
STOP / TPOD overleg 2 juni 2020 15.00 – 16.00 

1. Opening, mededelingen 
2. Fixes aan TPOD's - door Nienke Jansen 
3. Fixes aan STOP - door Peter Lubbers 
4. Symbolisatie - door Richard de Graaf 
5. Generieke versus specifieke teksten (vraag vanuit leverancier)  - door Nienke Jansen 
6. Rondvraag 

In totaal nemen 29 personen deel aan de sessie.  

1) Opening en mededelingen - Mirella 
Mirelle heet de aanwezigen welkom en licht kort de agenda toe. Het onderwerpt over symbolisatie 
schuift door omdat Richard niet in de gelegenheid is om deel te nemen. 
 
Finn Thiebout, Product Owner van de stelselcatalogus is uitgenodigd om aanwezig te zijn.  
Mirella licht toe dat met het verschijnen van de 1.0 versie van STOP we ook graag over willen gaan 
naar de waardenlijsten gebaseerd op 1.0.  
We weten dat er minimaal één leverancier is die met de waardenlijsten van 0.98.1 werkt. De vraag is 
wat dit betekent als we deze versie van de waardenlijst uitfaseren? En op welk moment zou dit 
kunnen plaatsvinden?  
 
De leverancier licht toe dat er veel is geannoteerd met de 0.98.1 versie van de waardenlijsten. In de 
1.0 versie zijn naast de structuur ook de uri’s aangepast. Dit heeft best wel de nodige gevolgen. Niet 
alleen voor de software maar ook de plannen die met de 0.98 versies zijn geannoteerd. En daar zal 
men een weg in moeten zien te vinden.  
Het is jammer er geen overzicht van de delta’s (verschillen) beschikbaar is. Hoe weet je nu wat er is 
gewijzigd? De oude uri’s werken na overgang naar 1.0 niet meer. 
 
Opgemerkt wordt dat dit betekent dat je met een leeg DSO moet beginnen – immers, als er in 
eerdere versies is geannoteerd, moet dit ook omgezet naar annotaties / met gebruik van 
waardelijsten 1.0. 
 
Het betekent o.a. dat de diverse provincies opnieuw moeten annoteren voor de activiteiten die ze 
hebben gebruikt.  
De waardenlijsten moeten meer stabiel worden hier zijn de aanwezigen het over eens. Dit gaat 
vooral over de structuur. Tegelijkertijd geeft Mirella aan dat ze geen zekerheid kan geven dat er 
inhoudelijk niets meer aan de waardenlijsten zal wijzigen.  
Finn geeft aan dat de uri stabiel dient te zijn; en dat we daar rekening mee moeten houden. Er wordt 
opgemerkt dat niet alleen de uri maar ook de waarden stabiel dienen te zijn op het moment dat ze 
worden gebruikt. Als waarden gebruikt worden dan kunnen ze niet meer (inhoudelijk) gewijzigd of 
verwijderd worden. 
 
Mirella zegt toe dat zij met Finn en Maaike een voorstel voor het wijzigingsproces gaan doen. Dit zal 
deel moeten uitmaken van het totale wijzigingsproces van de standaard(s). Een eerste opzet zal met 
de leverancier(s) besproken worden die er op dit moment mee werken. Vervolgens zal dit onderwerp  
een volgende keer terug komen. Kortom, wordt vervolgd. 
 



Een deel van de provincies heeft er behoorlijk wat werk (en tijd) inzitten. Anderzijds ontbreken veel 
correcte lijsten. Het in ieder geval goede afstemming. 
 
Vraag; kunnen migratiescripts wellicht helpen? Ja dat kan maar er blijft het nodige handwerk te 
doen.  
 
2) Fixes aan TPOD – Nienke 
 
Nienke licht twee correcties aan de TPOD’s aan de hand van sheets toe.  
De vraag is of het ook fout staat in Gemeentestad? Een snelle scan van één van de aanwezigen geeft 
aan dat dit helaas waarschijnlijk het geval is.  
De gecorrigeerde versie wordt 10 of 17 juni gepubliceerd. Leveranciers willen graag z.s.m. de 
gewijzigde versie gebruiken. 
Opgemerkt wordt dat dit betekent dat er nu zaken fout in DSO-LV zitten. Maar dat hoort bij de fase 
waarin we nu zitten.  Hoe eerder we tegen zaken aanlopen hoe beter.  
 
