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Versiegeschiedenis 

 
Versie Datum Overzicht wijzigingen 

1.0 15-4-2021 Initiële versie 

1.1 23-4-2021 • Paragraaf Aanvraagformulier Bouwactiviteit (omgevingsplan) 

toegevoegd. 

• Overzicht van de vergunningplichten in de onderdelen van het 

omgevingsplan tijdelijk deel en de activiteitnamen van de 

toepasbare regels in de rijksregelgeving of de bruidsschat 

toegevoegd bij paragraaf 11 – Toepasbare regels: 

indieningsformulieren tijdelijk deel omgevingsplan 

• Diverse kleine tekstuele aanpassingen. 
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1 Inleiding 

Deze release notes geven aan wat de veranderingen zijn ten opzichte van de vorige 
versie van de bruidsschat. Daarnaast vertellen deze release notes u waar u rekening 
mee moet houden als u oefent met de nieuwe versie van de bruidsschat. Er staat 
bijvoorbeeld aangegeven dat er nog iets ontbreekt of dat iets later nog wordt 
aangevuld. 

2 Leeswijzer 

De release notes zijn gesorteerd op onderwerp. De onderwerpen staan op 
alfabetische volgorde. Bij elk onderwerp staat kort waar het om gaat, welke 
wijzigingen er zijn ten opzichte van de vorige versie en waar u rekening mee moet 
houden bij het oefenen.  

3 Aanvraagformulier Bouwactiviteit (omgevingsplan) 

3.1 Wat is het 

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: 

o Bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan bouwen, in stand houden of 

gebruiken 

o Bouwwerk veranderen 

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

o Buisleiding bouwen, in stand houden of gebruiken 

o Dakkapel bouwen, in stand houden of gebruiken* 

o Erf- of perceelafscheiding bouwen, in stand houden of gebruiken* 

o Recreatief nachtverblijf bouwen, in stand houden of gebruiken 

o Sport- of speeltoestel bouwen, in stand houden of gebruiken (anders dan voor 

alleen particulier gebruik)* 

o 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. 

 

Bouwactiviteiten uit het Bbl: 

o Afscheiding tussen balkons of dakterrassen bouwen, in stand houden of 

gebruiken 

o Ander bouwwerk bouwen, in stand houden of gebruiken 
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o Antenne-installatie bouwen, in stand houden of gebruiken 

o Bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand, bouwweg, 

terreinverharding, terreininrichting of andere hulpconstructie bouwen, in stand 

houden of gebruiken 

o Bouwwerk voor een infrastructurele of openbare voorziening bouwen, in stand 

houden of gebruiken 

o Collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking 

bouwen, in stand houden of gebruiken 

o Constructie voor overbruggen van terreinhoogteverschil bouwen, in stand 

houden of gebruiken 

o Dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening bouwen, in 

stand houden of gebruiken 

o Kozijn, kozijninvulling, gevelpaneel of boeideel, of stucwerk bouwen, in stand 

houden of gebruiken 

o Tuinmeubilair bouwen, in stand houden of gebruiken 

o Verrichten gewoon onderhoud aan een bouwwerk 

o Vlaggenmast bouwen, in stand houden of gebruiken 

o Zonwering, rolhek, luik of rolluik bouwen, in stand houden of gebruiken 

3.2 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

Ten opzichte van de vorige versie van de bruidsschat is de structuur waarin de 

bouwactiviteiten in de Registratie Toepasbare Regels zijn opgenomen gewijzigd. 

Waar voorheen alle bouwactiviteiten als aparte vragenbomen zichtbaar waren, is er 

nu één haakje waaronder alle bouwactiviteiten geschikt zijn. Dit haakje is de 

activiteit ‘Aanvraagvereisten binnenlandse omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit bouwwerken.’ 

3.3 Waar moet u rekening mee houden als u oefent 

In de Registratie Toepasbare Regels vindt u het formulier alleen onder de activiteit 

‘Aanvraagvereisten binnenlandse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit 

bouwwerken’. Zie figuur 1 voor een nadere duiding.  

