
 

 
 



DE WINKEL 



CAKE  

 

Ingrediënten 

• 200 gram bloem 

• 200 gram boter om kamer temperatuur 

• 200 gram suiker 

• 4 eieren 

• zakje vanillesuiker 

• 1 theelepel bakpoeder 

• snufje zout 

 

Bereiding 

1.Verwarm de oven voor op 160 graden 

2.Klop in een mengkom de boter samen met de 

suiker en vanillesuiker goed glad 

3. Voeg 1 voor 1 de eieren toe en blijf door mixen 

4. Doe dan langzaam de gezeefde bloem erbij en 

als laatste de bakpoeder en een snuf zout 

5. Mix nog even een goede 2 minuten het beslag 

goed door tot je een mooi glad en luchtig beslag 

krijgt 

6. Giet het cake beslag nu in een ingevette 

cakevorm en zet in de oven voor ongeveer 1 uur 

7. Controleer of de cake gaar is door er met een 

sate prikker in het midden van de cake te prikken 

8. Laat vervolgens even afkoelen in het blik voor je 

de cake omkeert op een bak rooster om verder af 

te laten koelen. 
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Artikel 4.1 Kantoren  

1. Een omgevingsplan laat uitsluitend nieuwvestiging van zelfstandige kantoren toe, voor zover het 
betrekking heeft op:   

a. zelfstandige kantoren met een lokaal vestigingsgebied, voor zover deze niet gevestigd kunnen 
worden in gerealiseerde gebouwen of binnen plancapaciteit op basis van het vigerende 

planologische regime, of; 
b. een eenmalige uitbreiding van gerealiseerde kantoren met ten hoogste 10% van het bestaande 

bvo van het gebouw, voor zover deze niet gerealiseerd kan worden op basis van het vigerende 
planologische regime, of; 

c. transformatie naar zelfstandige kantoren tot een maximum bvo van 1.500 m2 per gebouw. 
2. Voor zover een omgevingsplan voorziet in onbenutte plancapaciteit voor zelfstandige kantoren, wordt 

deze uitsluitend in stand gelaten als er sprake is van: 
a. een verleende omgevingsvergunning voor een zelfstandig kantoor, of; 

b. een aanvraag omgevingsvergunning voor een zelfstandig kantoor die voor terinzagelegging van 
het ontwerp omgevingsplan is ingediend, of; 

c. behoefte aan zelfstandige kantoren, waarbij in de behoeftebepaling rekening wordt gehouden 
met de geraamde vraag naar kantoren over een periode van tien jaar en het actuele aanbod van 

kantoren in bestaande panden, of; 
d. zicht op realisatie van zelfstandig kantoren met een lokaal vestigingsgebied, voor zover deze niet 

gevestigd kunnen worden in gerealiseerde gebouwen, of; 
e. uitbreidingsmogelijkheden voor zelfstandige kantoren als bedoeld onder leden a en b dan wel 

reeds gerealiseerde kantoren, of; 
f. zelfstandige kantoren die voorzien zijn ter plaatse van bestaande gebouwen met een andere 

functie, tot een maximum bvo van 1500 m2 per gebouw.  
2. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing ter plaatse van “kantoren op knooppunten”, waarbij 

voor de locatie Driebergen-Zeist een maximum bvo aan zelfstandige kantoren van 6.500 m2 geldt. 
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op besluiten tot vaststelling van wijzigingsplannen en 

uitwerkingsplannen, alsmede besluiten tot het verlenen van omgevingsvergunningen voor binnenplanse 
afwijkingen, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a t/m c, van de wet, ter plaatse van 

“Reductielocaties Thematische Structuurvisie Kantoren”,  
4. Een omgevingsplan kan ter plaatse van “Reductielocaties Thematische Structuurvisie Kantoren” de 

verplaatsing van plancapaciteit voor zelfstandige kantoren toelaten, mits gelijktijdig binnen dezelfde 
locatie planologische reductie plaatsvindt van ten minste hetzelfde bvo voor zelfstandige kantoren op een 

onbebouwd perceel.  
5. Een omgevingsplan kan nieuwvestiging van ondergeschikte kantoren toelaten. 
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Activiteit definiëren 

