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1 Inleiding 

De releasenotes geven aan waar u rekening mee moet houden als u oefent met de 
nieuwe versie van de bruidsschat. De releasenotes zijn als volgt geordend. Gestart 
wordt met algemene informatie over de  bruidsschat. Vervolgens wordt ingegaan op 
specifieke onderwerpen van de gedigitaliseerde juridische regels.. Daarna volgt 
uitleg over onderwerpen die voor toepasbare regels van de bruidsschat van belang 
zijn. Bij elk onderwerp staat kort waar het om gaat en waar u rekening mee moet 
houden bij het oefenen. Het document eindigt met overzicht van relevante 
informatie die tevens op de iplo.nl website is terug te vinden. In de bijlagen zijn de 
belangrijkste wijzigingen ten op zichte van de vorige versie van de gedigitaliseerde 
bruidsschat beschreven. 

2 Algemene informatie over de bruidsschat in het DSO 

2.1 Over deze versie van de bruidsschat in het DSO 
Deze digitale versie van de bruidsschat is gebaseerd op de meest recente versie van 
de bruidsschat (consolidatie van Invoeringsbesluit en aanvullingsbesluiten Bodem en 
Geluid (https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/geconsolideerde-
versie-bruidsschat-omgevingsplan/). De vorige digitale versie van de bruidsschat 
(april 2021) is bekeken door bevoegd gezagen. Opmerkingen en bevindingen bij de 
toepasbare regels zijn de afgelopen maanden verwerkt in de huidige versie van de 
digitale bruidsschat. De digitale bruidsschat is beschikbaar in de oefenomgeving, in 
de demo-omgeving en middels de terugleverpakketen.  

2.2 Verzamel AMvB en Verbeterblad Aanvullingsbesluit Bodem 
In februari 2022 wordt een verzamel AMvB gepubliceerd die zowel wijzigingen zal 
aanbrengen in de bruidsschat juridische regels voor het omgevingsplan als de 
waterschapsverordening. Daarnaast zal er een verbeterblad voor het 
Aanvullingsbesluit Bodem komen waarin enkele correcties op de bruidsschat voor 
het omgevingplan in het Invoeringsbesluit worden doorgevoerd. Deze wijzigingen 
(zie bijlage) worden verwerkt in een nieuwe versie van de digitale bruidsschat die 
naar verwachting medio april 2022 in de productieomgeving van het DSO 
beschikbaar is voor bevoegd gezagen. Een deel van aanpassingen is al verwerkt in 
deze oktober versie. Bevoegd gezagen kunnen hun eigen wijzingen wel alvast 
voorbereiden op basis van de oktober-versie.  

3 Juridische regels van de bruidsschat 

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal aandachtspunten bij de juridische regels van de 
bruidsschat. Bij ieder onderwerp is aangegeven of het relevant is voor gemeenten of 
waterschappen. Als eerste komen de onderwerpen aan bod die zowel voor 
gemeenten als waterschappen van belang zijn. Daarna volgen de onderwerpen voor 
gemeenten en vervolgens die voor waterschappen. 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/geconsolideerde-versie-bruidsschat-omgevingsplan/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/geconsolideerde-versie-bruidsschat-omgevingsplan/
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3.1 Aanvullingsbesluiten Bodem en Geluid 
Relevant voor gemeenten en waterschappen 
 
In de bruidsschat is aanvullingsbesluit Geluid en aanvullingsbesluit Bodem verwerkt 
in de content van de bruidsschat uit het Invoeringsbesluit. 
 
Er zijn vier fouten geconstateerd in de bruidsschat. Deze fouten worden in de 
definitieve versie van de bruidsschat hersteld. U hoeft deze fouten niet meer bij ons 
te melden, want ze zijn immers al bekend. Het gaat om de volgende zaken: 

1. Voor de 28 gemeenten in gebied de Kempen, waarvan het gebied De 
Kempen hun hele ambtsgebied betreft, is per abuis een tweede lid 1 
toegevoegd aan artikel 1.1, dit had lid 3 moeten zijn.  

2. Onder § 22.5.2 komt zowel een artikel (22.283) voor als subparagrafen: dit 
kan niet in STOP. Om een valide STOP-bestand te krijgen is daarom een 
“lege subparagraaf” toegevoegd voor artikel 22.283. 

3. In de toelichting staat “§ 22.3.4.3 Geluid door civiele buitenschietbanen, 
militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen” dit moet zijn “§ 
22.3.4.4 Geluid door civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen 
en militaire springterreinen”. 

4. De Viewer Regels op de Kaart toont op dit moment bij ‘lege’ (gereserveerde) 
artikelen een tekst waaruit blijkt dat de tekst later wordt toegevoegd. Dit is 
inhoudelijk niet correct en zal in een volgende versie van Regels op de Kaart 
worden gecorrigeerd. Dit is geen fout in de bruidsschat, maar een 
onvolkomenheid van het Omgevingsloket. 

3.2 Annotaties 
Relevant voor gemeenten en waterschappen 
 
De juridische regels van de bruidsschat zijn geannoteerd. Onder annoteren verstaan 
we het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen. Dit 
zijn gegevens die de besluiten en regelingen machineleesbaar maken. De annotaties 
blijven voor eindgebruikers ‘onder water’ en worden als zodanig ook niet zichtbaar in 
de tekst van besluit of regeling, maar bevatten bijvoorbeeld wel een verwijzing of 
een label waarop het onderdeel Regels op de Kaart kan filteren.  
 
Annotaties zijn op vrijwel alle objecten of tekstelementen in een besluit of regeling 
mogelijk. Ze helpen om regels op hun eigenschappen te presenteren en te vinden 
wanneer zoektermen worden gebruikt. Zo kunnen vergunning- en meldingsplichtige 
activiteiten het label ‘activiteit’ krijgen. Bovendien verschijnen deze activiteiten ook 
in de Registratie Toepasbare Regels, waardoor het mogelijk wordt om er toepasbare 
regels aan te verbinden en dus vragenbomen voor deze activiteiten in het 
Omgevingsloket te zetten.  
 
De bruidsschat in het DSO bevat alle minimale basisannotaties, waaronder: 

• werkingsgebieden, waaronder aangewezen oppervlaktewaterlichamen; 
• activiteiten en bovenliggende activiteiten; 
• activiteitregelkwalificaties, met altijd de waarde ‘anders geduid’. 

 
De bruidsschat bevat geen niet-verplichte annotaties, zoals thema-annotaties en 
interne verwijzingen. 
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3.3 Geometrische begrenzingen 
Relevant voor gemeenten en waterschappen 
 
De bruidsschat bevat geometrische begrenzingen, ook wel werkingsgebieden 
genoemd. Geometrische begrenzingen hebben als doel om gestelde regels te 
koppelen aan de locaties waar deze regels gelden. Je kunt hierdoor op de kaart zien 
welke regels gelden in een gebied op de kaart. Volgens de STOP-TPOD standaard 
zijn er 2 soorten werkingsgebieden van regels: 

• Ambtsgebied van het bevoegd gezag: het ambtsgebied wordt niet 
vastgesteld in omgevingswetbesluiten en hoeft daarom niet in het 
omgevingswetbesluit te worden opgenomen. Het ambtsgebied wordt door 
het Omgevingsloket opgevraagd bij het Kadaster. 