 

 
Figuur 1: vindplaats aanvraagformulier in Registratie Toepasbare Regels 

4 Aanvullingsbesluiten Bodem en Geluid 
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4.1 Wat is het 

In deze versie van de bruidsschat is, naast het Aanvullingsbesluit Geluid, ook het 

Aanvullingsbesluit bodem verwerkt. Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is 

op 25 februari 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. Met het Aanvullingsbesluit zijn 

regels toegevoegd aan de besluiten (AMvB’s) onder de Omgevingswet, zoals het 

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Ook wijzigt het Aanvullingsbesluit andere 

regelgeving of trekt het andere regelgeving in. In het voorjaar van 2021 volgt de 

publicatie van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet in de Staatscourant. 

4.2 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 
• De vorige versie van de bruidsschat bevatte alleen de inhoud uit de 

conceptversie van het Invoeringsbesluit Omgevingswet en nog niet de inhoud uit 
de Aanvullingsbesluiten. In de nieuwe versie van de bruidsschat is de inhoud uit 

de Aanvullingsbesluiten verwerkt. 
• Voor het omgevingsplan is, op hoofdlijnen, het volgende gewijzigd: 

o De meeste artikelen zijn gewijzigd. Dat kunnen ook kleine wijzigingen zijn, zoals 

vernummering. 

o Er zijn zo’n 27 artikelen toegevoegd, waardoor ook bijna alle artikelen 

vernummerd zijn. 

o De 35 gemeenten in gebied De Kempen hebben nog 4 extra artikelen erbij 

gekregen, en een Bijlage II en de 7 gemeenten met specifiek werkingsgebied 

‘zinkassengebied De Kempen’, een Bijlage III. 

• Voor de waterschapsverordening is, op hoofdlijnen, het volgende gewijzigd: 

o Er zijn zo’n 35 artikelen gewijzigd. Hier zitten soms ook hele kleine wijzigingen bij. 

o Er zijn geen vernummeringen ten opzichte van de vorige versie.  

• Voor de ‘7 zinkassen gemeenten’ (Boxtel, Horst ad Maas, Maasgouw, Oisterwijk, 
Roermond, Tilburg, Vught) waren per abuis de geometrische begrenzingen niet 

bekendgemaakt met het Aanvullingsbesluit Bodem (de afbeeldingen van het 
gebied ontbraken). Waar nodig is de geometrie van de zinkasgebieden in de 
nieuwe versie van de bruidsschat bijgeleverd. 

• In het bekendgemaakte Aanvullingsbesluit Bodem wordt Oirschot genoemd als 
één van de 7 zinkassen gemeenten, maar dat moet Oisterwijk zijn. Deze fout is 
gecorrigeerd in de nieuwe versie van de bruidsschat. In het Aanvullingsbesluit 

Bodem zijn deze wijzigingen echter nog niet verwerkt.  

4.3 Waar moet u rekening mee houden als u oefent 

Er zijn vier fouten geconstateerd in de bruidsschat. Deze fouten worden waar 

mogelijk in de volgende versie van de bruidsschat hersteld. Dit zal de 

productieversie zijn, die in juli 2021 verwacht wordt. 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. 
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In afstemming met BZK is afgesproken dat de juiste omgevingsplannen voor 

Oirschot en Oisterwijk worden gemaakt als ware ze niet ‘omgewisseld’ in het 

Aanvullingsbesluit Bodem, in tegenstelling tot wat is bekendgemaakt. Dit betekent 

het volgende:  

- Oirschot heeft geen bijlage III met een geometrische begrenzing.  

- Oirschot krijgt de variant met een 2e lid 1 toegevoegd aan art. 1.1 en de lijst a t/m e in 

bijlage II (zoals de overige 27 gemeenten waarvan het hele ambtsgebied in gebied De 

Kempen valt). 

- Oirschot heeft het ambtsgebied als werkingsgebied voor alle artikelen, ook die over 

gebied De Kempen (1.1 “2e lid 1” en die in §22.3.7.4),. 

