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Programma 

18/12/19 

• Toepasbare regels en de Standaard Toepasbare Regels (STTR) 

• Samenhang van de standaarden binnen DSO-LV 

• Samenhang juridische regels en toepasbare regels per onderdeel 

• Activiteit 

• Locatie 

• Traceerbaarheid 

 



Vertaling van juridische regels voor gebruikers die niet alleen juridische 

informatie (juridische regels) zoeken, maar een antwoord zoeken op een 

specifiek vraagstuk op hun locatie: 

 

“heb ik een vergunning nodig om te bouwen op postcode 2585 ST” en niet 
“welke juridische regels gelden op postcode 2585 ST” 

 

Het omzetten van juridische regels naar begrijpelijke vraag en antwoord 

structuren (“vragenboom”) voor toepassingen t.b.v. Vergunningcheck, 

Indienen aanvraag en/of melding en Maatregelen op maat. 

 

 

 

Wat zijn toepasbare regels? 



BOUWWERK 

Wat zijn toepasbare regels? 



Waar worden toepasbare regels gebruikt? 

Moet ik een 
vergunning 
aanvragen als 
ik een boom ga 
kappen?  

Welke 
informatie 
moet ik 
aanleveren als 
ik een 
vergunning wil 
aanvragen of 
een melding 
moet doen? 

Welke 
maatregelen 
moet ik treffen?  



Wat is de Standaard Toepasbare Regels (STTR)? 

• Standaardisering noodzaak door vele bronhouders 

• Beschrijving van de semantiek en syntax van toepasbare regels 

• Als voldaan aan standaard, kunnen regels uitgevoerd worden 

• Verplicht om te gebruiken bij het aanleveren van toepasbare regels 

 

Voor de STTR, het informatiemodel Toepasbare regels (IMTR), 

voorbeeldbestanden en meer informatie: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/technisch-

aansluiten/koppelvlakken/toepasbare-regels/standaard/ 
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Wat is geen onderdeel van de STTR? 

• (Inrichting van) het regelbeheerproces om van juridische regel tot 

toepasbare regel te komen 

• Inhoudelijke validatie van toepasbare regels 

• Regels voor beoordeling en handhaving 



Samenhang standaarden 



Samenhang standaarden 

Activiteit 

Locatie 

Verzoek 

Traceerbaarheid (bronverwijzing) 

STAM 



Activiteit Locatie 

Toepasbare regels 

Juridische regels 

Horecabedrijf starten is alleen toegestaan in binnenstad-west, mits er 
voldoende parkeergelegenheid is en er een vergunning is verleend. 

Samenhang standaarden 



Activiteit 



Definitie – Activiteitenstructuur 

18/12/19 

 

De functionele structuur is een taxonomie die is opgebouwd 

uit activiteiten. Deze structuur is de kapstok waaraan de voor een activiteit 

relevante toepasbare regels hangen.  

 

De activiteiten volgen uit een bron, d.w.z. de regelgeving (expliciet), maar 

het is ook mogelijk dat bevoegd gezagen zelf een activiteit of een onderwerp 

definiëren o.b.v. de regelgeving (impliciet).  

 

Een taxonomie is een indeling van individuen of objecten in groepen. 



Definitie – Regelbeheerobjecten 

18/12/19 

 

Per activiteit worden de toepasbare regels opgenomen in een "verzameling 

regels die over hetzelfde juridische onderdeel gaan". Deze verzameling van 

dezelfde regels wordt getypeerd als regelbeheerobject.  

 

Verschillende regelbeheerobjecttypes kunnen worden onderscheiden:  

• Conclusie: welk toestemmingstype is relevant? 

• Indieningsvereisten: wat is nodig om een toestemmingstype in te dienen? 

• Voorschriften en Maatregelen: waar moet iemand zich aan houden? 

 

De taxonomie van activiteiten met daaraan gekoppeld de 

regelbeheerobjecten vormt samen de functionele structuur. 



