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Wat gaan we doen?

1. Even kort, ter inleiding
2. Voorbeeld Kinderopvang
3. Voorbeeld Leidingen
4. Begrippen

2



Foto plaatsen Kinderopvang
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Casus Kinderopvang
Hoofdstuk 3 Planologisch gebruik en (milieu)normering

Afdeling 3.3 Het bieden van kinderopvang

Paragraaf 3.3.1 algemene regels over het bieden van kinderopvang

Artikel 3.2 Locatiebepaling

Het bieden van kinderopvang is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding '''kinderopvang'".
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Hoe gaan we dit annoteren?

Activiteit bevat het onderdeel locatieaanduiding:
locatieaanduiding: de verwijzing van een specifieke Activiteit 
naar (de identificatie van) de bijbehorende Locatie(s); 
attribuut dat de specifieke Locatie(s) aanduidt waar deze 
annotatie Activiteit van toepassing is. Verplicht attribuut. 
Komt ten minste 1 keer voor.

In de toelichting:
Dit attribuut legt dus vast dat deze Locatie de locatie is waar de 

Activiteit van toepassing is.

Wat betekent dit eigenlijk? 
De activiteit is voor de hele stad geregeld. Namelijk: kinderopvang mag nergens behalve 
waar het wel mag. Wat is nu de locatieaanduiding bij deze activiteit?

Maar: er is helemaal geen activiteit van toepassing. Er is iets 
geregeld over een activiteit (waar die is toegestaan of niet).

NB: het probleem doet zich ook voor 
bij ‘bestemmingsplanachtige’ 
formuleringen:, wanneer je dus de 
aanduiding voorop stelt: “Ter plaatse 
van de aanduiding kinderopvang is 
kinderopvang toegestaan.” Deze regel 
sluit juridisch niet uit dat het 
daarbuiten niet is toegestaan.  
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Mogelijkheden

1 2 3

Je kunt redeneren…
Op een hoger niveau (bijvoorbeeld voor de volledige stad) geldt een regel die alle activiteiten uitsluit die niet specifiek zijn toegestaan,
Regel 1: niets is toegestaan tenzij expliciet toegestaan
Regel 2: Kinderopvang is toegestaan bij K

Mogelijkheid 1
Ja mits
Je beschrijft alleen waar het wel is toegestaan. 
Regel 1: Kinderopvang is toegestaan bij “K”
Werkingsgebied: lichtblauwe gebied

Maar… Er is geen regel die alles uitsluit. En wat niet is uitgesloten is dus toegestaan in ja mits denken….

Mogelijkheid 2
Nee tenzij
Het blauwe gebied:gemeentelijk gebied
Witte gebied= gebied waar K is toegestaan
Regel 1
werkingsgebied: binnen de zwarte grens 
Hier is kinderopvang niet toegestaan. 
Regel 2
werkingsgebied: witte gebied
Activiteit Kinderopvang;  Locatie: witte gebied; Kwalificatie=toegestaan

Mogelijkheid 3
Alles is expliciet geregeld
Regel 1: Kinderopvang is niet toegestaan bij aanduiding “kinderopvang niet toegestaan”
Regel 2: Kinderopvang is toegestaan bij aanduiding “kinderopvang toegestaan

Optie 3: alles is expliciet geregeld
Blauwe gebied = Gemeentegrens-gebied waar K wel is uitgesloten
Lichtblauwe gebied= gebied waar K is toegestaan
Regel 1
Werkingsgebied: blauwe gebied
Activiteit Kinderopvang

Locatie: blauwe gebied
Kwalificatie=verboden

Regel 2
Werkingsgebied: lichtblauwe gebied
Activiteit Kinderopvang

Locatie: lichtblauwe gebied
Kwalificatie=toegestaan
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