• Werkingsgebied anders dan ambtsgebied: als regels een werkingsgebied 
anders dan het ambtsgebied hebben, moet dat door het bevoegd gezag 
worden vastgesteld. 

 
Waar moet u rekening mee houden: 

• De ambstgebieden voor gemeenten waarvoor in 2022 sprake is van een 
herindeling zijn nog niet beschikbaar. Het is daarom nog niet mogelijk om 
voor deze gemeenten het omgevingsplan voor het nieuwe ambtsgebied te 
laden. Er wordt met deze gemeenten contact opgenomen. 

• De werkingsgebieden anders dan de ambtsgebieden (aangewezen wateren 
en zinkasgebieden) die nu in de bruidsschat zitten, zijn geen officieel 
vastgestelde GIO's, zoals de STOP-TPOD standaard vereist. Dat komt door 
de manier waarop de bruidsschat bekend is gemaakt. De bruidsschat zat in 
een AMvB, die bekend is gemaakt in het Staatsblad. Voor het Rijk is in de 
Bekendmakingswet geregeld dat alleen in de Staatscourant (en dus bij 
ministeriele regeling) GIO's bekend gemaakt kunnen worden. Het was dus 
juridisch niet mogelijk om bij bekendmaking van de bruidsschat aan deze 
technische eis te voldoen.  

• Wie de bruidsschat in het Staatsblad gaat opzoeken, zal zien dat deze 
geometrieën daar als plaatjes bij zijn geplaatst (als png-bestand), en dus 
niet in de technische vorm van een GIO.  

• We hebben ervoor gekozen om voor de levering van de bruidsschat aan 
gemeenten en waterschappen deze geometrie wel in het systeem te zetten 
alsof deze netjes met een GIO was vastgesteld. Daarom zijn wel de 
benodigde owLocatiegroep en owLocaties incl. bijhorende geometrieën als 
service-informatie in DSO-LV (OZON). Zo worden deze werkingsgebieden 
zichtbaar in het onderdeel Regels op de Kaart en kunnen er toepasbare 
regels aan gekoppeld worden, hoewel ze dus niet op de hiervoor geldende 
manier als GIO bekend zijn gemaakt.  

 
N.B.: Als gemeenten en waterschappen deze werkingsgebieden willen overnemen of 
hergebruiken in het permanente deel van het omgevingsplan c.q. de definitieve 
waterschapsverordening, dan geldt voor hen wel de verplichting om deze als GIO 
vast te stellen en aan te leveren. Hier wordt door de Landelijke Voorziening 
Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) ook op gevalideerd: die accepteert 
geen andere geometrie dan verwijzingen naar ambtsgebieden en GIO's.  
 
De bruidsschat bevat voor een beperkt aantal gemeenten1 geometrieën voor 
zinkassengebieden. Deze gemeenten worden hierover apart door de VNG 
geïnformeerd worden.   

 
1 Boxtel, Horst ad Maas, Maasgouw, Oisterwijk, Roermond, Tilburg, Vught 
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3.4 Terugleverpakketten STOP-TPOD (downloadbare versie bruidsschat) 
Relevant voor gemeenten en waterschappen 
 
Met terugleverpakketten bedoelen we de zip-bestanden in de GIT-repository waar de 
STOP-TPOD-bestanden van de bruidsschat voor gemeenten en waterschappen in 
staan. Dit is de zogenaamde downloadbare versie van de bruidsschat voor 
softwareleveranciers. Een terugleverpakket is bedoeld om de STOP-TPOD-content in 
de eigen systemen van bevoegde overheden te kunnen laden en/of te bekijken, 
zodat ermee geoefend kan worden. De zip-bestanden zijn te vinden op Gitlab 
(https://gitlab.com/koop/PR04/bruidsschat-teruglevering/). De naam van de zip 
begint met 'Terugleverpakket' gevolgd door de code van het betreffende bevoegd 
gezag waarvan de content is (bijvoorbeeld gm0175 of ws0636).  
 
Waar moet u rekening mee moet houden: 

• De content heeft de status CONCEPT en is dus nog niet definitief. 
• Sommige bestanden bevatten nog notities. Dit herkent u als tekst tussen 

<!-- -->. U kunt deze commentaren negeren, dit wordt gebruikt ter uitleg 
en afstemming in het maakproces. 

• Het ambtsgebied maakt geen onderdeel uit van de terugleverpakketten. 
Ambtsgebieden worden niet aangeleverd door een bevoegd gezag, maar 
zullen aanwezig zijn in DSO-LV. Het DSO-programma zorgt ervoor dat het 
ambtsgebied beschikbaar is in DSO-LV. 

• Om van het ambtsgebied in DSO-LV gebruik te kunnen maken moet dit in 
het IMOW-locatiebestand worden aangegeven.  

• De setjes worden geleverd in STOP-versie 1.1.0 
• Houd er rekening mee dat enkele metagegevens nog kunnen wijzigen. 

Enkele metagegevens bevatten nu nog dummy waarden. 

4 Toepasbare regels van de bruidsschat 

Het Rijk heeft de regels van de bruidsschat vertaalt naar toepasbare regels voor het 
Omgevingsloket. U krijgt bij de bruidsschat toepasbare regels voor het volgende: 
 

• U krijgt toepasbare regels voor alle vergunningenaanvragen en 
informatieplichten. Hiermee kan een initiatiefnemer digitaal een vergunning 
aanvragen of informatie aanleveren voor een informatieplicht. Er staan in de 
bruidsschat geen regels over de meldplicht. Er komen daarom geen 
toepasbare regels voor meldingen. 

• U krijgt toepasbare regels voor de meest gebruikte vergunningenchecks. 
Hiermee kan een initiatiefnemer controleren wat er in zijn situatie van 
toepassing is. Het Rijk maakt niet voor alle activiteiten in de bruidsschat een 
vergunningcheck, maar alleen voor de meest gebruikte. Het Rijk maakt ook 
geen checks voor activiteiten uit lokale verordeningen. 

• U krijgt toepasbare regels voor Maatregelen op maat. Hiermee kan een 
initiatiefnemer controleren welke maatregelen hij moet nemen als hij een 
activiteit gaat uitvoeren. 

