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STOP/TPOD-standaard

2 samenwerkende standaarden:

• STOP: Standaard Officiële Publicaties

• TPOD: Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten



Waarom STOP én TPOD?

Bekendmaking + locatiegerichte informatie WroBekendmaking wetten, verordeningen etc

Uniforme bekendmaking
Locatiegerichte informatie 
Omgevingswet
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2. Oriënteren via vragenbomen

Waarvoor STOP en TPOD gebruiken?

Burger, bedrijf en 
overheid
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Bekendmaken van omgevingsdocumenten



STOP

• Generieke standaard die op termijn gaat gelden voor alle officiële 
bekendmakingen. 

• Beschrijft hoe besluiten en regelingen moeten worden opgesteld om 
als officiële publicatie op www.officielebekendmakingen.nl te worden 
bekendgemaakt

• Beschrijft hoe besluiten moeten worden opgesteld en voorzien van 
nadere informatie om te worden geconsolideerd in de regeling en 
beschikbaar te worden gesteld op www.overheid.nl



Voorbeeld bekendmaking



Voorbeeld bekendmaking

Zie Omgevingsregeling op overheid.nl



STOP

• Modellen voor Besluit en Regeling

• Artikelstructuur (instrument met regels) en Vrijetekststructuur (instrument 
zonder regels)
Beschikbare elementen, zoals hoofdstuk, artikel, divisie, divisietekst

• Metadata/informatie over consolidatie, inwerkingtreding etc

• Bepaalt dat als er informatie is die niet op een voor de mens leesbare 
manier in besluit/regeling kan worden weergegeven
• die informatie in een informatieobject moet worden vastgelegd
• dat in de tekst naar het informatieobject moet worden verwezen
• dat de identificatiecodes van de informatieobjecten in een bijlage moeten staan



Geografisch informatieobject
Tekstuele 
aanduiding GIO in 
tekst

Verwijst naar:

GIO

Juridische 
borging



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



TPOD: STOP + annoteren met OW-objecten

Annoteren: het toevoegen van informatie aan (onderdelen van) besluiten en regelingen. 

Doel:

• regeling machineleesbaar maken

• regeling gestructureerd bevraagbaar maken

• locaties en andere gegevens op een kaart weergegeven

• juridische regels met toepasbare regels verbinden

• en nog veel meer…

Dienstverlening aan burger, bedrijf, bestuurder, professional

Annoteren met Omgevingswet-informatie wordt niet verplicht gesteld



Annoteren OW vergelijkbaar met coderen 
met IMRO



Zonder annoteren



Met annoteren: specifieke functies 
presenteren op kaart



Met annoteren: activiteiten specificeren

Milieubelastende activiteit 
toegestaan

Milieubelastende activiteit 
meldingsplicht

Milieubelastende activiteit 
vergunningplicht



Informatiemodel 
Omgevingswet, 
onderdeel van 
TPOD-standaard

Artikelstructuur

Regeltekst Juridische regel

Activiteit

Gebieds 
aanwijzing

Omgevingsnorm

Omgevingswaarde

Regel voor iedereen Instructieregel Omgevingswaarderegel

Ambtsgebied Gebied Lijn Punt

Locatie

ActiviteitLocatie
aanduiding



Regeltekst en Juridische regel

            
          

                
                              

           
                                          
                                                                      

            
       

                
                                 
                               

            

                

                

                              

                         

                    

    

             

            

                       

                 

    

               

    

    

                  

            

    

Regel voor iedereen Instructieregel Omgevingswaarderegel

Verbinding met STOP

Doelgroepbenadering



Activiteit (en ActiviteitLocatieaanduiding)

            
          

                
                              
                      
                         

            
                

                
                              
                         
                    

            
       

                
                              
                               

            
                                     

            
                           

                
                              
                                                         
                                               

    

                  

            

    

 

                       

                 

    

                     

                

    

                  

            

    

 

                        

              

Annoteren met Activiteit gebruiken om 
regel over activiteit te specificeren en 
kwalificeren:
voor déze activiteit geldt op déze locatie 
een vergunningplicht/meldingsplicht/…

