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Wat verandert er met de nieuwe omgevingswet? 
1 Ruimtelijke plannen 
2 Activiteitenbesluit internet module (AIM) 
3 Omgevingsloket online (OLO) 
 
Samen in één voorziening, zoals beschreven in de nieuwe 

omgevingswet. Decentralisatie van de juridische onderdelen. 



Omvang huidige dienstverlening 



Decentralisatie 

2021 2021 



De uitdaging van STTR in het kort: 

Hoe hoog wordt het nieuwe bouwwerk? 

5 meter of lager 

Hoger dan 5 meter 

Een garage is een  
bijbehorend bouwwerk 

Hoofdstuk II.  
Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische 
gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist 
 
Artikel 2 
Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze 
activiteiten betrekking hebben op: 
 
3. Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding 
daarvan in achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het 
oorspronkelijke hoofdgebouw, niet hoger dan 
1.  5 meter 
2.  0,3 meter boven de bovenkant van het afscheidingsconstructie met 

de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw 
3.  het hoofdgebouw 

toepasbare 
regels 

juridische 
regels 

Heb ik een vergunning nodig om op postcode  
2585 ST 58 een garage te bouwen? 



“Van wet tot loket” 

1 12 

21 380 

415 



Standaard Toepasbare 
Regels 
 
Waarom een standaard? 



Toepasbare regels uitgangspunten 
Juridische planmakers maken juridische regels. 
 
Overheden zijn zelf verantwoordelijk voor het toepasbaar maken van de eigen 

regels en digitale werkingsgebieden. 
 
Overheden kiezen zelf hoe ze de toepasbare regels gaan maken. De regels 

moeten volgens een standaard (STTR) worden aangeboden aan het DSO. 
 
Overheden zullen gebruik willen maken van software en methode(s) voor het 

maken van hun toepasbare regels.  
 
Toepasbare regels worden geverifieerd en ontvangen door de regels 

ontvangen service. Inhoudelijke validatie is de verantwoordelijkheid van 
het aanleverende bevoegd gezag. 



Hoofdstuk II.  
Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische 
gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist 
 
Artikel 2 
Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op: 
 
3. Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in 
achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijke 
hoofdgebouw, niet hoger dan 
1.  5 meter 
2.  0,3 meter boven de bovenkant van het afscheidingsconstructie met de 

tweede bouwlaag van het hoofdgebouw 
3.  het hoofdgebouw 

Wat zit er in de STTR Onderdelen van de standaard 

Lagenmodel 

Geometrie 

DMN DMN+ 

Verificaties IMTR Regels ontvangen 



Het lagenmodel 



Standaard Toepasbare 
Regels 
 
Praktijkvoorbeeld: 
de dakkapel 



Praktijkproef dakkapel: 
 
-  Doel: voor een eenvoudig onderwerp onderzoeken  

-  of de lokale regels van Den Haag en Leiden vergelijkbaar zijn 
-  of deze regels te vertalen zijn in toepasbare regels 
-  of deze regels vertaalbaar zijn naar input voor het DSO-loket 

 
-  Proces: bijeenkomsten, uitwerk-sessies, bouwen! 

-  Scope:  
-  Eenvoudig proces, zonder samenloop met andere gezagen 
-  Uitgangspunt is de huidige wet- en regelgeving 
-  Beperkt aantal gemeenten (2) 
-  Focus op haalbaarheid: geen aandacht voor opmaak user 

interface, leesbaarheid van tekst (B1 taalniveau) of clickbare 
contouren. Slechts beperkte juridische toets. 



