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Wat gaan we doen? 

Waardelijsten 

Intro annoteren 





Standaard voor Officiële Publicaties: STOP 

Beschrijft de manier waarop digitale officiële bekendmakingen 
worden opgesteld, uitgewisseld en gepresenteerd.  

 

Ten behoeve van de bekendmaking van besluiten in het digitale 
publicatieblad en consolidatie van besluiten in de regeling, op 
overheid.nl. 

 

Gaat op termijn gelden voor alle officiële bekendmakingen.  



Overheid.nl: bekendmaking besluiten en tonen 
regeling  



Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten: TPOD 

Specificatie van STOP voor de Omgevingswet. 

 

Met name ten behoeve van het raadplegen en oriënteren in het 
Omgevingsloket van het DSO. 

 

Geldt voor besluiten en andere rechtsfiguren die op basis van de 
Omgevingswet zijn aangewezen als omgevingsdocumenten. 



Omgevingsloket DSO: raadplegen en oriënteren 



Tekst  

Locatie  Annotatie 

De hoofdcomponenten van STOP en TPOD 



Tekst 

STOP en TPOD geven specificaties voor: 

• Tekststructuur 

• Artikelstructuur 

• Vrijetekststructuur  
 

• Tekstelementen 
(Hoofdstuk, afdeling, paragraaf, artikel, formele divisie etc) 

• Welke mogen worden gebruikt 

• Welke volgorde 
 

• Opschrift en nummering tekstelementen 

• Verplicht/niet verplicht 

• Indien verplicht: specificaties 

 



Locatie 

Locatie legt vast waar (regel- of beleids)tekst van toepassing is. 

 

STOP bepaalt dat de geometrische begrenzing van Locatie (en de 
waarden van bepaalde normen) moet worden vastgelegd en 
aangeleverd in de vorm van een informatieobject. 

 

Informatieobject: object voor het opslaan en via internet 
ontsluiten van informatie die niet op een voor de mens leesbare 
manier in de tekst van het besluit kan worden weergegeven.  

Door in de tekst van het besluit (met een noemer) naar het 
informatieobject te verwijzen krijgt het informatieobject juridische 
status. 

 



Locatie - Tekst – Noemer - Informatieobject 



Locatie - Tekst – Noemer – Informatieobject - Waarde  



Waarom annoteren 

Onder annoteren verstaan we het toevoegen van informatie aan (onderdelen van) 
besluiten en regelingen. De toegevoegde informatie heet een annotatie. 

 

Doel: 

- besluit wordt machineleesbaar 

- gestructureerd bevraagbaar  

- werkingsgebieden en andere gegevens worden op een kaart weergegeven. 

- helpt ook bij het verbinden van toepasbare regels, oftewel vragenbomen, aan regels 
met werkingsgebieden.  

      



Waarom annoteren? 

• Annoteren is niet verplicht, maar wel noodzakelijk om het 
afgesproken dienstverleningsniveau van het DSO-LV te bereiken. 

• Ieder bevoegd gezag kan zelf bepalen wat digitaal optimaal is. Dit 
hangt af van het ambitieniveau, de beschikbare capaciteit voor het 
opstellen van het omgevingsdocument en de beschikbare capaciteit 
voor het beheer. 

 



Zonder annotaties 

Algemene STOP-TPOD-oplossing: 

 

Iedere Regeltekst of tekstonderdeel 
Vrijetekststructuur heeft werkingsgebied 

 

Maar: computer weet dan niets over de aard 

 

Tekst 

Werkings
gebied 



Zonder annotaties 



Met annotaties: specifieke functie selecteren 
of bevragen 



Met annotaties: functietoedeling presenteren 
op kaart 
 

 

 



Met annotaties 

Helpt bij: 

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

Antwoord DSO: ja, mits omgevingsvergunning is verleend. 

Activiteit 
verkopen LPG 

Vergunningplicht 
Locatie 

 

Activiteit 
verkopen 

motorbrand-
stoffen 

Meldingsplicht 
Locatie 

 



Annoteren met IMOW-objecten 

- In het informatiemodel (IMOW) worden alle objecten beschreven die van belang zijn voor het 
annoteren en het opstellen van omgevingsdocumenten en niet in de laatste plaats ten 
behoeve van de informatieverschaffing in DSO-LV. 

- Het gaat onder andere om de volgende IMOW-objecten: 

• Regeltekst en Juridische regel 

• FormeleDivisie en Tekstdeel 

• Locatie 

• Activiteit 

• Omgevingswaarde  

• Omgevingsnorm 

• Gebiedsaanwijzing 

• Hoofdlijn 

 

      



Nieuw in versie 0.98.1-kern: typen Gebiedsaanwijzing aangevuld 

Thematische Gebiedsaanwijzingtypen: 

• Bodem 

• Defensie 

• Energievoorziening 

• Erfgoed 

• Externe veiligheid 

• Geluid 

• Geur 

• Landschap 

• Leiding 

• Lucht 

• Mijnbouw 

 

• Natuur 

• Recreatie 

• Verkeer 

• Water en watersysteem 

 

 

Typen Gebiedsaanwijzing met ander 
karakter: 

• Beperkingengebied 

• Functie 

• Ruimtelijk gebruik 



Gebruik Gebiedsaanwijzingtypen  

Richtlijnen voor het gebruik van Gebiedsaanwijzingtypen: 