Welke toepasbare regels het Rijk heeft gemaakt is te zien in het overzicht van de 
toepasbare regels in de oefenomgeving en ook in het overzicht voor de demo-
omgeving. In beide overzichten is specifiek voor gemeenten ook aangegeven wat de 
topactiviteiten zijn. Ook is aangegeven welke vergunningchecks niet bij de 
bruidsschat beschikbaar komen, omdat het lokale regelgeving betreft of omdat het 
Rijk door de gekozen prioriteitstelling voor een deel van de activiteiten geen 
vergunningcheck maakt.  

https://gitlab.com/koop/PR04/bruidsschat-teruglevering
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-demo-omgeving/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-demo-omgeving/
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Dit hoofdstuk beschrijft een aantal aandachtspunten bij de toepasbare regels van de 
bruidsschat. Bij ieder onderwerp is aangegeven of het relevant is voor gemeenten of 
waterschappen. Als eerste komen de onderwerpen aan bod die zowel voor 
gemeenten als waterschappen van belang zijn. Daarna volgen de onderwerpen voor 
gemeenten en vervolgens die voor waterschappen.  

4.1 Activiteiten met check zonder vragen 
Relevant voor gemeenten en waterschappen 
 
Er is een 9-tal activiteiten waarvoor in de regelgeving geen verplichting is 
opgenomen om iets in te dienen bij het starten of wijzigen van de activiteit. Het was 
oorspronkelijk niet de bedoeling om voor deze activiteiten checks te maken. Voor 
deze activiteiten zijn wel maatregelen op maat opgesteld. Om deze maatregelen te 
kunnen ontsluiten in het loket moesten ze worden gekoppeld aan werkzaamheden. 
Gevolg daarvan was dat men bij het checken de melding kreeg dat er geen 
vergunningcheck aanwezig is en dat men contact moet opnemen met de gemeente 
of het waterschap. Om dit te voorkomen is er bij deze activiteiten toch een 
vergunningcheck toegevoegd. Deze check bevat geen vragen maar geeft altijd de 
uitkomst dat er geen verplichtingen zijn. 
 
Het betreft onderstaande activiteiten: 

• Afvalwater, afkomstig van het reinigen van bouwwerken, lozen in het riool of 
op of in de bodem (Op art. 22.3.8.5) 

• Elektriciteit opwekken met een windturbine die slagschaduw of 
lichtschittering veroorzaakt (Op paragraaf 22.3.18) 

• Energiebesparing bij milieubelastende activiteiten die niet zijn aangewezen in 
het Besluit activiteiten leefomgeving (Op paragraaf 22.3.2) 

• Geur produceren door andere agrarische activiteiten (Op artikel 22.3.6.4) 
• Geur produceren door het houden van landbouwhuisdieren of paarden en 

pony's voor het berijden, in een dierenverblijf (Op artikel 22.3.6.2) 
• Milieubelastende activiteit bij de voedingsmiddelenindustrie (Op paragraaf 

22.3.16) 
• Motorvoertuigen wassen (Op paragraaf 22.3.14) 
• Trillingen door een activiteit (Op paragraaf 22.3.5) 
• Zwerfafval (Op paragraaf 22.3.3) 
• Afvalwater, afkomstig van het maken van betonmortel of het uitwassen van 

beton, lozen op een oppervlaktewaterlichaam (Wv afdeling 2.14) 

4.2 Invoervelden en bijlagen 
Relevant voor gemeenten en waterschappen. 
 
Niet-verplichte velden en bijlagen 
In het DSO is het uitgangspunt dat geen enkel veld en bijlage verplicht is (m.u.v. 
aantal algemene gegevens die altijd nodig zijn voor ieder formulier). Dit 
uitgangspunt is niet zo maar tot stand gekomen. Er is in OLO uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de kwaliteit van het ingevulde aanvraagformulier van verplichte vragen 
en niet verplichte vragen. Daar komt uit dat het verplichten van vragen niet zal 
leiden tot betere aanvragen. Indien men een bepaald gegeven niet heeft of niet wil 
invullen plaatst men een kruisje of voegt men een lege bijlage toe. 
  
Datumveld of vrije-tekstveld 
Wanneer een startdatum wordt gevraagd, is in de meeste gevallen gekozen voor 
een vast datumveld met format dd-mm-jjjj. In een aantal gevallen wordt in de 
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regelgeving de indieningsvereiste van de startdatum gecombineerd met informatie 
over de duur van de activiteit of een einddatum. Omdat de duur van de activiteit 
ook een range kan zijn en geen vast getal, hebben we in die gevallen gekozen voor 
een vrij tekstveld. 
 
Dit betreft zowel de bruidsschat als de Rijksregels. 
 
Velden voor coördinaten 
Bij het uitvragen van coördinaten spelen een aantal zaken een rol. Ten eerste zijn er 
diverse formats voor coördinaten mogelijk, afhankelijk van het coördinatenstelsel. 
Ten tweede moet de gebruiker zowel 1 coördinaat als meerdere coördinaten kunnen 
invoeren. Ten derde is het interactief uitvragen van coördinaten complex en 
momenteel niet mogelijk. Tot slot weten we niet in welke vorm de indiener de 
coördinaten beschikbaar heeft. Dat kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een 
document zijn. In dat geval wil de indiener het document kunnen bijvoegen in plaats 
van alle coördinaten moeten invullen. 
 
We hebben daarom nu voor de volgende aanpak gekozen, zowel voor de bruidsschat 
als de rijksregels: 
 
Coördinaten voor 1 punt 
Indiener kan kiezen: 

• Coördinaten invoeren als numerieke getallen (deze zijn dan ook 
machineverwerkbaar door backofficessytemen) 

• Coördinaten bijvoegen als bijlage (deze zijn alleen machineverwerkbaar als 
de bijlage een geschikt geobestand is) 

 
Coördinaten voor meer dan 1 punt 
Als bij een activiteit van meerdere punten coördinaten gevraagd worden kan de 
gebruiker de coördinaten alleen met een bijlage bijvoegen. Bijvoorbeeld bij een 
propaantank worden van 6 punten coördinaten gevraagd: opslagtank, vulpunt, 
bovengrondse vloeistofvoerende leiding, aansluitpunten van die leiding en pomp en 
opstelplaats tankwagen. 

4.3 Begrijpelijke taal 
Relevant voor gemeenten en waterschappen 
 
Voor de bruidsschat hebben we zoveel als mogelijk het B1-taalniveau nagestreefd. 
Echter, de 'vertaling' moet wel juridisch overeind blijven. Wanneer te veel vrijheid in 
de teksten wordt gelegd dan wordt dit lastig. Waar dat kon hebben we begrijpelijke 
synoniemen voor ingewikkelde termen uit de juridische regels gebruikt. Maar dit was 
niet altijd mogelijk of niet altijd wenselijk. De ervaring leert dat het vertalen van 
gangbare termen voor professionals juist verwarrend werkt, zeker in het milieu-
domein. In veel gevallen is er dan voor gekozen om juridische begrippen in de 
vragen te laten staan en dit zoveel mogelijk in de toelichtingen met afbeeldingen en 
filmpjes te verduidelijken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het uitgangspunt is 
dat professionals direct naar Aanvragen gaan omdat ze weten wat ze moeten doen 
en niet-professionals eerst een Vergunningcheck uitvoeren. In de formulieren voor 
activiteiten die alleen door professionals worden uitgevoerd zijn we dan ook dichter 
bij de wereld van de professional gebleven. 
 