Resultaten: 
 
1. Regels zijn succesvol vertaald naar input voor het DSO loket: 

technische haalbaarheid is daarmee aangetoond 

2.  Inzicht in tijdsbesteding: twee gemeenten, één proces, één 
bestemmingsplan: 4 middagen plus enig huiswerk, voor ongeveer 3 
specialisten per gemeente 

https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingswet/toepasbare-regels-en-
vragenbomen-de-omgevingswet  
 

grondslag: bron: Vragen
conclusie/vervol
gstap: Opmerkingen:

Een dakkapel is een op een schuin dak te bouwen uitbouw. Een dakkapel heeft 
twee verticale zijkanten, een verticale voorkant en een eigen dak.

01. wat is de locatie van het hoofdgebouw
02.  GEO Is er sprake van een monument (gem./prov./rijk) ja/nee Ja: ga naar 21                                     

Nee: ga naar 03
 

03. GEO Is hoofdgebouw gelegen in Rijks beschermd Stadsgezicht ja/nee Ja: ga naar 04                    
Nee:  ga naar 04

04. Bijl.II art. 3, 3/a (GEO) Ligt hoofdgebouw in welstandsvrije zone (of is het bouwwerk welstandsvrij) ja/nee Ja:   ga naar 10                                              
Nee: ga naar 05   

05. Bijl.II art. 2, 4/f1 Betreft het plaatsing op een woonwagen ja/nee Ja: ga naar 21                                 
Nee: ga naar 08

06. Bijl.II art. 2, 4/f2 Betreft het plaatsing op een tijdelijk bouwwerk ja/nee Ja: ga naar 21                                  
Nee: ga naar 08

07. Bijl. II art. 2, 4/f3 Betreft het plaatsing op een recreatief nachtverblijf voor één huishouden ja/nee Ja:  ga naar 21                                
Nee: ga naar 08

08. Betreft het plaatsing op voordakvlak ja/nee Ja: ga naar 21                                  
Nee: ga naar 09

09. Bijl.II art. 2, 4 
aanhef

betreft het plaatsing op achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk 
gebied gekeerd zijdakvlak

ja/nee Ja: ga naar 10                                 
Nee: ga naar 21

10. Bijl. II art.2, 4a Is dakkapel voorzien van plat dak ja/nee Ja: ga naar 11                                 
Nee: ga naar 21

11. Bijl. II art. 2, 4b gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m ja/nee Ja: ga naar 12                                 
Nee: ga naar 21  

12. Bijl. II art. 2, 4c Is onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet ja/nee Ja: ga naar 13                                   
Nee: ga naar 21 

13. Bijl. II art. 2, 4d Is bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok, ja/nee Ja: ga naar 14                                   
Nee: ga naar 21 

14. Bijl. II art. 2, 4e Zijn zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak ja/nee Ja: ga naar 20                                   
Nee: ga naar 21

15. Is er sprake van een gesloten binnengebied ja/nee Ja: ga naar 20                                   
Nee: ga naar 21         

Regel uit Haagse 
Welstandsnota

16. Is er sprake van een beschermd soort ja/nee

20. Vergunningvrij  
21. Vergunningplichtig: indienen aanvraag



Vergunningscheck: 
 
1. Bepalen structuur – onderdelen die van belang zijn 
2. Bepalen gegevens – wat wil je weten? 
3. Hoe hangen de gegevens samen - beslistabel 
4. Bepalen vraagstelling aan de initiatiefnemer 
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Vergunningscheck: Beslistabel 



Vergunningscheck: 
 
1. Bepalen structuur – onderdelen die van belang zijn 
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Vergunningscheck: Vraagstelling aan de initiatiefnemer 



Praktijkcasus Dakkapel – Beslisstructuur Aanvraag 



Impressie loket: generiek 



Impressie loket: generiek 



Praktijkcasus Dakkapel – Beslisstructuur Aanvraag 



Impressie loket: door LBG 



Praktijkcasus Dakkapel – Beslisstructuur Aanvraag 



Impressie loket: door LBG 



Standaard Toepasbare 
Regels 
 
Wie maken straks 
toepasbare regels? 