 

• Thematische Gebiedsaanwijzingtypen in principe voor alle instrumenten 

• Aanbeveling voor gemeenten in omgevingsplan: bij gebruik Gebiedsaanwijzing bij 
voorkeur kiezen voor Functie en evt Ruimtelijk gebruik, terughoudend met thematische 
Gebiedsaanwijzingtypen 

• Beperkingengebied alleen voor omgevingsdocumenten met Artikelstructuur (en alleen bij 
beperkingengebieden als bedoeld in Omgevingswet) 

 

 



En die annotaties kennen waardelijsten… 



Vastgestelde Waardelijsten 
  

»Activiteitengroep 

»Activiteitregelkwalificatie 

»InstructieregelTaakuitoefening 

»Eenheid 

»Idealisatie 

»InstructieregelInstrument 

»Omgevingsnorm 

»Omgevingswaarde 

»Thema    

»TypeGebiedsaanwijzing 

»  Gebiedsaanwijzinggroepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebiedsaanwijzinggroepen  

Bij Gebiedsaanwijzing type Externe 
veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bij Gebiedsaanwijzing type Erfgoed 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aandachtsgebied externe veiligheid 

belemmeringengebied 

risicogebied 

voorschriftengebied 

gebied met ontplofbare stoffen en 
explosieven 

aardkundig waardevol gebied 

archeologie 

buitenplaats 

cultuurhistorie 

linie 

werelderfgoed 

beschermd monument 

cultuurhistorisch waardevol gebied 

cultuurhistorisch beschermd landschap 



Voorbeeld beschrijving Gebiedsaanwijzingtype 

Gebiedsaanwijzingtype Bodem 

 

Het Gebiedsaanwijzingtype Bodem wordt gebruikt voor het weergeven 
van gebieden of locaties waar specifieke regels met het oog op de 
bescherming van de bodemkwaliteit gelden, zoals 
bodembeheergebieden en stortplaatsen.  

  

De Gebiedsaanwijzing Bodem kan ook worden gebruikt in visies en 
programma’s voor het aangeven van gebieden en objecten waar 
beleidsmatig bijzondere aandacht is voor de kwaliteit van de bodem, 
inclusief bodemdaling. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waardelijsten in Stelselcatalogus 

https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/waardelijstenpagina


Tekst 
Informatie-

objecten 

IMOW-objecten 

Plan-
systeem 

Tekst 
Informatie-

objecten 

IMOW-objecten 

Publicatie 
bladen 

IMOW-objecten 

Omgeving
sloket 

Hoe ga je werken? 



Denk bij opstellen regels locatiegericht en denk in wat de 
raadpleger van het omgevingsplan wil weten en te zien krijgt 



Ondersteuning gebruiker 

Helpt bij: 

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

Antwoord DSO: ja, mits omgevingsvergunning is verleend. 



Verwarrend voor gebruiker 

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

Antwoorden DSO: 

- Ja, mits omgevingsvergunning is verleend. 

- Ja, mits melding is gedaan. 



Voorbeeld 



Alternatief 



Activiteit 

• Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor 
een verandering of effect in de fysieke leefomgeving wordt of kan 
worden bewerkstelligd. In de OW-besluiten met regels zullen regels 
gesteld worden over veel verschillende activiteiten.  

• Een activiteitgerichte bevraging van regels in het DSO wordt 
mogelijk wanneer de regels over activiteiten goed 
machineleesbaar worden gemaakt door middel van het 
annoteren van Activiteit. 

• Deze bevraging wordt nog verder vergemakkelijkt wanneer in ieder OW-
besluit met regels dezelfde benaming wordt gebruikt voor die 
activiteiten die veel gebruikt: dus activiteit (homogeen) annoteren!  

Workshop Annoteren 10 september 2019 

Activiteit 



Wat als je 
géén Activiteit 
annoteert? 

Geen: 
- presentatie op de kaart 
- filter- of zoekmogelijkheden 
- koppeling met toepasbare regels 

Beperkt 
annoteren 
bij IMOW 

Activiteit 



regelteks
t 

juridische regel 

juridische regel 

Voorbeeld DSO: Niet annoteren met Activiteit 

Artikel 2.14 Uitritten 

1. Het is verboden 

om in het 

beschermd 

stadsgezicht zonder 

vergunning een uitrit 

aan te leggen. 

 

 

 

Niet mogelijk: 

- presenteren 

- filteren 

- zoeken op 

activiteit 

- koppeling met 

toepasbare regels 

Activiteit 



Gemiddeld 
annoteren van 
Activiteit 

Activiteit 



Rijk annoteren  
van Activiteit 

Activiteit 



Niet annoteren met Omgevingsnorm 

Omgevingsnorm 



Beperkt annoteren met Omgevingsnorm 

Omgevingsnorm 



Gemiddeld annoteren met Omgevingsnorm 

Omgevingsnorm 



Rijk annoteren met Omgevingsnorm 

Omgevingsnorm 



Juridische regels en toepasbare regels 
DSO-LV

BG

LVBB

RTR

Projecten
map

BG

Indiener

DSO-Viewer

OZON

Preview

Wetten.nl

Preview

STOP 
TPOD

STAM

STTR

Vragen-
bomen:  

Juridische 
regels: 

Omgevings-
document 



Regel over  
een activiteit 
&  
toepasbare  
regel 




