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Agenda
Welkom Chris Boeije

Keten 1: Van Plan tot Publicatie Pieter Meijer
STOP/TPOD Toelichting v0.97 (door Sandra Wijngaarden) 10 min

LVBB (door Lennert Luik) 20 min

OZON (door Arie Duindam) 20 min

Catalogus (door Jasper Roes en Jarno van Erp) 10 min

IHR (door Jasper Roes en Robin Topper) 10 min

Viewer Regel en Kaart (door Minco Zijlstra) 10 min

Pauze 

Keten 2: Van Idee tot Afhandeling Joyce de Jong

Loket (door Nico Claij) 10 min

Toepasbare Regels maken (door Joyce Boes-Schoonmade) 10 min

Gebruikerstoepassingen (door Rick Bleeker) 20 min

Toepasbare Regels (door Vincent van Dijk) 15 min

Open Stelsel (door Mark Bakker) 5 min

Afsluiting

13:30

13:40

15:00

15:20

16:20

16:30



Doel PI-9

• Try-out versie DSO-LV

• Doe het zelf koppelen met DSO-LV

• V0.97 gebruik in de keten (gelukt t/m LVBB)

• Omgevingsloket: Afleiding bevoegd gezag

• Omgevingsloket: authenticatie met e-herkenning; voorinvullen NHR

• Ontwerp samenwerkingsfunctionaliteit

• Bruikbaarheid gebruikersvoorzieningen in praktijk toetsen en verhogen

• Voorbereiden publicatie omgevingsregeling in PI-11 (productie content)

• Volledige en actuele ontsluiting van alle bestemmingsplannen

• Verkenning aansluiten informatieproduct (Natuur)-> aansluitvoorwaarden



Voorzieningen

Organisaties

Content

Technologie

Processen

Business Architectuur

Informatie Architectuur

Technologie Architectuur

Tijdens deze systeem demo kijken we naar de 
samenhang binnen het stelsel en de 
koppelvlakken:

• Hoever staan we met de stelsel 
organisatie?
• Tactische beheerder
• Eerste stappen support / IP

• Hoever staan we met de processen?
• Unattended aansluitprocessen
• Deployement en evidence
• Geautomatiseerde ketentesten

• Wat is bereikt met content management?
• Content Management team
• Content sets leveranciers
• Aansluiten op NHR en eHerkenning

• Welke technologische vorderingen
• Kubernetes uitrol
• Performance verbeteringen





Technische 
kwartaaldemo PI-10 

STOP/TPOD

Sandra Wijngaarden



Agenda

• DSO-EB requirements t.b.v. TPOD AMVB-MR

• Concepten van nieuwe toepassingsprofielen

• Consultatie op v0.97

• Validatieregels



DSO-EB requirements n.a.v. TPOD AMVB-MR

Requirement Oplossing Status

Specificeren van 
verwijzingsconstructie AMVB-MR

Specificaties opgenomen in TPOD AMVB-MR; mogelijkheid om regels 
vanuit AMVB, via werkingsgebied bij regels, te laten verwijzen naar MR 
GIO’s.



Geometrie moet ook een lijn of punt 
kunnen zijn

Een Geometrie in Locatie mag een vlak, multivlak, punt of lijn zijn. 
Verwerpen specificaties voor referentiepunt en referentielijn bij 
omgevingsnorm en omgevingswaarde.



Ondersteunen van 
gebiedstyperingen en 
beperkingengebied

Specificaties beperkingengebied verduidelijkt: betreft gebied rondom 
werk/ object.
Gebiedstyperingen: op te nemen in annotatie “Onderwerp”.



De aanduiding van een 
werkingsgebied moet zijn 
gespecificeerd

Verduidelijking van specificaties in TPOD AMVB-MR; Noemer locatie = 
Noemer GIO. Mogelijkheid om een geometrie te voorzien van een label. 

Ondersteunen begrenzing o.b.v. 
variabelen (soorten instructieregels)

Oplossing o.b.v. bestaande specificaties.



Tenminste zes niveaus van 
paragraven moeten worden 
ondersteund

Requirement herzien, oplossing o.b.v. bestaande specificaties.



Begrippen moeten overal in een 
AMVB of MR kunnen voorkomen

Specificaties TPOD AMVB-MR verruimd zodat de requirement wordt 
ondersteund. 



