
ANNOTATIES OMGEVINGSDOCUMENT versie 20200203
Deze spreadsheet bevat de annotaties van de (jurdidsiche) regels in (een deel van) een Omgevingsdocument (Omgevingswetbesluit), zoals een 
Omgevingsplan. Het is door de VNG ontwikkeld als aanvulling op het tool dat zij gebruikt voor het genereren van een STOP-TPOD-bestand. In 
combinatie met dit tool kan een Omgevingsdocument van alle annotaties worden voorzien en inclusief annotaties omgezet worden in een 
STOP/TPOD-bestand. Dat bestand kan vervolgens ter verwerking aangeboden worden aan het DSO-lv (LVBB en OZON).
De spreadsheet is afgeleid van het CIM OW (zie diagrammen onderaan) en waar nodig van het IM OP (bij ontbreken van een CIM OP) en IM 
OW (vanwege datatechnische vereisten in de STOP/TPOD-bestanden), met de volgende beperkingen:
- de strucruur van de regeling moet geannoteerd worden in het document met de (tekst van de) regeling;
- Locaties kunnen gespecificeerd worden maar de geometrieen van die locaties moeten opgenomen worden in .gml- en .gfs-bestanden met de 
geometrie;
- het Thema van Regeltekst en 'Juridische regel' is gelijk;
- de verwijzing vanuit een tekstfragment van een regeltekst (d.w.z. een deel van de tekst van een artikel of lid) naar een andere regeltekst of 
begrip in de Stelselcatalogus, moet verwerkt worden in het document met de (tekst van de) regeling;
- Symbolisatie-item is niet opgenomen
- Tekstdeel met daaraan gerelateerde objecttypen zijn, met uitzondering van Locatie en Gebiedsaanwijzing, niet opgenomen;
- de algemene gegevens van een Omgevingsdocument worden niet in deze spreadsheet van waarden voorzien. 

Inhoud spreadsheet
De spreadsheet bevat, naast deze toelichting, de volgende bladen:
- Document: identificerende gegevens van de geannoteerde regeling, voor documentatiedoeleinden. 
- Regels: de te annoteren regelteksten (artikelen en leden) en hun structuur (hoofdstuk, afdeling, paragraaf e.d.) en de daarbij behorende 
annotaties;
- Activiteiten: de gegevens van de geannoteerde activiteiten;
- Normen: de gegevens van de geannoteerde omgevingsnormen en omgevingswaarden;
- Locaties: de gegevens van de geannoteerde locaties;
- Gebiedsaanwijzingen: de gegevens van de geannoteerde gebiedsaanwijzingen;

Objecttypen in CIMOW

Deelview: Regels op locatie
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Structuur Omschrijving Artikel Lid type activiteitregelkwalifi
catie

locatie idealisatie activiteit thema norm waarde gebiedsaanwijzing instructieregelInstrument instructieregelTaakuitoefening Opmerking

1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
1 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit omgevingsplan wordt verstaan onder:
- CROW Richtlijnen voor het markeren van onverlichte obstakels: CROW Richtlijnen voor 
het markeren van onverlichte obstakels, publicatie 130, versie 1998;
- dunnen: kappen als verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van een 
houtopstand- kappen: rooien of verrichten van andere handelingen die de dood of 
ernstige beschadiging van een boom tot gevolg kunnen hebben;
- openbare weg: openbare weg als bedoeld in de Wegenwet;
- parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990;
- voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

1.1 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact

2 Hoofdstuk 2 Doelen
2.1 Afdeling 2.1 Doelen
2.1 Artikel 2.1 Doel omgevingsplan 2.1 RegelVoor

Iedereen
ambtsgebied exact

2.1 1. Dit omgevingsplan is, met het oog op de doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet, 
gericht op: 
a. het waarborgen van de veiligheid;
b. het beschermen van de gezondheid;
c. het beschermen van het milieu;
d. het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening;
e. het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden;
f. het behoud van cultureel erfgoed;
g. het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed;
h. de natuurbescherming;
i. het tegengaan van klimaatverandering;
j. de kwaliteit van bouwwerken;
k. een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
l. het behoeden van de staat en werking van infrastructuur voor nadelige gevolgen van 
activiteiten;
m. het beheer van infrastructuur;
n. het beheer van watersystemen;
o. het beheer van geobiologische en geothermische systemen en ecosystemen;
p. het beheer van natuurlijke hulpbronnen;
q. het beheer van natuurgebieden;
r. het gebruik van bouwwerken; en
s. het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor 
personen.

2.1 1 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact

2.1 2. Dit omgevingsplan is ook gericht op de instandhouding van het bosareaal binnen de 
gemeente. 

2.1 2 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact

4 Hoofdstuk 4 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving
4.1 Afdeling 4.1 Aanwijzingen voor houtkap
4.1 Artikel 4.1 Aanwijzing bebouwingscontour houtkap

De geometrische begrenzing van de bebouwingscontour houtkap, bedoeld in artikel 
5.165b van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarbinnen de regels over 
houtopstanden van het Besluit activiteiten leefomgeving niet van toepassing zijn, is 
opgenomen in het geometrische informatieobject “bebouwingscontour houtkap” in 
bijlage I bij dit omgevingsplan.

