
Stand van zaken v 0.98.1-Kern

19/12/19

• Werkende keten in PI-12 is hét doel van PI-12
• PR34 op 4 november 2019 een nieuw API schema voor het 

Bronhouderkoppelvlak oplevert. Dit komt vandaag beschikbaar 
op de KOOP site (Repository)

• PR34 i.s.m. Tercera zorgt voor een valide export bestand (ook 
t.o.v. het API schema). Dit is opgeleverd. Tercera heeft de 
review-opmerkingen van PR34 verwerkt. Eindresultaat is 
akkoord voor beide partijen. 

• Voorbeeldbestanden van andere leveranciers zeer welkom

Versienummering:
• STOP modules: v.098.1
• Bronhouderkoppelvlak is versie 0.98.3-Kern (unieke 

identificatie)
• Release notes beschikbaar



Waardenlijsten v 0.98.1
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• De conceptwaardenlijsten versie 0.98.1 zijn beschikbaar via de API’s
van de stelsel catalogus en website van Geonovum. 

• Op dit moment wordt door de werkgroep IMOW-waardelijsten in 
samenspraak met de interbestuurlijke werkgroep annoteren een 
impactanalyse uitgevoerd op:

• het al dan niet laten vervallen van Beperkingengebied
• herinrichting van de lijst Thema met een verdeling over hoofdthema en 

subthema’s
• Tevens wordt nog gewerkt aan integratie van de huidige waardenlijst 

Activiteitengroep met de voorgestelde lijst van de interbestuurlijke 
werkgroep annoteren

• 19 november (leveranciersoverleg) en 20 november (TROS) notitie 
ter kennisname en advies

• Mocht u in de praktijk tegen problemen aanlopen, dan staat de 
helpdesk van Geonovum (omgevingswet@geonovum.nl) tot uw 
dienst. 



Beheer en Ontwikkeling Adviesgroep STOP/T-POD

19/12/19

Doel: 
• de voorgenomen wijzigingen aan het koppelvlak en de werking 

van de STOP/T-POD standaard valideren. Dit geldt voor v0.98.1 
en toekomstige versies van de standaard, zoals v 1.0

• Veranderingen aan waardenlijsten vaststellen
• prioriteren en adviseren over knelpunten: analyseren/aanpakken
• Duidelijk is dat de standaard nog volop in ontwikkeling is
• Follow up geven aan gebruiksfeedback van de standaard

Aanpak:
• Start op 19 november, dan maandelijks
• Voorzitterschap: Geonovum
• Deelnemers: vertegenwoordigers van leveranciers, DSO-teams en 

architectuur en koepels



Roadmap STOP standaard v1.0
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Doel: 
• Prioriteiten stellen voor de ontwikkeling van de standaard. 
• Ruwe planning maken
• Duidelijkheid verschaffen wanneer v1.0 er is, wat er in zit, wat de 

impact is en wanneer doorwerking in de keten

Aanpak: 
• Kickoff bijeenkomst op 3 december, 10 -11 uur
• Betrokkenen: standaarden teams, koepelvertegenwoordigers, 

leveranciervertegenwoordigers, ontwikkelteams



Warme overdracht Impact Analyse

19/12/19

Onderdeel van 0.98.1 (basis voor PI-12 en waarschijnlijk ook PI-13)
• Ontwerpbesluit inbouwen in keten
• Projectbesluit en Visie in de standaard
• Valideren aangeleverde omgevingsdocumenten (OW en OP)
• Waardelijsten raadplegen (API) en gevuld met juiste content
• Noodzakelijke aanpassingen aan het tekstmodel (?? Onduidelijk wat en hoe)

Onderdeel van v1.0 (waarschijnlijk te implementeren in PI-14 en verder)
• Definitie GIO (inclusief normen, DeelGIO’s, juridische onveranderlijkheid)
• Muteren
• Consolidatie
• Synchronisatie (terugleverkoppelvlak, ook in combinatie met bruidsschat)
• Meervoudig bronhouderschap
Het is van groot belang dat het bronhouderskoppelvlak van de STOP standaard stabiel blijft, 
zodat leveranciers van plansoftware hun systemen hierop kunnen aansluiten.

Toekomst
• Noemers in het omgevingsplan mbt GIO
• Domeinspecifiek versus generiek gedeelte van STOP/T-POD
• Opzet en positie bronhouders koppelvlak
•


