping van IMOW  GIO met eigenschappen.



GIO 1.0 voorbeeld Gemeentestad
Artikeltekst: De maximum bouwhoogte van een bedrijfsgebouw is de ter plaatse van het 
werkingsgebied ’maximum bouwhoogte bedrijfsgebouw’ bepaalde waarde.

7

13



Uitwerking OW
1 Omgevingsnorm-object 
2 Normwaarde-objecten 

met daarin een kwantitatieveWaarde
met daarin een WaardeEenheid

met daarin een waarde (7 resp. 13)  
per Normwaarde een locatieverwijzing 
naar een locatieobject

2 Locatieobjecten met twee polygonen.

Maximum 
bouwhoogte

7 – meter

13 – meter

Locatie A

Locatie B



Uitwerking OP

• 1 GIO ‘maximum bouwhoogte 
bedrijfsobject’ 
met hierin twee locaties:
• 1 locatie met eigenschap 
bouwhoogte = 7

• 1 locatie met eigenschap 
bouwhoogte = 13

Observaties:
• OW is model met veel objecten en 

veel relaties.
• OP heeft plat model met GIO’s en 

Locaties.

Maximum 
bouwhoogte Locatie 

A
7 meter

Locatie 
B
13 

meter



Hoe sluiten we dit op elkaar aan?
Antwoord: Een mapping van OW  OP voor bekend te maken info:

Acties:
Pas GIO 1.0 aan om mapping mogelijk te maken
 Hiervoor wordt GIO 0.98 uitgebreid met eigenschappen die matchen met IMOW.

Deel-geheel constructies in IMOW  GIO (geheel) met Locaties (deel) met eigenschappen.
Andere deel-geheel constructies in IMOW  GIO-deel
 Breid GIO 0.98 uit met met een GIO-deel constructie.





Mapping OW 
naar OP

(Concept) 



</gio10:locaties>  
<gio10:Locatie>

<gio10:wId>Zuilichem_industriegebied_7</gio10:wId>
<!-- Geometrie via gemeenschappelijk schema                 -->
<basisgeo:geometrie>

…KNIP…
</basisgeo:geometrie>
<owID>nl.imow-gm0037.locatie.2019000005</owID>
<gio10:normwaardes>

<gio10:Normwaarde>
<gio10:kwantitatieveWaarde>

<gio10:WaardeEenheid>
<gio10:waarde>7</gio10:waarde>
<gio10:eenheid>meters boven maaiveld</gio10:eenheid>

</gio10:WaardeEenheid>
</gio10:kwantitatieveWaarde>
<gio10:normwaardeID>nl.imow-gm0037.normwaarde.201900003</gio10:normwaardeID>

</gio10:Normwaarde>
</gio10:normwaardes>

</gio10:Locatie>
</gio10:locaties>

Voorbeeld GIO-uitwerking (Gemeentestad):



Vervolg:
• Oplossingsrichting delen met keten (o.a. deze sessie).
• Implementatiekeuze verder uitspecificeren.
• Uitwerkpunten

• GIO-deel (voorheen DeelGIO) verder uitwerken.
• Verbeelding verder uitwerken.

• Schema’s opleveren 
• Voorbeeldbestanden bijwerken o.b.v. GIO1.0