Een deel van de vragen en toelichtingen is ter toetsing voorgelegd aan B1-
taaldeskundigen. Hierna zijn de concept versies van toepasbare regels van het Rijk, 
inclusief de bruidsschat, op diverse DSO omgevingen (DMO, PRE) neergezet voor 
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demo- en oefendoeleinden. Parallel hieraan werden deze versies door 
vertegenwoordigers van Ministeries, VNG en UvW getest in het kader van het 
acceptatieproces. De bevindingen die hieruit voortvloeiden zijn doorgevoerd. Een 
deel van de bevindingen betrof suggesties om vragen en toelichtingen begrijpelijker 
te maken. Maar er waren ook bevindingen waarin werd verzocht om dichter bij de 
juridische verwoording te blijven. We kunnen wel stellen dat het schrijven op B1-
taalniveau blijvend aandacht zal vragen waarbij het soms balanceren is tussen 
begrijpelijke taal en juridische correctheid. 

4.4 Werkzaamhedenlijst 
Relevant voor gemeenten en waterschappen 
 
Werkzaamheden zorgen ervoor dat initiatiefnemers in het Omgevingsloket via 
begrijpelijke taal de juiste vergunningchecks en maatregelen op maat vinden bij een 
juridische activiteit. Als overheid bepaalt u zelf welke werkzaamheden u koppelt aan 
uw juridische activiteiten. Dat bepaalt u tijdens het aanleveren van uw toepasbare 
regels aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De vergunningchecks en 
maatregelen op maat bij de bruidsschat zijn al gekoppeld aan de juiste 
werkzaamheden. Dit is afgestemd met de VNG en de UvW. 
 
Heeft u een opmerkingen over of feedback op de werkzaamheden, trefwoorden of 
logische relaties? Dan kunt u die via het Informatiepunt Omgevingswet doorgeven. 
Via deze pagina is ook de meest recente versie van de werkzaamhedenlijst te 
raadplegen.  
 
Aan de werkzaamheden in de oefenomgeving kunnen naast bruidsschatactiviteiten 
ook andere activiteiten zijn gekoppeld, bijvoorbeeld uit rijksregelgeving. Dat 
betekent dat als u een vergunningcheck voor een bepaalde werkzaamheid bekijkt u 
zowel vragen m.b.t. een bruidsschatactiviteit als m.b.t. bijvoorbeeld een 
rijksactiviteit kunt krijgen. Hetzelfde geldt voor maatregelen op maat. 

4.5 Instelling toonbaar en verfijnbaar 
Relevant voor gemeenten en waterschappen 
 
Voor toepasbare regels in het DSO zijn voor activiteiten twee instellingen 
beschikbaar die de werking van het Omgevingsloket beïnvloeden. Het zijn ‘toonbaar’ 
en ‘verfijnbaar’. Een toonbare activiteit is het activiteitniveau waarop een aanvraag 
wordt ingediend. Deze toonbare activiteit komt in beeld bij de eindconclusie in de 
vergunningcheck, bij het kiezen van een activiteit als iemand een aanvraag wil doen 
en bij de uitkomst van maatregelen op maat. Met een toonbare activiteit die ook als 
verfijnbaar is gekenmerkt is het mogelijk om subactiviteiten te kiezen bij het 
selecteren van een activiteit in het Omgevingsloket. Meer informatie: 
https://iplo.nl/publish/library/219/toepasbare_activiteiten_en_locaties_in_relatie_tot
_toepasbare_regels_v1_2_1.pdf  
 
Voor deze oplevering van de digitale bruidsschat in de oefenomgeving van het DSO 
zijn toonbaar en verfijnbaar niet ingesteld voor de gemeentelijke activiteit 
‘Milieubelastende activiteit gereguleerd in het omgevingsplan’. Voor de 
waterschappen is toonbaar en verfijnbaar wel ingesteld voor de volgende 
activiteiten: ‘Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk in 
beheer bij het waterschap’, ‘Lozingsactiviteit gereguleerd in de 
waterschapsverordening’ en ‘Wateronttrekkingsactiviteit gereguleerd in de 
waterschapsverordening’. Uiteraard monitoren wij de impact van de gemaakte 
keuzes voor deze instellingen. Daarnaast zal er nog nadere besluitvorming 

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/werkzaamheden-omgevingsloket/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/beschikbare-werkzaamheden-trefwoorden/
https://iplo.nl/publish/library/219/toepasbare_activiteiten_en_locaties_in_relatie_tot_toepasbare_regels_v1_2_1.pdf
https://iplo.nl/publish/library/219/toepasbare_activiteiten_en_locaties_in_relatie_tot_toepasbare_regels_v1_2_1.pdf
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plaatsvinden over de wijze waarop de bruidsschat definitief in de productieomgeving 
beschikbaar zal zijn.  

4.6 Maatregelen op maat 
 
Relevant voor gemeenten en waterschappen 
De bruidsschat bevat toepasbare regels voor Maatregelen op maat. Dit is één van de 
onderdelen van het Omgevingsloket. Initiatiefnemers zien zo makkelijker wat ze 
moeten doen om aan regels te voldoen die horen bij hun werkzaamheden. In 
Maatregelen op maat staan bijvoorbeeld alle milieumaatregelen die bedrijven 
moeten nemen bij hun gekozen werkzaamheden. 
Bij inwerkingtreding bevat het DSO, naast Maatregelen op maat uit de bruidsschat, 
ook Maatregelen op maat uit het Besluit Activiteiten Leefomgeving bevatten. Deze 
maatregelen worden in het vierde kwartaal van 2021 in de oefenomgeving van het 
DSO opgeleverd. 
Zie voor meer informatie: Maatregelen op maat in het Omgevingsloket - 
Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) 
 
Aandachtspunten: 

• Een gebruiker kan de maatregelen die voor zijn werkzaamheden van 
toepassing zijn in een PDF- of Excel-bestand beschikbaar krijgen. In het PDF-
bestand heeft iedere maatregel een toelichting. Daarbij staat ook de basis in 
de wet. Normaal gesproken is dat een link naar het artikel dat de grondslag 
vormt voor de maatregel. Echter, op dit moment werkt deze link niet omdat 
niet duidelijk is naar welke ‘site’ kan worden verwezen. Dat zou pas kunnen 
als voor iedere gemeente en waterschap een eenduidig opgebouwde ‘url’ 
bestaat waar de specifieke bruidsschat tekst van die gemeente of waterschap 
staat. In overleg met BZK, VNG, UvW en DSO zal worden gekeken wat 
haalbaar is voor de finale oplevering in 2022. Vooralsnog zie je in het PDF-
bestand een link met de tekst "Bruidsschat omgevingsplan" of "Bruidsschat 
waterschapsverordening". In de url van de link staat wetten.nl, met daarbij 
het artikel uit de bruidsschat waar de maatregel op is gebaseerd. Als je op de 
link klikt krijg je een foutmelding. 

