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Statusupdate voorbeelden

• Het lijstje staat hier rechts:
• Korte samenvatting:

• 1.0.3-voorbeelden zijn on-going
• Voorbeelden worden pas gepubliceerd als 

ze door de keten gehaald zijn
• Er zijn momenteel zes 1.0.3-voorbeelden 

door de keten:
• Omgevingsplan Gemeentestad
• Omgevingsverordening Utrecht
• Omgevingsvisie Utrecht
• Omgevingsvisie Leiden
• Instructie
• (nieuw) Intrekking-en-Vervanging 

Gemeentestad
• 1.0.4-voorbeelden zijn on-hold (tot de 

keten deze versie heeft verwerkt).



Aanleiding

• De volgende twaalf mutatiescenario’s staan in GPvE:
1. Directe inwerkingtreding (enkelvoudig zelfstandig besluit en rechtsmiddel)
2. Wijzigen artikelstructuur (Toevoegen, verwijderen, wijzigen)
3. Wijzigen regeltekst inclusief tabellen en figuren
4. Wijzigen van werkingsgebieden (geografische informatieobjecten – GIO’s)
5. Rectificatie van een (deel van een) besluit
6. Wijziging met separaat inwerkingtredingsbesluit
7. Intrekken van aangeleverd besluit (voor publicatie)
8. Besluit met toekomstige in- of uitwerkingtreding
9. Verwerken van consolidatieproblemen en samenloop
10. Wijzigen van vrije tekst en annotaties
11. Vervangen van een (deel van een) besluit
12. Intrekken van een (deel van een) besluit na publicatie

• De voorkeur is gegeven om eerst het fall-back-scenario (intrekken en vervangen) uit te werken. 

• (In dat geval weet je zeker dat muteren mogelijk is via het intrekken en vervangen van een 
regeling.)



Conceptueel

1. Context
2. Initieel aanleveren
3. Wijzigingsbesluiten
4. Intrekken en 

Vervangen



Inhoudelijk

• Bij intrekken en vervangen:
• Wordt één doel opgestuurd

• Binnen consolidatieinformatie is dit doel gekoppeld aan:
• De intrekking
• De beoogde regeling

• Bevat de wijzigBijlage van het besluit de Regeling met:
• Een nieuw WorkID (en een nieuwe expressie)
• Een inhoudelijk gewijzigd lichaam

• Worden twee RegelingVersies opgestuurd
• De ingetrokken regeling
• De beoogde regeling (inclusief een opvolgingsrelatie met de ingetrokken regeling)



ConsolidatieInformatie



WijzigBijlage



RegelingVersieInformatie



Uitgangspunten OW-wijzigen

1. Bij een nieuw object krijgt dit gewoon een nieuwe identificatie 
(zoals bij een ‘gewone’ aanlevering)

2. Bij het muteren van een object wordt dezelfde identificatie 
meegegeven, maar andere inhoud van attributen.

3. Bij het verwijderen van een object wordt een status ‘B’eëindigen
meegegeven. 

4. Er worden altijd alleen wijzigingen aangeleverd. 
(Als je een bij OZON-bekend OW-object aanlevert moet dit 
gewijzigd zijn, anders wordt het afgekeurd.)



Wijzigen van OW-objecten

• Momenteel is het zo gebouwd dat Regelteksten altijd meegestuurd 
moeten worden (bij Intrekken en Vervangen).

• (Wellicht in de toekomst niet per se nodig, indien de wId-verwijzing intact blijft.)

• Alleen Juridische regels indien de annotaties van de juridische regel 
wijzigen.



• Regelteksten 
zonder 
juridische 
regels.

• De OW-
objecten die 
aan deze 
regelteksten 
hangen blijven 
verder intact.

Wijzigen van OW-objecten (II)



Wijzigen van OW-objecten (III)
• Blauw gemarkeerd  wijziging binnen juridische regel
• Groen gemarkeerd  informatie die binnen de juridische regel al 

bestond, maar toch meegeleverd moet worden.



Vervolg

• Volgende dingen willen we bereiken
• Intrekken-en-vervangen-voorbeeld van vrijetekststructuur

(omgevingsvisie, projectbesluit, etc.)
• Wijzigingsbesluiten die de Regeling niet intrekken (maar gewoon een nieuwe 

versie van de regeling vormen, zoals beoogd)
• (Voorbeelden bijwerken naar 1.0.4 zodra de keten dit ondersteunt.)