🌎 

juridisch 

 

nodig voor omgevingsloket 

 

service 

 

nodig voor presentatie op 

kaart 

Omgevingsnorm 

definiëren 

Omgevingswaarde 

definiëren 

Gebiedsaanwijzing 

definiëren 

- Functie 

- Beperkingengebied 

- etc 

Gebiedsaanwijzing 

definiëren 

Stap 3: Regel invoeren: 

- Regelkwalificatie: 

- Regel voor iedereen  instructieregel   omgevingswaarde 

- ActiviteitRegelkwalificatie  Instrument/Adressaat   

🌎 🌎 🌎 
Omgevingsnorm 

definiëren 
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https://overflow.io/s/9CJGMH/?node=9ae68e83


Wro: Ruimtelijke verordening 

Artikel 2.5 Stiltegebied 

1. Als ‘Stiltegebied’ wordt aangewezen het gebied waarvan de geometrische 

plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op de kaart 

Landelijk gebied. 

2. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Stiltegebied’ 

bevat geen nieuwe bestemmingen en regels die de geluidsbelasting 

vanwege niet-gebiedseigen geluid significant negatief beïnvloeden. 

3. De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen 

als ‘Stiltegebied’ bevat een beschrijving van het door de gemeente te 

voeren beleid ten aanzien van het behoud van de stilte en de wijze waarop 

hiermee in het plan is omgegaan. 

(de rest was geregeld via de milieuverordening PMV) 

Omgevingswet: nieuw geschreven - eerste versie (okt 2019) 
Paragraaf 3.1.1 Algemeen stilte 
Artikel 3.1. Doelstelling voor het geluidsniveau 

De regels in deze paragraaf zijn gericht op het bereiken en behouden van: 

a. een 24-uursgemiddeld geluidsniveau LAeq,24h van ten hoogste 40 dB(A) in de stille kern van 

stiltegebieden; en 

b. een 24-uursgemiddeld geluidsniveau LAeq,24h van bij voorkeur 40 dB(A) maar ten hoogste 45 dB(A) in 

de bufferzone van stiltegebieden. 

Paragraaf 3.5.2 Instructieregels stilte 

Artikel 3.2 Activiteiten in stiltegebied 

1. In een omgevingsplan of projectbesluit dat van toepassing is op een stiltegebied wordt rekening 

gehouden met een maximaal toelaatbare waarde voor het 24-uursgemiddelde geluidsniveau 

afkomstig van functies of activiteiten in het stiltegebied van LAeq,24h = 35 dB(A) op 50 m afstand 

vanaf de functie of activiteit. 

2. .. 

Artikel 3.3 Activiteiten buiten stiltegebied 

… 

Omgevingswet: herschreven – tweede versie (nov 2019) 

  
Paragraaf 3.1.1 Algemeen stilte 
Artikel 3.1 Oogmerk stiltegebied 

De regels in deze paragraaf zijn gesteld met het oog op het beschermen van 

stilte in een gebied. Stilte heeft een positief effect op gezondheid en vergroot de 

belevingswaarde van landschap en natuur.  

  

Artikel 3.2 Aanwijzing stiltegebied en vrijwaringszone stiltegebied 

1. Het stiltegebied bestaat uit een stille kern en een bufferzone stiltegebied. 

2. De vrijwaringszone stiltegebied is een zone van1500 meter rondom het 

stiltegebied 

  

Artikel 3.3 Doelstelling voor het geluidsniveau in stiltegebieden 

De regels in deze paragraaf zijn gericht op het bereiken en behouden van: 

a. een 24-uursgemiddeld geluidsniveau LAeq,24h van ten hoogste 40 dB(A) in 

de stille kern van stiltegebieden; en 

b. een 24-uursgemiddeld geluidsniveau LAeq,24h van bij voorkeur 40 dB(A) 

maar ten hoogste 45 dB(A) in de bufferzone van stiltegebieden. 

