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Hoe u kunt werken met deze beschrijving 

Demo geven Omgevingsloket 

Met deze beschrijving kunt u een demo geven van het Omgevingsloket voor het 

onderdeel ‘Regels op de kaart’.  

 

Dit document bevat de volgende onderdelen: 

 een korte beschrijving waarin alleen de locatie en de activiteit aan bod komen 

 een uitgebreide beschrijving waarin stap voor stap aan de orde komt wat u 

moet doen en kunt vertellen 

 een uitleg over waarom het belangrijk is dat overheden hun lokale regels 

opnemen in het nieuwe Omgevingsloket 

Demo-omgeving 

U kunt deze demo geven met de demo-omgeving van het Omgevingsloket. Deze 

omgeving is stabiel en de content op deze omgeving is geschikt voor het geven 

van demo’s.  

 

De demo-omgeving vindt u op de volgende pagina: 

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl.  

Omgevingsloket nog in ontwikkeling 

Het Omgevingsloket is nog in ontwikkeling. Sommige onderdelen zijn nog niet 

klaar. Sommige werken nog niet helemaal zoals bedoeld. 

 Persoonsgegevens moet u nu bijvoorbeeld nog handmatig invullen. Ze 

worden ook nog niet gecontroleerd. 

 Een overzicht van bekende problemen die nu nog in het Omgevingsloket 

voorkomen (de zogenoemde known issues) vindt u op de website van het 

Informatiepunt Leefomgeving. 

Kies de locaties en activiteiten uit het script 

Overheden vullen zelf stap voor stap de inhoud van het loket. Geeft u een demo 

van het nieuwe Omgevingsloket? Dan is het belangrijk dat u de locatie en 

activiteiten kiest uit het script. 

 

Kiest u een andere locatie of andere activiteiten? Dan verschijnen er misschien 

geen regels of plannen bij de gekozen activiteiten. Dit is namelijk afhankelijk van 

de locatie en de gekozen activiteiten. 

Browser 

Op dit moment werkt het Omgevingsloket in de volgende browsers: 

 Mozilla Firefox  

 Google Chrome 

 Microsoft Edge  

 Safari 

 

Gebruik deze browsers bij de oefening of de demo. Andere browsers kunnen nog 

een technische fout geven. 

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud/bekende-problemen-known-issues
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Gebruik de laatste versie van de beschrijving 

Controleer voor het geven van een demo of u de laatste versie van de 

beschrijvingen gebruikt op de volgende pagina: 

aandeslagmetdeomgevingswet.nl/demo-omgevingsloket.  

 

Het Omgevingsloket wordt stap voor stap gebouwd. Daarom passen we de 

beschrijvingen regelmatig aan. Op de pagina en in de scripts vermelden we de 

datum waarop het script is gemaakt. 

Onderhoud omgeving 

Soms is de demo-omgeving in onderhoud, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een 

nieuwe versie. U kunt op de pagina storing, onderhoud en release-informatie of op 

de demo-omgeving zelf controleren wanneer er onderhoud is. Gepland onderhoud 

kondigen we van tevoren aan. 

Vragen, opmerkingen en feedback  

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor verbeteringen van dit 

demoscript? We ontvangen ze graag via het Informatiepunt Leefomgeving. 

  

file://///ad.rws.nl/p-dfs01/Project/wvl/OW_kennisteams/14.%20Team%20%20DSO/5.%20Try%20out%20en%20demo's/Scripts%20en%20bestanden%20demo/Demo%20bij%20PI11/Aanvragen%20en%20Maatregelen%20op%20maat/aandeslagmetdeomgevingswet.nl/demo-omgevingsloket
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/storing-onderhoud/
https://iplo.nl/contact/
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Nodig voor het geven van de demo 

Onderwerp Toelichting 

Onderdeel Regels op de kaart 

Korte inhoud Bekijken van omgevingsdocumenten bij het onderdeel Regels op de 

kaart. Daarna uitleg over hoe overheden Omgevingsbesluiten 

opstellen en aanleveren bij het DSO. 

Doelgroep Projectleiders implementatie, projectleiders Omgevingswet, 

planmakers lokale overheden, adviesbureaus op het gebied van 

planvorming 

Persona’s  Rogier, planmaker 

Toon, vergunningverlener 

Omgeving DMO-omgeving: https://dmo.omgevingswet.overheid.nl 

Browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari. 

