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Onderwerpen STOP TPOD 1.0
• STOP 1.0 

• Nieuwe onderdelen GIO en Muteren
• Aanvullingen/verbeteringen t.o.v. 0.98.1

• Validaties van Omgevingsdocumenten

• TPOD
• (C)IMOW
• TPODS 1.0
• Waardelijsten
• Begrippenlijsten
• Presentatiemodel
• Voorbeeldbestanden



Onderwerpen STOP 1.0
• Nieuwe onderdelen STOP

• GIO 1.0  (Deel presentatie)
• Muteren 1.0 (Deel presentatie)

• Validaties (Deelpresentatie)

• Uitbreiding/Aanpassen van STOP
• Tekstmodel
• Documentatie
• Renvooi en renvooiservice
• Intrekken van een regeling
• Kennisgeving bij een Ontwerpbesluit
• Uitbreiding naar andere publicatiebladen KOOP
• Aanpassingen voor de Invoeringsregeling



Uitbreiden/Aanpassen STOP 1.0 (1)
• Tekstmodel
• Rijk heeft extra requirements voor Omgevingsdocumenten. Deze passen niet in het 

bestaande model. Er komt voor het Rijk een apart model. Geen impact voor leveranciers!
• Tekstmodel 0.98.1 bevat (bekende) issues deze zijn in 1.0 opgelost
• Vrije tekst is vereenvoudigd
• (Technisch) beter van de verschillende documenttypes
• Metadataverbeteringen

• Documentatie
• De documentatie is aangevuld en consistent gemaakt (timebox)
• Documentatie STOP is primair gericht op ontwikkelaars van plansystemen



Uitbreiden/Aanpassen STOP 1.0 (2)
• Renvooi en renvooiservice
• De instructies voor het renvooieren van omgevingsdocumenten zijn naar versie 1.0 

gebracht
• KOOP stelt in Q2 op verzoek van leveranciers een service beschikbaar die voor 

leveranciers de renvooi maakt

• Intrekken van een regeling. 
Het mogelijk maken van het intrekken van een regeling (intrekkingsdatum)

• Kennisgeving bij een ontwerp besluit. 
Het is een apart document dat bij het  ontwerpbesluit wordt gevoegd (In ieder geval de 
provincies)

• Uitbreiding van de standaard naar andere publicatiebladen. 
Dit betreft primair de metadata



Uitbreiden/Aanpassen STOP 1.0 (3)
• Aanpassingen t.b.v. de Invoeringsregeling. 

De standaard is nu geschikt voor het bekendmaken van de Invoeringsregeling en de 
aanvullende wetten.

• Regelingversies ontwerpbesluiten
Het kunnen wijzigen van een ontwerpbesluit en hiermee een proefconversie doen (zal niet 
in werking treden)



Onderwerpen STOP TPOD 1.0
• STOP 1.0 

• Nieuwe onderdelen
• Aanvullingen/verbeteringen t.o.v. 0.98.1

• Validaties van Omgevingsdocumenten

• TPOD
• (C)IMOW
• TPODS 1.0
• Waardelijsten
• Begrippenlijsten
• Presentatiemodel
• Voorbeeldbestanden



Aanleiding van wijzigingen
Ketenwerksessies

GIO1.0 – hoe werkt het juridisch bestendigen van locaties?
Muteren – hoe werken wijzigingen in het DSO?
Symboliseren – hoe kan ik specifieke kaarten/symbolen aanleveren?

Standaard moet oplossingen hebben voor:
Synchronisatie – hoe haal ik een omgevingsdocument op uit het DSO?
Ambtsgebieden – hoe lever ik aan wat mijn ambtsgebied is?

Vragen vanuit Leveranciers/werkveld

(C)IM OW



Wijzigingenoverzicht
• ActiviteitLocatieAanduiding
• Identificaties bij alle objecten
• Omgevingsnorm
• Pons
• Ambtsgebied
• Kaart/Symbolisatie

(C)IM OW



Voor de TPOD’s: wijzigingen als gevolg van…
• IM OW naar 1.0, zoals bv. activiteitlocatie-aanduiding
• Vanuit GIO’s
• Beschrijven muteren
• Aanpassingen afbeeldingen
 Veel werk, weinig tijd (want afhankelijk van opleveringen resultaten GIO’s, muteren etc)

In 1.0 zitten de eerste en tweede tranche TPOD’s, dus
• Omgevingsplan, omgevingsverordening, waterachapsverordening, omgevingsregeling
• Omgevingsvisie, projectbesluit

• Voor de derde tranche TPODs geldt: niet in 1.0-pakket. TPODs moeten nog door 
besluitvormingstraject. Nog niet impact in keten bepaald.

TPOD’s



Aanpassingen van Waardelijsten 0.98.2 – kern naar 1.0

• Toevoegen van een Activiteitengroep
• Toevoegen waarden Activiteitregelkwalificatie voor Bruidsschat
• Synchroniseren Omgevingsnormgroep en Omgevingswaardegroep
• Toevoegen definities Gebiedsaanwijzingsgroepen

Wat nog NIET in Waardelijsten v1.0 is verwerkt wat nog aangepast moet worden o.b.v. van 
Notitie: Thema, Functie, Beperkingengebied

Waardelijsten



Begrippenlijsten
Worden opgeleverd in beheerde omgeving en formaat volgens standaarden, zodat 

deze ook vanuit beheer kan worden aangepast (SKOS)

Begrippenlijsten



Presentatiemodel
Symbolisatie gaat met 1.0 weer synchroon lopen met waardelijsten (aanvullingen allemaal 

gesymboliseerd)

Presentatiemodel



Voorbeeldbestanden

• Worden aangepast n.a.v. wijzigingen TPOD’s
• Dit geldt wederom voor tranche 1 en 2
• We beginnen met tranche 1, als eerste omgevingsplan 

(Gemeentestad)
• Naar verwachting tranche 1 in elk geval gereed voor pakket 1.0. 

Voorbeeldbestanden



Overzicht voorbeeldbestanden die bij onze TPOD’s horen

Welke TPOD Bestand Opmerkingen
Omgevingsplan Omgevingsplan 

Gemeentestad
Omgevingsplan Gemeente Hillegom 

Buitengebied
binnenkort als rijk geannoteerd en volledig 
en realistisch omgevingsplan

Omgevingsverordening Omgevingsverordening 
Gelderland

Nu nog voorbeeldbestand, beter vervangen 
door Utrecht binnen zeer afzienbare tijd

Omgevingsregeling/AMvB-MR AMvB-MR

Waterschapsverordening Waterschap Limburg

Omgevingsvisie Omgevingsvisie 
voorbeeldbestand

vanuit werkplaats binnen afzienbare termijn 
te vervangen door nieuw visiedocument van 
provincie Utrecht of gemeente Leiden

Projectbesluit Projectbesluit Zuidas
Amsterdam

Nu nog voorbeeldbestand, beter vervangen 
door voorbeeld EZK binnen zeer afzienbare 
tijd (wordt nu aangeboden aan de keten)

Waardelijsten



“Winstwaarschuwingen”
Door grote workload voor pakket 1.0 zo laat in PI, schuiven er wat dingen lichtelijk. 
Hierbij geldt: wordt inschatting van gemaakt wat weinig consequenties heeft. 

Voorbeelden:
- TPOD Programma zou eind dit PI consultatiewaardige versie zijn. Schuift net “over het 

randje”
- Tijdelijk deel derde tranche TPOD’s: is impact nog niet van bepaald binnen de keten
- Voorbeeldbestanden derde tranche schuift ook net “over het randje” van dit PI


