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Verschillen 



En verder: 
Regels op de Kaart (VRK) 
Doelgroep 

• Initiatiefnemers 

• Bevoegd gezagen 

• Vergunningverleners 

Doel 

• Alle regels op een plek kunnen vinden, 
ongeacht uit welk document de regels 
komen 

• Ingang is een specifieke locatie en vanuit 
daar prik je met een sateprikker door alle 
documenten. 

Geschikt voor 

• Mensen die de viewer weinig gebruiken. Je 
wordt als gebruiker geholpen om alles te 
vinden 

 

Documenten op de kaart (VDK) 
Doelgroep 

• Juristen 

• Bevoegd gezagen 

• Vergunningverleners 

Doel 

• Regels benaderen vanuit een document 

• Juridische blik/view is essentieel 

• Samenhang van regels binnen document tonen 

• Raadplegen van 1 document tegelijkertijd. 

Geschikt voor 

• Mensen die de viewer veel gebruiken, vereist meer 
voorkennis om geen inhoud te missen 

 



 
 

Overeenkomsten 

- Van kaart naar regels/documenten 
en vice versa 

- Beide gebaseerd op TPOD 
standaarden en OW informatie 

- Beide bevatten een ‘sateprikker’ 



Regels op de Kaart 
Wegwijzer in regelgeving rond de fysieke leefomgeving 

 

7-6-2022 Proverocongres 2 juni 2022 



Regels op de kaart 
Basisprincipe:  

 

Raadplegen van regels op maat - welke regels gelden op 
een locatie voor een bepaalde activiteit, ongeacht uit 

welk document deze regels komen (“satéprikker”) 

.  
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Greep uit de Klantreizen –  
Enkele dwarsdoorsnedes 

• Als initiatiefnemer wil ik glastuinbouw beginnen in Ede 

• Als initiatiefnemer wil ik een zwemlocatie exploiteren in Tienhoven 

• Als plannenmaker van de provincie Zuid-Holland wil ik het Projectbesluit 
van het Rijk inzien om de impact op de provinciale regels te bekijken 

• Als natuurbeheerder wil ik weten welke regels er zijn over Thema natuur 
in een bepaald gebied 

• Als medewerker van de faunabeheereenheid Utrecht wil ik weten welke 
instructieregels er voor mij zijn en welke regels er mogelijk aankomen 

• Als jurist wil ik weten welke regels er in het verleden geldig waren 
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Schat aan Omgevingsinformatie 

Goede vindbaarheid en raadpleegbaarheid door: 
  

• Annotaties: zorg dat alle relevante informatie is 
geannoteerd 

• Gebruik van activiteiten: kijk wat er al beschikbaar 
is; alleen relevante artikelen annoteren met deze 
activiteiten  

• Markeer de activiteitlocatieaanduidingen 

• Beperk de geometrie tot datgene dat relevant is 
voor de vindbaarheid van het artikel 

• Gebruik thema’s (waardelijst) 

• Omgevingsdocumenten bevatten juridische taal.  
Voldoet de inhoud aan B1-taalniveau? 
 

! Wegwijzer TPOD ! 

 

 

 

 

 

6/7/2022 Proverocongres 2 juni 2022 

https://www.wegwijzertpod.nl/over-de-wegwijzer


Greep uit de 
wegwijzer 

https://www.wegwijzertpod.nl/onderwerpen/annoteren 
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Wat kunt u nog verwachten? 

• Verbetering weergave Ontwerpregelingen 

• Verbeteringen weergave Wro plannen (bv Details op locatie voor VVP’s) 

• Uitbreiding geavanceerd zoeken 

• Regels die in het verleden geldig waren raadplegen 

• Naast zoeken op activiteiten ook op werkzaamheden kunnen zoeken 

• Ontsluiten Informatieproducten 

• ………………. 
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VDK: Viewer Documenten op de Kaart 
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Karakteristiek VDK 

VDK is spin-off van VRK (Viewer Regels op de Kaart) 

Belangrijkste verschillen met VRK 

• User interface lijkt meer op RP.nl 

• Geen workflow voor zoeken op activiteit/werkzaamheid 

• Meer gericht op weergave regeling, minder op ‘regels op maat’ over regelingen heen 

• Juridische weergave 

 

  

 

 

 

7-6-2022 Proverocongres 2 juni 2022 



Voorbeeld 1  Bestemmingsplan – Regels  
 

Locatie “Bennekomseweg 24A, Ede”  Bestemmingplan “Ede, De Reehorst” 
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Voorbeeld 1  Bestemmingsplan – Regels  
 

Op deze locatie, in dit plan  filtering regels met Enkelbestemming “Gemengd - 1”  
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Voorbeeld 2  Omgevingsplan – Plekinfo  
 

Locatie “Belgiëplein, Amsterdam”  “Omgevingsplan Gemeente Amsterdam” 
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Voorbeeld 2  Omgevingsplan – Regels  
 

Op deze locatie, in dit plan  filtering regels met “exploiteren van een horecabedrijf” 
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