
Werkwijze geometrie en 
locaties binnen 
omgevingsdocumenten



Agenda

1. Achtergrond

2. Werkwijze 

3. Omgaan met geometrieën



Achtergrond

Problematiek geometrieën

Handreiking

Taskforce

Werkplaats

Werkwijze + Richtlijn

Werkgroep Omgevingsvisie 7-4-2022



werkwijze

Gebiedsaanwijzing

Activiteit 
- Regel locatie

- Gebiedsaanwijzing

- Eigen locatie

Omgevingsnorm/-waarde

Werkingsgebied



Gebiedsaanwijzing



Gebiedsaanwijzing

ARTIKEL 6.2 Instructieregel bescherming 
natuurnetwerk Nederland
1.Een omgevingsplan dat betrekking heeft op 
locaties binnen het natuurnetwerk Nederland
bevat regels die strekken tot bescherming, 
instandhouding, verbetering en ontwikkeling van 
de kwaliteit, de wezenlijke kenmerken en 
waarden en samenhang van het natuurnetwerk 
Nederland
.

gebied 1

Gebiedengroep 

natuurnetwerk Nederland

gebied 2



Activiteit met regel locatie
ARTIKEL 3.12 Meldplicht
1.
Het is verboden grondwater te onttrekken of 
water te infiltreren, als daarvoor geen 
vergunning vereist is zonder dit ten minste 
vier weken voor het begin ervan te melden, 
tenzij de grondwateronttrekking:

Ambtsgebied



Activiteit met regel locatie
ARTIKEL 3.12 Meldplicht
1.
Het is verboden binnen het beheergebied
grondwater te onttrekken of water te 
infiltreren, als daarvoor geen vergunning 
vereist is zonder dit ten minste vier weken 
voor het begin ervan te melden, tenzij de 
grondwateronttrekking:

beheergebied

beheergebied



Activiteit met gebiedsaanwijzing
ARTIKEL 3.29 Verbod boren en grond- of 
funderingswerken in 
grondwaterbeschermingsgebieden
1.
Het is verboden in 
Grondwaterbeschermingsgebied 
Bethunepolder, Bilthoven, Bunnik, Cothen, 
Groenekan, Linschoten, Zeist
en in Waterwingebied Bethunepolder

gebied 1

Gebiedengroep 

Grondewaterbeschermingsgebied 

Bethunapolder, …

gebied 2

gebied 1

Gebiedengroep 

Waterwingebied Bethunapolder

gebied 2



Activiteit met specifieke locatie
ARTIKEL 4.62 Verbod ontgassen
1.
Het is de vervoerder en de schipper in het 
gebied Verbod varend ontgassen
verboden een ladingtank met 
restladingdamp en van de volgende stoffen 
vanaf een binnenschip op een vaarweg te 
ontgassen :

gebied 1

Gebiedengroep 

Verbod varend ontgassen

gebied 2



Omgevingsnorm/-waarde

ARTIKEL 5.173 Bouwhoogte
Ter plaatse van de aanduiding ‘maximum 
bouwhoogte’ is de maximum bouwhoogte 
van gebouwen de daar bepaalde waarde. gebied 1

Gebiedengroep 

Maximum bouwhoogte

gebied 2

15

45



Omgevingsnorm/-waarde



Locatie

Locatie

Omgevingsnorm/-waarde

Omgevingsnormen
maatvoering bouwen

1500 (De gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte 

aan detailhandel )

Apart overlappend gebied

Multivlak

Definieer apart normtype
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Hoe omgaan met geometrie

Geometrietypen :

▪Punt lijn vlak

▪Vlak mag ook multivlak zijn

Documenten met Regels 

▪vlak , tenzij rooilijn (lijn), 

geluidsproductieplafond (punt)

Documenten met beleidstekst 

▪vlak , lijn, punt

Omgevingsplan
Omgevingsverordening

Waterschapsverordening

Omgevingsvisie
Programma



Juridische context
Nauwkeurigheid > aantal decimalen, afstand tussen punten

Documenten met regels

▪Exacte begrenzingen > hogere nauwkeurigheid

Documenten met beleidstekst

▪Ook indicatief, te hoge nauwkeurigheid 

juist niet overal gewenst ivm interpretatie

Bron

▪Kopie registratie> nauwkeurigheid gelijk

▪Gegenereerde gebieden > optimaliseren naar juridisch 

relevant

▪Hergebruik binnen documenten > kopie uit zelfde bron



Juridische context

Dienstverlening

Klik op de kaart

▪ Wanneer wil je wat zien?

Checks en aanvragen

▪Activiteiten > locaties

▪Groeperen richten op toepasbare regels; 

aanvraagformulieren en checks


