Waardenlijst
Activiteitengroep (limitatief)
aanlegactiviteit
aansluitactiviteit
beperkingengebiedactiviteit
bodemactiviteit
bouwactiviteit
busactiviteit
cultureel-erfgoedactiviteit
dierenactiviteit
evenementactiviteit
festiviteitactiviteit
flora- en fauna-activiteit
gebruiksactiviteit
horecaactiviteit
kampeeractiviteit
kapactiviteit
ligplaatsactiviteit
lozingsactiviteit
luchthavenactiviteit
metroactiviteit
monumentenactiviteit
mijnbouwlocatieactiviteit
milieubelastende activiteit
natuuractiviteit (NNN)
Natura 2000-activiteit
Noordzee-activiteit
omgevingsplanactiviteit
ontgrondingsactiviteit
openbaarvervoersactiviteit
oplaadactiviteit
opslagactiviteit
parkeeractiviteit
reclameactiviteit
rookactiviteit
sloopactiviteit
snuffelmarktactiviteit
spoorwegactiviteit
standplaatsactiviteit
stortingsactiviteit
terrasactiviteit
verrichten-van-werken-en-werkzaamhedenactiviteit
hondenuitlaatactiviteit
uitwegactiviteit
strand
wateractiviteit
waterontrekkingsactiviteit
waterstaatswerkenactiviteit
wegactiviteit
werelderfgoedactiviteit
overig
zeehaven

Activiteiten (uitbreidbaar)
agrarische activiteit
beperkingengebiedactiviteit installatie in waterstaatswerk
beperkingengebiedactiviteit burgerluchthaven van regionale betekenis
beperkingengebiedactiviteit bijzondere spoorweg
beperkingengebiedactiviteit gemeentelijke weg
beperkingengebiedactiviteit hoofdspoorweg
beperkingengebiedactiviteit installatie in waterstaatswerk
beperkingengebiedactiviteit lokale spoorweg
beperkingengebiedactiviteit luchthaven
beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie
beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie in waterstaatswerk
beperkingengebiedactiviteit niet-mijnbouwinstallatie in waterstaatswerk
beperkingengebiedactiviteit provinciale weg
beperkingengebiedactiviteit rijksweg
beperkingengebiedactiviteit waterschapsweg
beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerk
beperkingengebiedactiviteit weg
binnenschietbaanactiviteit
boringsactiviteit
bouwactiviteit drijvend bouwwerk
bouwactiviteit ruimtelijk
bouwactiviteit seizoensgebonden bouwwerk
bouwactivteit technisch
buitenschitebaanactiviteit
cites-activiteit
exploiteren natte koeltoren
exploiteren stookinstallatie
exploiteren zendmast
gelegenheid bieden tot zwemmen
gelegenheid bieden tot baden
grondwateractiviteit
in stand houden bouwwerk
invasieve-exotenactiviteit
jachtgeweeractiviteit
lozingsactiviteit op oppervlaktewaterlichaam
lozingsactiviteit op zuiveringtechnisch werk
milieubelastende activiteit gevolgen grondwater
milieubelastende activiteit mijnbouwwerk
milieubelastende activiteit ippc-installatie
milieubelastende activiteit Seveso-richtlijn
milieubelastende activiteit stortplaats
omgevingsplanactiviteit buitenplans
onderhoudsactiviteit
religieuze activiteit
rijksmonumentenactiviteit
rijksmonumentenactiviteit archeologisch monument
spelactiviteit
stortingsactiviteit op zee
totstandbrengen installatie of werk
uitoefening defensietaken
valkeniersactiviteit
winning delfstoffen
Alle activiteiten die als Activiteitengroep zijn genoemd

Kwalificatie activiteitregel
beoordelingsregel
gebod
indieningsvereiste
meldingsplicht
toegestaan
verbod
vergunningplicht

Functiegroep (limitatief)
agrarisch
bebouwde kom
bedrijf
bedrijventerrein
belemmeringengebied
beschermde boom
beschermd monument
beschermd dorpsgezicht
beschermd stadsgezicht

