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Aanvullingen aan IMOW-Waardelijsten voor 
regelgeving over bouwen in het omgevingsplan

Aanvankelijke verwachting van regulering van het bouwen in het 
omgevingsplan:

• Niet gedetailleerd zoals in het bestemmingsplan maar juist globaal, veelal 
werken met algemene regels

• Annoteren met Activiteit(Locatieaanduiding) om op de kaart aan te geven 
waar je mag bouwen

• Annoteren met Omgevingsnorm voor maatvoeringsaspecten

Gebleken toepassing en behoefte in de praktijk:

• Globaal, algemene regels, die worden geannoteerd met 
Activiteit(Locatieaanduiding)

• Annoteren met Omgevingsnorm voor maatvoeringsaspecten

• Behoefte om bouwvlakken en soms ook rooilijnen op de kaart aan te 
geven



Weergeven van bouwvlakken en rooilijnen

Wordt nu op verschillende manieren gedaan:

• Juridische regel verbinden met Locatie met als noemer bouwvlak 
of rooilijn, zonder domeinspecifieke annotatie

• Annoteren met Gebiedsaanwijzing type Functie of Ruimtelijk 
gebruik, groep Bebouwingscontour

• Bouwvlak komt wel voor in de tekst van de regel, maar niet op de 
kaart

Het is wenselijk om te komen tot harmonisatie en tot een goede 
kaartweergave van bouwvlakken en rooilijnen



Oplossing voor annotatie- en symbolisatiemogelijkheid 
voor bouwvlak en rooilijn

Toevoegingen aan Waardelijsten IMOW

• Toevoeging waarde ‘Bouw’ aan waardelijst TypeGebiedsaanwijzing

• Toevoeging waardelijst ‘Bouwgroep’ met de waarden:

• Bouwvlak

• Rooilijn

Toevoeging beschrijving type Gebiedsaanwijzing Bouw aan TPOD 
omgevingsplan



Implementatieverwachting

Eind Q4 2021 nieuwe waarden geïmplementeerd in Ozon en viewer



Symbolisatie van punten en lijnen

Probleem

• Symbolenbibliotheek bij IMOW heeft 3 typen symboolcodes:

• code 1 voor weergave van vlakken

• code 2 voor weergave van lijnen 

• code 3 voor weergave van punt en

• In de Waardelijsten IMOW is per waarde alleen code 1 opgenomen.

→ hierdoor kan viewer punten en lijnen niet goed weergeven.



Symbolisatie van punten en lijnen

Oplossing

• In de Waardelijsten IMOW worden de symboolcodes voor lijnen en punten 
toegevoegd

• In de Stelselcatalogus worden per waarde alle drie de symboolcodes opgenomen, 
in de vorm van collecties. Er ontstaan drie collecties:

• De collectie Vlaksymboolcodes

• De collectie Lijnsymboolcodes

• De collectie Puntsymboolcodes

Gevolg

• De viewer kan vlakken, lijnen en punten weergeven

• De Stelselcatalogus toont bij opzoeken van een waarde alle drie de symboolcodes

• De Stelselcatalogus toont geen collecties 

• M.b.v. de API kunnen collecties uit de Stelselcatalogus opgevraagd worden (bv alle 
symboolcodes van de collectie Puntsymboolcodes)



Implementatieverwachting

• Geonovum vult in Q4 2021 de waardelijsten aan met punt- en 
lijn-symboolcodes

• Het voornemen is dat Stelselcatalogus, OZON en viewer het 
implementeren van punt- en lijn-symbolisatie oppakken in Q1 
2022, dit is wel afhankelijk van de PI-Planning 