Voor Oisterwijk betekent dat het volgende:  

- Oisterwijk krijgt wel een bijlage III met een (plaatje van de) geometrische begrenzing 

van zinkassen gebied De Kempen.  

- Oisterwijk krijgt de variant met lid 3 toegevoegd in art. 1.1. en de lijst a t/m f in bijlage 

II (zoals de andere 6 gemeenten waarvan niet het hele ambtsgebied in gebied De 

Kempen valt).  

- Oisterwijk heeft voor de artikelen over gebied De Kempen het werkingsgebied 

‘Zinkassengebied De Kempen’ zoals afgebeeld in Bijlage III.  

5 Annotaties 

5.1 Wat is het 

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 die besluiten en regelingen machineleesbaar maken. Het gaat om 

metadata: ze 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.  

5.2 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de bruidsschat 

In de vorige versie van de bruidsschat ontbrak nog een aantal annotaties. De 

nieuwe versie van de bruidsschat bevat alle minimale basisannotaties die nodig 

zijn op grond van de Bekendmakingswet. Deze basisannotaties zijn: 

- Metadata nodig voor bekendmaking; 

- Werkingsgebieden, waaronder aangewezen oppervlaktewaterlichamen; 

- Activiteit; 

- Bovenliggende activiteit . 

5.3 Waar moet u rekening mee houden als u oefent 

De basisannotaties maken het mogelijk om te oefenen met de bruidsschat. In 

samenspraak met het IPO, de UvW en de VNG wordt verder onderzocht welke 
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aanvullende annotaties voor 1 januari 2022 nog kunnen worden nageleverd om de 

bruidsschat nog gebruiksvriendelijker te ontsluiten.  

 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het annoteren van begrippen, thema’s of 

subthema’s, interne verwijzing naar artikelen en het verder instellen van de 

activiteitregelkwalficatie. Alle activiteitregelkwalificaties zijn op dit moment ‘anders 

geduid’.  

 

Uitsluitsel hierover volgt naar in verwachting in juli 2021. 

 

Daarnaast liggen de metadata nog ter acceptatie voor bij VNG.  

6 Geometrische begrenzingen 

6.1 Wat is het 

De bruidsschat bevat geometrische begrenzingen, ook wel werkingsgebieden 

genoemd. Geometrische begrenzingen hebben als doel om de in de wet, AMvB’s en 

Omgevingsregeling 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: 

1. 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. 

2. Werkingsgebied anders dan ambtsgebied: als regels een werkingsgebied anders dan 

het ambtsgebied hebben, moet dat door het bevoegd gezag worden vastgesteld.  

6.2 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

De vorige versie van de bruidsschat bevatte nog helemaal geen werkingsgebieden 

anders dan de ambtsgebieden van gemeenten en waterschappen. Deze versie wel: 

deze bevat alle werkingsgebieden voor regels uit de bruidsschat die niet 

overeenkomen met het ambtsgebied. Het gaat hierbij om de aangewezen wateren 

voor de waterschappen, en om de zinkassengebieden in De Kempen voor 

gemeenten.  

6.3 Waar moet u rekening mee houden als u oefent 
• 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 zoals bekend gemaakt 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 + owLocaties incl. bijhorende geometrieën als 
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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.  

NB 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. Op dit 

moment wordt nog getest hoe het bevoegd gezag zelf kan zorgen dat hier GIO's 

voor komen. 

7 Maatregelen op maat (toepasbare regels) 

7.1 Wat is het 

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. 

7.2 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

In de nieuwe versie van de bruidsschat zijn de maatregelen op maat nog niet 

opgenomen. In feite is er dus nog niets gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. 

7.3 Waar moet u rekening mee houden als u oefent 
De maatregelen zijn wel op komst. Ze worden in de nabije toekomst nageleverd.    

8 Structuur STTR-bestanden 

Wij hebben opmerkingen ontvangen over de structuur van de STTR-bestanden. Er 

zal nader worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor vereenvoudiging van 

deze bestanden. 

