
 

 
 

Alles wat je eigenlijk al over de 

standaarden had willen weten… 
Door: Nienke Jansen en Luc de Horde, Geonovum 



Publicatieproces OW-besluiten 



Annotaties 

• Besluit 

• Tekst 

• Werkingsgebied, 
vastgelegd in 
informatieobject(en) 
  

• Metadata 

• Soort digitaal 
document 

• Bevoegd gezag 

• Datum vaststelling 

 

Alleen voor DSO-LV (specifiek): 

• Functie 

• Activiteit 

• Beperkingengebied 

• Omgevingswaarde 

• Omgevingsnorm 

 

Voor LVBB en DSO-LV 
(generiek): 

• Locatie 

• Thema  

• Onderwerp 

• Regelkwalificatie 

• (Normadressaat) 

 

= presentatie op kaart 

Besluit 



Publicatieproces OW 

besluiten 



informatieobjecten 

= juridisch 





Relatie regeltekst - informatieobject 



Effect van gebruik informatieobject 



Effect van gebruik informatieobject: 

informatie op maat 

Norm/normwaarde 

>  annotaties 



Effect van niet gebruiken 

informatieobject 

>  annotaties 



Huidige Verordening 
•Artikel 2.1: Toedeling vaarwegbeheer 

1. De provincie Utrecht is belast met het vaarwegbeheer van de in lijst A opgenomen regionale 
wateren en sluizen. 

2. Het vaarwegbeheer van de regionale wateren, aangeduid op lijst A met de nummers 5 en 6, en van 
de sluizen, aangeduid op lijst A met de nummers  7, 8, 9 en 10, wordt uitgevoerd door het dagelijks 
bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 

3. Het vaarwegbeheer van de regionale wateren, aangeduid op lijst A met de nummers 11 en 12, 
wordt uitgevoerd door het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

4. De gemeenten die op de lijsten B en C zijn vermeld, zijn belast met het vaarwegbeheer van de in die 
gemeenten gelegen regionale wateren, die zijn aangeduid op die lijsten. 

5. Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is belast met het vaarwegbeheer van het in zijn gebied gelegen 
regionale water dat op lijst B is aangeduid met nummer 26. 

 



Nieuwe manier van opschrijven 
•Artikel 2.1 Toedeling vaarwegbeheer 

1. De geometrische begrenzing van vaarwegen van het bestuursorgaan Rivierenland dat belast is met het vaarwegbeheer is 

opgenomen in het informatieobject “vaarwegbeheer Rivierenland”. 
2. De geometrische begrenzing van vaarwegen van het bestuursorgaan Vallei en Veluwe dat belast is met het vaarwegbeheer is 

opgenomen in het informatieobject “vaarwegbeheer Vallei en Veluwe”. 
3…… 

4……. 
 

 

 

 rivierenland 

vaarwegb

eheer 



Nieuwe manier van opschrijven 
•Artikel 2.1 Toedeling vaarwegbeheer 

•De geometrische begrenzing van vaarwegen en het bestuursorgaan dat belast is met het vaarwegbeheer is opgenomen in het 

informatieobject “vaarwegbeheer”. 
 

 

 
 vallei en veluwe 

 stichtse rijnlanden 

 rivierenland 

 amstel gooi vecht 

vaarwegb

eheer 
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•Het toekennen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en 

regelingen die besluit/regeling machine-leesbaar maken zodat: 

• besluit/regeling gestructureerd doorzoekbaar/bevraagbaar is 

• werkingsgebied en andere gegevens op een kaart 

weergegeven worden.  

• toepasbare regels verbonden zijn aan regels met locaties 

 

Omgevingswet-annotaties 



Informatiemodel Omgevingswet 

Omgevings

wet-

annotaties 

gaan via 

informatie-

model 



Vereenvoudigd model 

Tekst 
Onderwerp 

Thema 

Normadressaat 

Regelkwalificatie 

locatie 

functie 

activiteit 

beperkingengebied 

normwaarde 

w
a

a
rd

e
lijste

n
 

S
T

O
P

 



Artikel 3.15 Opschrift 

 

Regeltekst 

 

 

 

 

a. …. 
b. …. 
 

Omgevingsverordening  

Type document:  Omgevingsverordening 

Datum vaststelling:  19-12-2020 

Regelkwalificatie: <kies uit lijst> [1] 

Thema:   <kies uit lijst> [n] 

Onderwerp:   <kies uit lijst> [n] 

 

Locatie:  plek op de kaart 

 

activiteit, beperkingengebied, 

omgevingswaarde, functie, normwaarde 



Instructieregel stilte - origineel 
Artikel 25 Richtwaarden equivalent geluidsniveau  

1. Als richtwaarde voor het maximaal toelaatbare equivalente geluidsniveau vanwege een geluidsbron die binnen 

een stiltegebied is gesitueerd en geen onderdeel uitmaakt van een inrichting, geldt een geluidsniveau van 35 dB(A) 

LAeq,24h op 50 meter van de geluidsbron. 

 

Artikel 26 Richtwaarden voor inrichtingen in en nabij stiltegebieden 

1. Als richtwaarde voor het maximaal toelaatbare geluidsniveau vanwege een inrichting binnen een stiltegebied 

geldt een geluidsniveau van 35 dB(A) LAeq,24h op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting. 

