Datum

13 juni 2017
Projectnaam

Toepasbare regels
Projectnummer

P13

www.aandeslagmetde
omgevingswet.nl

Verslag
Omschrijving
Vergaderdatum en –tijd
Vergaderplaats
Aanwezig

DSO ICT leveranciersbijeenkomst
Ontwikkelingen rondom toepasbare regels
13 juni 2017 09:00-16:00
Aristo, Brennerbaan 150, Utrecht
15 Aanwezigen, zowel dienstverleners als leveranciers in /van:
Automatiseren processen
Activiteiten Internet Module
Locatie intelligente oplossingen (regels in combi met
prik op de kaart)
Informatieproducten rondom bestemmingsplannen
Zaaksystemen – hoe straks om te gaan met in combi
met regels en prik op de kaart
Ruimtelijke ordening

Afwezig

1. Observaties
De standaard DMN is slechts beperkt bekend bij de deelnemers
2. Presentatie
Dit verslag hoort bij de presentatie ‘Workshop Ontwikkelingen Toepasbare Regels’, gegeven op 13
juni tijdens de DSO ICT leveranciersbijeenkomst en gaat in op de gestelde vragen en de daarbij
horende antwoorden.
3. Gestelde vragen en gegeven antwoorden
V De omgevingswet zelf kent juridische regels, moeten deze ook aan de regels van de standaard
voldoen?
A Nee, juridische regels moeten voldoen aan andere standaarden (STOP) dan de standaard voor
toepasbare regels.
V DSO levert ook software aan om regels mee te maken, waarom zouden ze zelf een pakket
kopen om dat te doen?
A Andere proceswens, andere scope in de regels, niet twee verschillende pakketten willen leren
en gebruiken. Bevoegd gezagen zijn vrij in hun keuze, zolang maar aangesloten wordt op STTR.
V Hebben de bevoegd gezagen 10 jaar om het (met toepasbare regels aan te leveren en toe te
passen) te moeten?
A 10 jaar zit op omzetten van ruimtelijke plannen naar omgevingsdocumenten, is een andere
doorlooptijd dan voor toepasbare regels – geen verplichting op meedoen met toepasbare regels.
V Wat hoort precies bij het uitvoeren van regels?
A Regels zijn toepasbaar gemaakt waardoor deze door de rule engine uitgevoerd kunnen worden.
De rule engine combineert regels met informatie die de aanvrager aanlevert of die al bekend is in
bijvoorbeeld registraties.
V Is een toepasbare regel een mengeling van verschillende juridische regels
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A ja, dat kan
V Dekt een toepasbare regel 100% een juridische regel?
A toepasbare regel is een verrijking en explicitering van de juridische regel, benadering in eigen
taal (B1), vraagt meer uit (feiten uit de werkelijke wereld geven juridische grondslagen een
waarde). Heeft wel altijd een link naar de bron in de juridische regels.
V Consistentie eigen regels te toetsen, is dat een doelstelling van de standaard?
A ja, regels moeten in gezamenlijkheid kunnen werken, om tot eenduidige conclusie te komen.
Om dit te faciliteren gaat het DSO voorzien in een staging omgeving, waarop BG-en hun
toepasbare regels in gezamenlijkheid met regels van andere BG-en kunnen testen.
V wie beheert de toepasbare regels?
A bronhouder – degene die eigenaar is van de regel. Rijk haar regels en BG hun eigen regels.
V Wat wordt er gedaan met jurispendentie?
A Gebruikt als verduidelijking op de juridische regels
V Is er niet een risico in wildgroei aan regels?
A Het is aan bevoegd gezagen om de hoeveelheid aan regels te bepalen. Er kan alleen een
toepasbare regel zijn als er een juridische regel is.
V Kan Amsterdam een toepasbare regel op kappen maken en Rotterdam dat overlaten aan de
regels van het Rijk?
A ja, er is geen verplichting op het wel of niet specifiek maken van toepasbare regels, of op in
hoeveel gebieden een bevoegd gezag zelf regels specifieker maakt
V Gevoel is eerst toepasbare regels maken, daarna pas juridische regels aanpassen, dat is voor
