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Pons



Tijdens het TOP op 30 augustus hebben we een 
wijzigingsvoorstel ingebracht voor de Pons



Voorgestelde wijziging

• IMOW- en CIMOW-docs:

• Aanvulling/correctie: Maximaal 1 Pons per omgevingsplan

• Wijziging: Mutatiemechanisme bij I&V beschrijven

• Toevoegen validatieregels aan validatiematrix

• Maximaal 1 Pons per omgevingsplan

• Pons alleen bij hoofdregeling omgevingsplan, niet bij tijdelijk 
regelingdelen

• Wijziging TPOD omgevingsplan

• Pons alleen bij hoofdregeling omgevingsplan, niet bij tijdelijk 
regelingdelen

• Wijziging TPOD’s voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en 
projectbesluit

• Bij tijdelijk regelingdeel geen Pons toegestaan



Vragen aan leveranciers

• Kunnen jullie instemmen met keuze voor mutatiemechanisme 3 
voor de Pons bij Intrekken & Vervangen (bij iedere aanlevering 
met I&V Pons aanleveren, zonder beëindiging) en is dat voor jullie 
uitvoerbaar?

• Kunnen jullie instemmen met toevoegen van nieuwe 
validatieregels voor de Pons en is dat voor jullie uitvoerbaar?



Tijdens het TOP ontstond discussie over rol en betekenis Pons

→ Schriftelijke ronde: notitie over Pons i.r.t. opbouw 
omgevingsplan + wijzigingsvoorstel

Reageren uiterlijk op 10-10; geen reactie = geen bezwaren 
tegen voorstel



Resultaat schriftelijke ronde

Ontvangen: 1 positieve reactie

Conclusie: leveranciers stemmen in met voorstel



Idealisatie



Modellering idealisatie in IMOW

• Idealisatie is attribuut van Juridische regel, geeft aan hoe BG de 
begrenzing van Locatie voor een Juridische regel bedoeld heeft

• Idealisatie geldt voor alle Locaties bij een Juridische regel

• Regeltekst kan 1 of meer Juridische regels hebben

• Binnen Regeltekst kan de idealisatie van Juridische regel 1 exact 
zijn en de idealisatie van Juridische regel 2 indicatief

• Juridische regel is abstract concept, binnen Regeltekst zijn 
individuele Juridische regels niet te onderscheiden

Regeltekst JuridischeRegel

idealisatie

Locatie

Waardelijst Idealisatie:

- exact

- indicatief



Resultaat test in DSO

GISkit heeft i.h.k.v. IKT in een omgevingsplan veel functionaliteiten 
van de standaard benut/beproefd, waaronder idealisatie:

Regeltekst
• Juridische regel 1

• Locatie A

• Idealisatie exact

• Verwijzing naar Activiteit X

• Juridische regel 2

• Locatie A

• Idealisatie indicatief

• Verwijzing naar Gebiedsaanwijzing

• Juridische regel 3

• Locatie A

• Idealisatie exact

• Verwijzing naar Activiteit Y



Weergave in DSO-viewer

Exact voor JR 1

Indicatief voor JR 2

Exact voor JR 3

3 Juridische regels



Andere optie voor viewer



Werkafspraak

Voorgesteld wordt om de volgende werkafspraak te maken:

Artikelstructuur: Iedere Juridische regel in een Regeltekst moet 
dezelfde idealisatie hebben

Vrijetekststructuur: Ieder Tekstdeel in een Divisie c.q. Divisietekst 
moet dezelfde idealisatie hebben.

NB: wanneer wordt gekozen voor de idealisatie indicatief, dan moet 
het indicatieve karakter ook in de tekst tot uitdrukking komen.



Vraag aan leveranciers

Kunnen jullie instemmen met deze werkafspraak?



Compacte weergave
in viewer Documenten op de kaart



Aanleiding

DSO-viewer Regels op de kaart toont:

• Regels Op Maat: na klik op de kaart alles weergeven wat op die 
locatie geldt, uit alle omgevingsdocumenten van alle 
bestuurslagen

• zo veel mogelijk (OW)informatie over de geannoteerde objecten

Juristen van aantal grote gemeenten, ondersteund door VNG, 
hebben behoefte geuit aan documentgerichte viewer met een 
juridische en gebruiksvriendelijke weergave. 



Documentgerichte juridische weergave: 

• weergave van hele document, artikelen in context en structuur;

• weergave van regels waarin alleen die gegevens worden getoond 
die juridisch relevant zijn, zonder welke de regel niet volledig is;

• integraal beeld van regel en kaart;

• klik op de kaart geeft locatiespecifieke informatie.

→ Ontwikkeling van 

• plannenvoordeleefomgeving.nl

• Viewer Documenten op de kaart

Met werkgroep VDK, bestaande uit gemeentelijke 
omgevingsrechtjuristen, vertegenwoordigers AbRvS en 
stedenbouwkundig adviesbureaus



Authentieke juridische weergave



Compacte weergave: alleen in VDK



Uitgangspunten voor compacte weergave

Weergegeven worden:
• de tekst 
• in het annotatiescherm alle locaties die bij het 

artikel horen, d.m.v.:
• de noemers van de Locaties van juridische 

regels
• de noemers van de Locaties van 

activiteiten
• de namen van de gebiedsaanwijzingen
• de namen van omgevingsnormen en 

omgevingswaarden

Dubbelingen van locaties worden zoveel als 
mogelijk voorkomen

IntIoRef = link, na klik op 

link wordt ExtIoRef 

getoond, van daaruit kun 

je naar de GIO-pagina op 

overheid.nl

Compacte weergave

De enige vorm van 

symbolisatie



Annotatiescherm compacte weergave

Compacte weergave



Compacte weergave



Waarschuwing

Compacte weergave werkt alleen als het bevoegd gezag de relatie 
tussen tekst en kaart goed legt. Het bevoegd gezag moet er voor 
zorgen dat de noemer van de locatie resp. de naam van de 
gebiedsaanwijzing/omgevingsnorm/omgevingswaarde in de tekst 
van het artikel te herkennen is.

Compacte weergave



Wordt in compacte weergave:

Compacte weergave