Agenda

• DSO-EB requirements t.b.v. TPOD AMVB-MR

• Concepten van nieuwe toepassingsprofielen

• Consultatie op v0.97

• Validatieregels



Ontwikkelproces gestart voor drie nieuwe
toepassingsprofielen

Schets

• Opstellen schets

• Actualiseren conf. 
v0.97 en 
wetgeving

• Ophalen vereisten
wet en techniek

Validatieversie

• Voorleggen aan
werkgroep

• Iteratie

Conceptversie

• Overdracht
conceptversie DSO 
ketenpartners

• Opleveren 
conceptversie aan
het eind van PI9

TPOD voorbereidingsbesluit

TPOD reactieve interventie

TPOD instructie



Het voorbereidingsbesluit, voorbereiding 
door voorbeschermingsregels

• Betreft een wijzigingsbesluit, het 
wijzigt omgevingsplan of 
omgevingsverordening met 
voorbeschermingsregels

• voorbeschermingsregels conform 
STOP/TP omgevingsplan 
respectievelijk 
omgevingsverordening

• Nader uit te werken/ onderzoeken:

• Informatiekundig; het vervallen 
van voorbeschermingsregels, van 
rechtswege door tijdsverloop (18 
mnd) of door een besluit

• weergave voorbeschermingsregel 
in omgevingsplan of 
omgevingsverordening

gemeenten

provincies 

Rijk

voorbereidingsbesluit

omgevingsplan
omgevingsverordening

voorbescher-mingsregels

w
ijz

ig
t



De reactieve interventie muteert het 
wijzigingsbesluit van een omgevingsplan

• Zorgt ervoor dat een onderdeel van 
een omgevingsplan verwijderd 
wordt

• Betreft een wijzigingsbesluit, het 
wijzigt een ander instrument

• Werkt door in het wijzigingsbesluit 
en de geconsolideerde versie van 
het omgevingsplan

• Conform STOP/TP omgevingsplan

• Nader uit te werken/ onderzoeken: 
weergave mutatie in 
wijzigingsbesluit

gedeputeerde 
staten (provincie)

reactieve interventie

(wijzigingsbesluit)
omgevingsplan

te verwijderen
uit wijzigingsbesluit

omgevingsplan

m
u
te

e
rt



De instructie geeft aan hoe taken en 
bevoegdheden tot uitvoering moeten worden 
gebracht 

• Vrije tekst structuur

• Nader uit te werken/ onderzoeken:

• machineleesbaar maken van 
termijn waarbinnen aan 
instructie moet worden voldaan

• annotatie waarop instructie is 
gericht: bestuursorgaan of 
instrument

• relatie instructie met daarop 
volgend wijzigingsbesluit voor 
omgevingsplan of 
omgevingsverordening

instructie

gemeente
provincie

waterschap

Instructie over
uitvoering

d
ra

a
g
t 

o
p

 a
a

n

provincies 

Rijk

?



Agenda

• DSO-EB requirements t.b.v. TPOD AMVB-MR

• Concepten van nieuwe toepassingsprofielen

• Consultatie op v0.97

• Validatieregels









Agenda

• DSO-EB requirements t.b.v. TPOD AMVB-MR

• Concepten van nieuwe toepassingsprofielen

• Consultatie op v0.97

• Validatieregels



Technische Eis

Functionele eis

Richtlijn

Specificatie validatie- en conformiteitsregels

Specificatie validatieregels:

• Duiden van de implicatie van de regel, 
de consequentie bij niet voldoen aan de 
regel:

• Expliciet formuleren van de regel

Bekendmaken/

Publiceren
Consolideren

Beschikbaar 
stellen in DSO-LV



Werkversie: Specificatie van validatieregels als MS Word 
comments



Oplevering optie 1: Specificatie van validatieregels als 
footnotes



Oplevering optie 2: Specificatie van validatieregels in 
tekst



Oplevering optie 3: Specificatie van validatieregels als 
end notes



Technische 
kwartaaldemo PI-10 

LVBB

Lennert Luik



Ontwikkeling LVBB PI-9

• Internetconsultatie Omgevingsregeling
DEMO

• Implementatie 0.97 versie van de STOP/TP 
standaard

Verordening Gelderland initieel plus mutaties

AKN URI resolver

DEMO

• Eerste versie BG Raadpleegservice: terugleveren
van regelingversies vanuit LVBB 
DEMO



Overheid NL

LVBB

OPERA

Bekendmaking
: o.a. 