• In het PDF-bestand worden de maatregelen per werkzaamheid en daarbinnen 
per activiteit getoond. Afhankelijk van de instelling voor 'toonbaar' of 
'verfijnbaar' staat er bij activiteit de "subactiviteit" (bijvoorbeeld "Afvalwater, 
afkomstig van een calamiteitenoefening, lozen op een 
oppervlaktewaterlichaam") of de activiteit ("Lozingsactiviteit gereguleerd in 
de waterschapsverordening"). Gegeven de instellingen zoals in paragraaf 4.5 
vermeld, zal bij de maatregelen uit de gemeentelijke Bruidsschat altijd de 
“subactiviteit” worden getoond in het PDF-bestand. Voor de maatregelen uit 
de Bruidsschat voor de waterschappen zal de activiteit worden getoond. Dit is 
"Lozingsactiviteit gereguleerd in de waterschapsverordening"). NB: in de loop 
van het 4e kwartaal zal het DSO een aanpassing doorvoeren die ervoor zorgt 
dat altijd de “subactiviteit” wordt getoond in het PDF-bestand, ongeacht de 
instelling voor ‘toonbaar’ en ‘verfijnbaar’. 

• De vragenbomen voor Maatregelen op maat bevatten geen vragen over het 
toepassingsbereik van een activiteit. Om de gebruiker wel attent te maken op 
het toepassingsbereik is dit in het PDF-bestand voor iedere activiteit 
opgenomen als eerste maatregel die wordt genoemd: ‘Ga na of deze 
maatregelen voor u gelden’. Hieronder ziet u een voorbeeld daarvan. 

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/maatregelen-maat/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/maatregelen-maat/
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4.7 Terugleverpakketten STTR (downloadbare versie bruidsschat) 
Relevant voor gemeenten en waterschappen 
 
Met terugleverpakketten bedoelen we de zip-bestanden in de GIT-repository die de 
STTR bruidsschat content van gemeenten en waterschappen bevatten. Dit is de 
zogenaamde downloadbare versie van de bruidsschat voor softwareleveranciers.  
Er zijn twee terugleverpakketten met STTR bestanden: 
1. De officiële en geaccepteerde bruidsschat. Hierin zitten alle STTR-bestanden 

zoals deze zijn geaccepteerd door VNG en UvW. Deze bestanden staan ook in de 
oefenomgeving van het DSO. 

2. Een vereenvoudigde set STTR-bestanden van de bruidsschat die op verzoek van 
enkele softwareleveranciers is samengesteld. Meer uitleg hierover in paragraaf 
4.8.  

Beide terugleverpakketten zijn bedoeld om de STTR-content in de eigen systemen 
van bevoegde overheden te kunnen laden en/of te bekijken, zodat ermee geoefend 
kan worden. Terugleverpakket 2 zou, vanwege de vereenvoudigde beslisstructuren 
in de STTR-bestanden, wellicht iets makkelijker te verwerken zijn. 
 
De zip-bestanden zijn te vinden op Gitlab. De naam van de zip begint met 'sttr' 
gevolgd door het type bevoegd gezag (“gemeentes” of “waterschappen”). In elk 
bestand staan de placeholders ${oin} en ${code}. Om de bestanden te gebruiken 
moet de oin-placeholder vervangen worden door het oin van het bevoegd gezag 
waarvoor je het bestand wil uploaden. Dit zal normaal gesproken op 3 plekken zijn:  

• Het xmlns element 
• Het namespace element 
• In de href van het bedr:functioneleStructuurRef element 

De code placeholder moet vervangen worden door:  “nl.imow-<gemeente-
/waterschapscode>.activiteit.”. Deze staat ook in de href van het 
bedr:functioneleStructuurRef element. 

4.8 Vereenvoudigde STTR-bestanden 
Relevant voor gemeenten en waterschappen 
 
Naar aanleiding van sessies met softwareleveranciers heeft het Rijk onderzocht of 
het mogelijk is de STTR-bestanden van de bruidsschat iets eenvoudiger te maken. 
Vanwege de manier waarop de Rijksregels worden gemaakt, zitten er in de door het 
Rijk gemaakte STTR-bestanden beslissingen die daar strikt genomen niet 
noodzakelijk zijn. Oorzaak hiervan is tweeledig: 
• het feit dat het Rijk bij het opstellen van de toepasbare Regels een bepaalde 

mate van traceerbaarheid wil houden van deze regels naar de wet- en 
regelgeving; 

• de manier waarop deze traceerbaarheid is vormgegeven in de door het Rijk 
gebruikte toolstraat. 

 

https://gitlab.com/koop/PR04/bruidsschat-teruglevering
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Uitkomst van het onderzoek is dat het mogelijk is om ‘een laag’ uit de 
beslisstructuur weg te halen in de STTR-bestanden. In de alinea hieronder wordt dit 
toegelicht. De set met vereenvoudigde STTR-bestanden staat in Gitlab, zie paragraaf 
4.7. 
 
Beslissingen Grondslag bij boolean vragen verwijderd 
Het Rijk scheidt strikt de Bedrijfsregellaag van de Uitvoeringsregellaag bij het maken 
van hun toepasbare Regels. In de Bedrijfsregellaag worden ook de Grondslagen 
opgenomen. Die Grondslagen vormen, door de door het Rijk gehanteerde 
methodiek, ook een beslissing in die Bedrijfsregellaag. Voor het afleiden van de 
juiste conclusie in een STTR-bestand zijn die beslissingen echter overbodig.  
Daarom zijn de beslissingen in de STTR die zijn toegevoegd op basis van de 
Grondslagen in de vereenvoudigde set weggehaald en zijn de Uitvoeringsregels en 
Conversieregels die daar onder hingen nu direct gekoppeld aan de hoger liggende 
Bedrijfsregels.  
 
Voorbeeld: 

 
NB: de laag uit de beslisstructuur is verwijderd met behulp van een script. Alle 
originele STTR-bestanden uit de bruidsschat zijn middels dit script aangepast. 
Vervolgens zijn steekproefsgewijs testen uitgevoerd om te zien of de vragenbomen 
in het Loket zich hetzelfde gedragen als de originele vragenbomen. De resultaten 
van de steekproef waren goed. De vereenvoudigde set STTR-bestanden is dus niet 
in zijn geheel uitvoerig getest. 

