


Even voorstellen 
 

Lieuwe Koopmans 

• medeopsteller Rostandaarden 

• betrokken bij pilots DSO 

 

 

Tercera BV 

• Ministerie, alle provincies, 
45 gemeenten 

 

 

Jolanda van Gils 

Adviseur digitalisering 
Omgevingsvisie en -verordening  

 

Provincie Gelderland 
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Digitale Stelsel Omgevingswet – “wat blijft er over” 
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Praktijkproef Annoteren 
Omgevingsverordening 



 

Wij zijn gestart met een Digilab…. 



• Wat is Annoteren? 
• Object gericht schrijven! 

• Machine leesbaar maken 

• Analyse van regels in de Verordening mogelijk maken 

• Uit TPOD 0.97 voor Verordening 
• Er zijn 2 soorten Annotaties: 

-Bekendmakingswet-annotaties (zoals Bestuursorgaan, Datum besluit, Standaarden-versie); 

deze zijn verplicht om te kunnen bekendmaken/consolideren 

-Functionele annotaties (zoals Activiteit, Functie, Omgevingswaarde, Regelkwalificatie, Thema, 

Onderwerp) 

• één waarde per annotatie (Voorlopig, Verplicht of optioneel?) 

• Annotaties hebben waardenlijsten (limitatief of uitbreidbaar)  

• Op regeltekstniveau (artikel of lid) annoteren 

 

 

 



• Uitgangspunt: objectgericht = annoteren  

 (tijdens het schrijven, door de schrijver zelf) Het annoteren helpt je 

 Regels beter te maken, én beter doorzoekbaar 

 

• Stabiliteit (Wet, DSO, Standaarden) noodzakelijk 

 Daarom hebben wij gewacht met het definitief annoteren van de 

 Omgevingsverordening tot de ‘stabiele’ 0.97 versie van de Standaarden   
 (incl. Waardelijsten) was opgeleverd.  

 

• “Je hebt het pas door als je het ziet”  
 Daarom eerst oefenen met het annoteren van een paar artikelen uit de 

 Omgevingsverordening 

 



Groep 1 



Groep 2 
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Groep 1 Groep 2 

Conclusie Aanpak 



Conclusie 

We gaan aan de slag met het Annoteren van 

onze Omgevingsverordening 



Praktijkproef Annoteren  

had een tweeledig doel:  

-‘omgevingswetproof’ 
Omgevingsverordening 

-review 0.97 Standaarden 



Samen met juristen in groepjes 

aan de slag gegaan met  

± 225 artikelen, 400 leden 

Voor elk artikel, cq de leden, de 

waarden van de annotaties 

ingevuld in 1 grote Excel-tabel. 



Door annoteren beter inzicht in je 

regels.  

Soms is het beter om artikelen op te 

splitsen, bijv als de regeltekst 

meerdere werkingsgebieden heeft 

zoals het Tijdelijk  verbodsgebied 

glastuinbouw.  

Deze is opgesplitst in separate 

artikelen voor nieuwvestiging en  

uitbreiding van bestaande 

glastuinbouw 



Inzicht in de regels  door in de 

Excel-tabel te filteren/groeperen  

op Regelkwalificatie (hoeveel 

instructieregels, verbodsregels)  of 

Onderwerp (alle regels over 

natuur) 



Voor rechtstreeks werkende regels 

worden specifieke annotaties 

ingevuld o.a Activiteit, 

Beperkingengebied, 

Omgevingswaarde met de 

bijbehorende annotaties zoals 

Locatie, ..groep, Waarde, Eenheid, 

etc 



Bevindingen 

We missen een annotatiestrategie: 

-wanneer, waar, welke annotatie, en in welke  

combinatie gebruiken? 

-welke annotaties zijn verplicht, en welke zijn 

een ‘must’ en waarvoor dan? 



Waardelijsten zijn niet compleet, we missen: 

 

 

Onderwerp Thema Regelkwalificatie Relatiekwalificatie Activiteit  Eenheid Beperkingengebied 
groep 

Windenergie glastuinbouw verbod zolang niet is 

voldaan aan 
Alle handelingen/ 

activiteiten 
% Oppervlakte 

waterlichaam 

Werklocaties Landbouw Planverplichting van overeenkomstige 

toepassing 
Werken tot stand brengen   Stiltegebied 

Water Tuinbouw vergangsrecht Zoals vastgelegd in  Gebruiksactiviteit   Grondwaterbescherming

sgebied 

Wegen Grondwaterbescher
ming 

Ontheffing Voor zover voldoet 
aan 

Handelingen verrichten     

Vergunningen Milieu gebod Is in 

overeenstemming met  
Ontgrondingenactiviteit     

Stortplaats Water Wijzigingsbevoegd

heid 
Houdt rekening met 

artikel  
Nazorg     

Recreatiewoning Wonen Vrijstelling   Herbeplanting     

Regionale 

woonagenda 
Vergunningen     Vergunningplichtige 

activiteiten 
    

Ontgrondingen Ruimtelijke ordening           

Natuur Ontgrondingen           

Houtopstanden             

Glastuinbouw             

Geluid             

Financiën             

Detailhandel             

Bedrijventerreinen             



Wat hebben we eraan gehad? 

• juridisch team meer inzicht in digitaliseringsopgave 

• grote betrokkenheid deze klus samen te klaren 

• inzicht in de soorten regels; basis voor keuzes in bijv. redactie 

regeltekst, benodigde werkingsgebieden, inhoudsopgave 

• schat aan informatie verzameld; basis voor omzetten van onze 

Omgevingsverordening naar nieuwe plansoftware 
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Doelgroep 1. “de fanatieke lezer” 



Doelgroep 2. “de makkelijke lezer” 



Rood = juridische deel 

Groen = serviceproduct (o.a. functionele annotaties) 

 



Stap 1. vertalen naar STOP/TPOD 



MS Word                      STOP/TPOD 



Stap 2. digikoppeling met LVBB 



Digikoppeling adapter 



Digikoppeling adapter – Berichten verkeer en validatie resultaat 

na validatie; publiceren 



LVBB Status  

 



Wat hebben we al bereikt? 
 

de fanatieke lezer kan:  

• de doorlopende juridische tekst lezen  

• zien voor welk gebied welk artikel of lid geldt 

 

de luie lezer kan:  

• de doorlopende juridische tekst lezen  

• zien voor welk gebied welk artikel of lid geldt 

• selecteren op basis van de annotaties 

(bijvoorbeeld laat me alle instructieregels uit de verordening van Gelderland zien binnen het grondgebied van de 

gemeente Arnhem) 
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