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Agenda

Agendapunt Tijd

1. Inloop en programma 13.30 – 13.40

2. Introductie Bruidsschat 13.40 – 14.00

3. Toepasbare regels & ontwikkeling STTR 14.00 – 14.50

4. Afronding 14.50 – 14.55

Heb je een vraag? Schrijf het op. 



Bruidsschat inhoud 
Gedigitaliseerde juridische tekst in STOP
• Bruidsschattekst (Invoeringsbesluit) en wijzigingen Bodem/Geluid.

Geometrische begrenzingen van
• aangewezen wateren en niet aangewezen wateren, zoals vastgesteld in 

Invoeringsbesluit en/of aangeleverd door het UvW.
• alle gemeenten per 1-1-2021 (inclusief herindelingen). Per 1-1-2022 

ook de herindeling van 1-1-2022 in de productie-omgeving 

Annotaties
• de minimale basis annotaties; metadata, werkingsgebieden/aange-

wezen oppervlaktewaterlichamen, activiteit en bovenliggende activiteit
• Na 1 juli bekijken welke annotaties eventueel nog kunnen worden 

toegevoegd. 



Toepasbaar maken juridische regels

Alle formulieren voor vergunning aanvragen en informatieplicht
worden opgeleverd. 

Maatregelen op Maat  

De meest voorkomende checks (topchecks) voor de activiteiten. 



Planning
 Een nieuwe versie van de bruidsschat om te oefenen zal vanaf 12 

april worden geladen voor alle gemeenten en waterschappen 
(inclusief release notes). 

 Acceptatieproces toepasbare regels gemeenten en waterschappen 
tussen 12 april en 15 mei (werkplaats / klankbord). Uiteraard 
blijven ook bevindingen via IPOW mogelijk. 

 De definitieve bruidsschat (inclusief verwerking laatste bevindingen 
UvW en VNG) zal naar verwachting vanaf 15 juni worden geladen. 

 Op 1 juli zal de bruidsschat worden overgedragen aan de 
gemeenten en de waterschappen. Inclusief communicatie over 
gebruik/inhoud bruidsschat voor gemeenten en 
softwareleveranciers.



Planning
 Tussen 1 juli en 1 januari 2022 hebben de gemeenten en 

waterschappen de kans om zich voor te bereiden op 
inwerkingtreding: gemeenten kunnen verder oefenen en mutaties 
(per 1 januari 2022) voor te bereiden.  



Context

Annoteren activiteit 
en locatie t.b.v. FS

(model-BG)
RWS

(PR13-M)

Aangeven overige 
annotaties t.b.v. TR 
en specificeren TR
(subset activiteiten)

Opleveren OW-
bestanden model-BG

(locaties.xml, 
activiteit.xml, 

regeltekst.xml)
Geonovum

Genereren STOP 
Regelingversie o.b.v. 

Invoeringsbesluit 
(model-BG)KOOP

Anonimiseren en 
kopiëren STOP + 
OW-bestanden

Samenstellen OW + 
STOP pakketje per 

BG (zip)

DSO-
LV

TR-bestanden
Model-BG

(zip)

BS-sets 
voor elke BG

(zip)



Waarom/aanleiding
Eerst: via raadpleegservice LVBB STOP regelingversie incl. OW 
opvragen
Deze functionaliteit uitgesteld, daarom:
Zorgen voor zip-bestand met content voor BG’s/Leveranciers: zgn. 
“terugleverpakket”.
Het terugleverpakket komt grotendeels overeen met LVBB/OZON-
pakket dat in LVBB geladen wordt

OW-bestanden verwijzen vwb ambtsgebieden zometeen naar de 
ambtsgebiedenservice

Terugleverpakket heeft geen GIO’s, wel OW-locatiebestanden en 
bijhorende geometrieën
Het terugleverpakket wordt aan BG/leveranciers beschikbaar 
gesteld via gitlab

Waarom terugleverpakketten?

18-3-2021Voettekst



Voorbeelden beschikbaar
Voorbeeld o.b.v. gegenereerde bruidsschat content PI16: 
Kenmerken:

Post-parlementaire versie van IB heeft als basis gediend (dus niet 
de versie die binnenkort bekendgemaakt wordt)
Alle artikelen/leden en activiteitlocatieaanduidingen zijn 
gekoppeld aan ambtsgebieden (/beheergebieden).

