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omgevingsvisie en 
omgevingsverordening in DSO

• Wat hebben we gedaan

• Wat hebben we geleerd

• Hoe gaan we nu verder

• in maart 2020 ontwerp besluit GS

• beide naar DSO gebracht om te oefenen



gemaakt en geannoteerd conform STOP/TP-standaarden



Omgevingswetketen

Omgevingsvisie

Omgevingsverordening

etc

LVBB Omgevingsloket
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Omgevingsvisie, 

Omgevingsverordening, 

Projectbesluit, Programma, etc =

6



Omgevingswetketen

Omgevingsvisie

Omgevingsverordening

etc

LVBB

Juridische borging 

Omgevingsloket

Toegankelijkheid 



Publicatie in LVBB
Wat zie je daar?

Welke keuzes kan je maken?









Doen voor de LVBB

• Inhoud schrijven

• Tekstindeling maken

• GIO’s (geometrie) bepalen

• Bestanden conform STOPstandaard

Onze keuzes:

• Tekstindeling thematisch / volgens hoofdlijnen opgezet, vaste volgorde

• GIO’s zo veel & zo expliciet mogelijk xxxxxxxx



in Omgevingsloket
Wat zie je daar?

Welke keuzes kan je maken?

LVBB

Juridische borging 
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• werkingsgebieden
• type regel
• normadressaat
• activiteiten
• gebiedsaanwijzing
• locatie
• thema
• hoofdlijn



Doen voor viewer Regels op de Kaart

• Artikelen splitsen in 
• instructieregel

• omgevingswaarderegel

• regelvooriedereen

• Locaties bepalen
• Op welke plek geldt dit artikel / deze paragraaf? 

• Op welke plek is deze activiteit/kwalificatie van toepassing?

• Welke plekken zichtbaar maken op de kaart?

• Welke samengestelde kaarten?

• Thema’s bepalen

• Bestanden conform OW-standaard (TP)



Onze keuzes voor viewer Regels op de Kaart:

• type regel één per artikel

• bevoegdheid/instrument één per artikel

• activiteit volgens juridische activiteit

kan in meerdere artikelen terugkomen

• vergunning/meld/zorgplicht één per artikel 

• locaties zo exact mogelijk per activiteit/gebiedsaanwijzing

• werkingsgebieden zo expliciet mogelijk per artikel/tekstdeel

DUS: annoteren vanaf begin van het schrijfproces meenemen, achteraf lukt het niet

• GIO’s in visie verwijzen naar verordening

• thema verbinding tussen visie en verordening
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“Voor het kappen van deze boom

moet u alleen bij de provincie Utrecht

een vergunning aanvragen, en wel met 

dit formulier: …..”

één overheid:
Provincie

Gemeente
Waterschap

Rijk





• activiteiten

• activiteiten



Doen voor vergunningcheck & formulieren

Bepaal voor welke activiteiten: 

• formulier nodig is voor vergunningaanvraag of melding

• vergunningcheck zinvol/gewenst is

• afstemming met medeoverheden nodig is

• Bestanden conform STTR-standaard
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• vergunningcheck zinvol/gewenst is
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Onze ervaringen:

• LVBB toont het noodzakelijke, Omgevingsloket is het loket van dienstverlening

• noodzakelijk vanaf begin schrijfproces:
• kennis in te zetten van juristen, beleidsmakers, VTH, DSO-expert, GISser

• vanuit annotaties te schrijven

• activiteiten bijzondere aandacht: stuurt check, formulier én Regels op de kaart

• annoteren volgens OW = betere focus bij schrijven van beleid/regels

• opstellen van toepasbare regels = beter begrip over bruikbaarheid van regels

• gebruik combinaties van tekst&werkingsgebied voor opsporen van overlap en ‘gaten’ in beleid/regels

• oefenen in DSO maakt goed zichtbaar, meerdere “oefenrondes” nodig om het echt goed te doen

> Grote inspanning

> Kwalitatief beter beleid en betere regelgeving

> Beter bruikbaar