9 Terugleverpakketten STOP-TPOD (downloadbare versie 

bruidsschat) 

9.1 Wat is het 

Met terugleverpakketten bedoelen we de zip-bestanden in de GIT-repository waar de 

STOP-TPOD bruidsschatcontent van 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. 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).  

https://gitlab.com/koop/PR04/bruidsschat-teruglevering
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9.2 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

De terugleverpakketten (downloadbare versies) van de juridische regels bruidsschat 

zijn geüpdatet, zodat deze corresponderen met de versie die nu op de 

oefenomgeving van het DSO is geladen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte 

van de vorige versie zijn:  

- Voor de waterschapsverordening zijn de "aangewezen oppervlaktewaterlichamen" en 

"niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen" als specifieke werkingsgebieden 

toegevoegd. 

- Voor 7 gemeenten is het specifieke werkingsgebied "De Kempen" toegevoegd. 

- De tekst, structuur en nummering volgt het vastgestelde Invoeringsbesluit, het 

Aanvullingsbesluit Bodem en het Aanvullingsbesluit Geluid. 

- De nummering van sommige artikelen en leden is aangepast omdat enkele artikelen 

zijn verwijderd of toegevoegd.  

9.3 Waar moet u rekening mee houden als u oefent 

- 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. Dat is gedaan voor de bruidsschat (zie hiervoor 

het document [bgcode]Locaties.xml). Hierbij dient op de plek van [bgcode] de code 

van het betreffende bevoegde gezag te worden ingevuld. Bijvoorbeeld gm0175 of 

ws0636. 

- Houd er rekening mee dat enkele metagegevens nog kunnen wijzigen. Enkele 

metagegevens bevatten nu nog dummy waarden. 

10 Terugleverpakketten STTR (downloadbare versie bruidsschat) 

10.1 Wat is het 

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. Een 

terugleverpakket is bedoeld om de STTR 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. De naam van de zip begint met 

'sttr' gevolgd door het type bevoegd gezag (“gemeentes” of “waterschappen”).  

10.2 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

Dit is de eerste keer dat we STTR terugleverpakketten aanleveren. 

10.3 Waar moet u rekening mee houden als u oefent 

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 

https://gitlab.com/koop/PR04/bruidsschat-teruglevering
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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. 

11 Toepasbare regels: indieningsformulieren tijdelijk deel 

omgevingsplan 

11.1 Wat is het 

Het rijk maakt toepasbare regels (vragenbomen) voor de indieningsvereisten uit het 

tijdelijke deel van de bruidsschat. 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 

(DSO-LV). 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 het daaraan voorafgaande artikel (art. 14.1 Ob) is geregeld dat bovengenoemde 

aanvragen, toestemmingen, meldingen en verplichtingen via de landelijke 

voorziening moeten kunnen worden ingediend of gedaan. 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 

vragenbomen beschikbaar gesteld voor het doen van aanvragen voor het hele 

tijdelijke deel van het omgevingsplan.  
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11.2 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

De vorige versie van de bruidsschat bevatte nog een vrij beperkte set toepasbare 

regels. Deze versie van de bruidsschat bevat een veel grotere set toepasbare regels.  

In het overzicht ‘Beschikbare toepasbare en juridische regels op oefenomgeving 

DSO’ kunt u bekijken welke toepasbare regels nu beschikbaar zijn. 

11.3 Waar moet u rekening mee houden als u oefent 

Het omgevingsplan tijdelijk deel bevat dus meer dan alleen de bruidsschat. Alle 

formulieren die nodig zijn om aan de verplichtingen uit de wet te kunnen voldoen 

worden beschikbaar gesteld.  

 

De elektronische formulieren die door het Rijk worden gemaakt zijn nog niet 

allemaal beschikbaar in de oefenomgeving en demo-omgeving van het 

Omgevingsloket. Waar mogelijk worden deze tussentijds nageleverd in de 

oefenomgeving en de demo-omgeving van het Omgevingsloket. Hierover volgt 

nadere communicatie via de website en het Ontwikkelaarsportaal.  