NB Internet Explorer wordt op dit moment niet ondersteund. 

Content Omgevingsplan van de gemeente Utrecht 

Regels in gemeente Venlo 

Benodigdheden Presentatie ‘Sheets naast demo Regels op de kaart bij PI20’ 

Lengte van de 

demo 

30 minuten 

Randvoorwaarden Goede internetverbinding 

  

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/
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Korte beschrijving van de demo  

Casus 1 Regels van een activiteit bekijken 

Rogier houdt zich als planmaker bij een gemeente bezig met het schrijven van het 

nieuwe omgevingsplan.  

 

Hij is betrokken bij de voorbereidingen om de lokale monumentenverordening om 

te zetten naar het nieuwe deel van het omgevingsplan. Hij wil daarom de regels 

bekijken over gemeentelijke monumenten die de gemeente krijgt in de 

bruidsschat.  

Locatie  

Kies de locatie:  

 Gemeente Vlissingen  

Activiteit 

Kies de activiteit: 

 Activiteit die betrekking heeft op een gemeentelijk monument 

Casus 2 Regels van een gebied bekijken 

Toon werkt als vergunningverlener bij de gemeente Venlo. Hij moet een complexe 

vergunningaanvraag beoordelen en wil weten welke plannen er nu gelden in het 

gebied van de vergunningaanvraag. Hij selecteert het gebied en kijkt welke 

plannen, vergunningen en verordeningen er geldig zijn.  

Locatie 

Kies de locatie:  

 Gebied rond Huiskensstraat in Venlo (of een gebied in een andere 

gemeente waar de juridische regels van de bruidsschat beschikbaar zijn) 
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Uitgebreide beschrijving van de demo  

Presentatie PowerPoint - dia 1 t/m 6:  

Introductie Omgevingsloket en casus 1 

Dia 1 t/m 5 

Start met de PowerPointpresentatie, dia 1 t/m 5. In de notitiepagina's in de 

presentatie vindt u de teksten die u kunt gebruiken als toelichting. 

Dia 6 - Casus planmaker Rogier 

Ik wil jullie graag voorstellen aan Rogier. Rogier werkt bij de gemeente Vlissingen 

op de afdeling Beleid. Hij is betrokken bij de voorbereiding om de lokale 

monumentenvergunning om te zetten naar het nieuwe deel van het 

omgevingsplan.  

 

Rogier wil daarom de regels bekijken over gemeentelijke monumenten die de 

gemeente krijgt in de bruidsschat. Dit zijn de regels die bij de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen.  

 

Van zijn collega’s heeft Rogier gehoord dat hij daarvoor het beste naar het nieuwe 

Omgevingsloket kan gaan. Hij kan de regels daar opzoeken bij het onderdeel 

‘Regels op de kaart’. Rogier gaat daarom naar de homepage van het nieuwe 

Omgevingsloket. 

Demo deel 1 - Regels bij activiteit bekijken  

Omgevingsloket openen 

 Klik in dia 6 van de presentatie op het blokje met de afbeelding van de 

homepage (rechtsonder in het scherm). U ziet de homepage van het nieuwe 

Omgevingsloket.  

NB Let op dat de juiste browser wordt geopend (Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft Edge of Safari). 

 

Dit is de homepage van het nieuwe Omgevingsloket. Rogier wil weten welke 

regels er op de locatie gelden. Hij ziet het blok ‘Ik wil weten welke regels er 

gelden voor mijn huis, tuin of bedrijf’. En klikt vervolgens op ‘Regels op de kaart’.  
 

 Klik op ‘Regels op de kaart’ in het rechterblok. U ziet de overzichtspagina 

van Regels op de kaart. Lees de toelichting op de pagina. 

 

We zien hier eerst de overzichtspagina van Regels op de kaart met meer 

informatie over dit onderdeel. We zien dat we hier alle regels van alle overheden 

bij elkaar kunnen zien. We zien dat we hier ook de oude regels uit bijvoorbeeld 

bestemmingsplannen kunnen zien als die nog geldig zijn. 

 

 Klik bovenin de pagina op ‘Zoek op de kaart’. 

 Er verschijnt een pop-upscherm. Daarin staat dat de site nog in 

ontwikkeling is. 

 Klik op ‘Akkoord’. De pagina met de kaart van Nederland verschijnt. 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat
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Locatie zoeken 

 Typ in het zoekveld ‘Vlissingen’.  