Registratie Toepasbare Regels (RTR) 

18/12/19 



18/12/19 

Registratie Toepasbare Regels (RTR) 



Activiteit in CIM-OW 



Milieubelastende activiteit 

Tanken van brandstof 

Opslaan van brandstoffen 

is 

gerelateerd 

Locatie 

Omgevingswetbesluit 

Locatie 

Omgevingswetbesluit 

isVerbondenMet 

Annoteren van activiteiten en locaties 



18/12/19 

LVBB 

Ontsluiting 
objecten 
(OZON) 

Omgevingswetbesluit 

activiteiten.xml 

Registratie 
toepasbare 

regels 
(RTR) 

Hoe komt een activiteit in de RTR? 

Bronhouders- 
koppelvlak 

Besluit.xml 



Na geautomatiseerde synchronisatie 

activiteiten.xml 



Toepasbare regel informatie toevoegen 



Activiteit in de keten 

Horecabedrijf starten 
is alleen toegestaan in 
binnenstad-west, mits 
er voldoende 
parkeergelegenheid is 
en er een vergunning is 
verleend. 

Fragment uit 
omgevingsplan 

LVBB 

OZON 

Wetten.nl 

Horecabedrijf starten 
is alleen toegestaan in 
binnenstad-west, mits 
er voldoende 
parkeergelegenheid is 
en er een vergunning is 
verleend. 

RTR 
check / 

aanvraag 
Back 

office BG 

nl.imowgm.0513.Activiteit.
2019HorBedSt000241 

Horecabedrijf starten 
 krijgt ID: 

nl.imow-gm.0513.Activiteit. 
2019HorBedSt000241 

BG ontvangt 
vergunningaanvraag met  
ID: 

Viewer 



Locatie 



Doel 

Alleen activiteiten op een bepaalde locatie zijn relevant voor een 

initiatiefnemer: 

• Minimaal het ambtsgebied 

• Locatiespecifieke activiteiten (bijv. archeologisch gebied) 

 

Toepasbare regels voor een activiteit kunnen locatieafhankelijk zijn: 

• Specifieke regels voor bouwen in historisch centrum of archeologisch 

gebied 



Activiteit – locatie in CIM-OW  



Locatie identifier 

Toepasbare regel – locatie in CIM-OW 



Projectlocatie: vergunningplicht 

Locatie: 
binnenstad west  

Locatie: 
ambtsgebied 

gemeente Gouda 

Voldoende 
parkeren 

Binnenstad west Uitkomst 

Ja Ja (binnen) Vergunningplicht 

- Nee Verbod 

- Deels Verbod 

Projectlocatie 

Binnen de locatie binnenstad-west 



Projectlocatie: verbod 

Locatie: 
binnenstad west  

Locatie: 
ambtsgebied 

gemeente Gouda 

Voldoende 
parkeren 

Binnenstad west Uitkomst 

Ja Ja (binnen) Vergunningplicht 

- Nee Verbod 

- Deels Verbod 

Projectlocatie 

Niet binnen de locatie binnenstad-west 



Projectlocatie: vergunningplicht 

Locatie: 
binnenstad west  

Locatie: 
ambtsgebied 

gemeente Gouda 

Voldoende 
parkeren 

Binnenstad west Uitkomst 

Ja Ja (binnen) Vergunningplicht 

- Nee Verbod 

- Deels Verbod 

Projectlocatie 

Deels binnen de locatie binnenstad-west 



Traceerbaarheid 



Doel 

Traceerbaarheid van toepasbare regel naar de juridische bron: 

• Beheer 

• Verantwoording 



Document Artikel 

"/akn/nl/act/gm0246/2019/reg001b_MD2c" ”…/gm0513_v1_chp_1_art001" 

Bronverwijzing in CIM-OW 



Toekomst 



Omgevingsnorm in CIM-OW 



Vragen? 
toepasbareregels@rws.nl 