Staatscourant

Consolidatie 
Decentraal:  

CVDR

Consolidatie 
Centraal: 

BWB

Bronhouder koppelvlak 
Bevoegd gezag

DSO gebruiker

Overheid NL 
gebruiker

D
ig
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o

p
p

el
in

g
eb

M
S

DSO-LV

Leverancier/BG  
plansoftware

Validatie 

Publicatie  

Raadplegen 

Kadaster 
Geo-

validatie
D

ig
ik

o
p

p
el

in
g

eb
M

S

Internetconsultatie Omgevingsregeling



Internetconsultatie Omgevingsregeling

• Doel: internetconsultatie van zowel tekst als  
geometrische begrenzing van locaties 

• Gerealiseerd: eerste implementatie van het 
concept Geografisch Informatieobject tbv
bekendmaken van geo data.

• https://www.internetconsultatie.nl/omgevingsregeling

• https://repository.officiele-
overheidspublicaties.nl/datacollecties/geometrie/dc-2019-42/1/html/dc-
2019-42.html

https://www.internetconsultatie.nl/omgevingsregeling
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/datacollecties/geometrie/dc-2019-42/1/html/dc-2019-42.html


Implementatie 0.97 
Omgevingsverordening Gelderland plus 
mutatie

Resultaat Werkplaats 

Omgevingsverordening + wijzigingsbesluit

Vanuit Gelderland/Tercera via Digikoppeling

• Gevalideerd

• Gepubliceerd



Overheid NL

LVBB

OPERA

Bekendmaking
: o.a. 

Staatscourant

Consolidatie 
Decentraal:  

CVDR

Consolidatie 
Centraal: 

BWB

Bronhouder koppelvlak 
Bevoegd gezag

DSO gebruiker

Overheid NL 
gebruiker

D
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p
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g
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M
S

DSO-LV

Leverancier/BG  
plansoftware

Validatie 

Publicatie  

Raadplegen 

Kadaster 
Geo-

validatie
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Implementatie 0.97 
Omgevingsverordening Gelderland plus 
mutatie



27/3/19

Digikoppeling adapter

Digikoppeling-adapter GLD: uploaden



27/3/19

Digikoppeling-adapter GLD:
Berichtenverkeer en validatieresultaat



27/3/19

Digikoppeling-adapter GLD: 
Berichtenverkeer en validatieresultaat



Omgevingsverordening Gelderland plus 
mutatie 0.97

https://repository-eto.overheid.nl/frbr/cvdr/CVDR702921/1/html/CVDR702921_1.html

Originele regeling

https://repository-eto.overheid.nl/frbr/officielepublicaties/prb/2019/prb-2019-6/1/html/prb-2019-6.html

https://repository-eto.overheid.nl/frbr/cvdr/CVDR702921/2/html/CVDR702921_2.html

Het wijzigingsbesluit

De nieuwe versie van de regeling

Geometrie zit in de publicatie XML, volgende PI weer op kaarten getoond 

https://repository-eto.overheid.nl/frbr/officielepublicaties/prb/2019/prb-2019-6/1/html/prb-2019-6.html
https://repository-eto.overheid.nl/frbr/cvdr/CVDR702921/2/html/CVDR702921_2.html


0.97 Meer mutaties mogelijk

Hele elementen wijzigen zoals tabel, lid, begrip etc.

<table wijzigactie="verwijder" frame="all" rowsep="1" colsep="1"  
eId="h_2__art_2-2_tab_1" wId="gm0307_v20190301_h_2__art_2-
2_tab_1">

Toelichting en bijlage

<VoegToe context="">

<Bijlage eId="cmp_1.” wId="GM00011_v20190301_cmp_1.">
<Kop>

<Label>Bijlage</Label>

<Nummer>1.</Nummer>



Overheid NL

LVBB

OPERA

Bekendmaking
: o.a. 

Staatscourant

Consolidatie 
Decentraal:  

CVDR

Consolidatie 
Centraal: 

BWB

Bronhouder koppelvlak 
Bevoegd gezag

DSO gebruiker

Overheid NL 
gebruiker

D
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p
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S

DSO-LV

Leverancier/BG  
plansoftware

Validatie 

Publicatie  

Raadplegen 
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validatie
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Resolver voor AKN identifiers



Resolver voor AKN identifiers

• Kunnen ophalen van AKN URI’s

• Via identifier.overheid.nl

• Experimentele user interface

• Normaal direct via de URL

http://identifier-eto.overheid.nl

/akn/nl/officialGazette/prb/2019/6/nld@2019-04-30

DEMO

http://identifier-eto.overheid.nl/


Raadpleegservice

Overheid NL

LVBB

OPERA

Bekendmaking
: o.a. 