4.1 RegelVoor
Iedereen

bebouwingscontour 
houtkap

indicatief Natuurbescherming bebouwingscontourHou
tkap

4.2 Afdeling 4.2 Aanwijzingen voor infrastructuur
4.2 Artikel 4.2 Aanwijzing openbare wegen 

De geometrische begrenzing van openbare wegen die in beheer zijn bij de gemeente zijn 
opgenomen in het geometrische informatieobject “openbare weg” in bijlage I bij dit 
omgevingsplan.

4.2 RegelVoor
Iedereen

openbare weg indicatief Infrastructuur - 
wegen

openbareWeg Geometrie van de openbare weg is niet voorhanden. Vandaard dat het ambtrsgebied als werkingsgebied 
genomen is. De tekst van het artikel verwijst naar het Nationaal WegenBestand (NWB).

4.2 Artikel 4.4 Aanwijzing parkeerdrukgebied 
De geometrische begrenzing van het parkeerdrukgebied is opgenomen in het 
geometrische informatieobject “parkeerdrukgebied” in [bijlage I](Bijlage: I) bij dit 
omgevingsplan.

4.4 RegelVoor
Iedereen

parkeerdrukgebied indicatief Infrastructuur - 
wegen

parkeerdrukgebied

5 Hoofdstuk 5 Activiteiten
5.1 Afdeling 5.1 Inleidende bepalingen
5.1 Artikel 5.1 Normadressaat 

Aan dit hoofdstuk wordt voldaan door degene die de activiteit verricht, tenzij anders 
bepaald. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

5.1 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact activiteitVNGstaalkaart Procedures Lastig om een van toepassing zijnd thema te selecteren uit de waardenlijst. Aangezien vrijwel alle thema's 
inhoudelijk zijn, 'Procedure' gekozen.
Had deze regel een Activiteitregelkwalificatie moeten hebben? 

5.1 Artikel 5.2 Wijze van meten 
De stamomtrek van een boom wordt gemeten op een hoogte van 130 cm vanaf het 
maaiveld. Bij meerstammigheid wordt de stamomtrek van de dikste stam gemeten.

5.2 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact boomHoutopstandKapp
en

Procedures

5.1 Artikel 5.3 Specifieke zorgplicht
Degene die een activiteit verricht als bedoeld in dit hoofdstuk en weet of redelijkerwijs 
kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de doelen, met het 
oog waarop de regels in de betreffende afdeling zijn gesteld, is verplicht:
a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd 
om die gevolgen te voorkomen;
b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te 
beperken of ongedaan te maken; en
c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te 
laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

5.3 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact activiteitVNGstaalkaart Procedures Lastig om een van toepassing zijnd thema te selecteren uit de waardenlijst. Aangezien vrijwel alle thema's 
inhoudelijk zijn, 'Procedure' gekozen.
Had deze regel een Activiteitregelkwalificatie moeten hebben? 

5.5 Afdeling 5.5 Activiteiten op of bij wegen of bij wateren in beheer bij de gemeente
5.5.1 Paragraaf 5.5.1 Algemeen
5.5.1 Artikel 5.4 Oogmerken 5.4 RegelVoor

Iedereen
ambtsgebied exact

5.5.1 1. De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op: 
a. het behoeden van de staat en werking van de openbare weg en het openbaar water 
voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die weg of dat water;
b. het bevorderen van de verkeersveiligheid;
c. het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte;
d. het beperken van hinder; en
e. het beschermen van het aanzien van de openbare ruimte.

5.4 1 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact wegWaterActiviteit Infrastructuur Had deze regel een Activiteitregelkwalificatie moeten hebben? 

5.5.1 2. De regels over uitritten in paragraaf 5.5.4 zijn ook gesteld met het oog op de 
bescherming van het openbaar groen.

5.4 2 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact uitritAanleggen Natuurbescherming Had deze regel een Activiteitregelkwalificatie moeten hebben? 

5.5.2 Paragraaf 5.5.2 Objecten plaatsen op de weg De staalkaart bevat twee varianten: hele ambtsgebied toestemmngsvrij (wit) of hele ambtsgebied 
vergunningplicht (groen). En dat dan voor de openbare weg daarin. Om beide varianten te kunnen laten zien, 
zijn twee gebieden onderscheiden: toestemmingsvrij (wit) en vergunningplicht (groen). Beide zouden een deel 
van de openbare wegen als werkingsgebied moeten hebben. Aangezien de geomettie van openbare wegen 
niet beschikbaar is, is het ambtsgebied in twee gebieden verdeeld.  

5.5.2 Artikel 5.5 Aanwijzing activiteiten 5.5 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact

5.5.2 1. Deze paragraaf gaat over het plaatsen van objecten op de openbare weg in beheer bij 
de gemeente.

5.5 1 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 2. Deze paragraaf gaat niet over:
a. het aanbrengen van terrassen, bedoeld in artikel 5.19; en
b. het parkeren van voertuigen, bedoeld in artikel 5.20.