 

Rogier begint het adres te typen. Onder het zoekveld verschijnen suggesties. We 

zien hier verschillende soorten locaties waarin ‘Vlissingen voorkomt. Hoe meer we 

typen, hoe specifieker de suggesties zijn.  

 

We zoeken nu op een locatie, maar we kunnen ook op andere manieren zoeken.  

 

 Klik op ‘Meer zoekopties’, rechtsboven de zoekbalk. 

 

We zien dat we ook kunnen zoeken via documenten, coördinaten of door een 

gebied op de kaart te tekenen. Voor Rogier is dat niet nodig, hij zoekt op een 

locatie.  

 

 Typ het adres helemaal af, bijvoorbeeld: Vlissingen, gemeente. Dan 

verschijnt de gemeente onder het zoekveld.  

 Klik op ‘Gemeente Vlissingen’ onder het zoekveld. De kaart zoomt in en 

toont de gemeente. De gemeente krijgt een paarse rand. 

 Klik daarna op ‘Zoek op geselecteerde locatie’. U kunt dan verder zoeken. 

 

NB: Soms zoomt de kaart niet in. Probeer het adres dan nog een keer in te typen. 

Soms helpt het om even op ‘Home’ te klikken en daarna weer op ‘Regels op de 

kaart’. 

Zoeken op activiteit 

We zien op de kaart nu de gemeente waarop we hebben gezocht. De gemeente 

krijgt een paarse rand. Als we zouden zoeken op een adres, zouden we op de 

kaart het perceel zien dat bij het adres hoort. Het perceel krijgt in dat geval een 

paarse rand.  

 

Aan de linkerkant van het scherm zien we dat we nu op verschillende manieren 

kunnen zoeken: 

 Bij ‘Documenten met regels’ kunnen we een volledig overzicht krijgen van 

alle regels die gelden op deze locatie.  

 Bij ‘Zoek op thema’ kunnen we regels en beleid vinden rond een thema, 

zoals bodem, bouwwerken of infrastructuur. 

 Bij ‘Gebiedsinfo’ kunnen we naar alle beperkingen, omgevingsnormen of 

andere regels die gelden binnen het gebied dat we hebben geselecteerd.  

 Onder ‘Gebiedsinfo’ kunnen we ook zoeken naar regels voor een activiteit. 

Dit kan bij het veld ‘Zoek regels voor een activiteit’. 

 

Wij gaan zoeken op een activiteit, want we willen de regels bekijken over een 

‘Activiteit die betrekking heeft op een gemeentelijk monument’. 

 

 Typ ‘Gemeentelijk monument’. Onder het zoekveld verschijnt de activiteit 

‘Activiteit die betrekking heeft op een gemeentelijk monument’. 

 Klik op deze activiteit. U ziet dat het scherm verandert.  
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Resultaten bekijken 

Op dit moment haalt het Omgevingsloket alle informatie op die geldt op onze 

locatie. Als eerste zien we informatie op het tabblad Gebiedsinfo.  

Activiteiten  

Onder Activiteiten zien we bij ‘monumentenactiviteit’ meerdere keren de activiteit 

staan die we hebben gezocht. Dit is een fout. We horen deze activiteit maar 1 

keer zien. Het ontwikkelteam van Regels op de kaart werkt aan een oplossing voor 

dit probleem. 

 

De regels bij de monumentenactiviteit gaan we zo bekijken. Maar ik vertel eerst 

meer over wat we verder op deze pagina zien. 

 

 Klik op ‘Monumentenactiviteit’ om alle resultaten tijdelijk te verbergen.  

Andere onderdelen bij tabblad Gebiedsinfo 

Naast de activiteit die we hebben geselecteerd, kunnen we op het tabblad 

Gebiedsinfo ook het volgende zien: 

 Omgevingsnormen  

 Omgevingswaarden  

 Gebiedsaanwijzingen  

 

De informatie die we hier zien komt uit omgevingsdocumenten die zijn gemaakt in 

het kader van de Omgevingswet. 

Omgevingsnormen  

Een omgevingsnorm is een norm over de fysieke leefomgeving die niet onder een 

omgevingswaarde valt. De term omgevingsnorm komt niet voor in de 

Omgevingswet. Deze term is geïntroduceerd door de Standaard officiële 

publicaties met toepassingsprofielen (STOP/TPOD). Voorbeelden van 

omgevingsnormen zijn een maximum bouwhoogte of een maximum aantal 

parkeerplaatsen.  

