
Hoe maak je 
begrijpelijke regels en 
goede aanvraagformulieren
voor je digitale dienstverlening?
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Workshop 
toepasbare regels



Agenda

Toepasbare regels 
• Waar? 
• Wat?  
• Waarom? 
• Hoe? 
• Wie? 
• Waarmee? 



Waar worden TR gebruikt? 



Wat zijn toepasbare regels?

Hoe hoog wordt het nieuwe bouwwerk?

5 meter of lager

Hoger dan 5 meter

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

toepasbare regelsjuridische regels

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



Wat is het concept?  

de
conclusie



Wat is het resultaat?  

Plichtenvrij Informatie
plicht

VerbodMeldplicht Vergunning
plicht 

Zorgplicht

Aanvraag tot 
vergunningInformatie Melding

Aanvraag
formulieren 

Conclusies



Wat is een vragenboom?  



Proces
• Ik vind het onduidelijk hoe procedures in elkaar zitten

• Ik vind dat processen te lang duren

• Tijdens het proces moet ik van alles en nog wat onverwacht veranderen

Informatie
• Ik begrijp de informatie niet en vind het taalgebruik te ingewikkeld

• Ik moet mij baseren op versnipperde en tegenstrijdige informatie van 
verschillende bronnen

Waarom wil de gebruiker toepasbare regels? 



Waarom toepasbare regels in Omgevingswet?  

Goede toepasbare regels = betere dienstverlening



Hoe loopt het proces?

Bepalen 
omgevingsdoelen

Opstellen  
juridische regels 

Schetsen
toepasbare regels

Maken 
toepasbare regels

Publiceren
Juridische regels 

Publiceren
toepasbare regels 

Analyseren 
juridische regels



Hoe analyseer je juridische regels?



Hoe analyseer je juridische regels?



Hoe loopt het proces? 

Bepalen 
omgevingsdoelen

Opstellen  
juridische regels 

Schetsen
toepasbare regels

Maken 
toepasbare regels

Publiceren
Juridische regels 

Publiceren
toepasbare regels 

Analyseren 
juridische regels



In de tuin? 

Vormboom onderhouden? 

Plan met boom? 

Beschermdeboom? 

ja

nee

kappen snoeien >20%snoeien < 20%

janee

neeja

Hoe schets je een vragenboom? 



Hoe loopt het proces?

Bepalen 
omgevingsdoelen

Opstellen  
juridische regels 

Schetsen
toepasbare regels

Maken 
toepasbare regels

Publiceren
Juridische regels 

Publiceren
toepasbare regels 

Analyseren 
juridische regels

Activiteit
Werkingsgebied



Dienstverlening

Toepasbare regels

Wie heb je nodig? 

Bepalen 
omgevingsdoelen

Opstellen  
juridische regels 

Schetsen
toepasbare regels

Maken 
toepasbare regels

Publiceren
Juridische regels 

Publiceren
toepasbare regels 

Analyseren 
juridische regels

Online publicaties

Beleid

Juridische regels



Kortom ga aan de slag!

- Stel multidisciplinair team samen
- Kies een onderwerp
- Pak bijbehorende juridische regels
- Schets een vragenboom
- Zowel voor check als aanvraag
- Analyseer het resultaat 
- Corrigeer waar nodig

Later ga je aan de slag met software, 
methodiek en afstemming andere BG



Voor meer informatie...

Kijk op:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/

Is geen antwoord op de vragen te vinden, stel ze via:
toepasbareregels@rws.nl

Verder is er documentatie te vinden op: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/documenten/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/
mailto:toepasbareregels@rws.nl
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/documenten/


Hoe maak je toepasbare regels? 



Hoe maak je toepasbare regels? 



Hoe publiceer je toepasbare regels?



Zorg
Ik ben een pionier, nog niet iedereen kan 
mee, nog niet iedereen begrijpt het

Persoonlijke 
eigenschappen

Opleiding

Grote lijnen in de gaten houden

Gericht op samenwerking

Communicatief

Betere dienstverlening
Niet vragen wat we al weten

Samen een beter omgevingsloket

Iedereen op 1 lijn over wat we de burger vragen

Snufje GEO

Sleutelfiguur tussen ICT en 
juristen, denkt de toepasbare 
regel uit in het geheel, maakt het 
passend in het beleid van het 
LBG, in afstemming met de 
gerelateerde LBGs.

MICHIEL
Juridisch adviseur

HBO / WO

Affiniteit met ICT

Juridisch advies
Bekend met wetgeving

Moet juridisch kloppen

Op de hoogte blijven

Relevante beleidsmatige richting

Taak

Kennis

Doelen

Wie is Michiel?



Zorg

Persoonlijke 
eigenschappen

Opleiding

Analytisch

NauwkeurigGestructureerd

Digitaal is leuk
Minder papier

Moet juridisch kloppen
Moet begrijpelijk zijn voor eindgebruiker

Eenvoudig loket

MARGREET
Regelanalist, regelbeheerder

WO

Juridische regels 
zijn nog niet goed 
toepasbaar te 
maken, dat moet 
anders

Business rules

Ontwerp- en modelleer
technieken

Wijzigingen snel doorvoeren
Samenhang tussen dingen

GeordendPrecies

Technische bedrijfskunde
Informatietechnologie

Biologie

Voegt activiteiten en onderwerpen 
toe aan de functionele structuur. 
Is opsteller en beheerder van de 
toepasbare regels. Taak
Kennis

Doelen

Wie is Margreet? 