3) Fixes aan STOP - Peter Lubbers 
 
In sprint 14.4 zijn 9 technisch bugs herstelt, dit heeft geresulteerd in STOP 1.0.2. Peter toont het 
overzicht. 
Belangrijkste vraag vanuit de leveranciers: wat wordt in DSO-LV geïmplementeerd? 
Frank Robijn licht toe. STOP 1.0.2. moet worden geïmplementeerd anders gaat DSO-LV niet werken; 
de bevindingen kwamen bij de leveranciers vandaan of tijdens de aanpassingen aan STOP 1.0 aan de 
DSO-LV.  
Frank licht de diverse bugs toe die gefixt zijn aan de hand van GitLab (zie 
https://gitlab.com/koop/STOP/standaard/-
/issues?scope=all&utf8=%E2%9C%93&state=all&milestone_title=Versie%201.0.2)  
 
Hoe wordt omgegaan met de wijzigingen aan STOP, blijven deze beschikbaar? Alle wijzigingen aan 
STOP blijven online staan. 
 
Vraag over de wijzigingen van de waardenlijsten bij KOOP? Kunnen hier dezelfde problemen ontstaat 
waarover eerder werd gesproken? Nee, die zijn in beheer bij KOOP en eerdere versies blijven 
gewoon in beheer daar.  
 
Vraag: wanneer komen de bruidsschatregels beschikbaar? Er is een lijst van ± 80 activiteiten ten 
behoeve van toepasbare regels samengesteld voor het omgevingsplan. Dit gebeurt in opdracht van 
EB. Mirella vraagt na of en waar die lijst beschikbaar is.  
Vanuit de LVBB wordt binnenkort gestart met een eerste sessie over de beoogde 
terugleverfunctionaliteit; eerst intern en later met jullie. In PI-15 (juli – sept) wordt dit verder 
uitgewerkt.  
 

4) Vraag vanuit één van de leveranciers - Nienke 

Er is een vraag gesteld waarom de definities in de TPOD’s zo generiek zijn gemaakt en niet meer 
specifiek? Nienke behandelt een aantal voorbeelden van de gevolgen daarvan voor de teksten van 
bv. de TPOD Omgevingsplan. 



Nienke geeft aan dat zij (beheerders van de TPOD’s) graag generieke definities willen en niet overal 
specifieke teksten. Dit is beheersmatig prettiger en leidt tot minder onderlinge inconsequenties of 
verschillende inkleuringen van één onderwerp.  

Maar levert dit vragen op bij leveranciers dan wel jullie klanten (bevoegde gezagen)? 

Remco Koenders (Roxit) geeft aan dat hij ontwikkelaars moet uitleggen wat zij moeten maken. Het is 
soms zo generiek dat de vraag is of de toepassingsprofielen nog wel nodig zijn. 

Opgemerkt wordt dat kwaliteit is belangrijkste; en voor de lezer hoe korter hoe beter. 

Er wordt gesuggereerd of het wellicht mogelijk is aan te geven welke teksten generiek en welke 
(tekst)delen specifiek voor de TPOD zijn.  

Soms zijn er zaken genoemd die uitsluitend voor juristen van belang zijn en soms weer delen die 
meer voor softwareontwikkelaars gelden.  

Mirella: ik wil graag na denken of we iets slims kunnen doen met stukken tekst. Zodat je snel de 
relevante zaken ziet, kunt differentiëren per doelgroep of per TPOD in generieke en specifieke delen. 
Het is namelijk belangrijk vanuit welke context je een omgevingsdocument maakt en wie er 
vervolgens naar kijkt, bijvoorbeeld een bevoegd Gezag of een ‘modelleur’.  

Opgemerkt wordt dat een Bevoegd Gezag graag wil weten wat voor hen belangrijk is . 

Nienke merkt op dat het in de wegwijzer praktisch kan worden gemaakt. Ook in de werkplaatsen 
doen we ervaringen op met het werken met TPOD’s, bv. in relatie tot annoteren. 

Op dit moment constateert één van de leveranciers dat sommige Bevoegd Gezagen ruime 
interpretaties hanteren. En de vraag is of dit zo bedoeld is en zal gaan werken?  

Vanuit één van de leveranciers komt een (inhoudelijke) vraag: waarom kan in de 
omgevingsverordening een artikel worden toegevoegd met een letter, wat in omgevingsplan niet 
mag? Wat is de achtergrond daarvan? In overleg en vanwege de tijd wordt deze vraag naar de 
volgende keer doorgeschoven. 
 
Tot slot wordt gesuggereerd om een enquête uit te doen naar de diverse gebruikers van de TPOD’s 
met de vraag de 3 belangrijkste verbeterpunten die zij voorstellen.  

Ruim na 16.00 sluit Mirella de bijeenkomst en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en 
inbreng.  

 

 