Staatscourant

Consolidatie 
Decentraal:  

CVDR

Consolidatie 
Centraal: 

BWB

Bronhouder koppelvlak 
Bevoegd gezag

DSO gebruiker

Overheid NL 
gebruiker

D
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p
p

el
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DSO-LV

Leverancier/BG  
plansoftware

Validatie 

Publicatie  

Raadplegen 

Kadaster 
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Raadpleegservice tbv BG

Werking
1. Opvragen lijst van versies van een regeling
2. Opvragen 1 complete versie incl. bijlagen zoals 

afbeeldingen

Verder 
• Gaat werken via Digikoppeling LVBB
• Raadpleeg-opdracht naast valideren en publiceren
• Obv AKN identificatie
• Downloaden zip uit LVBB

• DEMO



DSO-LV - Ozon

Omgevingsdocumenten

Objectgericht 

Ontsluiten

Technische Demo PI-9

26 maart 2019



Inhoud

• Geo-validatie

• Uitbreiding stuurgegevens

• Interne sleutels

• Demo

• Aanleveren en verwerken STOP 0.97 bestanden

• CIM-OW

• Aanleverbestand

• Ontwerp API

• Demo



Geovalidatie: Uitbreiding stuurgegevens

• WaardelijstGVcrsType

• RD

• ETRS89

• WaardelijstGVgeostandaard

• GML321SF2

• WaardelijstGVgmlType

• Polygon

• Surface

• MultiPolygon

• MultiSurface

• Point

• Curve

• LinearRing

• MultiPoint

• MultiCurve

• Ring

• LineString



Geovalidatie: Gebruik interne sleutel

• Ozon genereert een (universeel uniek) id

• Geeft deze terug in de respons van het verzoek. Daardoor is elk 

geovalidatie verzoek uniek.

• Dit id gebruiken om het rapport op te halen.

• Identificatie is een referentie geworden voor de gebruiker. Komt terug in 

het rapport.







Voorbeeld ophaalverzoek

{

"identificatie": "demotest123",

"checksum": "35355ad123d4fb0356e20ebc092fb95f",

"grootte": 492542,

"url": "https://[...]/f6601b1d-5349-439f-94bb-d1834ca12819.zip",

"responsurl": "https://[...]/rapport_endpoint"

}

http://lvbbod-worker.in.kadaster.nl/document/beheer-upload/f6601b1d-5349-439f-94bb-d1834ca12819.zip
https://[...]/rapport


Demo geo-validatie



Aanleveren en verwerken STOP 0.97 
bestanden

LVBB
Download

Service
Loader

Document
Service

Database API

Manager

Beheer service

Ozon



Genereren specificaties vanuit CIM-OW

• Xsd’s gegenereerd voor aanlevering OW gegevens o.b.v. CIM-OW v0.97

• OpenAPI specificaties gegenereerd voor API o.b.v. CIM-OW v0.97





class Regels voor een locatie

«Objecttype»
Activiteit

«Attribuutsoort»
+ identificatie: Identificatie {id}
+ naam: CharacterString
+ categorie: Activiteitengroep

«Objecttype»
Omgevingsnorm

«Attribuutsoort»
+ naam: Characterstring
+ categorie: Omgevingsnormgroep
+ geldigheid: Characterstring

«Objecttype»
Omgevingswaarde

«Attribuutsoort»
+ naam: Characterstring
+ categorie: Omgevingswaardegroep
+ verplichting: Verplichtingsoort
+ termijn: CharacterString

«Objecttype»
Juridische regel

constraints
{bevoegd gezag van regel moet te bepalen zijn}

«Objecttype»
Locatie

«Objecttype»
Functie

«Attribuutsoort»
+ identificatie: Identificatie {id}
+ naam: Characterstring
+ categorie: Functiegroep

«Objecttype»
Gebied

«Objecttype»
Norm

«Attribuutsoort»
+ identificatie: Identificatie {id}

«Gegevensgroep»
+ normwaarde: Normwaarde [1..*]