een bevoegd gezag vaak handiger.
A Scenario’s van gebruik zijn voor ons nog een aandachtspunt.
V Wie doen de analyse, zijn dat juristen?
A Ja, de analyse is een ontleding van de juridische teksten.
V Welke tools gekozen voor de landelijke tooling?
A Dat zijn Cognitatie voor de analyse en RuleXpress voor de toepasbare regels
V Uitdaging is samenwerking tussen bevoegd gezagen goed te laten verlopen. Hoe wordt dit
gefaciliteerd?
A We zijn en blijven in contact met een koplopergroep, gezamenlijk ontwikkelen Rijk en andere
bevoegd gezagen. Aanvullend: loopt onderzoek naar nut en noodzaak gezamenlijke service
organisatie
V Samenvoegen regels voor bijvoorbeeld wielerwedstrijd door verschillende plaatsen? Of moet ik
alle bevoegd gezagen aflopen? Vergunning vrij bij evenement met deelnemersaantal onder 100
man of 50 bij een andere gemeente? Worden die vragen gecombineerd tot 1 vraag of krijg ik per
bevoegd gezag verschillende vragen.
A Werkingsgebied wordt als onderdeel van de juridische regel overerft door toepasbare regels.
Geen inhoudelijke controle door loket, dat is voor de bevoegd gezagen zelf. Zij kunnen hiervoor
de staging omgeving gebruiken.
V Voor welke situaties gaat een BG regels maken en welke niet?
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A Daar heeft het DSO geen antwoord op. Elk BG krijgt meer afwegingsruimte, dus verschillende
regels per verschillend BG ga je tegenaan lopen.
V Kan ik ook regels buiten de uitvoeringscomponent laten?
A Nee, Uitvoeringscomponent zal altijd gebruikt moeten worden, maar door specifieke applicatie
er bovenop te bouwen kun je voor specifieke doelstellingen een unieke toepassing op maat
maken, gericht op de behoefte van een aanvrager.
V Is de functionele structuur van het Rijk al beschikbaar?
A Nog niet, zal gefragmenteerd beschikbaar komen. In de registratie toepasbare regels zijn deze
regels straks in te zien en is ook inzichtelijk te maken waar je als bevoegd gezag aan kan haken.
V Waar zit de wereldkennis? Voorbeeld op het water geen schutting bouwen.
A die zit voor zover mogelijk in de uitvoeringsregels verbonden, maar wanneer de gebruiker als
locatie het water aangeeft, zou deze wel gewoon de vragen voor het bouwen van de schutting
kunnen gaan stellen. Het is praktisch onmogelijk om alle situaties af te vangen.
V Hoe om te gaan met verandering in de wet?
A vanuit LVVB notificatie meldingen over Rijks-wet-wijzigingen. Bevoegd gezag kent zelf zijn
wijzigingen. In geval van samenhangende regels (bijvoorbeeld Rijks- i.c.m. regels gemeente) zal
goed gekeken moeten worden naar de invloed van een wijziging.
V Waarom zou ik toepasbare regels gaan maken bij een bevoegd gezag?
A Dienstverlening richting burgers en bedrijven verder verbeteren.
V Hoe ga je dan om met de verschillende ambities van bevoegd gezagen in combinatie met de
grote ambitie van het DSO?
A Dat wordt nog een uitdaging
V Welke mogelijkheden krijgt een bevoegd gezag om zijn dienstverlening efficiënter te doen?
A Minder bellen, meer structuur in het werk
V Zijn er vanuit DSO andere middelen, om een dwang stappen zetten richting digitalisering.
A wordt nog over nagedacht over welke onderdelen dit verlicht zou kunnen worden gesteld.

4. Heeft u nog vragen of wilt u op de hoogte gehouden worden over de STTR?
Vragen kunnen gesteld worden via het informatiepunt, wat u via de onderstaande URL kunt
vinden. Dit kan ook voor onderwerpen die vandaag niet besproken zijn.
Indien u op de hoogte gehouden wil worden van ontwikkelingen rondom de STTR, dan kunt u zich
via de onderstaande URL tevens aanmelden.
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/helpdesk-1/
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