Alleen gebruiken met rechtstreeks 
werkende regels: regeltype Regel voor 
iedereen

Activiteitregelkwalificatie kiezen uit 
waardelijst:

Activiteit is nodig voor toepasbare regels



Activiteiten specificeren met Activiteit en 
ActiviteitLocatieaanduiding 

vergunningplicht

meldingsplicht

toegestaan

Activiteit:
zwemmen

Activiteitregelkwalificatie



Omgevingsnorm Annoteren met Omgevingsnorm gebruiken om vast 
te leggen dat regel gaat over omgevingsnorm: norm 
over fysieke leefomgeving die in een waarde wordt 
uitgedrukt

Juridische borging van per locatie verschillende 
waarden, zonder die in de regel op te nemen

Locatie waar omgevingsnorm geldt op kaart kunnen 
tonen

Gebruiken met regeltype Regel voor iedereen en 
Instructieregel

Kiezen tussen 3 toepassingen:
• Kwantitatieve waarde
• Kwalitatieve waarde
• Waarde in regeltekst



Omgevingsnorm kwantitatieve waarde
Maakt dit mogelijk:

In plaats van:

Juridische regel met 
tekstuele aanduiding 
van GIO

Locaties en waarden in 
OW-object en GIO

Zichtbaar na interactie 
met kaart

Let op: waarde niet in 
Juridische regel



Omgevingsnorm kwantitatieve waarde

Vergelijkbaar met:



Omgevingsnorm kwalitatieve waarde

zwaar

midden

licht

welstandsvrij

Annoteren met Omgevingsnorm, waarde niet in cijfers maar in woorden, locaties en waarden in GIO

Let op: waarde niet in 
Juridische regel



Omgevingsnorm waarde in regeltekst

Annoteren met Omgevingsnorm, waarde in cijfers of in 
woorden in de regel, alleen Locaties in GIO.
Door de annotatie met Omgevingsnorm kan het gebied waar 
de regel geldt, betekenisvol op de kaart worden weergegeven.

Te gebruiken wanneer alle Locaties dezelfde waarde hebben, 
of bij complexe waarde.

Let op: waarde niet in GIO



Omgevingswaarde
Toepassing vergelijkbaar met Omgevingsnorm

Verschillen:
• alleen te gebruiken voor omgevingswaarde als 

bedoeld in afdeling 2.3 Omgevingswet: norm die 
voor (een onderdeel van) de fysieke 
leefomgeving de gewenste staat of kwaliteit, de 
toelaatbare belasting door activiteiten en/of de 
toelaatbare concentratie of depositie van 
stoffen als beleidsdoel vastlegt

• alleen te gebruiken met regeltype 
Omgevingswaarderegel



Gebiedsaanwijzing
Doel: 
• vastleggen dat Juridische 

regel of Tekstdeel een 
specifiek type gebied 
aanwijst 

• dat gebied betekenisvol op 
kaart weergeven

Te gebruiken voor:
• Instrumenten met artikelen

• Omgevingswaarderegel
• Instructieregel
• Regel voor iedereen

• Instrumenten met vrije tekst

Gebiedsaanwijzing is generiek 
objecttype met 18 typen

Typen Gebiedsaanwijzing



Typen Gebiedsaanwijzing

• Per type Gebiedsaanwijzing een definitie t.b.v. keuze

• Beperkingengebied alleen voor beperkingengebied als 
bedoeld in Omgevingswet

• Functie alleen voor toedeling functies aan locaties, alleen te 
gebruiken in omgevingsplan (en omgevingsverordening)

• Voor omgevingsplan primair Functie, Ruimtelijk gebruik en 
Beperkingengebied, terughoudend met overige

• Voor artikelinstrumenten andere bestuurslagen vooral 
thematische gebiedsaanwijzingen, Beperkingengebied waar 
nodig, voor provincie Ruimtelijk gebruik en (terughoudend) 
Functie

Typen Gebiedsaanwijzing



Weergave Gebiedsaanwijzing op kaart



Gebiedsaanwijzing type Functie



Meer weten?

• Workshopronde 2 (12.00-12.30): Keuzes en consequenties bij 
annoteren

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

• https://www.wegwijzertpod.nl/

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

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

