
GML grootte en de relatie met 
functionele gebieden in C/IMOW

Functionele achtergrond: waar hebben we het over?

Aantekeningen. Vervolg ligt bij Mireille. 



Stelling: het stelsel moet alle zinvolle 
functionele gebieden kunnen verwerken. 

De grootte van een GML bestand hangt af van 
hoe groot de geometrie van een als zinvol 
beschouwd functioneel gebied kan worden. 



Wat is een gebied als functionele eenheid?

Een gebied in CIMOW en IMOW termen is een geometrische begrenzing van een 
stukje Nederland, die als functioneel zelfstandig wordt gezien. Zoals het gebied 
Noord-Brabant, een perceel, een dorpscentrum, een industriegebied etc. 

Er zijn binnen een ambtsgebied vele gebieden, die elk afzonderlijk als zelfstandig 
gebied worden beschouwd. 

Bv. Natura 2000 gebieden: dit zijn typisch losse functionele gebieden. Natuurlijk kan 
je hier ook over spreken als een groep van gebieden en deze onderbrengen in een 
groep (onder 1 noemer). 

Bv. Objecten in basisregistraties zien we als functioneel zelfstandige gebieden.

Bv. ambtsgebieden/regelingsgebieden zien we als functioneel zelfstandige gebieden.



Een functioneel zelfstandig gebied
een Surface of een MultiSurface?

Noord-Brabant bestaat bijvoorbeeld vanwege Baarle-Nassau uit meerdere 
geometrieën, maar Noord-Brabant zien we als 1 gebied (ondanks dat Brabant 
vanwege Baarle-Nassau meerdere deel-geometrieën kent). 

Als de grens van Noord Brabant wijzigt, dan wijzigen wellicht niet de geometrieën van 
de enclaves bij Baarle-Nassau maar het gebied van Noord Brabant als geheel wijzigt 
wel. Dit is een typisch geval van een MultiSurface, oftewel meerdere deel-
geometrieën. 

• Als 1 functioneel gebied uit 1 geometrie bestaat (slechts 1 deel)  kies een Surface. 

• Als 1 functioneel gebied uit meer dan 1 (deel-) geometrieën bestaat (meerdere 
delen)  kies een MultiSurface. 



CIMOW Locatie groep: to groep or not to groep
Als je een aantal functionele gebieden wilt gebruiken om ernaar de verwijzen 
vanuit juridische regels, de zgn. OW-Juridische regels, dan is er een keuze te maken: 
groeperen we deze gebieden wel of niet? 

Of beter gezegd, willen we vanuit één juridische regel verwijzen naar een groep van 
locaties, of naar alle locaties afzonderlijk?

 Als je wilt kunnen verwijzen naar de groep als geheel, oftewel een uitbreidbare 
groep van gebieden, waarbij het prettig is dat we een gebied kunnen toevoegen 
of verwijderen uit de groep, zonder dat de regels die voor de hele groep gelden 
zelf verandert hoeven te worden, gebruik dan een groep. 

 Willen we het voorgaande niet, oftewel willen we naar alle gebieden afzonderlijk 
verwijzen, zodat als we een gebied toevoegen of verwijderen dat we de regels 
zelf ook aan moeten passen, te weten door een verwijzing expliciet toe te 
voegen of expliciet te verwijderen moeten worden, gebruik dan geen groep. 



Technische argumenten tegen het opnemen van veel 
geometrieën in een multisurface (DSO perspectief)

• Een groep met veel gebieden erin is technisch een stuk beter te verhapstukken 
voor systemen die data verwerken of ophalen. Het zijn er wel veel, maar veel kleine 
is vaak beter op te lossen dan groot. 

• Bv. als een organisatie/applicatie bij een adres zoekt naar regels met een Locatie en 
dan een mega-multisurface op moet halen, lijkt niet handig. Denk aan: gebruikers 
van een API op het DSO knooppunt, of de DSO viewer. 

• als we als DSO overstappen van Locaties naar: verwijzingen naar een 
basisregistratie (ook nog steeds een wens). Dat is een stuk eenvoudiger als je met 
groepen werkt en zal vanaf dan ook een groep moeten worden. 

• Bv. wat doe je als alle BAG Panden van een gebied in een Multisurface worden 
opgenomen en 1 Pand wijzigt van geometrie? Ga je die multi-surface dan opnieuw 
opsturen? De “wat is er deze maand in de BAG gewijzigd-multisurface” mutatie? 



Dus… hoe groot kan een gebied worden?
Voorbeelden: 
• Regel voor alle gebouwen van Zeeland (BGT, BAG) 
• Regel voor wegennetwerk/straten in Amsterdam. 
• Watergangen of oppervlakte wateren in een waterschap (75.000 features).
• Omgevingsregeling: beheerde wateren van Nederland. 
• Regel voor Ecologische hoofdstructuur van Brabant. 
• Bouwhoogte norm in stukjes Amsterdam (alle gebouwen max 10 m). 

LvB: meervoud betekent eigenlijk altijd: een groep. 

JW: groep vs los lijkt juridische niet zo uit te maken. 

MD: 10.000 verwijzingen in een groep is technisch ook niet fijn. 

JA: het gebruik van groepen is moeilijk gebruiksvriendelijk te maken/noemen (wanneer groep in OP en wanneer in OW). 



Wat is het probleem?

Is dat: “er dreigt door de max grootte dat je niet meer hele grote multi-
surfaces mag maken”? Waarschijnlijk dreigt dit terecht? 
Hoe werk je toe naar concrete validaties? 
Wat is een functioneel zinvol gebied. Richtlijnen. 
Welke ruimte is vervolgens nog te benutten, wat juridisch nog steeds 
klopt maar technisch wel fijner is. 
Het gaat niet zo zeer om het aantal MB, het gaat om het aantal 
coördinaten-paren. Deel ~10 MB / gemiddelde coördinaat grootte. 