5.5 2 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen



5.5.2 Artikel 5.6 Specifieke zorgplicht
De zorgplicht, bedoeld in artikel 5.3, houdt voor het plaatsen van objecten op de 
openbare weg in ieder geval in dat:
a. voldoende vrije doorgang voor hulpdiensten en op voetpaden overblijft;
b. de vrije toegang tot brandputten en vluchtroutedeuren is geborgd;
c. objecten voldoende zichtbaar zijn; en
d. objecten stabiel worden geplaatst.

5.06 RegelVoor
Iedereen

toegestaan toestemmingsvrijgebie
d wegobjecten

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

Een 'w' toegevoegd aan het artikelnummer ter onderscheid van artikel 5.6 hierna (beide kunnen in dit 
annotatievoorbeeld naast elkaar bestaan).

5.5.2 Artikel 5.7 Maatwerkvoorschriften
Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de artikelen [5.3](Artikel: 
5.3) en [5.6](Artikel: 5.6).

5.07 RegelVoor
Iedereen

toestemmingsvrijgebie
d wegobjecten

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

Een 'w' toegevoegd aan het artikelnummer ter onderscheid van artikel 5.7 hierna (beide kunnen in dit 
annotatievoorbeeld naast elkaar bestaan).

5.5.2 Artikel 5.6 Specifieke zorgplicht
De zorgplicht, bedoeld in artikel 5.3, houdt voor het plaatsen van objecten op de 
openbare weg in ieder geval in dat:
a. voldoende vrije doorgang voor hulpdiensten en op voetpaden overblijft;
b. de vrije toegang tot brandputten en vluchtroutedeuren is geborgd;
c. objecten voldoende zichtbaar zijn; en
d. objecten stabiel worden geplaatst.

5.6 RegelVoor
Iedereen

toegestaan wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 Artikel 5.7 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen 5.7 RegelVoor
Iedereen

wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief

5.5.2 1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een object te plaatsen op de weg als 
dat object:
a. langer is dan [x] m;
b. breder is dan [x] m;
c. hoger is dan [x] m, tenzij het gaat om een bouwsteiger; of
d. langer dan [x] dagen/weken op dezelfde locatie wordt geplaatst.

5.7 1 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

wegobjectLanger, 
wegobjectBreder, 
wegobjectHoger, 
wegobjectTijd

5.5.2 2. Het verbod geldt niet voor activiteiten die worden verricht door of namens de 
overheid in het kader van haar publieke taken.

5.7 2 RegelVoor
Iedereen

toegestaan wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 Artikel 5.8 Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning
Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt:
a. een tekening of ingetekende luchtfoto verstrekt met daarop de locatie van het object;
b. de lengte, breedte en hoogte van het object aangegeven; en
c. de voorgenomen tijdsduur van het plaatsen vermeld.

5.8 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 Artikel 5.9 Beoordelingsregel omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning wordt alleen geweigerd als de belangen, bedoeld in [artikel 
5.4](Artikel: 5.4), onevenredig worden geschaad.

5.9 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 Artikel 5.10 Algemene regels plaatsen containers 5.10 RegelVoor
Iedereen

wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief

5.5.2 1. Dit artikel is van toepassing op het plaatsen van een container op de weg voor het 
inzamelen van afval, anders dan een inzamelmiddel of inzamelvoorziening als bedoeld in 
artikel 1 van de [citeertitel afvalstoffenverordening], of voor het opslaan van materialen, 
waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist als bedoeld in [artikel 5.7](Artikel: 5.7).

5.10 1 RegelVoor
Iedereen

wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 2. Met het oog op het doelmatig gebruik van de weg wordt de container zo geplaatst dat 
niet meer dan een parkeervak wordt ingenomen.

5.10 2 RegelVoor
Iedereen

gebod wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 3. Met het oog op het bevorderen van de verkeersveiligheid is de container voorzien 
van markeringen conform de [CROW Richtlijnen voor het markeren van onverlichte 
obstakels](Begrip: CROW Richtlijnen voor het markeren van onverlichte obstakels).

5.10 3 RegelVoor
Iedereen

gebod wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 4. Een container is voorzien van de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of de 
gebruiker.

5.10 4 RegelVoor
Iedereen

gebod wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 Artikel 5.11 Algemene regels plaatsen bouwsteigers 5.11 RegelVoor
Iedereen

wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief

5.5.2 1. Dit artikel is van toepassing op het plaatsen van een bouwsteiger op de weg, 
waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist als bedoeld in [artikel 5.7](Artikel: 5.7).

5.11 1 RegelVoor
Iedereen

wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 2. Met het oog op het bevorderen van de verkeersveiligheid wordt de bouwsteiger 
verankerd aan de gevel, als deze hoger is dan [x] m.

5.11 2 RegelVoor
Iedereen

gebod wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 3. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op de maatregel, bedoeld in het 
tweede lid, is toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist.