 

Artikel 27 Doorwerking richtwaarden 

1. Met de richtwaarden, genoemd in artikel 25 en 26, wordt rekening gehouden: 

a. bij gebruik van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2, 3.1, 3.6, 3.26, 3.38, 4.1 en 4.2 van de Wet 

ruimtelijke ordening; 



Instructieregel stilte - nieuw 

Regel  

1. Bij het toelaten van functies of activiteiten in een omgevingsplan of projectbesluit dat van 

toepassing is op stiltegebieden, wordt rekening gehouden met een maximaal toelaatbaar 

geluidsniveau van LAeq,24h = 35 dB(A) op 50 m afstand vanaf de functie of activiteit. 

 

 

 



Artikel 3.2 Instructieregel 

stiltegebieden 
Regel  

1. Bij het toelaten van functies of activiteiten in een omgevingsplan of projectbesluit dat van 

toepassing is op stiltegebieden, wordt rekening gehouden met een maximaal toelaatbaar 

geluidsniveau van LAeq,24h = 35 dB(A) op 50 m afstand vanaf de functie of activiteit. 

 

 

 

Regelkwalificatie:  

Thema:     

Onderwerp:     

 

Locatie:   

 

activiteit, beperkingengebied, omgevingswaarde, functie 



Artikel 3.2 Instructieregel 

stiltegebieden 
Regel  

1. Bij het toelaten van functies of activiteiten in een omgevingsplan of projectbesluit dat van 

toepassing is op stiltegebieden, wordt rekening gehouden met een maximaal toelaatbaar 

geluidsniveau van LAeq,24h = 35 dB(A) op 50 m afstand vanaf de functie of activiteit. 

 

 

 

Regelkwalificatie:   instructieregel  

Instructieregelvoorinstrument: omgevingsplan  

Thema:     <kies uit lijst>  

Onderwerp:     stilte   

 

Locatie:  stiltegebieden 

 

activiteit, beperkingengebied, omgevingswaarde, functie 



Artikel 3.2 Instructieregel 

stiltegebieden 
Regel  

1. Bij het toelaten van functies of activiteiten in een omgevingsplan of projectbesluit dat van 

toepassing is op stiltegebieden, wordt rekening gehouden met een maximaal toelaatbaar 

geluidsniveau van LAeq,24h = 35 dB(A) op 50 m afstand vanaf de functie of activiteit. 

 

 

 

Regelkwalificatie:   instructieregel  

Instructieregelvoorinstrument : omgevingsplan  

Thema:     <kies uit lijst>  

Onderwerp:     stilte   

 

Locatie:  stiltegebieden 

 

activiteit, beperkingengebied, omgevingswaarde, functie 



Activiteit en regel 

 

 

 

 

Artikel 2.14 Uitritten 
1. In gebied A is het verboden om zonder omgevingsvergunning  
 

een uitrit aan te leggen. 

 

 



Activiteit en regel 

 

 

 

 

Artikel 2.14 Uitritten 
1. In gebied A is het verboden om zonder omgevingsvergunning  
 

een uitrit aan te leggen. 

 

 

Naam:   aanleggen van een uitrit 

Activiteitengroep: uitwegactiviteit 

ActiviteitRegelKwalificatie: vergunningplicht 

Locatie:  <coordinaten van gebied A> 

Regelkwalificatie: … 

Thema:   … 

Onderwerp:   … 

Werkingsgebied: gebied A 

Functionele structuur 



Zonder Omgevingswet-annotaties 

• Uitgangspunten 

• Iedere regeltekst (artikel of lid) heeft werkingsgebied 

• Werkingsgebied wordt niet door LVBB en/of DSO 

afgeleid, BG moet werkingsgebied aanleveren 

 

• Algemene STOP-TPOD-oplossing: 

Regeltekst 

Werkingsgebied 



Zonder Ow- 

annotaties 



Zonder OW-

annotaties 



Met Omgevingswet-annotaties 

Helpt bij: 

Vraag initiatiefnemer in DSO: Ik wil hier LPG gaan verkopen. Mag 
dat? 

Antwoord DSO: ja, mits omgevingsvergunning is verleend. 

Activiteit 

Gebruiksactiviteit 

Vergunningplicht 

Locatie 



 

 
Functietoedeling 
presenteren in 
kaart 

Met Omgevingswet-annotaties 



Met Omgevingswet-annotaties 

Een specifieke 
functie selecteren 
of bevragen 



Effecten van deze vorm van 

annoteren  

 
• Geeft inzichtelijke weergave werkingsgebied van een regel op 

kaart (koppeling met presentatiestandaard) 

• Klik op de kaart geeft informatie op maat 

• Maakt selecteren van bepaald type werkingsgebied op kaart 
mogelijk 

• Maakt (activiteitgericht) bevragen mogelijk 
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Vereenvoudigd model 

Tekst 
Onderwerp 

Thema 

Normadressaat 

regelkwalificatie 

locatie 

functie 

activiteit 

beperkingengebied 

normwaarde 

w
a

a
rd

e
lijste

n
 



Werken vanuit model 
Tekst 

Onderwerp 

Thema 

Normadressaat 

regelkwalificatie 

locatie 

functie 

activiteit 

beperkingengebied 

normwaarde 

w
a

a
rd

e
lijste

n
 

functies 

activiteiten 

locaties 

begrippen 

waardelijsten 



functies 

activiteiten 

locaties 

begrippen 
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Centrale vraag: hoe wil je werken? 

• Vanuit structuur en 

begrippen en locaties  

uit bibliotheek 

• Vanuit platte regels en 

later structuren en 

harmoniseren 