 

We zien dat het Omgevingsloket op onze locatie geen omgevingsnormen kan laten 

zien. Daarvoor moeten we het zoekgebied beperken.   

Omgevingswaarden 

Met een omgevingswaarde kunnen overheden het beleid van 

een omgevingsvisie kunnen uitvoeren. Hiermee kunnen ze de kwaliteit vastleggen 

die ze voor de fysieke leefomgeving willen bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

waarden voor de luchtkwaliteit of de waterkwaliteit. 

 

We zien dat er in de gemeente Vlissingen een omgevingswaarde is voor 

wateroverlast.  

 

 Klik op ‘wateroverlast’ om de omgevingswaarde te bekijken.  

 

We zien dat er 3 verschillende omgevingswaarden zijn in de gemeente Vlissingen 

voor wateroverlast. We kunnen op de kaart ook zien waar deze 

omgevingswaarden gelden. 

 

 Klik op ‘gemiddelde kans op overstroming per jaar 1/100’.  
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 Klik op het selectievakje voor ‘1 procent’ of beweeg de muis over het 

selectievakje. U ziet dan op de kaart waar deze omgevingswaarde geldt. 

Dit is een gebied dat groter is dan de gemeente. 

 Klik op nogmaals op het selectievakje, zodat u de omgevingswaarde niet 

langer selecteert. 

Gebiedsaanwijzingen 

Met een gebiedsaanwijzing kunnen overheden aangeven om wat voor soort gebied 

het gaat. Gebiedsaanwijzingen zijn bijvoorbeeld beperkingengebieden, 

erfgoedgebieden en natuurgebieden.  

 

We zien dat er in de gemeente Vlissingen verschillende gebiedsaanwijzingen zijn. 

We kunnen de gebiedsaanwijzingen ook op de kaart bekijken. 

 

 Klik op ‘erfgoedgebieden’.  

 Klik op het selectievakje voor ‘aardkundig waardevol gebied’ of beweeg de 

muis over het selectievakje. U ziet op de kaart welk gebied is aangewezen 

als aardkundig waardevol. 

 Klik op nogmaals op het selectievakje, zodat u de gebiedsaanwijzing niet 

langer selecteert. 

Regels over omgevingswaarden en gebiedsaanwijzingen bekijken 

De omgevingswaarden en gebiedsaanwijzingen die we hier zien komen uit de 

omgevingsverordening van provincie Zeeland. We kunnen ook de regels bekijken 

die horen bij deze omgevingswaarden of gebiedsaanwijzingen die we selecteren. 

Dit kan als we bovenin het scherm klikken op ‘Bekijk selectie’.  

 

Op dit moment geeft het Omgevingsloket geen resultaat, omdat we ook al een 

activiteit hebben geselecteerd. Dit is een fout. Het ontwikkelteam van Regels op 

de kaart werkt aan een oplossing voor dit probleem.  

 

We kunnen de regels uit de omgevingsverordening wel bekijken als we bovenin 

het scherm (boven Filters) de monumentenactiviteit verwijderen. Maar Rogier wil 

de regels bekijken die er nu zijn voor de monumentenactiviteit. Daarom doen we 

dat in deze demo nu niet. 

Regels over activiteit bekijken 

We gaan nu naar de regels over de monumentenactiviteit. 

 

 Klik weer op ‘Monumentenactiviteit’ om alle resultaten weer te bekijken.  

 

We kunnen voor ‘Activiteit die betrekking heeft op een gemeentelijk monument’  

ook op de kaart zien waar de regels gelden. Dit zien we aan de arcering op de 

kaart.  

 

Om de regels te bekijken die horen bij deze activiteit, klikken we op ‘Bekijk 

selectie’. 

 

 Klik op ‘Bekijk selectie’. U ziet nu de artikelen uit het omgevingsplan met de 

regels over gemeentelijke monumenten. Op de kaart ziet u nog steeds waar 

deze regels gelden.  
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We zien nu de regels voor de activiteit die betrekking heeft op een gemeentelijk 

monument. We zien hier dat deze regels staan in het omgevingsplan van 

gemeente Vlissingen.  

 

In het omgevingsplan staan nu alleen nog de regels die de gemeente krijgt uit de 

bruidsschat. Dit zijn de regels die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen.  

 

Dit zijn de regels die Rogier wil bekijken.  