5.11 3 RegelVoor
Iedereen

toegestaan wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 Artikel 5.12 Gegevens en bescheiden
Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in de artikelen 
[5.10](Artikel: 5.10) en [5.11]{Artikel: 5.11) worden aan het bevoegd gezag de volgende 
gegevens en bescheiden verstrekt:
a. een tekening of ingetekende luchtfoto met daarop de locatie van het object;
b. de lengte, breedte en hoogte van het object; en
c. de voorgenomen tijdsduur van het plaatsen.

5.12 RegelVoor
Iedereen

informatieplicht wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 Artikel 5.13 Maatwerkvoorschriften 5.13 RegelVoor
Iedereen

wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief

5.5.2 1. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de artikelen [5.3](Artikel: 
5.3), [5.6](Artikel: 5.6), [5.10](Artikel: 5.10) en [5.11](Artikel: 5.11).

5.13 1 RegelVoor
Iedereen

wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen [5.10](Artikel: 
5.10) en [5.11](Artikel: 5.11).

5.13 2 RegelVoor
Iedereen

wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.2 3. Een maatwerkvoorschrift wordt niet gesteld als een vergunningvoorschrift aan een 
omgevingsvergunning als bedoeld in [artikel 5.7](Artikel: 5.7) kan worden verbonden.

5.13 3 RegelVoor
Iedereen

wegobjectvergunningp
lichtgebied

indicatief objectPlaatsenWeg Infrastructuur - 
wegen

5.5.4 Paragraaf 5.5.4 Uitrit aanleggen Beide varianten gecombineerd tot regels (zorgplicht) die daar gelden waar er geen vergunningplicht is, regels 
die gelden in een gebied waar sprake is van een meldingsplicht en regels die gelden in een gebied waar sprake 
is van vergunningplicht.

5.5.4 Artikel 5.14 Aanwijzing activiteiten
Deze paragraaf gaat over het aanleggen van een uitrit naar de openbare weg in beheer 
bij de gemeente. 

5.14 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

5.5.4 Artikel 5.15 Specifieke zorgplicht
De zorgplicht, bedoeld in artikel 5.3, houdt voor het aanleggen van een uitrit naar de 
openbare weg in ieder geval in dat:
a. verkeersonveilige situaties worden voorkomen;
b. de uitrit niet onnodig ten koste gaat van een openbare parkeerplaats; 
c. de uitrit niet onnodig ten koste gaat van de toegankelijkheid van de openbare 
buitenruimte; en
d. het openbare groen door de uitrit niet onevenredig wordt aangetast. 

5.015 RegelVoor
Iedereen

toegestaan rustige woonwijken, 
toestemmingsvrijgebie
d uitritten

exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

De zorgplicht geldt zowel in het gebied waar een meldingsplicht geldt als het gebied waarin vergunningplicht 
noch meldingplicht geldt. Dwz het geldt overal waar geen sprake is van vergunningplicht. Correct?

5.5.4 Artikel 5.16 Algemene regels uitrit 5.016 RegelVoor
Iedereen

rustige woonwijken exact

5.5.4 1. Met het oog op het beschermen van het aanzien van de openbare ruimte wordt in 
rustige woonwijken niet meer dan één uitrit per perceel aangelegd.

5.016 1 RegelVoor
Iedereen

toegestaan rustige woonwijken exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

uitritAantal

5.5.4 2. De uitrit heeft een breedte van ten hoogste [x] m. 5.016 2 RegelVoor
Iedereen

toegestaan rustige woonwijken exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

uitritBreedte Verondersteld wordt dat met 'de uitrit' gedoeld wordt op het gestelde in lid 1 over uitritten dwz alleen 
uitritten in rustige woonwijken.

5.5.4 3. De afstand van de uitrit tot een kruising of bocht in de <#openbare weg#> is ten 
minste [x] m.

5.016 3 RegelVoor
Iedereen

toegestaan rustige woonwijken exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

uitritAfstand Idem

5.5.4 Artikel 5.17 Melding 5.017 RegelVoor
Iedereen

rustige woonwijken exact

5.5.4 1. Het is in rustige woonwijken verboden een uitrit naar de openbare weg aan te leggen 
of te veranderen zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

5.017 1 RegelVoor
Iedereen

meldingsplicht rustige woonwijken exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

5.5.4 2. Een melding bevat:
a. een tekening of foto met daarop de gewenste ligging van de uitrit; en
b. een foto van de bestaande situatie.

5.017 2 RegelVoor
Iedereen

meldingsplicht rustige woonwijken exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

5.5.4 3. Het bevoegd gezag geeft in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op 
een andere geschikte wijze kennis van de melding. 

5.017 3 RegelVoor
Iedereen

meldingsplicht rustige woonwijken exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen



5.5.4 4. De geometrische begrenzing van de rustige woonwijken is opgenomen in het 
geometrische informatieobject “rustige woonwijken” in bijlage I bij dit omgevingsplan.

5.017 4 RegelVoor
Iedereen

rustige woonwijken exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

Geen Activiteitregelkwalificatie opgenomen.

5.5.4 Artikel 5.18 Maatwerkvoorschriften
Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de artikelen 5.3, 5.15 en 
5.16.