4.9 Indieningsformulieren tijdelijk deel omgevingsplan 
Relevant voor gemeenten 
 
Het omgevingsplan tijdelijk deel bestaat uit meer dan alleen de bruidsschat. Alle 
formulieren die nodig zijn om aan de verplichtingen uit de wet te kunnen voldoen 
zijn beschikbaar, als formulier bij de bruidsschat of als formulier bij de 
rijksregelgeving  
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Er worden door het Rijk formulieren beschikbaar gesteld voor het doen van 
aanvragen voor het hele tijdelijke deel van het omgevingsplan. Zo wordt voldaan 
aan artikel 14.2 Omgevingsbesluit. Hierin staat dat een elektronisch formulier wordt 
gebruikt dat op de datum van indiening beschikbaar is in de landelijke voorziening 
van het DSO. Dat formulier moet beschikbaar zijn in de volgende gevallen: 

• Als een initiatiefnemer via het Omgevingsloket een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning indient. 

• Als een initiatiefnemer via het Omgevingsloket een aanvraag om een 
maatwerkvoorschrift indient. 

• Als een initiatiefnemer via het Omgevingsloket een verzoek om toestemming 
voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel indient. 

• Als een initiatiefnemer via het Omgevingsloket een melding als bedoeld in 
artikel 4.4, eerste lid, van de wet doet. 

• Als een initiatiefnemer via het Omgevingsloket aan een informatieverplichting 
anders dan een melding voldoet. 

De daarbij te verstrekken gegevens en documenten worden ook via de landelijke 
voorziening van het DSO verstrekt, tenzij het bevoegd gezag instemt met een 
andere manier van verstrekken.  
 
In artikel 14.1 Omgevingsbesluit is geregeld dat bovengenoemde aanvragen, 
toestemmingen, meldingen en verplichtingen via de landelijke voorziening moeten 
kunnen worden ingediend. Dit betekent dat het bevoegd gezag dat een vergunning-, 
meldings- of informatieplicht instelt toepasbare regels moet aanleveren die het 
indienen van vergunningaanvragen, meldingen en informatie via het nieuwe 
Omgevingsloket mogelijk maken. 
 
Deze bepalingen gelden direct bij inwerkingtreding. Er is niet voorzien in 
overgangsrecht. Dat betekent dat deze bepalingen ook gelden voor de inhoud van 
het omgevingsplan tijdelijk deel bij inwerkingtreding. Hier is rekening mee gehouden 
bij het maken van de bruidsschat en de rijksregelgeving: er worden door het Rijk 
formulieren beschikbaar gesteld voor het doen van aanvragen voor het hele 
tijdelijke deel van het omgevingsplan.  
 
In de bijlage is een tabel opgenomen die toont voor welke vergunningplichten in het 
omgevingsplan tijdelijk deel het mogelijk moet zijn om digitaal aan te vragen en 
welke activiteiten in de bruidsschat of de rijksregelgeving daar het 
indieningsformulier voor bieden. 

4.10 Aanvraagformulier Bouwactiviteit (omgevingsplan)  
Relevant voor gemeenten 
 
Voor bouwactiviteiten uit de bruidsschat en het Bbl is in het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet één aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier is te vinden onder 
de naam ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan) – Aanvraag vergunning’. In dit formulier 
kan een initiatiefnemer aangeven voor welke bouwactiviteiten hij/zij een aanvraag 
wil doen. 
  
Het aanvraagformulier kan gebruikt worden voor volgende bouwactiviteiten.   

  
Bouwactiviteiten uit de bruidsschat:  

• Bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan bouwen, in stand houden 
of gebruiken  

• Bouwwerk veranderen  



 
Releasenotes bruidsschat | 5 oktober 2021 

 

 Pagina 15 van 20 

 

• Bouwwerk voor agrarische bedrijfsvoering bouwen, in stand houden of 
gebruiken 

• Buisleiding bouwen, in stand houden of gebruiken 
• Dakkapel bouwen, in stand houden of gebruiken*  
• Erf- of perceelafscheiding bouwen, in stand houden of gebruiken* 
• Recreatief nachtverblijf bouwen, in stand houden of gebruiken  
• Sport- of speeltoestel bouwen, in stand houden of gebruiken*  
• Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of vijver bouwen, in stand 

houden of gebruiken  

* deze activiteiten zijn zowel in de bruidsschat als in het Bbl gereguleerd. Omwille 
van gebruikersvriendelijkheid is steeds één check onder de vlag van de bruidsschat 
gemaakt. Daarom staan deze activiteiten alleen in de lijst van de bruidsschat en niet 
in de lijst van het Bbl. 
 
Bouwactiviteiten uit het Bbl:  

• Afscheiding tussen balkons of dakterrassen bouwen, in stand houden of 
gebruiken 

• Ander bouwwerk bouwen, in stand houden of gebruiken  
• Antenne-installatie bouwen, in stand houden of gebruiken 
• Bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand, bouwweg, 

terreinverharding, terreininrichting of andere hulpconstructie bouwen, in 
stand houden of gebruiken  

• Bouwwerk voor een infrastructurele of openbare voorziening bouwen, in 
stand houden of gebruiken  

• Collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking 
bouwen, in stand houden of gebruiken  

• Constructie voor overbruggen van terreinhoogteverschil bouwen, in stand 
houden of gebruiken  

• Dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening bouwen, in 
stand houden of gebruiken  

• Kozijn, kozijninvulling, gevelpaneel of boeideel, of stucwerk bouwen, in stand 
houden of gebruiken  

• Tuinmeubilair bouwen, in stand houden of gebruiken 
• Gewoon onderhoud verrichten aan bouwwerk  
• Vlaggenmast bouwen, in stand houden of gebruiken  
• Zonwering, rolhek, luik of rolluik bouwen, in stand houden of gebruiken  

 
In de Registratie Toepasbare 
Regels(https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/)vindt u 
het formulier onder de activiteit ‘Aanvraagvereisten binnenlandse 
omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken’. Zie de figuur hieronder 
voor een nadere duiding.   
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In de bijlage zijn enkele opties beschreven voor het wijzigingen van dit 
aanvraagformulier. 

4.11 Bbl-vergunningchecks ruimtelijke bouwactiviteit in bruidsschat 
Relevant voor gemeenten 
 
Onder de Omgevingswet bevatten zowel het Bbl als de bruidsschat regels voor 
de ruimtelijke bouwactiviteit. Daarom zijn er zowel Bbl-vergunningchecks als 
bruidsschat-vergunninchecks voor de bouwactiviteit. In overleg met VNG en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is besloten deze Bbl-
vergunninchecks toe te voegen aan de bruidsschat en daarmee over te dragen aan 
gemeenten. Dat zorgt ervoor dat: 

1. De aanvrager zowel vanuit de conclusie van een Bbl-vergunningcheck als 
vanuit de conclusie van een bruidsschat-vergunningcheck doorverwezen kan 
worden naar het bruidsschat-aanvraagformulier voor de ‘Bouwactiviteit 
(omgevingsplan)’. Dat zou anders niet mogelijk zijn. 