Regels bekijken en annoteren 

We zien alleen artikel 22.287 t/m 22.295. Alleen deze artikelen hebben regels 

over gemeentelijke monumenten.  

 

Het Omgevingsloket kan deze artikelen over de monumentenactiviteit tonen, 

omdat de artikelen in de bruidsschat zijn geannoteerd. Bij het opstellen van 

omgevingsdocumenten gebruiken overheden een nieuwe standaard. Dit is de 

Standaard officiële publicaties met bijbehorende toepassingsprofielen 

(STOP/TPOD). Met deze standaard kunnen overheden extra informatie meegeven 

aan artikelen. Bijvoorbeeld over welke activiteit of welk thema het artikel gaat. Dit 

toevoegen van extra informatie heet annoteren. Dit zorgt ervoor dat de besluiten 

doorzoekbaar zijn in het Omgevingsloket.  

 

We zien naast alle leden van deze artikelen een groen label. Dat betekent dat 

deze regels zijn geannoteerd. Als we op zo’n label klikken, dan zien we hoe de 

artikelen zijn geannoteerd. We kunnen dan zien welke extra informatie is 

toegevoegd.  

 

Deze regels uit de bruidsschat zijn geannoteerd door het Rijk. Als gemeenten, 

waterschappen of provincies besluiten opstellen, moeten ze hun regels zelf 

annoteren.  

 

 Klik op het groene label bij een van de artikelen. 
 

We zien dat deze artikelen als volgt zijn geannoteerd:  

 met het type regelgeving ‘Regel voor iedereen’ 

 met de locatie van het ambtsgebied, in dit geval de gemeente Vlissingen 

 met de activiteit ‘Monumentenactiviteit - Activiteit die betrekking heeft op 

een gemeentelijk monument’ 

 

Naast de annotaties staan schuifjes. Als we klikken op zo’n schuifje zien we op de 

kaart ook het gebied dat bij de annotatie hoort.  

 

 Klik op het schuifje onder ‘Locatie’. U ziet op de kaart het ambtsgebied van 

gemeente Vlissingen. 

 Klik op het kruisje om de annotatie te sluiten. 

 

Verder zien we boven alle artikelen ook onder welke paragraaf het artikel valt. Alle 

artikelen voor de monumentenactiviteit vallen onder paragraaf 22.5.2.3. 
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Hele document bekijken 

We kunnen ook alle regels van het omgevingsplan bekijken. Hiervoor klikken we 
boven in het scherm op de knop ‘Hele document bekijken’.  
 

 Klik op ‘Hele document bekijken’.  
 
Via deze knop kunnen bezoekers alle artikelen van een document bekijken.  
 
Als we het hele document bekijken, zien we eerst het tabblad ‘Thema’s. Hier staan 

thema’s van een document. Het omgevingsplan van de gemeente Vlissingen heeft 
geen thema’s.   
 
We zien dat we ook het volgende kunnen bekijken: 

 Regels 
 Toelichting 
 Bijlagen 

 
We klikken eerst op ‘Regels’ om alle regels van het omgevingsplan te bekijken.  

 

 Klik op ‘Regels’. 

 

We zien nu het hele omgevingsplan. Standaard zijn alle hoofdstukken geopend. 

We zien onder hoofdstuk 1 het artikel 1.1 staan. Als we daar op klikken, zien we 

opnieuw dat de artikelen zijn geannoteerd. Bij de annotatie van een locatie zien 

we ook een schuifje staan. Hiermee kunnen we zien waar de regels van dat artikel 

gelden.  

 

 Klik op artikel 1.1 Begripsbepalingen. 

 Klik op het groene label naast het artikel en klik op een schuifje om het 

gebied te bekijken dat hoort bij de annotatie. 

 Klik op het kruisje om de annotatie te sluiten. 

 

We zien dat de hoofdstukken 2 t/m 21 gereserveerd zijn en dat deze nog niet zijn 

vastgesteld of dat deze nog niet gelden.  

 

Onder het tabblad ‘Toelichting’ zien we dat er geen toelichting is bij het 

omgevingsplan. 

 

 Klik op ‘Toelichting’. 

 

Onder het tabblad ‘Bijlagen’ zien we de bijlage bij het omgevingsplan. Dit zijn de 

begripsbepalingen. 

 

 Klik op ‘Bijlagen’. 