5.018 RegelVoor
Iedereen

rustige woonwijken, 
toestemmingsvrijgebie
d uitritten

exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

Aangezien 5.15. en 5.16 genoemd worden, zou dit artikel dus ook gelden daar waar er meldingsplicht noch 
vergunningplicht geldt. In het vergunningplichtgebied zou dit niet nodig zijn omdat dergelijke voorschriften 
dan opgenomen worden in de vergunning.

5.5.4 Artikel 5.15 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen 5.15 RegelVoor
Iedereen

uitritvergunningplichtg
ebied

exact Een 'g' toegevoegd aan het artikelnummer ter onderscheid van artikel 5.15 hiervoor (beide kunnen naast 
elkaar bestaan).

5.5.4 1. Het is in werkingsgebied verboden zonder omgevingsvergunning een uitrit aan te 
leggen naar de openbare weg of een bestaande uitrit te veranderen.

5.15 1 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht uitritvergunningplichtg
ebied

exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

5.5.4 2. De geometrische begrenzing van werkingsgebied is opgenomen in het geometrische 
informatieobject “uitritvergunningplichtgebied” in bijlage I bij dit omgevingsplan.

5.15 2 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht uitritvergunningplichtg
ebied

exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

5.5.4 Artikel 5.16 Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning
Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en 
bescheiden verstrekt:
a. een tekening of foto met daarop de gewenste ligging van de uitrit; en
b. een foto van de bestaande situatie.

5.16 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht uitritvergunningplichtg
ebied

exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

Een 'g' toegevoegd aan het artikelnummer ter onderscheid van artikel 5.15 hiervoor (beide kunnen naast 
elkaar bestaan).

5.5.4 Artikel 5.17g Beoordelingsregel omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning kan alleen worden geweigerd als:
a. door de uitrit een verkeersonveilige situatie kan ontstaan; 
b. de aanleg van de uitrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats; 
c. het openbaar groen door de uitrit op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of 
d. het perceel al door een andere uitrit wordt ontsloten, en de aanleg van de tweede 
uitrit ten koste gaat van het openbaar groen.

5.17 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht uitritvergunningplichtg
ebied

exact uitritAanleggen Infrastructuur - 
wegen

Een 'g' toegevoegd aan het artikelnummer ter onderscheid van artikel 5.15 hiervoor (beide kunnen naast 
elkaar bestaan).

5.5.6 Paragraaf 5.5.6 Parkeerexcessen De staalkaart bevat twee varianten: hele ambtsgebied met alleen zorgplicht (wit) of hele ambtsgebied met 
specifiekere regels (groen). En dat dan voor de openbare weg daarin. Om beide varianten te kunnen laten zien, 
zijn twee gebieden onderscheiden: regelarm (wit) en regelspecifiek (groen). Beide zouden een deel van de 
openbare wegen als werkingsgebied moeten hebben. Aangezien de geomettre van openbare wegen niet 
beschikbaar is, is het ambtsgebied in twee gebieden verdeeld. . 

5.5.6 Artikel 5.20 Aanwijzing activiteiten
Deze paragraaf gaat over het [parkeren](Begrip: parkeren) van motor[voertuigen](Begrip: 
voertuig), aanhangwagens en fietsen op de [openbare weg](Artikel: 4.2) in beheer bij de 
gemeente.

5.20 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact parkeren Infrastructuur - 
wegen

5.5.6 Artikel 5.21 Specifieke zorgplicht
De zorgplicht, bedoeld in [artikel 5.3](Artikel: 5.3), houdt voor het parkeren van 
motorvoertuigen, aanhangwagens en fietsen op de [openbare weg](Artikel: 4.2) in ieder 
geval in dat:
a. parkeerruimte niet buitensporig lang wordt ingenomen;
b. het uitzicht vanuit verblijfsruimten niet onevenredig wordt gehinderd; en
c. defecte motorvoertuigen, aanhangwagens en fietsen worden verwijderd.

5.021 RegelVoor
Iedereen

toegestaan regelarmgebied 
parkeren

indicatief parkeren Infrastructuur - 
wegen

Een 'w' toegevoegd aan het artikelnummer ter onderscheid van artikel 5.21 hierna (beide kunnen in dit 
annotatievoorbeeld naast elkaar bestaan).

5.5.6 Artikel 5.21 Bedrijfsmatig parkeren 5.21 RegelVoor
Iedereen

regelspecifiekgebied 
parkeren

indicatief

5.5.6 1. Met het oog op het doelmatig gebruik van [de weg](Artikel: 4.2) en het beperken van 
hinder worden op de openbare weg niet meer dan [x] motorvoertuigen en 
aanhangwagens geparkeerd binnen een afstand van [x] m van elkaar, waarvan de 
houder bedrijfsmatig:
a. rijlessen verzorgt;
b. personen tegen betaling vervoert; of
c. onderhouds- of herstelwerkzaamheden verricht.

