Notitie

Contactpersoon
<Eric van Capelleveen>
Projectleider PR04

Referentie van werkingsgebieden

M <0653260109>
Datum
<7.12.2018>

In deze notitie wordt toelichting gegeven over het gebruik van
referentieachtergronden bij kaartillustraties binnen een besluit. De inhoud wordt
onderdeel van het presentatiemodel en de toepassingsprofielen. Deze beschrijving
maakt deel uit van de V097 levering eind december 2018
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Achtergrond
Besluiten binnen de Omgevingswet kennen werkingsgebieden. De juridische regels
borgen deze middels een verwijzing naar informatieobjecten; een op zichzelf
staand geheel van gegevens met een eigen identiteit, zoals een lijst, een register
of een database. Een werkingsgebied noemen we een geo-informatieobject. Van
een geo-informatieobject dient een illustratie in de vorm van een interactief
kaartbeeld beschikbaar te zijn voor de kenbaarheid van het besluit. Deze
onderdelen landen ook in de geconsolideerde versie.
Deze notitie gaat over de referentie van de geo-informatieobjecten in relatie met
de te tonen achtergrond.
Geo-informatieobjecten in een besluit presenteren
Binnen een besluit kunnen de geo-informatieobjecten in twee illustratievormen
voorkomen. De eerste betreft de hyperlink vanuit de verwijzing. Deze hyperlink
verwijst naar een pagina waarop zowel een interactieve kaart met het betreffende
object zichtbaar is als een mogelijkheid tot het downloaden dan de set objecten.
Een tweede mogelijkheid is het invoegen van een samengesteld kaartbeeld in de
lopende tekst. In dit interactieve kaartframe zijn verschillende informatieobjecten
gecombineerd en gesymboliseerd zichtbaar.
De illustratie van een informatieobject of van andere regel(s) is geen onderdeel
van het authentieke besluit, omdat dezelfde informatie op een andere manier is
vastgelegd – in tekst of via een verwijzing naar het informatieobject. Dit betekent
dat de ondergrond in deze kaartillustraties niet reproduceerbaar hoeft te zijn. Een
omgeving is vrij een actuele ondergrond te tonen binnen de kaartillustraties.
Geo-informatieobjecten refereren
Wel moet duidelijk zijn welke referentie en versie gebruikt is voor de begrenzing
van de werkingsgebieden. Zoals hierboven geduid hoeft deze versie niet te
worden getoond bij de illustratie in de bekenmaking. Bij een rechtszaak dient deze
referentie wel te kunnen worden gereproduceerd. De STOP/TP standaard kent
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kenmerken om deze informatie vast te leggen. Deze informatie heeft juridische
betekenis, maar is geen onderdeel van het authentieke deel van het besluit.
Het kenmerk Bron kent een verwijzing van een geometrie naar de gebruikte
ondergrond waarop deze gebaseerd is.
De verwijzing naar een werkingsgebied kent een idealisatie die aangeeft hoe hard
de begrenzing ervan moet worden geïnterpreteerd.
Voor de gebruikte referentie of achtergrond van de werkingsgebieden kan worden
volstaan met een verwijzing; de referentieobjecten hoeven geen onderdeel te zijn
van het besluit of te worden meegestuurd. Wel moet de gebruikte referentie
reproduceerbaar zijn bij een rechtszaak. Het bevoegd gezag is hier
verantwoordelijk voor, maar kan hiervoor gebruik maken van de landelijke
voorzieningen in het kader van de basisregistraties. Hoewel er geen directe online
beschikbaarheid is, is de historie wel in de registraties geborgd.
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