Omgevingsnormgroep (limitatief) -> volgens TPOD Omgevingsplan uitbreidbaar
geluid
maatvoering bouwen
luchtkwaliteit
parkeren
overig
etc
zie opmerkingen + toevoegingen omgevingswaardegroep

bos

veiligheid

Eenheid (uitbreidbaar)
liter
meter
odour unit
dB
μg/l
μg/kg
mg N
mg/l
°C
m2

centrumgebied
cultuur
detailhandel
dienstverlening
evenement
groen
grondwaterbeschermingsgebied
herstructureringsgebied
horeca
industrie
kantoor
leiding
ligplaats
maatschappelijk
natuur
ontspanning
openbaar gebied
groot openbaar water
overig
recreatie
sport
staanplaats
standplaats
transformatiegebied
terras
mobiliteit
jachthaven
verkeer
verweving
waarde
water
waterstaat
waterwingebied
weg
werelderfgoed
wonen
woongebied
woonwagenstandplaats
begraafplaats
dagrecreatie
verblijfsrecreatie
haven
luchthaven
landgoed (ivm meerdere functies)
infrastructuur
leiding
nationaal landschap
openheid (ivm provinciale verordeningen)

luchtkwaliteit
waterkwaliteit
zwemlocaties
overig
veiligheid waterkering (waarom als je al de groep 'veiligheid' hebt?)
gezondheid
duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie
omgevingskwaliteit, stedenbouwkundige kwaliteit
geluid, trilling, licht, geur
groen, natuur, bodem
etc.

Beperkingengebiedgroep (limitatief)
aandachtsgebieden (brand, explosie)
bebouwde kom
behoud van ruimte voor toekomstige functies
biotopen
geluidzone
geurzone
gevoelige functie

Beperkingengebied (uitbreidbaar)
andere burgerluchthaven van nationale betekenis
andere installatie dan mijnbouwinstallatie
bijzondere spoorweg
binnenhaven
burgerluchthaven van regionale betekenis
hoofdspoorweg
kasteelbiotoop

Omgevingswaardegroep (limitatief) -> uitbreidbaar of vollediger!

Relatiekwalificatie (limitatief)
is aanvulling op
is afwijking op
is uitzondering op
Verplichtingensoort (limitatief)
andere verplichting
inspanningsverplichting
resultaatsverplichting

Regelkwalificatie (limitatief)
aanwijzing
afwijkregel
attribueren bevoegdheid maatwerkvoorschriften te stellen
attribueren bevoegdheid vergunningvoorschriften te stellen
attribueren bevoegdheid ontheffing te verlenen
attribueren bevoegdheid maatwerkregels te stellen
informatieplicht
instructieregel
kostenverhaalregel
monitoringsregel
onderzoeksplicht
oogmerk
procedureregel
toepassingsbereik
treffen maatregel
treffen gelijkwaardige maatregel
uitzonderingsmogelijkheid
verstrekken gegevens en bescheiden
zorgplicht
overig

3

m
aantal
kPa
cm
kg
mm
Tkrit
Tkook
km
mg/l-N
mg/l-P
Lden
Lnight
Laeq (ivm festiviteiten)
dB(A)
%
uur
minuut
seconde
dagperiode
avondperiode
nachtperiode
dagperiode
minuut
km

grondwaterbeschermingsgebied
industrie
installatie in waterstaatswerk (waarom als je al de groep 'waterstaatswerk' hebt?)
kasteel
landgoed - buitenplaats
leiding
LPG
luchthaven
molen
natuur
openbaar gebied
radar
spoorweg
stiltegebied
veehouderij
veiligheid
waterstaatswerk
weg
windturbine
overig

landgoedbiotoop
lokale spoorweg
LPG
luchthaven Schiphol
marinehaven
mijnbouwinstallatie
militaire luchthaven
molenbiotoop
rangeerterrein
vaarweg
waterstaatswerk in beheer bij gemeente
waterstaatswerk in beheer bij provincie
waterstaatswerk in beheer bij Rijk
waterstaatswerk in beheer bij waterschap
weg in beheer bij gemeente
weg in beheer bij provincie
weg in beheer bij Rijk
weg in beheer bij waterschap
windturbine (bij welk beperkingengebiedgroep zou deze horen?)
woon-werkbiotoop
zeehaven
zonnepark
Beperkingen genoemd in Beperkingengroep

Onderwerp (uitbreidbaar) zie opmerkingen/toevoegingen bij Thema en Omgevingswaardegroep
afval
afvalwaterbeheer
agrarisch
bodemdaling
bodemenergie
defensie
dienstverlening
duisternis
ecologie
energiebesparing
energieproductie
erfgoed
geluidhinder
geur
grondwaterbescherming
industrie
logistiek
mijnbouw
nationaal landschap

Thema (uitbreidbaar)
bouwwerken (uit art. 1.2 OW)
bodem
cultureel erfgoed
duurzaamheid
energie
externe veiligheid
gebiedstype bedrijven
gebiedstype buiten centrum
gebiedstype centrum dorps
gebiedstype centrum stedelijk
gebiedstype groen stedelijk
gebiedstype industrie
gebiedstype kantoren en publieksintensief
gebiedstype landelijk gebied: agrarisch
gebiedstype landelijk gebied: hoofdfunctie natuur
gebiedstype landelijk gebied: stedelijk uitloopgebied
gebiedstype landelijk gebied: verweving van functies
gezondheid
infrastructuur

