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Annoteren wordt niet verplicht gesteld. Waarom zou je het dan doen? 
Welke annotaties zijn minimaal nodig?



Keuze: annoteren of niet?
Zonder annoteren

Met annoteren: veel meer informatie

Ons advies: annoteer



Annoteren met Regeltekst en Juridische regel

Regeltekst Juridische regel

Activiteit

Gebieds 
aanwijzing

Omgevingsnorm

Omgevingswaarde

Regel voor iedereen Instructieregel Omgevingswaarderegel

Locatie

ActiviteitLocatie
aanduiding

Object dat verbinding 
met STOP vormt: 
Artikel of Lid

Tekstobject waaraan 
Locatie en domein-
specifieke annotaties 
worden gekoppeld



Annoteren met Regeltekst en Juridische regel

Regeltekst

Uitgangspunt: annoteer ieder Artikel of Lid als Regeltekst
Verwachting: dit verzorgt software voor je

Optie 1 Optie 2



Annoteren met Regeltekst en Juridische regel
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Annoteren met Regeltekst en Juridische regel

            
          

                
                              

           
                                          
                                                                      

            
       

                
                                 
                               

            

                

                

                              

                         

                    

    

             

            

                       

                 

    

               

    

    

                  

            

    



Locatie en werkingsgebied
Artikel 5.61 Grondwatergebied
Het grondwatergebied bestaat uit:
a. een grondwaterbeschermingsgebied A;
b. een grondwaterbeschermingsgebied B;
c. een bufferzone;
d. een waterwingebied.

            
          

                
                              

           
                                          
                                                                      

            
       

                
                                 
                               

            

                

                

                              

                         

                    

    

             

            

                       

                 

    

               

    

    

                  

            

    

Locatie a

Locatie b

Locatie c

Locatie d
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Werkingsgebied 
van artikel 5.61



Annoteren met Regeltekst, Juridische regel en  
Locatie

Resultaat zonder annoteren met domeinspecifieke annotaties



Annoteren met Regeltekst, Juridische regel, 
Locatie én domeinspecifieke objecten



Annoteren met Activiteit

            
          

                
                              
                      
                         

            
                

                
                              
                         
                    

            
       

                
                              
                               

            
                                     

            
                           

                
                              
                                                         
                                               

    

                  

            

    

 

                       

                 

    

                     

                

    

                  

            

    

 

                        

              

Activiteit zal in omgevingsplan 
veelgebruikte annotatie zijn

Annoteren met Activiteit nodig als je 
toepasbare regels wilt maken

Annoteren met Activiteit gebruiken om 
regel over activiteit te specificeren en 
kwalificeren



Annoteren met Activiteit

Regeltekst en Juridische regel

Selecteer activiteit uit (eigen) 
activiteiten-bibliotheek

Selecteer Locatie Selecteer activiteitregelkwalificatie 
uit IMOW-waardelijst

voor déze activiteit geldt op déze locatie een vergunningplicht



Detaillering van annoteren met Activiteit

Activiteit: ‘activiteit in Gemeentelijk natuurnetwerk’

➢ In viewer weinig detaillering in kaart en zoek-/selectiefunctie
➢ Eenvoudig om toepasbare regels te maken

Activiteiten: 
‘verwijderen van groen in Gemeentelijk natuurnetwerk’
‘aanbrengen van verharding in Gemeentelijk natuurnetwerk’
‘dempen van watergangen in Gemeentelijk natuurnetwerk’
‘afgraven van gronden in Gemeentelijk natuurnetwerk’

➢ Heel veel activiteiten in eigen Activiteiten-bibliotheek
➢ In viewer veel detaillering in kaart en zoek-/selectiefunctie
➢ Geen gemeentebrede zoek-/selectiefunctie
➢ Veel werk om toepasbare regels te maken
➢ Niet-noodzakelijke verweving van locatie in naam activiteit



Detaillering van annoteren met Activiteit

Activiteiten: 
‘verwijderen van groen’
‘aanbrengen van verharding’
‘dempen van watergangen’
‘afgraven van gronden’

➢ Minder activiteiten in eigen Activiteiten-bibliotheek
➢ In viewer veel detaillering in kaart en zoek-/selectiefunctie
➢ Gemeentebrede zoek-/selectiefunctie

(‘toon alle locaties binnen mijn ambtsgebied waar voor 
activiteit X een vergunningplicht geldt’)

➢ Veel werk om toepasbare regels te maken

Vanuit perspectief toepasbare regels kom je mogelijk tot andere keuze 
dan vanuit kaart-perspectief 



Welke regels annoteren met Activiteit?