  

Paragraaf 3.1.2 Instructieregels stilte 

Artikel 3.4 Instructieregel activiteiten in stiltegebied 

1. .. 

Artikel 3.5 Instructieregel activiteiten buiten stiltegebied 

… 



Omgevingswet: herschreven – tweede versie (nov 2019) 

  
Paragraaf 3.1.1 Algemeen stilte 
Artikel 3.1 Oogmerk stiltegebied 

De regels in deze paragraaf zijn gesteld met het oog op het beschermen van 

stilte in een gebied. Stilte heeft een positief effect op gezondheid en vergroot de 

belevingswaarde van landschap en natuur.  

  

Artikel 3.2 Aanwijzing stiltegebied en vrijwaringszone stiltegebied 

1. Het stiltegebied bestaat uit een stille kern en een bufferzone stiltegebied. 

2. De vrijwaringszone stiltegebied is een zone van1500 meter rondom het 

stiltegebied 

  

Artikel 3.3 Doelstelling voor het geluidsniveau in stiltegebieden 

De regels in deze paragraaf zijn gericht op het bereiken en behouden van: 

a. een 24-uursgemiddeld geluidsniveau LAeq,24h van ten hoogste 40 dB(A) in 

de stille kern van stiltegebieden; en 

b. een 24-uursgemiddeld geluidsniveau LAeq,24h van bij voorkeur 40 dB(A) 

maar ten hoogste 45 dB(A) in de bufferzone van stiltegebieden. 

  

Paragraaf 3.1.2 Instructieregels stilte 

Artikel 3.4 Instructieregel activiteiten in stiltegebied 

1. .. 

Artikel 3.5 Instructieregel activiteiten buiten stiltegebied 

… 





Artikel 2.95 Uitwegen langs provinciale wegen 

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor een beperkingenactiviteit 

met betrekking tot een provinciale weg de volgende activiteiten te verrichten 

in het beperkingengebied met betrekking tot de provinciale weg: 

a. het hebben of maken van een uitweg naar de provinciale weg; 

b. het maken van wijzigingen aan een bestaande uitweg naar de provinciale 

weg;  

c. het veranderen van het gebruik van een bestaande uitweg naar de 

provinciale weg van particulier naar bedrijfsmatig gebruik; en 

d. het intensiveren van het gebruik van een bedrijfsmatige uitweg ten 

gevolge van een verandering van de bedrijfsvoering. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op verkooppunten als bedoeld in artikel 

2.98. 
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Artikel 2.49 Verboden activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden   

Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied een 

milieubelastende activiteit uit te voeren die is opgenomen op de lijst 

verboden activiteiten in bijlage [Verboden   activiteiten in 

grondwaterbeschermingsgebieden] bij deze verordening. 
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2.1.2.2.2 Activiteiten in waterwingebieden 
  
Artikel 2.45 Verbod milieubelastende activiteiten in waterwingebieden  

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning in een waterwingebied, 

met uitzondering van waterwingebied Bethunepolder, milieubelastende 

activiteiten en lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of 

een zuiveringtechnisch werk  te verrichten.  

2. De  omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de activiteiten geen 

schade kunnen toebrengen aan de bodem en het zich daarin bevindende 

grondwater of, voor het werkingsgebied Bethunepolder 

waterleidingkanaal, aan het oppervlaktewater. 

3. Activiteiten die schade kunnen toebrengen aan de bodem en het zich 

daarin bevindende grondwater zijn in ieder geval: 

a. het op of in de bodem brengen van schadelijke stoffen of 

meststoffen; 

b. het lozen op of in de bodem; 

c. het oprichten van bebouwing;  

d. het uitvoeren van werkzaamheden in de bodem die de 

beschermende werking van bodemlagen kunnen aantasten; 

e. het opslaan van schadelijke stoffen of materialen; en   

f. het aanleggen of hebben van systemen voor energietoevoeging 

of -onttrekking. 