11.3.1 Overzicht vergunningplichten omgevingsplan tijdelijk deel 
In onderstaande overzichten staan de vergunningplichten in de onderdelen van het 

omgevingsplan tijdelijk deel en de activiteitnamen van de toepasbare regels in de 

rijksregelgeving of de bruidsschat die ervoor zorgen dat deze vergunningen digitaal 

kunnen worden aangevraagd. In dit overzicht kunt u gemakkelijk terugvinden hoe 

deze zaken aan elkaar gekoppeld zijn.  

 

In de linker kolom van de onderstaande tabellen staan steeds de vergunningplichten 

in de onderdelen van het omgevingsplan tijdelijk deel, met uitzondering van het 

onderdeel bruidsschat. In de rechterkolom staan de activiteitnamen van de 

toepasbare regels in de rijksregelgeving of de bruidsschat die ervoor zorgen dat 

deze vergunningen digitaal kunnen worden aangevraagd. De activiteitnaam is zoals 

die ook te zien is in het onderdeel Aanvragen van het Omgevingsloket. 

 

Dit overzicht wordt op een later moment ook nog gepubliceerd op de website van 

Aan de Slag met de Omgevingswet.  

11.3.1.1 Bestemmingsplannen 

Onder bestemmingsplannen valt het volgende: 

• Bestemmingsplan (ontwikkelingsgebied Chw) 

• Provinciaal inpassingsplan 

• Bestemmingsplan (verbrede reikwijdte Chw) 

• Wijzigingsplan 

• Uitwerkingsplan 

• Provinciaal inpassingsplan 

• Rijksinpassingsplan 

• Beheersverordening 

• Voorbereidingsbesluit 

Tabel 1 - Verplichtingen uit bestemmingsplannen 

Verplichtingen voor digitaal 

aanvragen 

Overeenkomstige activiteit 

Verbod om zonder 

omgevingsvergunning bepaalde 

werken, geen bouwwerken zijnde, of 

Werk, niet zijnde bouwwerk, of 

werkzaamheid uitvoeren 

(Omgevingsplan art. 22.273) 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
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werkzaamheden uit te voeren (art. 2.1 

Wabo, jo. art. 3.3 Wro) 

Verbod om zonder 

omgevingsvergunning bouwwerken te 

slopen (art. 2.1 Wabo, jo. art. 3.3 Wro) 

Bouwwerk slopen (Omgevingsplan, art. 

22.275) 

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. 

22.285 en paragraaf 22.5.2.4) 

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 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. 

22.274) 

11.3.1.2 Exploitatieplan 

Tabel 2 - Verplichtingen Exploitatieplan 

Verplichtingen voor digitaal 

aanvragen 

Overeenkomstige activiteit 

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. 

22.274) 

11.3.1.3 Verordeningen uit omgevingsplan tijdelijk deel 

Tabel 3 - Verplichtingen uit verordeningen omgevingsplan tijdelijk deel 

Verplichtingen voor digitaal 

aanvragen 

Overeenkomstige activiteit 

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. 

22.274) 

Aanvraag, toestemming tot het treffen 

van een gelijkwaardige maatregel, doen 

Veehouderij (Bal, artikel 3.6.1) 
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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) 

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 Artikel 

22.274) 

12 Toepasbare regels: vergunningchecks Bbl activiteiten 

12.1 Wat is het 

De bruidsschat bevat een aantal activiteiten die deels in het Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl) zijn gereguleerd en deels in de bruidsschat. Dit zijn de 

activiteiten dakkapel, sport- en speeltoestel en erfafscheiding plaatsen. Dit leverde 

veel problemen op in de Vergunningcheck van het Omgevingsloket met dubbele 

vragen.  

