
Activiteiten in de keten

• Samenhang tussen de standaarden (STOP/TP, STTR en STAM)

• Voortbrenging en werking in de ketens

• Stelselafspraken en doorwerking in samenhang

• Praktische aspecten 
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Samenhang tussen de standaarden



Concrete relaties in aanleveringen

BG LVBB/KOOP DSO-LV LvO’s en Open Stelsel

STOP/TP • Planbeheercomponent
• Bestuur- en Raadsinformatie-component

• Bronhouderskoppelvlak
• Publicatiecomponent
• Publicatiecatalogus
• Portalen (overheid.nl)

• Ozon
• RTR
• Stelselcatalogus
• Viewer Regel & Kaart
• Samenwerkfunctie1

• INSPIRE via PDOK
• Informatieproducten t.b.v. oriënteren
• Apps van derden

STTR • Regelbeheercomponent • RTR
• Stelselcatalogus
• Regeluitvoering
• Checken
• Opstellen

• Informatieproducten t.b.v. voorinvullen
• LAVS, …
• Apps van derden

STAM • VTH-component • Verzoeken
• Stelselcatalogus
• Samenwerkfunctie

• Apps van derden

1 Dit is toekomst en alleen van toepassing op samenwerken aan plannen.

 Betreft afhankelijkheden t.o.v. één of meer onderdelen van een standaard in de eerste kolom.
STOP/TP STTR STAM

STOP/TP


• Activiteit (id, naam, relaties, ...)
• Locatie (geo-verwijzing)
• Regeltekst (juridische bron)

• Activiteit (id, naam)

STTR n.v.t.


• Vraag (id, referentie, tekst, …)
• Bijlage (type, classificatie, …)

STAM n.v.t. n.v.t.



Betekenis en semantische relaties

Voor de dienstverlening rondom de Omgevingswet moet duidelijk zijn welke 

betekenis wordt toegekend aan woorden (begrippenkader) en wat de relatie 

is tussen begrippen vanuit de inhoud van die begrippen (semantische 

relaties). 



Voortbrenging van regels 1/2

A. Regelgeving maken of wijzigen

B. Annoteren → regels machineleesbaar maken

C. Toepasbare regels maken

B en C zijn gericht op de dienstverlening. 
Ofwel het kunnen beantwoorden van 
vragen zoals:

• wat mag ik hier? 
• welke activiteiten zijn toegestaan op 

mijn perceel? 



Voortbrenging van regels 2/2

Door de sterke samenhang zullen de processen in de praktijk gelijktijdig 

uitgevoerd worden en op elkaar inhaken. 

*

*



Werking in de ketens 

LVBBSTOP/TP

RTR

Ozon

STTR

Bronhouderskoppelvlak 
juridische regels

Bronhouderskoppelvlak 
toepasbare regels

STAM

Afnamekoppelvlak 
verzoeken

Indienen

Plan tot publicatie (P2P)

Idee tot afhandeling (I2A)

Activiteit



Activiteiten staan niet op zichzelf



Stelselafspraken (fragmentarisch)

• De functionele structuur wordt bepaald en vastgelegd in de wet- en 

regelgeving en wordt aangeleverd en beheerd op basis van de STOP/TP-

standaarden; 

• Juridische regels  beschrijven wat er juridisch geldt voor de activiteit of 

activiteiten. Omdat aan alle regels expliciet een werkingsgebied is 

gekoppeld, kan voor iedere locatie worden bepaald welke regels gelden 

voor een bepaalde activiteit; 

• De semantische relaties tussen activiteiten onderling en tussen activiteiten, 

regeltekst en locaties zijn gebaseerd op het Conceptueel Informatie Model 

voor de Omgevingswet (CIM-OW). Dit geldt binnen de standaarden en 

tussen de standaarden STOP, STTR en STAM. 



Conceptuele samenhang 1/2
• In het OW-domein worden alle 

relaties tussen activiteiten (is en 
gerelateerd) vastgelegd.

• In het OW-domein wordt via 
locaties ook bepaald waar welke 
juridische regels gelden voor een 
bepaalde activiteit.

LETOP: GIO’s behoren tot het OP-
domein en spelen hier geen rol

• Een toepasbare activiteit wordt in 
het TR-domein behandeld  als een 
specialisatie van de juridische 
activiteit.

• Een toepasbare activiteit heeft 
aanvullende eigenschappen en 
relaties, waaronder met 
werkzaamheden. Deze worden 
beheerd in de RTR.

class CIM-TR (Functionele Structuur)

TR domein

OW domein

«Objecttype»
Toepasbare activiteit

«Objecttype»
Werkzaamheid

«Objecttype»
Activiteit

«Objecttype»
Locatie

Op dit niveau wordt de 
functionele structuur 
aangevuld in de RTR

«Objecttype»
Juridische regel

«Objecttype»
Regeltekst

«Generalisatie»

0..*

leidt tot

«Relatiesoort»

0..*

*

is opgenomen in
«Relatiesoort»

1

0..*

«Relatiesoort»
gerelateerd (aan)

0..*

geldt voor

«Relatiesoort»

1..*

1

beschrijft een activiteit

«Relatiesoort»

0..*

0..*
«Relatiesoort»

logisch gerelateerd

0..*

«Relatiesoort»
is (een)

1



Conceptuele samenhang 2/2

•De (juridische) activiteit in het OW-
domein bepaalt het bestaan van 
een activiteit.

