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Inhoud 

Omgevingswet - mijn motivatie 
 
Omgevingswet  - rol van standaarden 
 
Programma standaarden omgevingswet en context 
 
Nieuwe principes – nieuwe standaarden 
 
Standaarden per omgevingsdocument 
 
Nog af te leggen parcours 
 



Gelijke informatiepositie voor 
iedereen - op hetzelfde moment 

- Bevoegd gezag  
- Initiatiefnemers  
- Belanghebbende 





OW en informatiestandaarden 



STOP 
STOD 
TPOD 

LVBB Bekendmaken (publiceren) 

LVBB Beschikbaar stellen 
Register 

Omgevingsdocumenten 

Overige DSO voorzieningen 

Opstellen/muteren OD 

Tekst 
doc 

TPOD 
doc 

DSO Stelselcatalogus 

Regels Ow vd 
bestuurslagen 

validator 

één grondslag 

software 

validator 

Invloed niet opwaarts 

één grondslag voor DSO 

Regels Ow vd 
bestuurslagen 



Context voor standaarden: 
 
 
Omgevingswet en meer 
 
Omgevingswet = ruimtelijke ordening en meer 
 
Dus voor OW standaarden: ruimtelijke ordening en meer2 



integratie 



IMRO: Geometrie wordt voorzien van machine-
leesbare attributen; aan geometrie wordt tekst 
gekoppeld 
 
STOP: Tekst wordt voorzien van machine-
leesbare attributen; aan tekst worden 
werkingsgebieden gekoppeld 

Effect op standaarden 



Geen redundantie 

Geo voegt alleen 
locatie toe, geen 

nieuwe informatie 

Machine-leesbaar 

STOP: samenhang tussen tekst, 
          waarden en werkingsgebied  

Betekenis wordt in 
tekst geduid 

Tekst::TekstElement

+ identificatie: anyURI
GeoObject

«FeatureType»

Geo::Locatieaanduiding

+ bron: URI [0..1]

+ identificatie: anyURI

+ naam: text [0..1]

+ idealisatie: Idealisatie

Semantiek::Triple

+ subject: ANY

+ eigenschap: URI

+ waarde: ANY

Container

Tekst::

Structuurelement

+werkingsgebied

1

definieert

+semantiek
0..*

gebruikt

+semantiek
0..*



Tekst::TekstElement

+ identificatie: URI
GeoObject

«FeatureType»

Geo::Locatieaanduiding

+ bron: URI [0..1]

+ identificatie: URI

+ naam: text [0..1]

Semantiek::Triple

+ subject: ANY

+ eigenschap: URI

+ waarde: ANY

Container

Tekst::

Structuurelement

gebruikt

+semantiek
0..*

+werkingsgebied

1..*

definieert

+semantiek
0..*

A 

C 
B 

Integratie van standaarden 

Tekst  

Semantiek  

Geo  

Linked data 



AMvB 

MR 

Omgevingsvisie 

Omgevingsplan 

Omgevingsverordening 

Waterschapsverordening 

Legger 

Projectbesluit 

Etc. (x24) 

Informatiemodel 
Berichtenmodel 
Presentatiemodel 

Tekst::TekstElement

+ identificatie: anyURI
GeoObject

«FeatureType»

Geo::Locatieaanduiding

+ bron: URI [0..1]

+ identificatie: anyURI

+ naam: text [0..1]

+ idealisatie: Idealisatie

Semantiek::Triple

+ subject: ANY

+ eigenschap: URI

+ waarde: ANY

Container

Tekst::

Structuurelement

+werkingsgebied

1

definieert

+semantiek
0..*

gebruikt

+semantiek
0..*



Model omgevingsdocument 



Model omgevingsplan 

normadressaat 
onderwerp 
regelkwalificatie 
thema 
type regel 
activiteit 

titel 

begrip 
term 
definitie gebruiksactiviteit 

regelkwalificatie functie omgevingsnorm 

omgevingswaarde 

werkingsgebied 
geometrie 

Attributen in tekstblokken 

Attributen aan 
tekstblokken 



HOOFDSTUK 3 FUNCTIETOEDELING 

Afdeling 3.1 Regels over functies en functiegebonden  

   activiteiten 
 

§ 3.1  Bedrijf  categorie 2 
 

Artikel 3.1  Doel van de functietoedeling 
1. Het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' is bedoeld voor 
 activiteiten die passen bij een bedrijf met een lichte milieucategorie met 
een beperkte uitstraling op het omringende gebied. 