2. Gemeenten de Bbl-vergunningchecks en bruidsschat-vergunningchecks en 
het vergunningaanvraagformulier voor de ruimtelijke bouwactiviteit in 
samenhang kunnen beheren. 

 
De Bbl-vergunningchecks voor de bouwactiviteit maken hierdoor technisch 
onderdeel uit van de bruidsschat. Als gemeente kunt u deze zelf beheren en 
muteren. Juridisch blijft het echter zo dat deze activiteiten deels in het Bbl geregeld 
zijn. Dat betekent dat u bij het aanpassen van deze checks steeds rekening moet 
houden met de vereisten uit het Bbl. Deze blijven juridisch van kracht. Zorg er dus 
voor dat de eisen uit het Bbl er goed in terug komen. Anders is de uitkomst van een 
vergunningcheck met betrekking tot deze activiteiten inhoudelijk niet juist.  
 
Voor drie bouwactiviteiten is er nog iets bijzonders aan de hand. Het betreft de 
activiteiten dakkapel plaatsen, sport- en speeltoestel plaatsen en erfafscheiding 
plaatsen. Voor deze activiteiten geldt dat zij deels in het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) en deels in de bruidsschat zijn gereguleerd. Dit leverde een 
aantal problemen op in de vergunningchecks. In overleg met VNG en het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is omwille van 
gebruikersvriendelijkheid besloten voor deze activiteiten steeds één 
vergunningcheck te maken en deze te verbinden aan deze activiteiten in de 
bruidsschat. Heeft u vragen over dit onderwerp? Stuur dan een mail 
naar omgevingswet@vng.nl met onderwerp 'Bbl-checks'. Meer informatie over de 

mailto:omgevingswet@vng.nl
https://iplo.nl/thema/ruimtelijke-ontwikkelingen/ruimtelijk-bouwen/regels-ruimtelijk-bouwen/
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regels voor ruimtelijk bouwen is beschikbaar op de website van het Informatiepunt 
Leefomgeving. 

5 Relevante websites 

• Bruidsschat https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/  
• Bruidsschat in het DSO 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/bruidsschat-dso/  
• Wat gemeenten en waterschappen moeten doen voor en na IWT ihkv 

dienstverlening  https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-
aanleveren/minimale-eisen/  

• Procedures voor het wijzigen van een omgevingsplan, inclusief het wijzigen 
voor IWT https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/procedure-voor-
het-wijzigen-van-een-omgevingsplan/   

• DSO Productieomgeving vullen door gemeenten 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-
stelsel/vullen/gemeenten/  

• DSO Productieomgeving vullen door waterschappen 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-
stelsel/vullen/waterschappen/  

6 Bijlage: Tabel Indieningsformulieren tijdelijk deel 
omgevingsplan 

Relevant voor gemeenten 
 
Onderstaande tabel toont voor welke vergunningplichten in het omgevingsplan 
tijdelijk deel het mogelijk moet zijn om digitaal aan te vragen en welke activiteiten 
in de bruidsschat of de rijksregelgeving daar het indieningsformulier voor bieden. De 
linker kolom toont de vergunningplichten in de verschillende onderdelen van het 
omgevingsplan tijdelijk deel, met uitzondering van het onderdeel bruidsschat. De 
rechter kolom toont de activiteitnamen in de rijksregelgeving of de bruidsschat die 
ervoor zorgen dat deze vergunningen digitaal kunnen worden aangevraagd. 
 

Verplichtingen voor digitaal aanvragen 
in omgevingsplan tijdelijk deel, m.u.v. 
de bruidsschat 

Overeenkomstige activiteit met 
elektronische formulieren in de 
rijksregelgeving of de bruidsschat 
De activiteitnaam is zoals deze wordt 
getoond in het onderdeel Aanvragen van het 
Omgevingsloket. 

Verplichtingen in bestemmingsplannen  
Inclusief Bestemmingsplan (ontwikkelingsgebied Chw), Provinciaal inpassingsplan, 
Bestemmingsplan (verbrede reikwijdte Chw), Wijzigingsplan, Uitwerkingsplan, Provinciaal 
inpassingsplan, Rijksinpassingsplan, Beheersverordening en Voorbereidingsbesluit. 
Verbod om zonder omgevingsvergunning 
bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, 
of werkzaamheden uit te voeren  
(art. 2.1 Wabo, jo. art. 3.3 Wro) 

Werk, niet zijnde bouwwerk, of 
werkzaamheid uitvoeren  
(Omgevingsplan art. 22.284) 

Verbod om zonder omgevingsvergunning 
bouwwerken te slopen 
(art. 2.1 Wabo, jo. art. 3.3 Wro) 

Bouwwerk slopen 
(Omgevingsplan art. 22.285) 

https://iplo.nl/thema/ruimtelijke-ontwikkelingen/ruimtelijk-bouwen/regels-ruimtelijk-bouwen/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/bruidsschat-dso/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/minimale-eisen/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/minimale-eisen/
https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/procedure-voor-het-wijzigen-van-een-omgevingsplan/
https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/procedure-voor-het-wijzigen-van-een-omgevingsplan/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/vullen/gemeenten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/vullen/gemeenten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/vullen/waterschappen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/vullen/waterschappen/
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Verplichtingen voor digitaal aanvragen 
in omgevingsplan tijdelijk deel, m.u.v. 
de bruidsschat 

Overeenkomstige activiteit met 
elektronische formulieren in de 
rijksregelgeving of de bruidsschat 
De activiteitnaam is zoals deze wordt 
getoond in het onderdeel Aanvragen van het 
Omgevingsloket. 

Verbod om zonder omgevingsvergunning 
een bouwwerk in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht te slopen  
(art. 2.1 Wabo) 

Bouwwerk slopen in een gemeentelijk 
beschermd of rijksbeschermd stads- of 
dorpsgezicht  
(Omgevingsplan art. 22.296 en art. 22.302) 

Aanvragen toepassen van de bevoegdheid 
voor burgemeester en wethouders om ten 
aanzien van in het plan omschreven 
onderwerpen of onderdelen nadere eisen te 
kunnen stellen  
(art. 3.6, eerste lid, aanhef, onderdeel d, 
Wro) 

Maatwerkvoorschrift aanvragen bij de 
gemeente of de provincie 
(Omgevingsregeling art. 7.217) 

Binnenplans afwijken van de bouwregels 
(art. 2.1 jo art. 2.12 Wabo) 

Bouwactiviteit (omgevingsplan)  
(Omgevingsplan art. 22.27) 

Aanvragen toepassen van de bevoegdheid 
voor burgemeester en wethouders om 
binnenplans af te wijken van de 
gebruiksregels  
(art. 2.1 jo. art. 2.12 Wabo) 

Afwijken van regels in het omgevingsplan 
(Omgevingsplan art. 22.286) 