«Objecttype»
Regeltekst

constraints
{{ altijd een werkingsgebied }}

«Gegevensgroeptype»
Normwaarde

«Attribuutsoort»
+ beschrijving: CharacterString
+ waarde: WaardeEenheid [0..1]
+ referentiepunt: Referentiepunt [0..*]
+ referentieli jn: Referentieli jn [0..1]

«Objecttype»
Beperkingengebied

«Attribuutsoort»
+ identificatie: Identificatie {id}
+ naam: CharacterString
+ categorie: Beperkingengebiedgroep

«Objecttype»
LocatieGroep

«CodeList»

Activiteitengroep

«CodeList»

Beperkingengebiedgroep
«CodeList»

Bron

«CodeList»

Functiegroep

«CodeList»

Omgevingsnormgroep

«CodeList»

Omgevingswaardegroep
«Gestructureerd datatype»

Referentielijn

«Data element»

+ geometrie: GM_Curve

+ hoogte: WaardeEenheid [0..1]

«Gestructureerd datatype»

Referentiepunt

«Data element»

+ geometrie: GM_Point

+ hoogte: WaardeEenheid [0..1]

«Generalisatie»

1

beschrijft een functie

«Relatiesoort»

+omvat functie

«Relatierol»

0..*

1

beschrijft een norm

«Relatiesoort»

+omvat norm

«Relatierol»

0..*

«Relatiesoort» is een

0..1

«Generalisatie»

0..*

beperkt

«Relatiesoort»

+beperkingengebied

«Relatierol»

1..*

0..*

geldt voor

«Relatiesoort»

+toegewezen aan

«Relatierol»

1..*

omvat

«Relatiesoort»

+omvat

«Relatierol»

1..*

0..*

geldt voor

«Relatiesoort»

+toegedeeld aan

«Relatierol»

1..*

1

beschrijft een beperkingengebied

«Relatiesoort»

+omvat

beperkingengebied

«Relatierol»

0..*

«Relatiesoort»

juridisch

gerelateerd

0..1

«Generalisatie»

0..*

geldt voor

«Relatiesoort»

+toegekend aan

«Relatierol»

1..*

1..*

geldt voor

werkingsgebied

«Relatiesoort»

+werkingsgebied

«Relatierol»

1

1

beschrijft een activiteit

«Relatiesoort»

+omvat

functie

«Relatierol»
0..*

«Generalisatie»

1..*
is opgenomen in

«Relatiesoort» {altijd dezelfde regelkwalificatie }
+onderdeel van

1



CIM-OW Activiteit



Voorbeeld aanleverbestand



CIM-OW Functie





OpenAPI specificatie
"activiteiten": [

{

"identificatie": "string",

"naam": "string",

"categorie": "string",

"_links": {

"self": {

"href": "string"

},

"geldtVoor": {

"href": "string"

},

"isEen": {

"href": "string"

},

"juridischGerelateerd": {

"href": "string"

}

}

}

]

"functies": [

{

"identificatie": "string",

"naam": "string",

"categorie": "string",

"_links": {

"self": {

"href": "string"

},

"geldtVoor": {

"href": "string"

}

}

}

]



Demo API specificatie v0.97



Plannen voor PI-10

• Aanleverkoppelvlak met LVBB o.b.v. v0.97’

• Inladen van CIM-OW v0.97’ gegevens

• Generieke API V3 o.b.v. v0.97’