 
Artikel 3.2  Toegelaten gebruiksactiviteiten 
1. Ter plaatse van het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' 
 mogen de locatie en de daarop voorkomende bouwwerken worden 
 gebruikt voor de volgende gebruiksactiviteiten:  
 a. Het uitoefenen van bedrijfstypen van categorie 2 die voorkomen op 
  de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen 
 b. Typeactiviteit= het wonen in een bedrijfswoning 
 c. het aanleggen en instandhouden van nutsvoorzieningen; 
 d. het aanleggen en instandhouden van voorzieningen voor de   
  waterhuishouding;  
 e. het aanleggen en instandhouden van tuin en/of erf. 

 



1. Structuur 
HOOFDSTUK 3 FUNCTIETOEDELING 

Afdeling 3.1 Regels over functies en functiegebonden  

   activiteiten 
 

§ 3.1  Bedrijf  categorie 2 
 

Artikel 3.1  Doel van de functietoedeling 
1. Het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' is bedoeld voor 
 activiteiten die passen bij een bedrijf met een lichte milieucategorie met 
een beperkte uitstraling op het omringende gebied. 

 
Artikel 3.2  Toegelaten gebruiksactiviteiten 
1. Ter plaatse van het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' 
 mogen de locatie en de daarop voorkomende bouwwerken worden 
 gebruikt voor de volgende gebruiksactiviteiten:  
 a. Het uitoefenen van bedrijfstypen van categorie 2 die voorkomen op 
  de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen 
 b. Typeactiviteit= het wonen in een bedrijfswoning 
 c. het aanleggen en instandhouden van nutsvoorzieningen; 
 d. het aanleggen en instandhouden van voorzieningen voor de   
  waterhuishouding;  
 e. het aanleggen en instandhouden van tuin en/of erf. 

 

Hoofdstuk 
 
Afdeling 
 
 
 
Paragraaf 
 
Artikel 
 
Lid 
 
 
Artikel 
 
Lid 
 
Lijst item 
 
Lijst item 
Lijst item 
Lijst item 
 
Lijst item 
 
 



Inhoud - annotatie 
HOOFDSTUK 3 FUNCTIETOEDELING 

Afdeling 3.1 Regels over functies en functiegebonden  

   activiteiten 
 

§ 3.1  Bedrijf  categorie 2 
 

Artikel 3.1  Doel van de functietoedeling 
1. Het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' is bedoeld voor 
 activiteiten die passen bij een bedrijf met een lichte milieucategorie met 
een beperkte uitstraling op het omringende gebied. 

 
Artikel 3.2  Toegelaten gebruiksactiviteiten 
1. Ter plaatse van het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' 
 mogen de locatie en de daarop voorkomende bouwwerken worden 
 gebruikt voor de volgende gebruiksactiviteiten:  
 a. Het uitoefenen van bedrijfstypen van categorie 2 die voorkomen op 
  de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen 
 b. Typeactiviteit= het wonen in een bedrijfswoning 
 c. het aanleggen en instandhouden van nutsvoorzieningen; 
 d. het aanleggen en instandhouden van voorzieningen voor de   
  waterhuishouding;  
 e. het aanleggen en instandhouden van tuin en/of erf. 

 

titelonderwerp 
 
titelonderwerp 
 
 
 
hoofdfunctie/functie 
 
regelkwalificatie 
normadressaat: 
Eenieder 
typeRegel: 
Regel met directe werking 
 
Regelkwalificatie 
normadressaat: 
Eenieder 
typeRegel: 
Regel met directe werking 
 
gebruiksactiviteit 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 3 FUNCTIETOEDELING 

Afdeling 3.1 Regels over functies en functiegebonden  

   activiteiten 
 

§ 3.1  Bedrijf  categorie 2 
 

Artikel 3.1  Doel van de functietoedeling 
1. Het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' is bedoeld voor 
 activiteiten die passen bij een bedrijf met een lichte milieucategorie met 
een beperkte uitstraling op het omringende gebied. 

 
Artikel 3.2  Toegelaten gebruiksactiviteiten 
1. Ter plaatse van het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' 
 mogen de locatie en de daarop voorkomende bouwwerken worden 
 gebruikt voor de volgende gebruiksactiviteiten:  
 a. Het uitoefenen van bedrijfstypen van categorie 2 die voorkomen op 
  de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen 
 b. Typeactiviteit= het wonen in een bedrijfswoning 
 c. het aanleggen en instandhouden van nutsvoorzieningen; 
 d. het aanleggen en instandhouden van voorzieningen voor de   
  waterhuishouding;  
 e. het aanleggen en instandhouden van tuin en/of erf. 