Verplichtingen in het exploitatieplan 
Regels met inachtneming waarvan bij een 
omgevingsvergunning kan worden 
afgeweken van bij het exploitatieplan aan te 
geven regels  
(art. 6.13, tweede lid, aanhef, onderdeel e, 
Wro) 

Afwijken van regels in het omgevingsplan 
(Omgevingsplan art. 22.286) 

Verplichtingen in verordeningen die deel uitmaken van het omgevingsplan tijdelijk 
deel 
Aanvraag, toestemming tot het treffen van 
een gelijkwaardige maatregel, doen van een 
melding, of voldoen aan een 
informatieverplichting, bedoeld in artikel 
14.2 van het Omgevingsbesluit, voor zover 
één of meer van die figuren is opgenomen in 
een regel als bedoeld in artikel 38, eerste 
lid, van de Monumentenwet 1988, zoals die 
wet luidde voor de inwerkingtreding van de 
Erfgoedwet  
(Erfgoedverordening) 

Afwijken van regels in het omgevingsplan 
(Omgevingsplan art. 22.286) 

Aanvraag, toestemming tot het treffen van 
een gelijkwaardige maatregel, doen van een 
melding, of voldoen aan een 
informatieverplichting, bedoeld in artikel 
14.2 van het Omgevingsbesluit, voor zover 
één of meer van die figuren is opgenomen in 
een verordening als bedoeld in artikel 6 van 
de Wet geurhinder en veehouderij 
(Geurverordening) 

Veehouderij 
(Bal art. 3.6.1) 
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Verplichtingen voor digitaal aanvragen 
in omgevingsplan tijdelijk deel, m.u.v. 
de bruidsschat 

Overeenkomstige activiteit met 
elektronische formulieren in de 
rijksregelgeving of de bruidsschat 
De activiteitnaam is zoals deze wordt 
getoond in het onderdeel Aanvragen van het 
Omgevingsloket. 

Aanvraag, toestemming tot het treffen van 
een gelijkwaardige maatregel, doen van een 
melding, of voldoen aan een 
informatieverplichting, bedoeld in artikel 
14.2 van het Omgevingsbesluit, voor zover 
één of meer van die figuren is opgenomen in 
een verordening als bedoeld in artikel 
10.32a van de Wet milieubeheer en een 
besluit tot aanwijzing van een gebied op 
grond van die verordening 
(Hemelwaterverordening) 

Afwijken van regels in het omgevingsplan 
(Omgevingsplan art. 22.286) 

 

7 Bijlage: Opties voor wijzigen van aanvraagformulier 
Bouwactiviteit (omgevingsplan) 

Relevant voor gemeenten 
 
Voor ruimtelijke bouwactiviteiten uit de bruidsschat en het Bbl is in het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet één aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier is in het 
loket te vinden onder de naam ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan) – Aanvraag 
vergunning’. 
 
Werking van het formulier 
Het aanvraagformulier voor de activiteit ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan)’ is in de 
functionele structuur opgenomen bij de subactiviteit ‘Aanvraagvereisten 
binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken’.  
 
De activiteit ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan)’ is in de functionele structuur ingesteld 
als toonbaar en niet verfijnbaar. Daarmee is deze activiteit het niveau waarop de 
aanvraag zal worden ingediend. De werking van het DSO is zo dat bij deze instelling 
een formulier aan de gebruiker wordt getoond dat een optelsom is van alle STTR-
bestanden die aanwezig zijn bij subactiviteiten van Bouwactiviteit (omgevingsplan). 
Dat is in dit geval maar 1 STTR-bestand, dat zoals gezegd aanwezig is bij de 
subactiviteit ‘Aanvraagvereisten binnenplanse omgevingsvergunning 
omgevingsplanactiviteit bouwwerken’. Dit formulier is zo opgebouwd dat met het 
invullen van 1 formulier alle soorten bouwwerken kunnen worden aangevraagd. Ook 
kunnen meerdere soorten bouwwerken met 1 formulier tegelijkertijd worden 
aangevraagd. Dit was een nadrukkelijk verzoek van veel aanvragende 
bouwondernemingen. Zij willen niet een veelvoud aan formulieren moeten invullen 
bij omvangrijke bouwprojecten. Afhankelijk van het soort bouwwerk dat men 
selecteert bij de eerste vraag zal het formulier vragen weglaten die niet relevant zijn 
voor dat type bouwwerk. 
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Opties voor wijzigen van het aanvraagformulier 
Stel u wil een bepaalde vraag toevoegen voor een specifieke bouwwerksoort. Dat 
kan op verschillende manieren.  
 
Manier 1 
Het kan door een formulier op te nemen dat alleen van toepassing is op dat ene 
soort bouwwerk (bijvoorbeeld dakkapellen). Hoe dat werkt is afhankelijk van of 
Bouwactiviteit (omgevingsplan) als toonbaar (en niet verfijnbaar) is ingesteld. In de 
bruidsschat is Bouwactiviteit (omgevingsplan) als toonbaar en niet verfijnbaar 
ingesteld. 
 
Als Bouwactiviteit (omgevingsplan) als toonbaar ingesteld dan toont het loket de 
aanvrager een optelsom van de twee formulieren: 1) Aanvraagvereisten 
binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken (het 
formulier dat bij de bruidsschat hoort) en 2) Dakkapel (het nieuwe door u 
toegevoegde formulier). Om te voorkomen dat er dubbele vragen worden gesteld zal 
men bij deze vragen een herbruikbare vraag ID moeten opnemen in beide STTR-
bestanden.  
 
Als Bouwactiviteit (omgevingsplan) als niet toonbaar is ingesteld dan zijn de 
subactiviteiten van die activiteit het niveau waarop aanvragen worden ingediend. In 
dat geval zal er bij iedere subactiviteit een STTR-bestand moeten worden 
opgenomen met een aanvraagformulier. Anders kan de gebruiker alleen bij de 
dakkapel van checken door naar het aanvraagformulier. Ook zal het STTR-bestand 
(en eventueel de activiteit) ‘Aanvraagvereisten binnenplanse omgevingsvergunning 
omgevingsplanactiviteit bouwwerken’ moeten worden verwijderd, omdat deze 
activiteit anders zichtbaar en vindbaar wordt in het loket als activiteit waarvoor een 
aanvraag kan worden ingediend. 
 
Manier 2 
Het kan ook door het STTR-bestand bij de subactiviteit ‘Aanvraagvereisten 
binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken’ aan te 
passen met de extra vraag voor een dakkapel. U voegt de vraag toe samen met de 
voorwaarde dat die vraag alleen gesteld wordt als de aanvrager bij vraag 1 aangeeft 
dat hij (o.a.) een aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel wil doen. 
 

8 Bijlage: wijzigingen Verzamel-AMvB en Verbeterblad 
Aanvullingsbesluit Bodem. 

Inhoud bijlage volgt middels nazending.   
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