• Specifieke API t.b.v. presentatie

• Specifieke API t.b.v. activiteiten

• Realiseren van productieomgeving

• In productie nemen van de geovalidatie service

• Verdere integratie met toepasbare regels, met name t.b.v. de functionele 

structuur

• Bijdrage aan praktijkproeven

• Ontwerpen opzet met vector tiling



Technische 
kwartaaldemo PI-10 

Stelselcatalogus

Jasper Roes & Jarno van Erp



Inhoud

- Zelfbedieningsportaal

- Nieuwe opvragen frontend



Zelfbedieningsportaal

• Maakt het mogelijk om begrippen toe te voegen, geldig te maken, 

ongeldig te maken en te wijzigen

• Maakt gebruik van de nieuwe versie van de Stelselcatalogus 

muteren API die we ook dit kwartaal hebben opgeleverd

• Komt in PI-10 beschikbaar via DSO beheerportaal voor alle 

geautoriseerde gebruikers



Zelfbedieningsportaal

Concept v1 aanmaken
“geldig” concept v1 

aanpassen

“werkversie” concept 
v1 geldig maken

“werkversie” 
concept v1

“geldig” 
concept v1

“werkversie” 
concept v2

“geldig” 
concept v1

“werkversie” concept  
v2 geldig maken

“ongeldig” 
concept v1

“geldig” 
concept v2



Nieuwe opvragen frontend

• Volledig herbouwd om stabiliteit te garanderen en 

onderhoudbaarheid te verbeteren

• Splitsing tussen web componenten die data tonen en content 

management systeem

• Alle web componenten als open source beschikbaar en 

integreerbaar in andere websites om data uit Stelselcatalogus te 

tonen

• Komt begin PI-10 beschikbaar



Technische 
kwartaaldemo PI-10

Informatiehuis Ruimte

Jasper Roes & Robin Topper



Inhoud

- Performance verbeteringen met DSO Viewer

- IMRO naar CIM-OW & 1e versie overbruggingsfunctie



Interactie IHR-Viewer oud

/plannen/zoek_en_emb
ed_artikelen

/teksten?planid={id}/plannen/{id}



Interactie IHR-Viewer oud

• Bevragen /plannen/zoek-en-embed-artikelen/



Interactie IHR-Viewer oud

• Bevragen /plannen/{id}

• Bevragen /teksten?planid={id}



Interactie IHR-Viewer nieuw

/plannen/zoek

/plannen/{id}/teksten

/plannen/{id}/artikelen

geen 
specifieke 
zoeklocatie

specifieke 
zoeklocatie



Interactie IHR-Viewer nieuw

• Bevragen /plannen/_zoek



Interactie IHR-Viewer nieuw

• Bevragen /plannen/{id}/artikelen (specifieke zoeklocatie)



Interactie IHR-Viewer nieuw

• Bevragen /plannen/{id}/teksten (geen specifieke zoeklocatie)



IMRO naar CIM-OW & 1e versie 
overbruggingsfunctie

IMRO CIM-OWTransformatie 
met SHACL

Huidige Linked Data set 
op basis IMRO model

Linked Data set op 
basis CIM-OW model

Verwerking 
RP.nl naar IHR

Ruimtelijke 
plannen API

Overbruggings-
functie API

Bestaand Nieuw



Viewer Regels en 
Kaart

26 maart 2019



Program Increment 9 - Viewer

26 maart 2019

• Full screen viewer in het loket

• Sneller laden van zoektermen activiteiten

• Sneller laden van de plannen van IHR

• Tonen van Informatieproduct Natuurgebieden

• Kunnen meten in de kaart



26 maart 2019

•Omgevings-
loket

•Derde item is 
de Viewer 
“Regels en 
Kaart”



26 maart 2019

•Viewer Regels en 
Kaart 

•Nu wordt de volledige 
breedte van het 
scherm gebruikt



26 maart 2019

•Zoeken in Den Haag



26 maart 2019

•In Den Haag liggen 
veel activiteiten.

•Filterwaarden voor 
activiteit worden 
dynamisch opgehaald

•De tijdsduur ervan is 
versneld van 60 sec 
naar 0.3 sec.



26 maart 2019

•IHR plannen ophalen 
duurde langer omdat 
er nu veel meer zijn 
geladen in IHR.

•Nu halen we eerst 
alleen de plannen op 
de zoeklocatie op.

•Dat is van 34 sec 
terug gegaan naar 6 
seconden voor 50 
plannen



26 maart 2019

•Vervolgens worden 
alleen de artikelen 
opgehaald van de 
plannen die men wil 
zien, in plaats van de 
artikelen voor alle 
plannen.

•Dit ophalen gebeurt 
door te klikken op 
“bekijk regels op deze 
locatie”



26 maart 2019

•Nu worden alleen de 
artikelen opgehaald 
van de plannen die 
men wil zien, in plaats 
van de artikelen voor 
alle plannen.

•Dit ophalen gebeurt 
door te klikken op 
“bekijk regels op deze 
locatie”



26 maart 2019

•Er zijn ook plannen 
die geen “Bekijk 
regels” link hebben

•Deze plannen zijn niet 
goed genoeg 
gestructureerd

•Klikken op het plan 
opent het hele plan.



