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Toepasbare regels 
kunnen gebruikt 
worden in tooling zoals

Gemeenten

en
Waterschappen

en
Provincies

 

Al 12 jaar dienstverlener



Gemeenten
Haarlem
Oldenzaal
Eindhoven
Drimmelen
Ridderkerk

 

Gebruikers van onze toepasbare regels

Waterschappen
Waterschap Limburg
Rijnland
HDSR
Holland Noorderkwartier
Wetterskip Fryslan

 

Provincies
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Holland

 

Overige bedrijven
Bouwbedrijven 
Ingenieursbureaus
Ministeries
Uitvoeringsorganisaties

 



Toepasbare regels voor uw organisatie

Zelf doen Laten doen



Doel van deze sessie

Hoe past dat in onze organisatie, 
hebben we de fte’s?

Wat voor dienstverleningsniveau 
willen we nastreven?

Hoe laten we dit in de pas lopen 
met omgevingsplan, 

omgevingsvisie en VTH?



Ons aanbod (1)

Volledig zelf doen:
- Beslisboom software



Zelf toepasbare regels maken
Geodan FLO Legal STTR builder 
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Zelf toepasbare regels maken
Geodan FLO Legal STTR builder 

Omzetten naar check met de STTR builder
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Zelf toepasbare regels maken
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Ons aanbod (2)

Volledig laten doen:
- moduleren en onderhouden van 10 topactiviteiten

- evt. meeschrijven aan het omgevingsplan
- ervaring in opzetten indieningsvereisten met VTH

 



Ons aanbod (3)

Starten met laten doen:
- moduleren en onderhouden van 10 topactiviteiten 

daarna organisch groeien naar zelf doen
- Beslisboomsoftware 



www.flolegal.nlwww.geodan.nl



Toepasbare Regels





24/7 dienstverlening aan burgers







Tip 1: Doe het zelf ….



Tip 2: Sluit aan bij het omgevingsplan …



Tip 3: Werk samen de regels uit …



Tip 4: Gebruik/importeer vragenbomen van andere overheden …..
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Interpretatie Analyse Modellering voor

…...

⚫Wetgeving en beleid  

⚫Medische protocollen

⚫Normen

⚫Verzekeringspolissen 

⚫Pensioen reglementen

⚫Hypotheken

⚫ ...
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De “heilige driehoek” van objectgerichte 
(omgevings)plannen

Locatie

Juridische
regel

Norm-
waarde

Hiermee is alles 'te beregelen' en dit is de 
informatie die in STOP verwacht
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Toepasbare regels voegen hier een 
dimensie aan toe

Locatie

Juridische
regel

Norm-
waarde

…. maar zijn verbonden met c.q. maken gebruik 
van de andere dimensies 

Toepasbare 
regel

(bedrijfsregel)
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Zoals de STTR voorziet, vergt toepas-
baarheid aanvullende soorten regels  

Locatie

Juridische
regel

Norm-
waarde

Samen vormen deze regels de Toepasbare regels, 
zoals aangeleverd moeten worden aan het DSO

Bedrijfsregel(s)

Uitvoerings-
regels

Conversie-
regels

Volgorde
regels
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IAM4 beschikt over de kennis, kunde en 
software om deze informatie te 
ontwikkelen, beheren en publiceren.  

STOP en STTR zijn de publicatiestandaarden
voor deze informatie 

Locatie

Juridische
regel

Norm-
waarde

Bedrijfsregel(s)

Uitvoerings-
regels

Conversie-
regels

Volgorde
regels
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Vooruit, ook een beslismodelletje
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Huidige dienstverlening voor gemeenten 
i.h.k.v. Omgevingswet

▪ Workshop toepasbare regels
– Doel: illustreren proces van maken van toepasbare regels aan de 

hand van een voorbeeld.

– Wie: Voor beleidsmakers, analisten en dienstverleners

▪ Ontwikkelen demonstrator
– Doel:

• inzichtelijk maken hoe toepasbare regels werken in een geo-
context obv regels eigen gemeente 

• bewustwording

▪ Consolidatie++
– Doel:

• samenbrengen van meerdere bestemmingsplannen in één 
geconslideerd plan INCLUSIEF tekst-harmonisatie

• No-regret-beslisssing op weg naar Omgevingswet 2021

▪ Ontwikkelen toepasbare regels
– Maatwerk per gemeeente

– Als te leveren managed service naar meerdere gemeenten
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Geïntegreerde software voor:

•Omgevingsplannen in STOP

•Toepasbare Regels in STTR

Aan de Slag met het Omgevingsplan

www.iam4.com
www.aandeslagmethetomgevingsplan.nl
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Positionering
RuleXpress
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Waar & hoe wordt RuleXpress gebruikt?

Geavanceerde RuleXpress Oplossing voor Rijkswaterstaat
• Beheer van de algemene functionele structuur op basis van beslisbomen.

• Invoer middels STOP (annotatie wetgeving)

• Conversie van beslisbomen naar STTR

Wat kan RuleXpress betekenen voor U?

Basis RuleXpress Oplossing voor het beheer

van Toepasbare Regels d.m.v. Beslistabellen

9/12/2019



Hoe werkt onze basis oplossing?

• RuleXpress voor het beheer van beslistabellen

• HTML5 omgeving voor Conversie naar STTR

9/12/2019

RuleXpress
Invoer CSV Excel Data

RuleXpress
Uitvoer naar RuleXpress
Rapport (XML)

Conversie (HTML5)
Invoer RuleXpress
Rapport (XML)

Verificatie (via)
omgevingswet.overheid.nl

STTR V1.0



RuleXpress (voorbeeld omgeving)

9/12/2019

• Vastleggen van:

• Uitvoeringsregels

• Metadata



RuleXpress (voorbeeld omgeving)

• Basis Omgeving voor het Beheer van Beslistabellen

12-9-2019



RuleXpress (gegevens opslaan als document)

12-9-2019

XML

HTML



HTML5
(demo)
omgeving voor:

12-9-2019

• Conversie 
naar STTR

• Verificatie 
van STTR

• Conversie 
naar CSV



Wat zijn de opties?

• Wilt u een “live” demo? 

... Bezoek ons op de stand!

• Wilt  u werken met RuleXpress?

… Schrijf u in voor onze introductie training &

… Maak kennis met onze oefenomgeving

Dank voor uw aandacht.
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