• Een toepasbare activiteit heeft 
aanvullende eigenschappen die 
nodig zijn voor de dienstverlening in 
het loket, zoals:

o Typering
o Keuzes t.a.v. verfijnen, tonen, etc.
o Koppelingen met andere 

gegevensverzamelingen en 
configuraties zoals 
werkzaamheden en 
behandeldienstconfiguraties.

class CIM-TR (Toepasbare Activiteit)

TR domein

OW domein

«Objecttype»
Toepasbare activiteit

«Attribuutsoort»
+ typering: Typering
+ verfijnbaar: boolean
+ magneet: boolean
+ toonbaar: boolean

«Objecttype»
Werkzaamheid

«Objecttype»
Activiteit

«Objecttype»
Regelset

«Relatieklasse»
Resultaatsoort

«enumeration»
Typering

Attributes
+ Milieubelastend
+ Water
- Overig

Op dit niveau wordt 
aangeleverd via een 
STTR bestand

Op dit niveau wordt de 
functionele structuur 
aangevuld in de RTR

0..*

toepasbaar door
«Relatieklasse»

0..*

«Generalisatie»

0..*
«Relatiesoort»

logisch gerelateerd

0..*

0..*

«Relatiesoort»
gerelateerd (aan)

0..*

leidt tot

«Relatiesoort»

0..*

«Relatiesoort»
is (een)

1



Praktische aspecten 1/2

Uitvoeringsregels

▪ STTR kent verschillende soorten uitvoeringsregels waarmee bestaande informatie 

gebruikt kan worden in beslisbomen. Dit geldt ook voor informatie in de regelgeving, 

zoals een GEO-Verwijzing. De GEO-Verwijzing bevat één locatie in de vorm van een 

identificatie van het locatieobject bekend in Ozon.

▪ Op de lijst van toekomstige uitbreidingen staat ook een uitvoeringsregel voor werken 

met omgevingswaarde/omgevingsnorm, maar op dit moment kan dit nog niet.



Praktische aspecten 2/2

Activiteiten en locaties

▪ Een zogenaamde regel voor iedereen normeert een activiteit. Dit betekent dat deze regels 

stelt over de activiteit en waar deze mag voorkomen. Deze koppeling dient te worden 

gelegd middels een verwijzing van de locatie naar de specifieke activiteit via een 

activiteitaanduiding en de relatieklasse activiteitlocatieaanduiding.

▪ Vanuit alle juridische regels die iets zeggen over de activiteit kan worden afgeleid voor 

welke locaties de activiteit is gereguleerd (zoals: verbod, gebod, meldingsplicht, etc.).

▪ De specifieke locatie(s) waarvoor een activiteit is gereguleerd wordt afgeleid uit de som van 

de locatieaanduidingen van de activiteitlocatieaanduidingen die dezelfde activiteit 

kwalificeren.

Regel voor iedereen Locatie

activiteitlocatieaanduiding

LETOP = afgeleide relatie

is gereguleerd voor

Activiteit
Kwalificatie
Activiteitaanduding



Praktische aspecten

Aanpassen van juridische- en toepasbare regels

▪ Juridische regels worden via besluiten aangepast (muteren) en dit leidt via het 

consolidatieproces in de LVBB tot een nieuwe regeling. Zolang de identificatie van 

activiteiten en locaties niet wijzigen, blijft de koppeling met de toepasbare regels in stand. 

▪ Wanneer regels en/of locaties in materiele zin wijzigen, moet het bevoegd gezag zelf 

beoordelen wat dit betekent voor de toepasbare regels.

▪ Toepasbare regels kunnen afzonderlijk van de juridische regels wordt gemaakt of 

aangepast. Op het moment dat de toepasbare regels in het loket moeten worden getoetst, 

moeten ze worden afgemonteerd. Dit kan voorafgaand aan de inwerkingtreding

(staging), maar juridische regels moeten wel zijn vastgesteld (zie eerdere opmerking over 

geconsolideerde regeling). 

▪ Al het bovenstaande geldt ook voor de bruidsschat.



15/12/2015/12/20

15 december 2020Leveranciersoverleg



Referenties

• Stelselafspraken

• STTR en IMTR

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/library/219/dso_-_architectuur_-_stelselafspraken_1.pdf
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/library/219/dso_specificatie_sttr_1_1_1_20200408.pdf
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/library/219/dso_specificatie_imtr_1_1_1_20200408.pdf