26 maart 2019

•Waar regels niet 
gestructureerd kunnen 
worden aangeboden 
worden links naar de 
plandocumenten 
getoond in de tab 
“inhoud”.

•De opmaak van de 
lijst met links moet 
nog worden verbeterd.



26 maart 2019

•Met een klik op de link 
opent het document in 
een nieuwe tab in de 
browser.



26 maart 2019

•Plannen die wel 
gestructureerd zijn 
worden met 
verbeelding getoond in 
de viewer

•Hier wordt nu het 
volledige plan getoond.



26 maart 2019

•We zoeken nu met 
een kleinere locatie in 
het zelfde gebied.

•Adres gekozen, klik 
op “bekijk alle regels”



26 maart 2019

•We zien nu de  
plannen die alleen op 
deze locatie gelden.

•En alleen die artikelen 
van een plan die op de 
zoeklocatie van 
toepassing zijn
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•We zien hier nu de 
regels op maat.

•Er zijn op de 
zoeklocatie dus drie 
bestemmingen van 
toepassing



26 maart 2019

•Nu ook het 
Natuurgebieden in 
de viewer.

•We zoeken naar een 
adres in Hattem
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•Daar blijkt een 
golfbaan te liggen. 
(luchtfoto kaartlaag
even aangezet)

•Er is ook een 
bestemmingsplan 
met regels onder de 
“Regels” tab

•En we hebben een 
“Informatie” tab
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•Daar zien we dat 
een deel van het 
golfterrein valt 
onder het Nationaal 
Natuurnetwerk 
Nederland.



26 maart 2019

•Als we uitzoomen 
naar de gemeente 
Hattem, zien we dat 
er twee soorten 
natuurgebieden zijn 
te vinden onder de 
“Informatie” tab:

•Natura200
0 (rijk)

•Nationaal 
Natuurnetw
erk 
Nederland 
(provincies)



26 maart 2019

•We kunnen nu ook 
meten in de kaart.

•Als voorbeeld een 
het bepalen van de 
afstand tussen twee 
gebouwen



26 maart 2019

•Een of meer 
meetpunten zetten 
om de lengte van 
een lijn te bepalen.



26 maart 2019

•Een of meer 
meetpunten zetten 
om de lengte van 
een lijn te bepalen.

•Dubbelklik stopt 
het tekenen. De 
afmeting blijft 
zichtbaar.

•Ook oppervlaktes 
zijn mogelijk



Wat hebben we gezien?
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Wat hebben we gezien?
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Wat hebben we gezien?
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Pauze
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Portaal en Loket