4. Het verbod geldt niet voor:  

a. de eigenaar of exploitant van een drinkwaterbedrijf, als de 

activiteiten noodzakelijk zijn voor de openbare 

drinkwatervoorziening; 

b. het aanleggen en onderhouden van aardgasleidingen; 

c. het onderhouden van rioleringen; 

d. het toepassen van strooizout  ten behoeve van de 

gladheidbestrijding; 

e. het hebben of gebruiken van geringe hoeveelheden schadelijke 

stoffen voor normaal gebruik bij woningen of gebouwen, 

afgezien van gewasbeschermingsmiddelen of biociden, mits 

bewaard in een goed gesloten verpakking afdoende beschermd 

tegen invloeden van weersomstandigheden; 

f. het op of in de bodem brengen van dierlijke meststoffen door 

beweiding; 

g. het verspreiden van baggerspecie die vrijkomt bij regulier 

onderhoud van watergangen, over het aangrenzend perceel met 

inachtneming van paragraaf 3.2.25 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving; en 

h. het onderzoeken en saneren van de bodem met inachtneming 

van paragraaf 3.2.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

5. Het betrokken drinkwaterbedrijf is adviseur voor de omgevingsvergunning. 

  

Artikel 2.46 Vrijstelling riolering Bethunepolder 

Het verbod, bedoeld in artikel 2.45 [Verbod milieubelastende activiteiten in 
waterwingebieden], geldt niet voor het aanleggen en in stand houden van 
rioleringen in waterwingebied Bethunepolder waterleidingkanaal die 
aansluiten op bestaande rioleringen. 
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Artikel 2.190 Verbod beschermde kleine landschapselementen 

1. Het is verboden aan een beschermd klein landschapselement onderhoud 

te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.  

2. Het is verboden een beschermd klein landschapselement, te 

beschadigen, te vernielen, te bewerken of te gebruiken op een wijze 

waardoor het wordt ontsierd of het voortbestaan direct of op de langere 

termijn in gevaar wordt gebracht. 

3. Het is verboden een beschermd klein landschapselementen te vellen 

en/of te rooien.  

4. Het verbod geldt niet voor: 

a. het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud gericht op 

kwaliteitsverbetering of duurzame instandhouding van het 

landschapselement; 

b. het periodiek vellen van griend- en hakhout voor onderhoud; en 

c. het vellen van een houtopstand op grond van de Plantenziektenwet. 



Een eenvoudig technisch en inhoudelijke voorbeeld van een compleet model 
waarmee een gemeente via de bekendmaking van een omgevingswetbesluit 
via LVBB tevens voorziet in de beoogde dienstverlening via DSO-LV. 

Hoe ziet een aanlevering er concreet uit? 



Voorbeeld “Hello DSO”     
 1/4 

Casus: 

Een gemeente (Gouda) wil het volgende regelen in het omgevingsplan:  

 

Horecabedrijf starten is alleen toegestaan in binnenstad-west, mits er voldoende 

parkeergelegenheid is en er een vergunning is verleend. 

  

Vragen: 

• Welke bestanden levert de gemeente aan de LVBB en DSO-LV? 

• Welke dienstverlening levert dit op? 

• Wat zijn de pre-condities? 



Voorbeeld “Hello DSO”     
 2/4 

Welke dienstverlening heeft de gemeente voor ogen? 

 

• Bekendmaken en beschikbaar stellen 

 Het besluit moet bekend worden gemaakt in het Gemeenteblad 

 Het besluit moet worden geconsolideerd in het omgevingsplan van de gemeente 

 Eenieder moeten het besluit integraal kunnen raadplegen via officielebekendmakingen.nl 

 Eenieder moeten het omgevingsplan integraal kunnen raadplegen via de CVDR 

 

• Oriënteren 

 Eenieder moet via het selecteren van een locatie en een activiteit de regel getoond krijgen met het gebied waarvoor de regel geldt 

• Checken 

 Eenieder moet via het selecteren van een locatie en een werkzaamheid naar de vragen worden geleid van de bijhorende activitei t en de 

vraag gesteld of er voldoende parkeergelegenheid is. Zo ja, dan wordt getoond dat horeca is toegestaan indien er een vergunning is 

verleend. 