 

1 werkingsgebied 
2 Locaties 

werkingsgebied 
id=”id.080ce177bdf14a
84a1ee6df3ca9a9a3d 

Werkingsgebied 



<hoofdstuk> 
HOOFDSTUK 3 <TITEL PROPERTY=”TPOD:TITELONDERWERP”>FUNCTIETOEDELING</TITEL> 

<afdeling> 
Afdeling 3.1 <titel property=”tpod:titelonderwerp”>Regels over functies en functiegebonden 

activiteiten</titel> 

<paragraaf> 
§ 3.1 <tpod:Functie><functie><hoofdfunctie>Bedrijf</hoofdfunctie> categorie2</functie></tpod:Functie> 

<werkingsgebied id=”id.080ce177bdf14a84a1ee6df3ca9a9a3d”> 
 <artikel> 
<tpod:normadressaat=”eenieder”> 
<tpod:typeRegel=”regel met directe werking”>  

Artikel 3.1  <inline property="tpod:regelKwalificatie">Doel van de functietoedeling</inline> 

<lid> 
1. Het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' is bedoeld voor activiteiten die passen bij een bedrijf met een lichte milieucategorie met een 

beperkte uitstraling op het omringende gebied. 

</lid> 
<artikel> 
<tpod:normadressaat=”eenieder”> 
<tpod:typeRegel=”regel met directe werking”>  

Artikel 3.2  <inline property="tpod:regelKwalificatie">Toegelaten gebruiksactiviteiten</inline> 

<lid> 
1. Ter plaatse van het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' mogen de locatie en de daarop voorkomende bouwwerken worden gebruikt 

voor de volgende gebruiksactiviteiten:  
<lijst> 

a. <inline property=”tpod:gebruiksactiviteit”>het uitoefenen van bedrijfstypen van categorie 2 die voorkomen op de bij deze regels behorende <link 
uri="...">Lijst van toegelaten bedrijfstypen<link></inline>; 

b. Typeactiviteit= <inline property=”tpod:gebruiksactiviteit”>het wonen in een bedrijfswoning</inline>; 
c. <inline property=”tpod:gebruiksactiviteit”>het aanleggen en instandhouden van nutsvoorzieningen</inline>; 
d. <inline property=”tpod:gebruiksactiviteit”>het aanleggen en instandhouden van voorzieningen voor de waterhuishouding</inline>;  
e.  <inline property=”tpod:gebruiksactiviteit”>het aanleggen en instandhouden van tuin en/of erf</inline>. 

</lijst> 

</lid> 
</artikel> 



Gecodeerd in XML: voor machine 



HOOFDSTUK 3 FUNCTIETOEDELING 

Afdeling 3.1 Regels over functies en functiegebonden  

   activiteiten 
 

§ 3.1  Bedrijf  categorie 2 
 

Artikel 3.1  Doel van de functietoedeling 
1. Het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' is bedoeld voor 
 activiteiten die passen bij een bedrijf met een lichte milieucategorie met 
een beperkte uitstraling op het omringende gebied. 

 
Artikel 3.2  Toegelaten gebruiksactiviteiten 
1. Ter plaatse van het werkingsgebied van de functie 'Bedrijf categorie 2' 
 mogen de locatie en de daarop voorkomende bouwwerken worden 
 gebruikt voor de volgende gebruiksactiviteiten:  
 a. Het uitoefenen van bedrijfstypen van categorie 2 die voorkomen op 
  de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen 
 b. Typeactiviteit= het wonen in een bedrijfswoning 
 c. het aanleggen en instandhouden van nutsvoorzieningen; 
 d. het aanleggen en instandhouden van voorzieningen voor de   
  waterhuishouding;  
 e. het aanleggen en instandhouden van tuin en/of erf. 

 

werkingsgebied 

Eindbeeld 



Zicht op wat er gedaan werd en gedaan wordt 

Wat we hebben gedaan: 
•STOP standaard ontwikkeld 

•STOD variant TPOD sjabloon qua principe 

•1e Uitwerking van TPOD schema’s voor: 

Omgevingsverordening 

Omgevingsvisie 

Omgevingsplan (opzet) 

AMvB  

Ministeriele Regeling 

Waterschapsverordening 

Legger 

•V061 commentaar verwerkt 

• Wat we nog gaan doen in Q2: 
• POC1 werking V07 toetsen aan ROD 

• Uitwerken TPOD +5 omgevingsdocumenten 

• Documenteren V07 

• Informatiepunt opzetten 

• POC2 voorbereiden (gebruikers-
/softwareleveranciers): vanmiddag! 

•Wat we nog gaan doen 
in Q3: 
• POC2 uitvoeren (gebruikers-

/softwareleveranciers) 

• Uitwerken TPOD omgevingsdocumenten 

• (internet) Consultatie V.08 

• N.t.b (AGILE werken) 

 
Themasessie Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten 13.04.2017 




