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1. Kenmerken GIO

• GIO bevat een of meer locaties
• Een locatie heeft een naam en een geometrie
• De naam wordt getoond in het kaartbeeld ter

herkenning
• De locaties in een GIO kunnen opgedeeld worden in 

GIO-delen (Locatiegroepen)
• Zodat juridisch correct verwezen kan worden naar

1. De GIO als geheel
2. Een GIO-deel

GIO

GIO deel A:

GIO deel B: 

Locatie
z

Locatie
x

Locatie
y



2. Aanleiding

Artikel 3.5 Aanwijzing grondwaterbeschermingszones
1. De grondwaterbeschermingszones bestaan uit waterwingebieden

en grondwaterbeschermingsgebieden.
2. <Regels voor de grondwaterbeschermingszones>

Artikel 3.6 Vrijstelling gebruik kunstmest
1. Het verbod, bedoeld in artikel xx, geldt niet voor het gebruik van 

kunstmest in waterwingebied Lexmond.
Verwijzing naar Lexmond kan niet!

GIO met 2 GIO-delen: 
1. Waterwingebieden
2. grondwaterbeschermingsgebieden

Locatie in het GIO-deel Waterwingebieden



Huidige situatie

Een GIO kan maximaal één opdeling in 
GIO-delen bevatten. 
In dit voorbeeld dus twee GIO’s nodig.

Dezelfde geometrie “Lexmond” moet
opgenomen worden in twee GIO’s.

GIO Grondwaterbeschermingszone

GIO deel: waterwingebieden

GIO deel: 
grondwaterbeschermingsgebieden

Locatie:
y

Locatie:
z

Locatie:
Lexmond

Locatie:
x

GIO: 
Waterwingebied

Lexmond

Locatie:
Lexmond



Voorbeeld 2: IMOW model

IMOW locaties: drie locaties en vier locatiegroepen



Huidige situatie 3 GIO’s

1. GIO krijgsmacht-terreinen, met 2 GIO-delen:
• Vliegveld, met geometrie De Kooy
• Kazerne, met geometrieën Doorn en Kromhout

2. GIO krijgsmachtonderdelen, met 2 GIO-delen:
• Marine, met geometrieën van De Kooy en Doorn
• Landmacht, met geometrie Kromhout

3. GIO krijgsmachtlocaties, met 3 GIO-delen:
• Doorn
• De Kooy
• Kromhout

GIO

GIO

GIO



4. Oplossing: één GIO met meerdere opdelingen

Eén GIO met drie locaties (Doorn, De Kooy, Kromhout) en drie opdelingen



5. Tekstverwijzen

Verwijzen naar een locatiegroep(GIO-deel) “zone 1” in een GIO “beperkingengebied Schiphol”: 

'Op de gronden behorend bij "zone 1" in "beperkingengebied Schiphol" gelden de volgende regels.'

Verwijzen naar een locatie(GIO-deel) ”Kalverstraat” binnen een GIO “centrumgebied”:

'In de "Kalverstraat" in het "centrumgebied" is het dragen van een mondkapje verplicht.'

Verwijzen naar “Kazernes”(GIO-deel uit 1e opdeling) en ook naar “Marinierskazerne Vlissingen”(GIO-deel uit 2e opdeling) 

in een GIO “Militaire gebieden”:

‘Rond “Kazernes” in "Militaire gebieden" is het verboden zich op te houden. Dit geldt niet voor de “Marinierskazerne Vlissingen”.’

Opmerking: Het is niet noodzakelijk om elke locatiegroep(elk GIO-deel) in een GIO ook daadwerkelijk te gebruiken in de regeling.

Wel wordt elke locatiegroep getoond in de kaartweergave(kaartmodule) op officielebekendmakingen.nl



6. Verbeelding meerdere opdelingen

P.S. Symbolisatie is verplicht voor elke GIO met GIO-delen, per opdeling!



7. XML voorbeeld: groepdefinitie

<geo:opdelingen>
    <geo:Opdeling1>
      <geo:label>Type terrein</geo:label>

<geo:groepen>
<geo:Groep>
<geo:groepID>Kazernes</geo:groepID>
<geo:label>Terreinen in gebruik als Kazerne</geo:label>

</geo:Groep>
<geo:Groep>
<geo:groepID>Vliegvelden</geo:groepID>
<geo:label>Terreinen in gebruik als vliegveld</geo:label>

</geo:Groep>
</geo:groepen>

    </geo:Opdeling1>
    <geo:Opdeling2>
 <geo:label>locatienamen</geo:label2>
      <geo:groepen>
        <geo:Groep>
          <geo:groepID>DeKooy</geo:groepID2> …



XML voorbeeld: extra groepIDs per locatie

<geo:locaties>
<geo:Locatie>
<geo:naam>DeKooy</geo:naam>
<geo:geometrie>

…
</geo:geometrie>
<geo:groepID>Vliegvelden</geo:groepID>
<geo:groepID2>DeKooy</geo:groepID2>

</geo:Locatie>
…

Elke locatie moet voor alle opdelingen een groepID hebben.


