
Muteren in STOP 1.0
Doel: Leveranciers informeren
1. Welke consolidatie-scenario’s worden ondersteund
2. Hoe werkt het adhv voorbeelden



Inhoud

• Werking van muteren
• Werking van consolideren
• Mutatiescenario’s

• Intrekken en opnieuw publiceren van een regeling
• Reguliere mutatie (artikel en activiteit)
• Directe mutatie (zonder besluit)

• Vervolg



Muteren

Muteren is het wijzigen/aanpassen van:
• tekst (incl. tabellen en illustraties, etc) en GIO’s
• regelingen (invoegen, verwijderen, vervanging).
• OW-objecten 
Dit betreft dus niet alleen het gedeelte van een regeling wat de gewijzigde 
regelgeving zelf bevat, maar ook het deel met de geldigheidsbepalingen
Alsook de informatie in de metadata (citeertitel, etc.).



Uitgangspunten OP-muteren

• Binnen RegelingMutatie kun je gebruiken:
• Verwijder (artikelen/divisies die verwijderd worden)
• VoegToe (artikelen/divisies die toegevoegd worden en waar)
• Vervang (elementen buiten artikel/divisie die gemuteerd worden)

• Binnen tekst valt te muteren met:
• NieuweTekst
• VerwijderdeTekst

• Om elementen te vervangen kunnen de volgende acties gebruikt worden:
• wijzigactie (verwijder)
• wijzigactie (voegtoe)

meer info zie: documentatie muteren



Uitgangspunten OW-muteren

Altijd alleen aanleveren van wijzigingen.
Drie typen wijzigingen:
1. Bij een nieuw object krijgt dit gewoon een nieuwe identificatie 

(zoals bij een ‘gewone’ aanlevering)
2. Bij het muteren van een bestaand object wordt dezelfde 

identificatie meegegeven, maar andere attributen.
3. Bij het verwijderen van een object wordt een status ‘B(eëindigen)’ 

meegegeven. 



Consolideren

• Alleen het initiële besluit bevat een volledige regelingversie
• Alle vervolgbesluiten bevatten slechts wijzigingen

• Omdat alleen de wijzigingen “appellabel” zijn*)

• Het interpreteren van wijzigingsbesluiten om de geldende complete 
regelgeving samen te stellen is lastig. 

Consolideren
Consolideren is het correct verwerken van mutaties qua geldigheid in de 
regelgeving. (Kan leiden tot één of meerdere gewijzigde regelingen)

• Wordt getoond op wetten.nl/decentrale.regelgeving.overheid.nl, 
service producten!

*) Alleen het Omgevingsplan is appellabel (in de zin van de mogelijkheid van bezwaar en beroep). Bij andere OW-instrumenten is 
bezwaar/ beroep niet mogelijk.



Consolideren

Er worden alleen opeenvolgende inwerkingtredingen ondersteund 



Welke scenario’s worden ondersteund (1/2)

Muteren is ketenbreed uitgewerkt t/m de viewer en ook in relatie tot toepasbare regels. 
Vijf mutatiescenario’s zijn uitgewerkt in het DSO:

1. Regeling volledig intrekken en opnieuw publiceren  
2. Wijziging regeltekst en activiteit

1. wijziging van de tekst van het artikel, zonder overige implicaties
2. wijziging van de tekst van het artikel, waarbij de activiteit wordt aangepast

3. Wijziging artikelstructuur (toevoegen, verwijderen, wijzigen), met als (voorlopige) 
onderdelen

1. toevoegen van een artikel tussen twee andere artikelen
2. verwijderen van een lid
3. wijzigen van artikel (van plek 3 naar plek 2)
4. verfijnen van structuur (subparagrafen invoegen t.b.v. structurering)
5. verwijderen van artikel



Welke scenario’s worden ondersteund (2/2)

4. Directe mutatie:
1. Het wijzigen van serviceinformatie zonder wijzigen van het daadwerkelijke besluit, in 

dezen een wijziging van OW-informatie.

5. Wijziging werkingsgebieden (GIO’s)
1. wijziging van de tekst van het artikel, inclusief het toevoegen van een GIO
2. verwijderen van het artikel, inclusief het verwijderen van een GIO
3. wijzigen van de tekst van het artikel, inclusief het vervangen van een GIO
4. alleen GIO vervangen (locatie)
5. alleen GIO vervangen (normwaarde)
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Doel

• Reden voor het doen van wijzigingen.
• ‘Projectmap’
• Besluit is altijd achteraf, Doel weet je vantevoren
• Eerdere situatie (0.98-kern) was er probleem als regelingversie

wijzigde
• Door doel toe te voegen is dit 

ontkoppeld

• Meer info: doeldocumentatie



Koppelen vanuit OW aan Doel

• OP-kant van Doel:

• Manifest-OW



Wijziging regeltekst met aanpassing activiteit
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Wijziging van de tekst van het artikel, waarbij de 
activiteit wordt aangepast

• In dit mutatiescenario:
• Artikel: 2.10

• Ter plaatse van het werkingsgebied van de functie 'Centrumgebied' mag de locatie in 
ieder geval worden gebruikt voor het verrichten van de volgende gebruiksactiviteiten:

• het exploiteren van een <verwijderdeTekst>kantoor</verwijderdeTekst> 
<nieuweTekst>kantoorruimte</nieuweTekst> 

• In initiële aanlevering (doel: instelling van regeling):
• Nl.imow-gm0037.activiteit.2019000680 (met naam: exploiteren van een kantoor) 

• In vervolgaanlevering (doel: wijziging n.a.v. functieherindeling):
• Nl.imow-gm0037.activiteit.2019000680 (met naam: exploiteren van een kantoorruimte)



Besluit: wijziging artikel 2.10



Regeltekst: verbinding met artikel 2.10 en activiteit nl.imow-gm0037.activiteit.2019000680



Activiteit nl.imow-gm0037.activiteit.2019000680 nieuwe versie 
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Directe mutaties

• A) Wijzigen van de naam van een activiteit
• B) vervangen van activiteit-locaties (al bestaande GIO’s)
• C) Wijzigen van bovenliggende activiteit
• D) Wijzigen van gerelateerde activiteit
• E) Toevoegen van een activiteit
• F) Aanpassen van een activiteitgroep



Nieuw type LVBB opdracht: directeMutatieOpdracht



Aanlevering aangepaste OW bestanden



Vervangen van een GIO
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Vervolgacties

- Voorbeelden uitwerken voor GIO1.0
- GIO’s hoeven niet gemuteerd te worden, maar mogen vervangen worden.
- (Muteren betekent ook renvooi meegeven, dat is niet meer nodig)

- Voorbeelden voor muteren bijwerken naar 1.0-versie
- Beproeven van functionaliteit t.b.v. muteren in het DSO (n.a.v. 

voorbeelden)


