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Agenda 

• Introductie

• Annoteren, wat is dat, waar doe je het voor en hoe pak je het aan?

• 1e ronde zelf aan de slag en terugkoppeling

• 2e ronde zelf aan de slag en terugkoppeling

• Recapitulatie: wat hebben we geleerd?





annotaties

toepasbare
regels



Annoteren, wat is dat? 



Omgevingswet-annotaties (STOP/TPOD)

Artikel 5.15   Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is in het centrumgebied verboden zonder omgevingsvergunning een uitrit aan te leggen 
naar de openbare weg of een bestaande uitrit te veranderen.

Locatie

(werkingsgebied)
Activiteit



Omgevingswet-annotaties (STOP/TPOD)

ActiviteitregelkwalificatieRegeltype

Gebiedsaanwijzing

Omgevingswaarde

Omgevingsnorm

Thema

Artikel 5.15   Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is in het centrumgebied verboden zonder omgevingsvergunning een uitrit aan te leggen 
naar de openbare weg of een bestaande uitrit te veranderen.

Locatie

(werkingsgebied)
Activiteit

Idealisatie



Annoteren, waar doe je het voor?







Annoteren, hoe pak je het aan? 



Aanpak: doe het samen!

Toepasbaar makenAnnoteren

Ontwerpvragen 
beantwoorden

Analyseren 
annotaties

Beslistabel maken

Juridische regels 
opstellen



• objecten plaatsen op de weg
• uitrit aanleggen
• parkeren
• kappen van (beschermde) bomen 

en houtopstanden

• graven
• kabels en leidingen
• standplaatsen
• reclame 



Omgevingswet-annotaties (STOP/TPOD)

ActiviteitregelkwalificatieRegeltype

Gebiedsaanwijzing

Omgevingswaarde

Omgevingsnorm

Thema

Artikel 5.15   Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1. Het is in het centrumgebied verboden zonder omgevingsvergunning een uitrit aan te leggen 
naar de openbare weg of een bestaande uitrit te veranderen.

Locatie

(werkingsgebied)
Activiteit

Idealisatie



Wat is hier de activiteit?

• uitrit aanleggen

• aanleggen uitrit

• aanleggen van een uitrit

• aanleggen van een uitrit naar de openbare weg

• aanleggen van een uitrit naar de openbare weg in beheer bij de gemeente



Activiteit: kopiëren of classificeren?



Staalkaart vier verordeningen: activiteiten

Activiteit gereguleerd in omgevingsplan [gemeentenaam]

activiteit op of bij wegen of bij waterenafd. 5.5

uitrit aanleggen parkeren
object plaatsen 

op de openbare 

weg

par. 5.5.2

boom of 

houtopstand 

kappen

activiteit met betrekking 

tot flora en fauna

par. 5.5.4 par. 5.5.6 par. 5.7.1 & 5.7.2

afd. 5.7



Activiteiten ‘opbreken en graven’ 
(in Staalkaart verordeningen deel 2)

activiteit in omgevingsplan VNG-staalkaart

bouw-, aanleg- of sloopactiviteitafd. 5.3

opbreken en gravenpar. 5.3.2

graven

verharding 

opbreken
kabel of leiding 

aanleggen, in 

stand houden of 

verwijderen

art. 5.5
grondwater 

lozen

art. 5.15



Hoe ziet dat er uit in het Omgevingsloket? 



Wat is hier het werkingsgebied?
• alle openbare wegen (in beheer bij de gemeente)

• stroken om alle openbare wegen

• alle uitritten

• grondgebied van de gemeente (ambtsgebied)

• iets anders



Werkingsgebieden ontdekken



Werkingsgebieden ‘uitrit aanleggen’
ambtsgebied

art. 5.14

dwarsdoorsnede

geografisch (‘landkaart’)

rustige woonwijk
(meldingsplichtgebied)

art. 5.15 - 5.18, wit

vergunningplichtgebied
art. 5.15 – 5.17, groen

toestemmingsvrijgebied
art. 5.15 en 5.18, wit



‘Objecten op de weg’ in staalkaart 4 verordeningen
witte en groene variant met wegassen

ambtsgebied
(art. 5.5)

dwarsdoorsnede

geografisch (‘landkaart’)

openbare weg
art. 4.2

toestemmingsvrijgebied
art. 5.6 – 5.7 wit

vergunningplichtgebied
art. 5.6 – 5.13 groen



‘Parkeerexcessen’ in staalkaart 4 verordeningen
witte en groene variant met wegassen

dwarsdoorsnede

geografisch (‘landkaart’)

parkeerdrukgebied
art. 5.23 groen

regelspecifiekgebied
art. 5.21, 5.22, 5.24, 5.25 

groen

regelarmgebied
art. 5.21 wit

ambtsgebied
art. 5.20



‘Bomen’ in staalkaart 4 verordeningen
‘gewone’ bomen; beschermde bomen in 2 varianten

dwarsdoorsnede

geografisch (‘landkaart’)

beschermde bomen
(punten; 

gebiedsaanwijzing)
(variant 1)
art. 5.31

werkingsgebied 
beschermde bomen

(vlak)
(variant 1)

art. 5.32 – 5.37

werkingsgebiedjes 
beschermde bomen

(vlakjes)
(variant 2)

art. 5.31 – 5.37

werkingsgebied niet-
beschermde bomen

(ambtsgebied)
art. 5.26 – 5.30

bebouwingscontour 
houtkap
art. 4.1



Werkingsgebieden ‘uitrit aanleggen’



Hoe ziet dat er uit in het Omgevingsloket? 



Thema Kernachtige weergave van de grondgedachte achter een regel.



Wat is/zijn hier het/de thema(‘s)?



Wat is/zijn hier het/de thema(‘s)?





Hoe ziet dat er uit in het Omgevingsloket? 



Meer informatie
• Staalkaarten:

• https://vng.nl/artikelen/staalkaarten-omgevingsplan

• Staalkaarten bekijken in het Omgevingsloket: 
• https://dmo.omgevingswet.overheid.nl (grondgebied Tilburg)

• Hulpmiddelen:

• Maken omgevingsplan (zoals ‘Inleiding ontwerpvragen’, ‘Handleiding voor de planmaker’ en ‘Online tool 
ontwerpvragen’): https://vng.nl/artikelen/omgevingsplan

• Handreiking annoteren omgevingsplan: https://vng.nl/artikelen/digitaliseren-omgevingsplan (binnenkort) 

• Handreiking toepasbare regels: http://www.vng.nl/publicaties/handreiking-toepasbare-regels

• Wegwijzer TPOD: https://www.wegwijzertpod.nl/

• Standaarden Omgevingswet: https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD

• Vragen: 
• Via website https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/

• Of stuur een email naar omgevingswet@vng.nl

• Of wordt lid van https://forum.vng.nl/ via de groep Omgevingswet
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