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Agenda
1. Heel kort ter intro: wat, wie, hoe?
2. Praktisch beantwoorden van vragen
3. Ruimte voor andere vragen
4. Afspraken voor vervolg



Beperkingengebied - activiteit
Verschil beperkingengebied en activiteit is niet duidelijk

Hoe is de verhouding tussen “werkingsgebied” van een tekstobject en de 
locatie van (bijvoorbeeld) de daarin beregelde activiteit?



Validaties
Wat we bij Plan Hillegom hebben gezien…

Als er geen fouten zijn bij LVBB gaat het omgevingsdocument door naar 
OZON en wordt gepubliceerd, ook al gaat het bij OZON niet 
(helemaal) goed. Hier zit geen tussenkomst van publiceerder meer 
tussen. Blijft dat zo?

Het lijkt alsof OZON ook halve waarheden accepteert. Bijvoorbeeld: 
Activiteiten lukt wel maar Gebiedsinfo niet. Ozon lijkt dit te 
accepteren. Dat leidt er toe dat in de viewer de activiteiten volledig 
zichtbaar zijn, en de functies niet. Klopt dat? 



Omgevingsnorm
Bij Plan Hillegom:
Omgevingsnorm lijkt helemaal “mislukt” om te laden.

Laten we eens gaan kijken…
• Wat is er aangeboden?
• Hoe zou omgevingsnorm eruit moeten zien? 
• Wat heeft OZON gekregen?
• Waarom zien we niets in de viewer?

Kijken via: 
https://preview-eto.overheid.nl/preview-portaal/login
te vinden onder Waterschap Limburg
Of via Ruimtelijke Plannen hele plan inkijken: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0534.opbuitengebiedza
nd-VO01/

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0534.opbuitengebiedzand-VO01/
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0534.opbuitengebiedzand-VO01/



Functies versus activiteiten
Waarom zie je bij functies geen geometrie (bijvoorbeeld 3.4.1 art 3.10) 

en bij activiteiten wel (2.9 art 2.74)? Dit kan te maken hebben met 
de onvolledige info ?

3.4.1 art 3.10
m0534_1.0__chp_3__subchp_3.4__subsec_3.4.1__art_3.10
nl.imow-gm0534.regeltekst.161
nl.imow-gm0534.gebied.gml67
nl.imow-gm0534.gebiedsaanwijzing.13



Viewer
Als je klikt op de kaart komt het resultaatvenster onderaan te staan, vaak 

buiten beeld.

Standaard kom je binnen op een selectie van de tekst. Op basis van wat? 
Het is niet direct duidelijk dat het een selectie betreft, je ziet dit alleen 

doordat de nummering niet volledig is en bovenin de hoek “Hele 
document bekijken” staat: 



Viewer / functies
Hoe werkt het “functies” snelmenu onder Gebiedsinfo? 
Best gek dat deze een heel prominente plaats in de viewer heeft terwijl 

inhoudelijk gezien de functies eigenlijk als een soort “deprecated” 
worden behandeld.



Deze vragen kenden we, en welke vragen leven bij 
jullie nog meer?



Vervolgafspraken en rondvraag
• Dit werken we uit en stellen we beschikbaar
• En wat willen jullie graag volgende leveranciersoverleg?