Terugleverpakketten zijn te vinden op gitlab
Werkingsgebieden waterschappen
Setjes zijn nog in 1.0.3 formaat

Wat staat er nu qua terugleverpakketten?

18-3-2021



Laatste tekstversies komen op gitlab-omgeving
Sets zijn in 1.0.4 formaat
Nu bezig met het maken/samenstellen
Werkingsgebieden (geometrieën):

Aangewezen en niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen
De Kempen (7 van de 35 gemeentes)

Wat staat er zometeen?

18-3-2021Voettekst



Ontwikkeling Toolstraat Rijk

2016 2017 2018

Marktverkenning (overheden, leveranciers)
Verder ontwikkelen visie & methode
Voorbereiden aanbesteding (GAS, PVE, etc.)

Aanbesteding
Beoordeling & gunning

Inrichten tool
Aanpassen methode
Maken werkinstructie

Doorontwikkeling tool (wijzigingsverzoeken)
Proefdraaien (kleine schaal productie, bruikbare resultaten)
Aanpassen methode & werkinstructie

2019 2020 2021

Maken Toepasbare Rijksregels Maken Toepasbare Rijksregels
Maken Toepasbare Regels Bruidsschat

Toolstraat Rijk is ontwikkeld in sterk veranderende omgeving:
• Meegroeien met ontwikkeling STTR en DSO Loket
• Meegroeien met ontwikkeling van de regelgeving
• > 2000 pagina’s juridische regels, +/- 1000 vragenbomen

Maken Toepasbare Rijksregels

Maken Toepasbare Regels 
Bruidsschat



Methode RWS Regelbeheer

• Grote hoeveelheid regels te beheren

• Traceerbaarheid

• Inzicht in wijzigingen

• Voor juristen begrijpelijke modellen

• Booleaans redeneren

• Atomaire grondslagen

• Geen informatie ‘’verstoppen’ in tabellen

• Scheiden van uitvoeringsregel- en bedrijfsregellaag

Uitgangspunten



Methode RWS Regelbeheer

u bent vergunningplichtig voor het kleinschalig tanken van brandstoffen 
als u meer dan 1000 liter diesel tankt, waarbij u geen gebruik maakt van jerrycans.

Traceerbaar – inzicht in wijzigingen
u bent vergunningplichtig voor het kleinschalig tanken van brandstoffen 
als u meer dan 1500 liter diesel tankt, waarbij u geen gebruik maakt van jerrycans.



Methode RWS Regelbeheer

u bent vergunningplichtig voor het kleinschalig tanken van brandstoffen 
als u meer dan 1000 liter diesel tankt, waarbij u geen gebruik maakt van jerrycans.

Voor juristen begrijpelijk

‘Verstoppen’
Lastig leesbaar

Visueel 
overzichtelijk



Methode RWS Regelbeheer

Uitvoeringsregel scheiden van bedrijfsregels
Inhoud BR 
afhankelijk van UR



Methode RWS Regelbeheer

Uitvoeringsregel scheiden van bedrijfsregels 2

• Grondslag kan ‘gevoed’ worden door meerdere Uitvoeringsregels

• Mogelijk gemaakt door hier een regel voor op te stellen

• (door latere uitwerking van Uitvoeringsregels in STTR werd dit overbodig)



STTR

STTR lagenmodel

• DMN+ laag 
toegevoegd voor 
uitvoeringsregels

• Onder de InputData
kunnen geen regels

• Aan InputData kan 
slechts één 
Uitvoeringsregel 
gekoppeld worden



STTR

Mapping methode op lagenmodel



STTR

Mapping methode op lagenmodel

Vergunning
plichtig

EN

Meer dan 
1.000 liter

Diesel

Jerrycans

Als 
‘diesel’
dan ‘ja’

Vraag

Vraag

Vraag



STTR

Methode 1-op-1 naar STTR overgezet
Methode kent aparte regels voor:

Beslissingen (bedrijfsregels)
Conversie
Grondslagen

Grondslag neemt een volledige decision in beslag
doorontwikkeling STTR maakte dit later overbodig

Gevolgen van de mapping

Uitvoerings-/Conversieregel Grondslag

true true

false false



DANK! 