Documenten uit ruimtelijkeplannen.nl en annoteren 

We gaan nog even terug naar het overzichtsscherm met de resultaten. Want we 

kunnen bij Regels op de kaart niet alleen nieuwe omgevingsdocumenten bekijken. 

We kunnen ook de plannen bekijken die blijven gelden na de inwerkingtreding van 

de Omgevingswet en die we nu via ruimtelijkeplannen.nl kunnen zien.  
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 Klik in de browser op het pijltje om terug te gaan naar de vorige pagina of 

druk op het toetsenbord op ‘Backspace’. U ziet opnieuw de artikelen met de 

regels over de monumentenactiviteit. 

 Klik linksboven op de pagina op ‘Terug’. U ziet opnieuw het 

overzichtsscherm van het tabblad Gebiedsinfo.  

 

We zien opnieuw het overzichtsscherm Gebiedsinfo. Als we naar beneden scrollen, 

zien we hier in een geel blok de melding dat er op deze locatie ook nog geldige 

bestemmingsplannen zijn. We kunnen klikken op het tabblad Regels om te zien of 

bestemmingsplannen nog relevante regels bevatten. 

 

 Klik op de tekst ‘tabblad Regels’. U ziet nu alle omgevingsdocumenten en 

plannen die gelden op deze locatie. 

 

We zien nu het onderdeel ‘Regels’. Hier kunnen we alle regelgeving bekijken die 

nu geldt of die in voorbereiding is op onze locatie. Regels op de kaart toont 

standaard eerst alleen de geldende regels. We zien dat het Omgevingsloket niet 

langer zoekt naar regels voor de monumentenactiviteit. We kunnen deze activiteit 

opnieuw toevoegen als zoekcriteria bij Filters. 

 

 Klik boven in het scherm op ‘Filters’. 

 Klik op ‘Activiteiten’. 

 Zoek de monumentenactiviteit. 

 Selecteer ‘Activiteit die betrekking heeft op een gemeentelijk monument’. 

 Klik links boven in het paneel op ‘Filters toepassen’. 

 

We zien dat het omgevingsplan nu laat zien welke documenten regels bevatten 

over de monumentenactiviteit. Het eerste resultaat is opnieuw het omgevingsplan 

van de gemeente Vlissingen. Alleen dit plan bevat regels over de activiteit waarop 

we hebben gezocht. 

 

Daaronder zien we een blauw blok met een melding. We zien dat de plannen 

onder deze melding niet het kenmerk hebben waarop wij hebben gezocht. Dat 

betekent dat we zelf moeten bepalen of deze plannen voor ons relevant zijn.  

 

De documenten die we hier zien, komen over het algemeen uit 

ruimtelijkeplannen.nl. Dit zijn bestemmingsplannen, besluiten en verordeningen. 

Deze documenten zijn opgesteld en gepubliceerd met de standaard IMRO2012.  

 

De documenten uit ruimtelijkeplannen.nl zijn niet geannoteerd. De activiteiten in 

deze documenten zijn dus niet gelabeld. Daardoor kan het Omgevingsloket de 

regels in deze documenten niet doorzoeken en filteren als iemand zoekt op een 

activiteit. 

 

Hier wordt meteen het belang van annoteren duidelijk. Stel, een organisatie kiest 

ervoor om de activiteiten in een omgevingsplan of verordening niet te annoteren. 

Als een bezoeker dan zoekt op een activiteit, kan het Omgevingsloket in zo’n 

geval niet de regels laten zien die bij die activiteit uit dat plan of uit die 

verordening horen. Een bezoeker moet dan zelf het hele plan bekijken om te 

controleren of er regels zijn over die activiteit. Daarom is het belangrijk om als 

overheid de activiteiten te annoteren.  
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Presentatie PowerPoint – dia 6 en 7: Casus 2 

Dia 6 - Casus vergunningverlener Toon  

Dan wil ik u nu voorstellen aan Toon. Toon is vergunningverlener bij de gemeente 

Venlo. Hij moet een complexe vergunningaanvraag beoordelen. Hij wil weten 

welke plannen, regels, verordeningen en omgevingsvergunningen nu gelden in het 

gebied van de vergunningaanvraag.  

 

Dia 7 - Afbeelding van de contour 

Toon gaat naar ‘Regels op de kaart’ en selecteert het gebied dat rond de 

Huiskensstraat ligt.  

 

 
 

Demo deel 2 - Regels van het gebied bekijken  

Regels op de kaart openen en locatie zoeken 

Toon weet dat de Huiskensstraat in het gebied ligt en neemt dat als basis voor het 

tekenen van de contour.  