• Opstellen en indienen 

 Eenieder moet via het selecteren van een locatie en een activiteit naar de vragen worden geleid en de vraag worden gesteld hoeveel 

parkeergelegenheid hij/zij op zijn eigen terrein gaat creëren. Na het invullen van de gegevens over de aanvrager kan de aanvraag voor de 

vergunning worden ingediend. 

 

 



Voorbeeld “Hello DSO”     
 3/4 

Horecabedrijf starten is alleen toegestaan in binnenstad-west, mits 

er voldoende parkeergelegenheid is en er een vergunning is 

verleend. 

geldt voor 

Beschrijft een activiteit 

heeft als 

werkingsgebi

ed 

<<gebied>> 

 

 
“Binnenstad West” 

<<activiteit>> 

“Horecabedrijf 

starten” 

<<juridische 

regel>> “vergunningplicht” 

          <<besluit>> 
Het starten van een horecabedrijf is 

toegestaan in Binnenstad West, 

mits er voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig is en 

er een vergunning is verleend. 

Artikel 

1 
onveranderlijk 

deel 

v
e
rb

o
n
d
e
n
 m

e
t 

Noemer: Binnenstad West 

Type: Geometrie 

Informatieobject 

(GIO) 

<<GML 



Voorbeeld “Hello DSO”     
 4/4 

Horecabedrijf starten is alleen toegestaan in binnenstad-west, mits 

er voldoende parkeergelegenheid is en er een vergunning is 

verleend. 

<<werkzaamheid>> 
leidt tot 

ID: “Horecabedrijf” 

Trefwoorden: “horeca, restaurant, ...” 

<<regelbeheerobject>> 

<<regelbeheerobject>> 
Type: conclusie 

Koppeling: “HorecabedrijfStarten” 

Is 

gekoppeld 

aan 

Is 

gekoppeld 

aan 

<<toepasbare activiteit>> 

ID: “HorecabedrijfStarten” 

… 

Is een 

specialisat

ie 

regel

set 

regel

set 

In gemeente Gouda 

<<bestuursorgaan>> 

OIN: “00000001001997956000“ 

(Gouda) 

Is van 
Type: indieningsvereisten 

Koppeling: “HorecabedrijfStarten” 

Waarde: “Vergunningplicht” 



Aanlevering via koppelvlakken 

18/12/19 

LVBB 

RTR 

Bronhouders-

koppelvlakken 

Bestanden Inhoud / betekenis Formaat 

Besluit.xml 1 artikel en 1 GIO STOP XML 

Regelteksten.xml 1 verwijzing naar het artikel en 1 regel IMOW XML 

Locaties.xml 1 gebied IMOW XML 

Activiteiten.xml 1 activiteit IMOW XML 

manifest.xml 1 lijst met bestanden STOP XML 

manifest-ow.xml 1 lijst met bestanden STOP XML 

opdracht.xml 1 opdracht STOP XML 

Bestanden Inhoud / betekenis Formaat 

FunctStruc_ACT_tbv_STTR.xml 1 toepasbare activiteit 
SOAP XML 

bericht 

FunctStruc_ConclusieRBO_tbv_STTR.xml 1 regelbeheerobject 
SOAP XML 

bericht 

ConclusieHorecabedrijfStarten.dmn 1 uitvoeringsregel met 1 decision STTR DMN XML 

FunctStruc_RBO_tbv_STTR.xml 1 regelbeheerobject 
SOAP XML 

bericht 

IndieningsvereistenVergunningHorecabedrijfStarten.d

mn 
1 uitvoeringsregel met 1 decision STTR DMN XML 
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