voortgang en status

Technische incrementdemo

Nico Clay

26 maart 2019



Toepasbare Regels

voortgang en status

Technische incrementdemo

Joyce Boes-Schoonmade

26 maart 2019



Lassen van metalen

Activiteit uit hoofdstuk 3 Bal Activiteit uit hoofdstuk 4 Bal

Garagebedrijf

Wassen motorvoertuigen

Metalektrobedrijf



Lassen van metalenGaragebedrijf

Wassen motorvoertuigen

Tankstation

Kleinschalig tanken diesel of benzine

Grootschalig tanken diesel of benzine

Opslagtank voor 
vloeistoffen

Bovengrondse opslagtank diesel

Ondergrondse opslagtank diesel

Ondergrondse opslagtank benzine

Tanken LNG

Garagebedrijf 
met een 

tankstation

Bewerken van kunststof

Bewerken van metalen

Verven van metalen

Onderhouden motorvoertuigen

Tanken LPG

Tanken CNG



Lassen van metalenGaragebedrijf

Wassen motorvoertuigen

Tankstation

Kleinschalig tanken diesel of benzine

Grootschalig tanken diesel of benzine

Opslagtank voor 
vloeistoffen

Bovengrondse opslagtank diesel

Ondergrondse opslagtank diesel

Ondergrondse opslagtank benzine

Tanken LNG

Garagebedrijf 
met een 

tankstation

Bewerken van kunststof

Bewerken van metalen

Verven van metalen

Onderhouden motorvoertuigen

Tanken LPG

Tanken CNG

Vraag over: soort brandstof die getankt kan worden



Gebruikerstoepassingen

voortgang en status

Technische incrementdemo

Rick Bleeker

26 maart 2019



Gebruikerstoepassingen

Checken

• Betere conclusie

• Toelichtingen

• Voorbehouden



Aanvragen / Opstellen
•Voorinvullen antwoorden obv gebruiker

•Bevoegd gezag afleiding

•Wijzigen gegeneerde verzoeknaam

•Toelichten per verzoek, akkoord in 1 keer

•Nieuw ‘dank u wel’  scherm

•Melding gevolgen van wijziging in eerste stappen

•Bijlagen via contentscanner

•Documenten opslaan obv id

Gebruikerstoepassingen



Mijn omgevingsloket

• Automatisch project aanmaken bij opstellen

• Verwijderen projecten

• Zoeken in projecten

• Wijzigen projectnaam

• Tabblad ingediende verzoeken

Gebruikerstoepassingen



Verzoek Indienen service

• Contentscanner

Verzoek Ophalen service

• Authenticatie

Gebruikerstoepassingen



STTR/IMTR 

voortgang en status

Technische incrementdemo

Vincent van Dijk
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STTR/IMTR - voortgang en status

- Impactanalyse

- Vaststellingsproces

- Inhoud STTR/IMTR versie 1.0

- Toekomstige ontwikkelingen
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2018 2019

v. 0.83 concept v. 0.9 v. 0.9Impactanalyse

1. Wat zijn de consequenties van de invoering van de standaard voor rijkspartijen, 
gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten?

2. Aan welke voorwaarden moet door rijkspartijen, gemeenten, provincies, 
waterschappen en omgevingsdiensten worden voldaan om de invoering van de 
standaard succesvol te laten zijn?

3. Hoe kunnen rijkspartijen, gemeenten, provincies, waterschappen en 
omgevingsdiensten de (nieuwe) standaard goed implementeren en laten functioneren 
in de praktijk?



Resultaat Impactanalyse

27/3/19

Transitie (= voldoen aan wet- en regelgeving) 

• Meer beproeven, PoC’s praktijkproeven, met name complexe onderdelen van 

STTR (denk aan bestuurlijke samenloop);

• Specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk;

• Gebruik van digikoppeling voor aanleveren regels.

Transformatie (= realiseren van de verbeterdoelen van de Omgevingswet) 

• De samenhang van STTR met de andere standaarden STOP/TPOD en STAM is 

in POC’s en praktijkproeven nog niet/beperkt beproeft;

• STTR is nog niet af en wordt op punten nog verder uitgewerkt. Aandacht 

verdient het ondersteunen van meerdere versies (backward-compatible).



Resultaat Impactanalyse

27/3/19

“In de impactanalyse is een beeld ontstaan van STTR waarin,
vanuit transitieperspectief, naar verwachting de standaard,
met het in ogenschouw nemen van de aanbevelingen en
aandachtspunten, implementeerbaar, haalbaar en (waar
beproefd) toepasbaar is. Vanuit transformatieperspectief zien
we nog uitdagingen.”

Meer weten?
“Impactanalyse STTR versie 1.0” beschikbaar op: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/technisch-
aansluiten/koppelvlakken/toepasbare-regels/standaard/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/technisch-aansluiten/koppelvlakken/toepasbare-regels/standaard/
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2019

PMT PR OGB v. 1.01.0 Definitief
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2019 2020

Juridisch geborgdDoorontwikkeling



Met grote dank aan:

27/3/19

Marcos Buiza

Project: procesmatig borgen standaarden
(Kadaster)



STTR binnen een minuut

27/3/19

DMN

DMN+

Logica

Data

Gedrag



Versie 1.0

27/3/19

Wijzigen

Geo-
verwijzing

Vaste 
waarde

GGS Bijlage vraagReferentie

Checken
Opstellen

ii

i



Roadmap
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V & M

Presentatietype

Omgevingsdocument

Impliciet 
antwoord
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Begin april: 
versie 1.0



Wat hebben we gezien?
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Wat hebben we gezien?
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Open Stelsel en 
System team

voortgang en status

Technische incrementdemo

Mark Bakkers

26 maart 2019











Meer informatie?

27/3/19

Bij uw collega’s – Pilotstarter en praktijkproeven 

Bij uw koepel – aanbod producten en diensten

Via het Programma aan de slag –

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Word lid van een LinkedIn community 

Stel uw vraag aan de Helpdesk van het Informatiepunt

• Tel: 088 - 7970790 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur 

en van 13.00-16.30 uur).

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/stel-vraag/

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/stel-vraag/
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