5.21 1 RegelVoor
Iedereen

toegestaan regelspecifiekgebied 
parkeren

indicatief parkeren Infrastructuur - 
wegen

5.5.6 2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het motorvoertuig dat persoonlijk door de houder wordt gebruikt; en
b. motorvoertuigen en aanhangwagens waaraan onderhouds- of herstelwerkzaamheden 
worden verricht die niet meer dan een uur vergen.

5.21 2 RegelVoor
Iedereen

toegestaan regelspecifiekgebied 
parkeren

indicatief parkeren Infrastructuur - 
wegen

5.5.6 Artikel 5.22 Defecte voertuigen
Met het oog op het doelmatig gebruik van de weg en het beperken van hinder worden 
motorvoertuigen, aanhangwagens en fietsen met rijtechnische gebreken niet langer dan 
[x] achtereenvolgende dagen op de [openbare weg](Artikel: 4.2) geparkeerd.

5.22 RegelVoor
Iedereen

toegestaan regelspecifiekgebied 
parkeren

indicatief parkeren Infrastructuur - 
wegen

5.5.6 Artikel 5.23 Parkeerdruk 5.23 RegelVoor
Iedereen

parkeerdrukgebied indicatief

5.5.6 1. Met het oog op het doelmatig gebruik van [de weg](Artikel: 4.2) en het beperken van 
hinder wordt in het parkeerdrukgebied niet langer dan [x] achtereenvolgende dagen 
geparkeerd met motorvoertuigen of aanhangwagens die bedoeld zijn voor recreatie.

5.23 1 RegelVoor
Iedereen

toegestaan parkeerdrukgebied indicatief parkeren Infrastructuur - 
wegen

5.5.6 2. In het parkeerdrukgebied wordt niet geparkeerd met:
a. reclamevoertuigen; en
b. motorvoertuigen en aanhangwagens die niet bedoeld zijn voor recreatie en die, met 
inbegrip van de lading, langer zijn dan [x] m of hoger zijn dan [x] m.

5.23 2 RegelVoor
Iedereen

toegestaan parkeerdrukgebied indicatief parkeren Infrastructuur - 
wegen

5.5.6 3. Het tweede lid, onder b, geldt niet op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur. 5.23 3 RegelVoor
Iedereen

toegestaan parkeerdrukgebied indicatief parkeren Infrastructuur - 
wegen

5.5.6 Artikel 5.24 Hinderlijk parkeren
Met het oog op het beperken van hinder worden motorvoertuigen en aanhangwagens 
die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan [x] m of hoger zijn dan [x] m, niet op 
zodanige wijze geparkeerd dat het uitzicht vanuit een verblijfsruimte onevenredig wordt 
belemmerd.

5.24 RegelVoor
Iedereen

toegestaan regelspecifiekgebied 
parkeren

indicatief parkeren Infrastructuur - 
wegen

5.5.6 Artikel 5.25 Maatwerkvoorschriften 5.25 RegelVoor
Iedereen

regelspecifiekgebied 
parkeren

indicatief

5.5.6 1. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de artikelen [5.3](Artikel: 
5.3) en [5.21](Artikel: 5.21) tot en met 5.24.

5.25 1 RegelVoor
Iedereen

regelspecifiekgebied 
parkeren

indicatief parkeren Infrastructuur - 
wegen

5.5.6 2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen [5.21](Artikel: 
5.21) tot en met 5.24.

5.25 2 RegelVoor
Iedereen

regelspecifiekgebied 
parkeren

indicatief parkeren Infrastructuur - 
wegen

5.7 Afdeling 5.7 Activiteiten met betrekking tot flora en fauna
5.7 Artikel 5.026 Oogmerken 

De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op: n.t.b.
5.026 RegelVoor

Iedereen
ambtsgebied exact floraFaunaActiviteit Natuurbescherming Artikel toegevoegd teneinde de (bovenliggende) 'activiteit met betrekking tot flora en fauna' te kunnen 

annoteren.
5.7.1 Paragraaf 5.7.1 Kappen van bomen De regels in deze paragraaf gelden voor elke boom in het gehele ambtsgebied. De regels in par. 5.7.2 gelden in 

aanvulling daarop alleen voor specifieke bomen. 
5.7.1 Artikel 5.26 Aanwijzing activiteiten 5.26 RegelVoor

Iedereen
ambtsgebied exact

5.7.1 1. Deze paragraaf gaat over het kappen van een boom. 5.26 1 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.1 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op een boom of houtopstand als bedoeld in 
artikel 5.31.

5.26 2 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.1 Artikel 5.27 Oogmerken 
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met het oog op: 
a. de beeldbepalende waarde van bomen;
b. de cultuurhistorische waarde van bomen;
c. het beschermen van de gezondheid; en
d. het beschermen van de biodiversiteit.

5.27 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.1 Artikel 5.28 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen 5.28 RegelVoor
Iedereen

ambtsgebied exact

5.7.1 1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom te kappen. 5.28 1 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht ambtsgebied exact boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming



5.7.1 2. Het verbod geldt niet voor:
a. bomen met een stamomtrek van minder dan [x] cm;
b. bomen die niet zichtbaar zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied [of: bomen in het 
achtererfgebied, waarvan de stam buiten de zone van [x] m vanaf de perceelgrens 
staat]; en
c. bomen die moeten worden gekapt op grond van de Plantenziektenwet of vanwege 
een aanschrijving op grond van artikel PM van de Algemene plaatselijke verordening.