Zorg 
Ik ben een pionier, nog niet iedereen kan 
mee, nog niet iedereen begrijpt het 

Persoonlijke 
eigenschappen 

Opleiding 

Grote lijnen in de gaten houden 

Gericht op samenwerking 

Communicatief 

Betere dienstverlening 
Niet vragen wat we al weten 

Samen een beter omgevingsloket 

Iedereen op 1 lijn over wat we de burger vragen 

Snufje GEO 

Sleutelfiguur tussen ICT en 
juristen, denkt de toepasbare 
regel uit in het geheel, maakt 
het passend in het beleid van 
het LBG, in afstemming met 
de gerelateerde LBGs. 

MICHIEL 
Juridisch adviseur 

HBO / WO 

Affiniteit met ICT 

Juridisch advies 
Bekend met wetgeving 

Moet juridisch kloppen 

Op de hoogte blijven 

Relevante beleidsmatige richting 

Taak 

Kennis 

Doelen 



Zorg 

Persoonlijke 
eigenschappen 

Opleiding 

Analytisch 

Nauwkeurig Gestructureerd 

Digitaal is leuk 
Minder papier 

Moet juridisch kloppen 
Moet begrijpelijk zijn voor eindgebruiker 

Eenvoudig loket 

MARGREET 
Regelanalist, regelbeheerder 

WO 

Juridische regels 
zijn nog niet goed 
toepasbaar te 
maken, dat moet 
anders 

Business rules 

Ontwerp- en modelleer 
technieken 

Wijzigingen snel doorvoeren 
Samenhang tussen dingen 

Geordend Precies 

Technische bedrijfskunde 
Informatietechnologie 

Biologie 

Voegt activiteiten en onderwerpen 
toe aan de functionele structuur.  
Is opsteller en beheerder van de 
toepasbare regels. Taak 
Kennis 

Doelen 



Ervaringen van andere gemeenten 
Nijmegen: 
 
- Planjuristen kunnen dit leren 
-  Er is ondersteuning nodig om 

de eerste stappen te zetten 
-  Zoveel mogelijk samen doen 

met andere gemeenten of de 
taken verdelen 

Den Haag / Leiden: 
 
- Kennis nodig om dit te doen 
- Kennis hebben we zelf niet in 

huis 
- Zoveel mogelijk gebruik maken 

van services VNG 



Standaard Toepasbare 
Regels 
 
Lagen in detail: DMN 



Bedrijfsregellaag - DMN 



Bedrijfsregellaag – Beslistabel / FEEL 



30-05-18 

Conversieregellaag (optioneel) 



Standaard Toepasbare 
Regels 
 
Lagen in detail: DMN+ 



Uitvoeringsregellaag 



Interactieregellegellaag / Content 

Classificatie 

Groeperen 

Vraagvolgorde 
Datatype 

i Toelichting 



Standaard Toepasbare 
Regels 
 
Aanleveren 



Regels ontvangen service 



Geo 
server 

Syntactisch Semantisch Functioneel 





RTR 

TR’s 

Activiteit 



Standaard Toepasbare 
Regels 
 
Uitvoeren 



Bevragen van Toepasbare regels  

Geo 
server 

Vragen 
(UR’s) 

RTR 

TR’s 

Activiteit 

Heb ik een vergunning nodig om op postcode  
2585 ST 58 een garage te bouwen? 



Standaard Toepasbare 
Regels 
 
Wat kan ik nu doen? 



STTR en IMTR 
STTR = STandaard Toepasbare 

Regels 
 

IMTR = Informatie Model 
Toepasbare Regels 

 
 





Open stelsel: ontwikkelaarsportaal 



Afsluiting 



Heeft u nog vragen na afloop van deze bijeenkomst? 
 
Bij vragen, kijk op: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/ 
 
Is er daar geen antwoord op de vragen te vinden, stel ze via: 
toepasbareregels@rws.nl 
 
Verder is er documentatie te vinden op:  
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/documenten/ 
 


