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Tekststructuur
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Conceptuele weergave van een besluit/bekendmaking



Mensleesbare noemers en verwijzingen naar (geo-)informatieobjecten in de 
regel-, beleids- of visietekst van het besluit 

Consultatie v097 2019 









OW-besluiten

• Invoeringswet: omgevingsdocument

• In TPOD's nu term OW-besluit voor de besluiten en andere 
rechtsfiguren op grond van de Omgevingswet die in het 
DSO getoond zullen worden. 

AMvB en MR

Omgevingsvisie

Omgevingsverordening

Waterschapsverordening

Omgevingsplan

Projectbesluit

Voorbereidingsbesluit

Reactief interventiebesluit

Instructie

Programma?



OW-besluiten met en zonder regels
• OW-besluiten met regels

• Bevatten regeltekst oftewel artikelen, opgezet volgens 
Regelingstructuur

• Voorbeelden: omgevingsverordening, waterschapsverordening, 
omgevingsplan

• Ow-besluiten zonder regels

• Bevatten vrije tekst, opgezet volgens Vrijetekststructuur

• Voorbeelden: omgevingsvisie, programma

Combinatie ook mogelijk, o.a. bij projectbesluit

Lees: TPOD’s H 2



Regels

Regels is term voor samenstel van:

• Regeltekst: tekst van de regel (kleinste eenheid van 
informatie: artikel of lid)

• Informatieobjecten: de bij de regeltekst behorende 
informatie die niet in tekstuele, voor de mens leesbare 
vorm weergegeven kan worden, in ieder geval:

• Coördinaten die werkingsgebied Regeltekst begrenzen

• Waarden die een norm op de verschillende locaties heeft

• Kenmerken die Locatie betekenis geven: informatie die er voor 
zorgt dat werkingsgebied van Regeltekst met bepaalde 
annotaties op kaart wordt weergegeven



Beperkte voorgeschreven inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Artikel 1.2 Meet- en rekenbepalingen

Bijlage X Informatieobjecten

In TPOD’s geen voorgeschreven indeling van de inhoud



Relatie regeltekst - informatieobject

Informatieobjecten

Lees: STOP-TP



Relatie regeltekst - informatieobject

Informatieobjecten



Effect van gebruik informatieobject

Informatieobjecten



Effect van gebruik informatieobject: informatie op 
maat

Informatieobjecten



Effect van niet gebruiken informatieobject

Informatieobjecten



Effect van niet gebruiken informatieobject

Informatieobjecten



Voor de praktijk

Denk na over het gebruik van informatieobjecten:

- Wanneer wel, wanneer niet

- Betekenis voor werkprocessen: taakverdeling tussen schrijver van 
(regel)teksten en tekenaar van werkingsgebieden

Informatieobjecten



Annoteren – wat is het

Het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten 
en regelingen die tekst machine-leesbaar maken en/of het 
mogelijk maken dat bepaalde gegevens op een kaart 
weergegeven worden. 

Annoteren

Lees: TPOD’s H 4 en Par. 5.8



Effect van rijk annoteren

Annoteren



Effect van rijk annoteren

Annoteren



Effect van rijk annoteren: werkingsgebied op kaart

Annoteren



Effect van rijk annoteren: informatie op maat

Annoteren



Effect van beperkt annoteren

Annoteren



Effect van beperkt annoteren : werkingsgebied op 
kaart

Annoteren



Effect van beperkt annoteren: geen informatie op maat

Annoteren



Voor de praktijk

Denk na over het gebruik van annotaties

- Alleen wat verplicht is of meer, welk niveau

- Wanneer wel, wanneer niet: wat wil je er mee bereiken

Annoteren



Kwalificeren van regeltekst met annotaties

Bij activiteit met KwalificatieActiviteitregel

• Geeft specifieker aan waar regeltekst over een activiteit over gaat

• Maakt activiteitgericht bevragen in DSO mogelijk

• Geeft ondersteuning bij maken toepasbare regels, inclusief 
koppeling met werkingsgebied

• Alleen voor direct werkende regels over activiteiten

• Voorbeelden:

• Meldingsplicht

• Vergunningplicht

• Beoordelingsregel 

Kwalificeren regeltekst

Lees: TPOD’s par. 5.8.3 en 5.8.12



Kwalificeren van regeltekst met annotaties

Bij overige regelsoorten met Regelkwalificatie

• Geeft aan tot welke soort regeltekst behoort

• Maakt zoeken en selecteren in DSO mogelijk

• Voorbeelden:

• Instructieregel 

• Toepassingsbereik

• Zorgplicht 

Kwalificeren regeltekst



Gevolgen voor opstellen en bevragen

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

Antwoord DSO: ja, mits omgevingsvergunning is verleend.

Kwalificeren regeltekst



Gevolgen voor opstellen en bevragen

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

Antwoorden DSO:

- Ja, mits omgevingsvergunning is verleend.

- Ja, mits melding is gedaan.

Kwalificeren regeltekst



Voor de praktijk

Denk na over het opstellen van regeltekst:

- Bij elkaar zetten wat bij elkaar hoort, wat zelfde kwalificatie van 
de regel heeft

- Scheiden, in afzonderlijke tekstelementen zetten, van wat niet 
zelfde kwalificatie van de regel heeft

- Wat voor ondersteuning van software is hierbij nodig -> 
leverancier hierop bevragen

Kwalificeren regeltekst



Plaats activiteiten in structuur

Structuurkeuzes



Functies met activiteiten
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Structuurkeuzes



Geen functies, activiteiten met specifieke locaties

B

e

h

e

e

r

Structuurkeuzes



Activiteiten algemeen, functies geven activiteiten 
specifieke locatie
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Structuurkeuzes



Praktisch aan het werk in groepen
- Omgevingsplan Gemeentestad

-Opdracht: annoteer een aantal regels

-Opdracht: geef per regel het werkingsgebied aan

-Materiaal: Voorbeeldregels Gemeentestad, kaart, waardelijsten, 
kaartjes van annotatietypen

- APV-artikelen

-Opdracht: bespreek per artikel/regel of het zonder meer in het 
omgevingsplan te gebruiken is

-Opdracht: maak indien nodig een vertaling van APV-regel naar 
omgevingsplan-regel

-Opdracht: annoteer een aantal regels

-Opdracht: geef per regel het werkingsgebied aan

-Materiaal: APV-artikelen, kaart , waardelijsten, kaartjes van 
annotatietypen



Praktisch aan het werk in groepen

- Provinciale verordening-artikelen

-Opdracht: bespreek per regel of deze zonder meer in de 
omgevingsverordening te gebruiken is

-Opdracht: maak indien nodig een vertaling van verordening-
regel naar omgevingsverordening-regel

-Opdracht: annoteer een aantal regels

-Opdracht: geef per regel het werkingsgebied aan

-Materiaal: verordening-artikelen, kaart, waardelijsten, kaartjes 
van annotatietypen



Plenair rapporteren

Hoe ging het?

Waren er dingen die je nodig had maar in de standaarden 
ontbraken?

Heb je aanvullingen voor de waardelijsten?