 

 Klik op ‘Home’. 

 Klik op ‘Regels op de kaart’. 

 Klik op ‘Zoek op de kaart’. 

 Zoom op de kaart van Nederland in op Venlo.  

 Zoom in op de wijk ’t Ven tot u de Huiskensstraat ziet. 

 Klik bij de zoekbalk ‘locatie’ op ‘Meer zoekopties’. 

 Klik op ‘Teken een gebied op de kaart’.  

Contour tekenen 

 Zoom een beetje uit om het gebied rond de straat te bekijken. 

 Beweeg de muis naar de kaart. Er verschijnt een punt. 

 Verplaats de punt naar de rand van het gebied dat u wilt tekenen. Klik met 

de muis op de kaart om te beginnen met tekenen. Teken de omtrek van het 
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gebied door met de muis op meerdere plaatsen te klikken. U kunt het vlak 

sluiten door opnieuw op de eerste punt te klikken of door te dubbelklikken. 

 

We zien nu dat we een geldig gebied hebben getekend. Toon wil nu bekijken 

welke regels er gelden in dit gebied.  

 

 Klik op ‘Zoek op getekende locatie’. 

 

We kunnen nu opnieuw zoeken naar ‘Documenten met regels’, ‘Zoek op thema’ of 

‘Gebiedsinfo. Toon wil de regels bekijken en kiest voor Documenten met regels. 

 

 Klik op ‘Bekijk documenten met regels’.  

 

Toon ziet nu alle plannen, verordeningen en andere documenten die gelden in het 

geselecteerde gebied. Bovenaan staat de waterschapsverordening van Waterschap 

Limburg. Daaronder ziet hij het omgevingsplan van gemeente Venlo. 

 

Als we de lijst verder bekijken, zien we onder andere ook de volgende 

omgevingsdocumenten van het Rijk:  

 het Omgevingsbesluit 

 het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)  

 het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

 de Omgevingsregeling 

 het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

 de Omgevingswet 

Zoeken naar documenttypen via filters 

Toon wil eerst de regels bekijken die in het omgevingsplan staan. Hij selecteert 

daarom via filters het documenttype ‘omgevingsplan’.  

 

 Klik linksboven op de pagina op ‘Filters’. 

 Klik op ‘Documenttype’. 

 Klik op ‘…meer opties’. 

 Selecteer dan ‘Omgevingsplan’. 

 Klik op ‘Filters toepassen’. U ziet dan het omgevingsplan van gemeente 

Venlo. 

 

We zien dat we zo snel het document kunnen vinden dat we zoeken.  
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Presentatie PowerPoint – dia 8:  

Hoe breng ik mijn omgevingsdocumenten in het 
Omgevingsloket?  

Dia 8 

Deze dia kunt u opbouwen door te klikken met de muis of door op de spatiebalk te 

drukken op het toetsenbord. 

 

Overheden maken juridische regels. Ze leggen deze na de inwerkingtreding van 

de Omgevingswet vast in omgevingsdocumenten. Dit doen ze met hun eigen 

plansoftware. In dit voorbeeld bekeken we het omgevingsplan van de gemeente 

Utrecht.  

 

Overheden moeten hun omgevingsdocumenten opstellen met een nieuwe 

standaard. Dit is de Standaard officiële publicaties (STOP). Daarnaast is er per 

soort Omgevingswetbesluit een Toepassingsprofiel (TPOD). Alleen met deze 

standaard kunnen systemen zoals het Omgevingsloket het besluit op de juiste 

manier tonen.  

 

Overheden bieden hun besluiten aan bij de Landelijke voorziening bekendmaken 

en beschikbaar stellen (LVBB). Dit doen ze vanuit hun eigen plansoftware. De 

LVBB zorgt er daarna voor dat het besluit op wetten.nl komt. Ook biedt de LVBB 

het besluit aan bij Ozon. Dat is een van de onderdelen van de landelijke 

voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ozon zorgt ervoor dat het 

besluit ook zichtbaar is in het Omgevingsloket, bij het onderdeel ‘Regels op de 

kaart’. 

 

De documenten uit ruimtelijkeplannen.nl zijn ook te zien in het Omgevingsloket bij 

‘Regels op de kaart’. Deze documenten komen via het Informatiehuis Ruimte 

terecht in het Omgevingsloket.  


