
Toepasbare regels

woensdag 19 juni 2019

DSO-dag 
18 juni 2019
Zeist

Marleen van den Houten – VNG



Agenda

• Korte introductie van toepasbare regels
• Het proces
• Praktijkvoorbeeld 
• Wat speelt er verder? 
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Introductie in de wereld van toepasbare regels
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Toepasbare regels geven antwoord op…
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Conclusie

Moet ik een 
vergunning 
aanvragen als ik 
een boom ga 
kappen? 

Aanvraag

Welke informatie 
moet ik aanleveren 
als ik een 
vergunning wil 
vragen?

Maatregelen

Welke maatregelen 
moet ik treffen? 



Waar worden toepasbare regels gebruikt?
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Waar worden toepasbare regels gebruikt?



Toepasbare regels bestaan uit duidelijke vragen.. 
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Hoofdstuk II. 
Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische 
gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist

Artikel 2
Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking 
hebben op:

3. Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in 
achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
a voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijke 
hoofdgebouw, niet hoger dan
1. 5 meter
2. 0,3 meter boven de bovenkant van het afscheidingsconstructie met de 

tweede bouwlaag van het hoofdgebouw
3. het hoofdgebouw

Hoe hoog wordt het nieuwe bouwwerk?

5 meter of lager

Hoger dan 5 meter

toepasbare regelsjuridische regels

Heb ik een vergunning nodig om op postcode 
2585 ST 58 een schuur te bouwen?



…en uit een combinatie van logische redeneringen
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Bij de bouw van een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan

IS GEEN VERGUNNING vereist als:

Het bouwwerk niet verder dan 4 meter van het hoofdgebouw staat 
EN

Het bouwwerk niet hoger is dan… 5 meter EN
Het bouwwerk niet hoger is dan het hoofdgebouw EN
Het bouwwerk niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant 
van het afscheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het 
hoofdgebouw. 

ANDERS wel een vergunning vereist. 



Vragenboom
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Conceptueel lijkt het op een spel…
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de
conclusie



Wie ben ik???
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In de tuin? 

Vormboom 
onderhouden? 

Plan met boom? 

Beschermde
boom? 

ja

nee

kappen snoeien >20%snoeien < 20%

janee

neeja

Hoe schets je een vragenboom? 

Introductie toepasbare regels, 18 juni 2019 



Hoe maak je een beslistabel?

Introductie toepasbare regels, 18 juni 2019 



Soort vragen
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• Gesloten vraag met ja/nee antwoord
• Keuzelijst met één antwoord mogelijkheid
• Keuzelijst met meerdere antwoord mogelijkheden
• Nummer
• Datum
• Tekstveld
• Bijlage 

• Toelichting is overal mogelijk



Beantwoorden van vragen (input)
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• Vraag aan de initiatiefnemer
• Vraag aan een register
• Vaste waarde
• Werkingsgebied
• Herbruikbare vraag (vanuit conclusie) 



Uitkomsten per soort TR bestand (output) 
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Hoe ziet het proces eruit? 
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Proces
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Proces
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Proces
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Proces
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onderwater” in software



Proces
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onderwater” in software



Proces
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onderwater” in software



Functionele structuur
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Functionele structuur beheren
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Werkzaamheden en trefwoorden
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kappen,rooien,vellen,
verplanten,omhakken,
omzagen,knotten,
kandelaberen,iepenziekte,
bomen,boom,struiken,
houtopstand,leiboom,
knotwilgen,populieren,
berken,beuken,eiken,
kastanjeboom,kastanjebomen,
conifeer,coniferen,
sparren,dennenboom,
dennenbomen,iepen,esdoorns,
plataan,platanen,
soortenbescherming,
vleermuis,vleermuizen,
vogels,vogelnest, leefgebied

Vellen boom

Soortenbescherming

Boom kappen of snoeien

Uitrit aanleggen



Aan de slag met een praktijkvoorbeeld
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Ontvangst juridische regels

• Begrippen
• Naam activiteit
• Oogmerken 
• Scope activiteit
• Werkingsgebied(en) 
• Uitkomsten/conclusie
• Juridische regels en criteria
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Oefening 1 Interpreteren juridische regels
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• Lees de tekst van oefening 1
• Welke criteria zijn relevant? 
• Welke uitkomsten zou je gebruiken? 