5.28 2 RegelVoor
Iedereen

toegestaan ambtsgebied exact boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming boomstamomtrekMa
x

5.7.1 Artikel 5.29 Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning 
Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt:
a. iedere te kappen boom op een kaart, foto of tekening geïdentificeerd met een 
nummer en de locatie;
b. de reden voor het kappen van iedere boom opgenomen; en
c. de stamomtrek in centimeters van iedere boom aangegeven.

5.29 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht ambtsgebied exact boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.1 Artikel 5.30 Beoordelingsregels omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning kan worden geweigerd als de belangen, bedoeld in artikel 
5.27, onevenredig worden geschaad.
OF 
De omgevingsvergunning wordt alleen geweigerd als de belangen, bedoeld in artikel 
5.27, onevenredig worden geschaad.
OF
De omgevingsvergunning kan worden verleend:
a. als de boom gevaar of ernstige hinder veroorzaakt; of
b. vanwege een individueel of maatschappelijk belang, dat zwaarder moet wegen dan de 
belangen, bedoeld in artikel 5.27.

5.30 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht ambtsgebied exact boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 Paragraaf 5.7.2 Kappen van beschermde bomen en houtopstanden De regels in deze paragraaf gelden voor specifieke bomen en houtopstanden, zoals vermeld op de kaart met 
beschermde bomen en houtopstanden. Het werkingsgebied is het gebied waarin zich deze beschermde 
gevallen bevinden d.w.z. een contour (met een extra marge van bijv. 100m) om de buitenste bomen en 
houtopstanden.

5.7.2 Artikel 5.31 Aanwijzing activiteiten 5.31 RegelVoor
Iedereen

beschermde bomen 
punt, beschermde 
bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief

5.7.2 1. Deze paragraaf gaat over het kappen van een boom of vellen van een houtopstand 
die is opgenomen in het geometrische informatieobject “beschermde bomen en 
houtopstanden” in bijlage I bij dit omgevingsplan.

5.31 1 RegelVoor
Iedereen

beschermde bomen 
punt, beschermde 
bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 2. Deze paragraaf gaat niet over het dunnen van een houtopstand. 5.31 2 RegelVoor
Iedereen

beschermde bomen 
punt, beschermde 
bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 Artikel 5.32 Oogmerken
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met het oog op: 
a. het beschermen van de gezondheid;  
b. het beschermen van de biodiversiteit;  
c. het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden;
d. de beeldbepalende waarde van bomen; en 
e. de cultuurhistorische waarde van bomen.

5.32 RegelVoor
Iedereen

beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 Artikel 5.33 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen 5.33 RegelVoor
Iedereen

beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief

5.7.2 1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom te kappen of houtopstand te 
vellen.

5.33 1 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 2. Het verbod geldt niet voor:
a. het snoeien van bomen, als dat noodzakelijk is voor de instandhouding daarvan; en
b. het knotten of kandelaberen van reeds geknotte of gekandelaberde bomen.

5.33 2 RegelVoor
Iedereen

toegestaan beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 3. Het verbod geldt ook niet voor een boom die moet worden gekapt of houtopstand 
die moet worden geveld op grond van de Plantenziektenwet of vanwege een 
aanschrijving op grond van artikel PM van de Algemene plaatselijke verordening.

5.33 3 RegelVoor
Iedereen

toegestaan beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 Artikel 5.34 Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning
Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en 
bescheiden verstrekt:
a. een aanduiding van de te kappen boom of te vellen houtopstand op een kaart, foto of 
tekening;
b. de reden voor het kappen van de boom of vellen van de houtopstand; en
c. de mogelijkheid tot herbeplanten en, als het voornemen tot herbeplanten bestaat, de 
locatie daarvan, het aantal en de soorten.

5.34 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 Artikel 5.35 Beoordelingsregels omgevingsvergunning 5.35 RegelVoor
Iedereen

beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief

5.7.2 1. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend:
a. als de belangen, waarvoor de boom of houtopstand is aangewezen, anders dan door 
het in stand houden van de boom of houtopstand worden geborgd; of
b. vanwege zwaarwegende maatschappelijke belangen.

5.35 1 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 2. Bij vergunningvoorschrift kan een herbeplantingsplicht worden opgelegd. 5.35 2 RegelVoor
Iedereen

vergunningplicht beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 Artikel 5.36 Melding 5.36 RegelVoor
Iedereen

beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief



5.7.2 1. Het is verboden een boom te snoeien, knotten of kandelaberen zonder dit ten minste 
vier weken voor het begin ervan te melden.

5.36 1 RegelVoor
Iedereen

meldingsplicht beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 2. Bij de melding worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. een aanduiding van de te snoeien, knotten of kandelaberen boom op een kaart, foto 
of tekening, ieder voorzien van een nummer of aanduiding; en
b. als een boom wordt gesnoeid: een onderbouwing van de noodzaak daarvan.