Annoteer díé regels met Activiteit waarvan het essentieel is 
dat een raadpleger ze via de kaart kan vinden



Omgevingsplan: annoteren met Activiteit of 
met Functie?
• Grondgebied-dekkend vullen met Functies, net als bestemmingen in 

een bestemmingsplan
Niet verplicht, wel mogelijk

• Alleen annoteren met Activiteiten

• Annoteren met Functies en Activiteiten

Functie

Activiteit



Annoteren met Omgevingsnorm

Bedoeld om met 1 Juridische regel een norm op verschillende locaties 
verschillende waarden te kunnen geven

Daarvoor is juridische borging nodig:

• Locaties en waarden vastleggen in Geografisch informatieobject (GIO)

• Tekstuele aanduiding van GIO in Juridische regel



Omgevingsnorm kwantitatieve waarde
Resultaat: In plaats van alle locaties en 

waarden alleen in de tekst:

Juridische regel met 
tekstuele aanduiding 
GIO

Locaties en waarden in 
OW-object en GIO

Zichtbaar na interactie 
met kaart



Omgevingsnorm kwantitatieve waarde

Er is een directe relatie tussen aantal en inrichting GIO’s en inhoud van 
de Juridische regel omdat in de tekst van de regel naar iedere GIO moet 
worden verwezen. 



Locatie 1: 15 m Locatie 4: 11 m

Locatie 7: 11 mLocatie 5: 20 m Locatie 6: 15 m Locatie 8: 20 m

Locatie 2: 11 m Locatie 3: 15 m 

Mogelijkheid 1: per locatie/waarde-combinatie 1 GIO
Gio 1 = Locatie 1, naam GIO = ‘Locatie 1 15 m‘
Gio 2 = Locatie 2, naam GIO = ‘Locatie 2 11 m’
(…)
Gio 8 = Locatie 8, naam GIO = ‘Locatie 8 20 m’

Maximum 
bouwhoogte

Mogelijkheid 2: per waarde 1 GIO
Gio 1 = Locatie 1, 3 en 6, naam GIO = ‘15 m‘
Gio 2 = Locatie 2, 4 en 7, naam GIO = ‘11 m’
Gio 3 = Locatie 5 en 8, naam GIO = ‘20 m’

Mogelijkheid 3: 1 GIO voor de norm
GIO = Locatie 1 t/m 8, naam GIO = ‘maximum 
bouwhoogte woning’

Dan moet de regel luiden:
De maximum bouwhoogte van een woning is:
a. ter plaatse van ‘Locatie 1 15 m’: de waarde die in de GIO is vastgelegd
b. ter plaatse van ‘Locatie 2 11 m”: de waarde die in de GIO is vastgelegd
c. etc

Dan moet de regel luiden:
De maximum bouwhoogte van een woning is:
a. ter plaatse van ‘15 m’: de waarde die in de GIO is vastgelegd
b. ter plaatse van ‘11 m”: de waarde die in de GIO is vastgelegd
c. ter plaatse van ‘11 m”: de waarde die in de GIO is vastgelegd

Dan moet de regel luiden:
De maximum bouwhoogte van een woning is de waarde 
die in de GIO is vastgelegd.



Ter plaatse van de functie ‘Wonen’ is wonen toegestaan.

Locatie 1

Locatie 4

Locatie 7

Locatie 5

Locatie 6

Locatie 8

Locatie 2

Locatie 9

Locatie 3

Locatie 1
+
Locatie 2
+ 
Locatie 3
+ 
Locatie 4
+ 
Locatie 5
+
Locatie 6
+
Locatie 7
+
Locatie 8
+
Locatie 9

= werkingsgebied
van de regel

Modelleren van regels, locaties en 
werkingsgebied



Modelleren van regels, locaties en 
werkingsgebied

Wonen is alleen toegestaan ter plaatse van de functie ‘Wonen’.

Locatie 1

Locatie 4

Locatie 7

Locatie 5

Locatie 6

Locatie 8

Locatie 2

Locatie 9

Locatie 3

Locatie 1
+
Locatie 2
+ 
Locatie 3
+ 
Locatie 4
+ 
Locatie 5
+
Locatie 6
+
Locatie 7
+
Locatie 8
+
Locatie 9
+
Locatie 10

= werkingsgebied 
van de regel

Locatie 10



Meer weten?

• https://www.geonovum.nl/geo-
standaarden/omgevingswet/STOPTPOD#TPOD

• https://www.wegwijzertpod.nl/

• https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/

• https://pre.omgevingswet.overheid.nl

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD#TPOD
https://www.wegwijzertpod.nl/
https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/