Wat voor vragen zou de initiatiefnemer hebben?
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Artikel 5.2.1.4 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen [art. 4:11, 1e lid, APV]
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom te vellen. 
2. Het verbod geldt niet voor:
a. bomen met een stamomtrek van minder dan 120 cm, gemeten op 130 cm vanaf 
het maaiveld;
b. bomen op het achtererf, die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg; en
c. bomen die moeten worden geveld op grond van de Plantenziektenwet of 
vanwege een aanschrijving op grond van artikel PM van de Algemene plaatselijke 
verordening.



Hoe zou je deze aanwijzing verwerken? 
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Artikel 5.2.1.1 Aanwijzing activiteiten [art. 4.11 APV]
1. Deze paragraaf gaat over het vellen van bomen.
2. Deze paragraaf gaat niet over:
a. bomen buiten de bebouwingscontour houtkap;
b. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
c. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, als deze niet 
ouder zijn dan 20 jaar;
d. kweekgoed;
e. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn 
bedoeld voor de productie van houtige biomassa; en
f. het dunnen van een boom.



Welke naam is het beste?

a) Vellen van een boom
b) Vellen van beeldbepalende of monumentale bomen
c) Vellen en beschadigen van houtgewassen
d) Kappen van een boom
e) Kappen van een houtopstand
f) Bewaren houtopstanden
g) Knotten, kandelaberen, snoeien of kappen van een boom 
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Oefening 2 schets de vragenboom voor conclusie

• Lees de tekst bij oefening 2 
• Bepaal de uitkomsten
• Bepaal de relevante vragen en antwoorden
• Bepaal de volgorde van vragen
• Schets de vragenboom voor de check
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Verduidelijken

• Zijn de vragen helder? Nog toelichting nodig? 
• Zijn de begrippen duidelijk? 
• Geen vakjargon?
• Toelichting nodig? 
• Is het waarom duidelijk genoeg? 
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Actualiteiten toepasbare regels

Marktverkenning IMG100.000+. Resultaten 28 juni beschikbaar op 
https://img.pleio.nl/groups/view/27396642/img-verbindt

Marktverkenning VNG. Zie https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-
stelsel-omgevingswet/nieuws/marktverkenning-vng-omgevingswet-software

ICT-markttoets VNG. Zie https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-
stelsel-omgevingswet/nieuws/verwervingsvraag-omgevingswet-software

Applicatierequirements. Zie https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-
stelsel-omgevingswet/nieuws/specificaties-software-omgevingswet-beschikbaar

Oefenomgeving toepasbare regels. Zie 
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-
omgevingswet/nieuws/oefenomgeving-toepasbare-regels-in-juli-beschikbaar

Bibliotheek voorbeeld juridische en toepasbare regels voor topactiviteiten. 
Binnenkort meer informatie.

https://img.pleio.nl/groups/view/27396642/img-verbindt
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/nieuws/marktverkenning-vng-omgevingswet-software
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/nieuws/verwervingsvraag-omgevingswet-software
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/nieuws/specificaties-software-omgevingswet-beschikbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/nieuws/oefenomgeving-toepasbare-regels-in-juli-beschikbaar


Oefenomgeving toepasbare regels

• Zelf oefenen met maken vragenbomen en publiceren in het Omgevingsloket 

• Gebruik maken van en oefenen met software van één of meer leveranciers
• Oefenomgeving beschikbaar van juli 2019 tot en met maart 2020 

• Introductiecursus VNG 
• 12 juli 2019 in Utrecht
• Daarna vanaf september 2019 

• Ondersteuning vanuit leveranciers

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-
omgevingswet/nieuws/oefenomgeving-toepasbare-regels-in-juli-beschikbaar

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelsel-omgevingswet/nieuws/oefenomgeving-toepasbare-regels-in-juli-beschikbaar