12.2 Wijziging ten opzichte van de vorige versie 

In overleg met VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

is besloten de toepasbare regels voor deze activiteiten samen te voegen tot 3 

activiteiten met een bruidsschat-identificatie:  

1. Dakkapel plaatsen (zonder achterkant of voorkant er bij); 

2. Sport- of speeltoestel plaatsen (zonder particulier gebruik erbij); 

3. Erf- of perceelafscheiding plaatsen (zonder de hoogte erbij). 

12.3 Waar moet u rekening mee houden als u oefent 

Deze toepasbare regels (vragenbomen) maken technisch onderdeel uit van de 

bruidsschat. Als gemeente kunt u deze dus 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 gewoon van kracht en gelden ook bij aanvragen. 

Zorg er dus voor dat de eisen uit het Bbl hier goed in terug komen. Anders is de 

uitkomst van een vergunningcheck met betrekking tot deze activiteiten inhoudelijk 

niet juist.  

13 Toepasbare regels: vragengroepen  
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13.1 Wat is het 

Vragen uit de vragenbomen staan in het Omgevingsloket soms in een groep 

weergegeven. Meerdere vragen bij elkaar geclusterd onder één zo’n groep noemen 

we een vragengroep. Toepasbare regels bij de bruidsschat zijn ook gecombineerd in 

vragengroepen. 

13.2 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

- In het Omgevingsloket staan momenteel soms dubbele vragengroepen, omdat 

bijvoorbeeld zowel gemeenten als waterschappen dezelfde of vergelijkbare 

informatie nodig hebben met betrekking tot een bepaalde activiteit. De oorzaak is dat 

1 feitelijke handeling (bijvoorbeeld: het omhakken van een boom) onder meerdere 

vergunningplichtige activiteiten kan vallen die door verschillende bestuursorganen 

gereguleerd zijn. Bijvoorbeeld: zowel het omgevingsplan als de 

waterschapsverordening bevatten regels over het kappen van bomen, waarvoor een 

vergunning of melding moet worden ingediend. Bij het aanvragen van die 

vergunningen moeten dan zowel aan de eisen van de gemeente als aan die van het 

waterschap worden voldaan. Het is in loket nu technisch niet mogelijk voor 

bestuursorganen om van elkaars vragen gebruik te maken of te ontdubbelen, 

waardoor sommige vragen dus 2x gesteld worden door 2 verschillende 

bestuursorganen. Dit gaf wat verwarring bij gebruikers. Om het aan de loketkant zo 

helder mogelijk te ontsluiten binnen de bestaande technische beperkingen, hebben 

vragengroepen nu titels gekregen als ‘vragen van de gemeente’, ‘vragen van het 

waterschap’ of soms nog specifieker ‘vragen van de gemeente – soort mest’. Hierdoor 

zou het geheel overzichtelijker moeten zijn voor de gebruiker.  

13.3 Waar moet u rekening mee houden als u oefent 

- Er zijn binnenkort gebruikerstesten met andere presentatievormen waarbij vragen 

geordend worden per bestuursorgaan om te zien of dat enige verbetering voor 

gebruikers teweegbrengt. De resultaten hiervan worden in de volgende versie van de 

toepasbare regels bij de bruidsschat verwerkt. 

14 Werkzaamhedenlijst 

14.1 Wat is het 

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. 

14.2 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

De werkzaamhedenlijst is voor 50 werkzaamheden aangescherpt. De 

werkzaamheden ‘antenne veranderen’ en ‘antenne plaatsen’ zijn bijvoorbeeld 

vervangen door één nieuwe werkzaamheid ‘antenne plaatsen, verplaatsen of 

vervangen’. Dit is gedaan omdat het veranderen van een antenne nooit voor zal 

komen, maar het plaatsen, verplaatsen of vervangen wel.  

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/werkzaamheden-omgevingsloket/
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14.3 Waar moet u rekening mee houden als u oefent 

Als het goed is, worden met de aangescherpte werkzaamhedenlijst werkzaamheden 

die gekoppeld zijn aan activiteiten uit de bruidsschat gemakkelijker gevonden. 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. 

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/beschikbare-werkzaamheden-trefwoorden/