5.36 2 RegelVoor
Iedereen

meldingsplicht beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 3. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen 
in artikel 5.33.

5.36 3 RegelVoor
Iedereen

meldingsplicht beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming

5.7.2 Artikel 5.37 Maatwerkvoorschriften
Het bevoegd gezag kan voor het snoeien, knotten of kandelaberen 
maatwerkvoorschriften stellen over artikel 5.3.

5.37 RegelVoor
Iedereen

beschermingsgebied 
bomen en 
houtopstanden, 
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

indicatief boomHoutopstandKapp
en

Natuurbescherming



activiteit naam groep locatie bovenliggendeActiviteit gerelateerdeActiviteit

activiteitVNGstaalkaart activiteit in omgevingsplan 
VNG-staalkaart

overig ambtsgebied nl.imow-
mn002.activiteit.Omgevingsplan
activiteit

wegWaterActiviteit activiteit op of bij wegen of 
bij wateren

overig ambtsgebied activiteitVNGstaalkaart

objectPlaatsenWeg object plaatsen op de 
openbare weg

wegactiviteit ambtsgebied wegWaterActiviteit

parkeren parkeren parkeeractiviteit ambtsgebied wegWaterActiviteit
uitritAanleggen uitrit aanleggen uitritactiviteit ambtsgebied wegWaterActiviteit
floraFaunaActiviteit activiteit met betrekking 

tot flora en fauna
flora- en fauna-activiteit ambtsgebied activiteitVNGstaalkaart

boomHoutopstandKappen boom of houtopstand 
kappen

kapactiviteit ambtsgebied floraFaunaActiviteit



norm naam groep waarde eenheid locatie

wegobjectLanger lengte object op de 
openbare weg

overig 999 meter ambtsgebied

wegobjectBreder breedte object op de 
openbare weg

overig 99 meter ambtsgebied

wegobjectHoger hoogte object op de 
openbare weg

overig 9 meter ambtsgebied

wegobjectTijd tijdsduur plaatsing object 
op de openbare weg

overig 24 uur ambtsgebied

uitritAantal aantal uitritten naar de 
openbare weg

overig 1 aantal rustige woonwijken

uitritBreedte breedte uitrit naar de 
openbare weg

overig 999 meter rustige woonwijken

uitritAfstand afstand uitrit naar de 
openbare weg tot kruising 
of bocht

overig 9999 meter rustige woonwijken

boomstamomtrekMax maximum stamomtrek  
waarvoor geen 
vergunningplicht geldt

overig 99 cm ambtsgebied



waarde naam groep waarde eenheid locatie



locatie id bron hoogte Achtergrond_bronbeschrijving Achtergrond_bronactualiteit Achtergrond_brontype
ambtsgebied ambtsgebied ambtsgebied.gml BRK 2020-01-01 achtergrond
bebouwingscontour houtkap bebouwingscontourHoutkap bebouwingscontour-houtkap.gml TOP10NL 2020-01-01 achtergrond
beschermde bomen en 
houtopstanden vlak

beschermdeBomenVlak bomenkaartvlak.gml BGT 2020-01-01 achtergrond

beschermde bomen punt beschermendeBomenPunt bomenkaartpunt.gml BGT 2020-01-01 achtergrond
beschermingsgebied bomen en 
houtopstanden

beschermingsgebiedBomen beschermingsgebied-bomen-
houtopstanden.gml

BGT 2020-01-01 achtergrond

openbare weg openbareWeg openbare-weg.gml BGT 2020-01-01 achtergrond
parkeerdrukgebied parkeerdrukgebied parkeerdrukgebied.gml BGT 2020-01-01 achtergrond
regelarmgebied parkeren parkerenregarmgebied parkerenregelarmgebied.gml BGT 2020-01-01 achtergrond
regelspecifiekgebied parkeren parkerenregpecifiekgebied parkerenregelspecifiekgebied.gml BGT 2020-01-01 achtergrond
rustige woonwijken rustigeWoonwijken rustige-woonwijken.gml BGT 2020-01-01 achtergrond
toestemmingsvrijgebied 
uitritten

uitrittoestemvrijgebied uitrittoestemmingsvrijgebied.gml BGT 2020-01-01 achtergrond

toestemmingsvrijgebied 
wegobjecten

wegobjecttoestemvrijgebied wegobjecttoestemmingsvrijgebied.
gml

BGT 2020-01-01 achtergrond

uitritvergunningplichtgebied uitritvergunninggebied uitritvergunningplichtgebied.gml BGT 2020-01-01 achtergrond
wegobjectvergunningplichtgebi
ed

wegobjectvergunninggebied wegobjectvergunningplichtgebied.g
ml

BGT 2020-01-01 achtergrond



Gebiedsaanwijzing type naam groep locatie

openbareWeg Beperkingengebied openbare weg Verkeer openbare weg
bebouwingscontourHoutkap Beperkingengebied bebouwingscontour houtkap Natuur bebouwingscontour houtkap
parkeerdrukgebied Beperkingengebied parkeerdrukgebied Verkeer parkeerdrukgebied


