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agenda

Aandachtspunten vanuit bevoegd gezag

Casussen

Noord Brabant

Provincie Utrecht

Eindhoven

Bergen op Zoom

Amstelveen

Conclusie en vervolg



aandachtspunten

Groepen van locaties – logisch en/of functioneel/technisch, incl relatie met GIO

Polygonen irt multi-polygonen

Locaties met normen – hoe richt je dit duurzaam en overzichtelijk in

Relatie publicatie met bronobjecten en beheer > bij bron valideren

Juridische context – muteren/wijzigen

Aandacht voor proces bg, zoals beheer na optimalisatie



Casus Brabant
Wat: boordieptes tbv bodemenergiesysteem

Test doel:

• heel groot bestand keten in krijgen*,

• testen met normen: waarden aan vlakken hangen

• invloed op beheer bij b.g. en toekomstige mutaties

bron: Provinciedekkend ‘raster’ van vlakjes ca 1x1m met de daarbinnen geldende maximale boordiepte per 
meter, gaat per meter tot een diepte van ca 470 meter

- Inhoudelijke context > is een 
dergelijke nauwkeurigheid juridisch en 

vanuit de gebruiker
relevant?

- Vereist veel optimalisatie bij de bron.



Casus provincie Utrecht

Wat: luchtvaartterrein, overstromingskansen en boordieptes

Test doel:

• Beheer bij optellen en aftrekken locaties conform 
juridische regels

• A; minsommen > ergo; geen slivers verwijderen of 
generalisaties! Juridisch niet akkoord.

• B; plus via groeperen:

Grondwaterbeschermingszone = waterwingebieden, 
boringsvrije zones, 100-jaarsgebieden, …

• Normenwaarden in de kaart (overstromingskansen en 
boordieptes)

- Discussie over slivers > juridische 
‘slivers’ zijn relevant. Afweging bij de 

bron.
- Functioneel/technisch groeperen heeft 

meerwaarde, logisch groeperen 

minder.



Casus Eindhoven

Wat: bescherming en waarden aan locaties

Test doel:

• Meerdere locaties met dezelfde bescherming, bijv. bomen en 
monumenten

• testen met normen: waarden aan vlakken hangen > bouwhoogtes en 
archeologische waarde

• invloed op beheer bij b.g. en toekomstige mutaties

- Geen geometrietypen vermengen 
(vlakken tenzij).

- Is een archeologische waarde een 
norm?

- Meerdere gebiedsaanwijzingen of 
omgevingsnormen?



Casus Bergen op Zoom
Wat: archeologie

Test doel:

• Hiërarchie in vlakken (archeologie 1 en 2 als onderdeel van functie archeologie)
• Hoe verhouden alle begrippen zich tot elkaar? Archeologie (1+2), archeologische waardevolle gebieden.

• Veel vlakken met gaten en overlappen

• Relaties met verbod op activiteiten

- Meerdere gebiedsaanwijzingen of 
omgevingsnormen?

- Functie als type gebiedsaanwijzing irt
casco H4 – H5



Casus Amstelveen
Wat: bouwhoogtes, wijzigen locaties

Test doel:

• Normenwaarden aan locaties

• Moet alles met multi-vlakken?

• Impact?

bron: vlakken of multivlakken?

- Multipolygonen met normwaarden 
complex beheer en nieuwe id’s geo bij 

muteren



Actueel issue
Zuiderzeeland

• Aantal GIO’s: 44

• Aantal gebieden/locaties: 40588

• Meeste aantal locaties in één GIO/Gebiedengroep: 18409

• Grootste bestand: buitenbeschermingszone-v4.gml met 78,9 mb

de keten heeft twee keer de time-out opgerekt, maar het bestand kwam er niet doorheen



conclusies

Juridische regels en gebieden in relatie beschouwen

Geometriekeuzes en optimalisatie bij bronhouder ivm beheer en 
inhoudelijke afweging

OW Norm = norm-GIO titel (conform aanbeveling IMOW)

OW locatiegroep = GIO titel (conform aanbeveling IMOW)

Multipolygoon bij normen en muteren niet efficiënt

Groepen benutten voor functionele/technische verzameling 
geometrieën

Grote geometrieën versus grote aantallen locaties



vervolg

Toetsen handreiking

In lijn met standaarden?

In lijn met conclusies?

Eventuele oefenpublicaties

Optimalisatie opties

Task force


