
Samenvatting STOP / TPOD overleg 17  november 2020 15.00 – 16.00 (17.00) 

1. Opening, mededelingen 

2. Roadmap : release B voor STOP-TPOD op hoofdlijnen 

3. Intrekken en vervangen;   

4. Tabellen met colnrs;  

5. Annotatie wijzigen;  

6. Uitwisselen ideeën leveranciers-spreekuur 

7. Rondvraag, sluiting 

 
In totaal nemen 23 personen deel aan de sessie.  
 

1) Opening, mededelingen 
Mirella opent de bijeenkomst.  

• Over de grootte van GML-bestanden is het voorstel om een aparte sessie te 
organiseren. Op de vraag wie wil meedoen, wordt door diverse leveranciers 
aangegeven dat ze mee willen doen.  
Voorstel is hier een sessie op de leveranciersdag van 8 december te plannen.  

• Pieter deelt mee dat eerste reeks van bruidsschatten is geladen in de Pre-omgeving 
voor een aantal gemeenten en waterschappen 

 
2) Roadmap release B voor STOP-TPOD  
Maaike is verhinderd; Mirella en Frank zullen de roadmap toelichten. 
Op dit moment is STOP 1.0.4 uitgeleverd, dit is versie A, dit is bevroren versie. Hier kunnen 
alleen nog bug-fixes op plaats vinden. Alles wat nu nog wordt ontwikkeld is voor de volgende 
versie, versie B. 
Frank licht de geplande doorontwikkeling van STOP in de B-release toe.  

• Vraag kunnen BG er mee leven dat deze B functionaliteiten niet bij IWT beschikbaar zijn? 
De A-versie bevat het absolute minimum. B-versie komt in de loop van 2021. We hopen 
dat leveranciers ook in de loop van 2021 versie B ondersteunen. 

• Tonen van GIO’s als illustratie bij de tekst; als optie bij LVBB. Dit is geen eis.  Dit kan via 
de DSO viewer. In de LVBB zie je de kaart maar deze is niet interactief, dan moet je 
doorklikken.   

• Normwaarde GIO <-> IMOW; opmerking vanuit leveranciers: dit kan veel impact hebben 
bij leveranciers. We gaan in gesprek met leveranciers over de impact. 

 
Mirella licht de roadmap TPOD’s toe.  
 
Om discussie te stimuleren en beeld te krijgen van de gewenste prioriteiten vanuit de 
leveranciers wordt een mentimeter ingevuld door de 7/8 leveranciers. 
De resultaten van deze enquête zijn beschikbaar op het ontwikkelaarsportaal 
 
 
3) Intrekken en vervangen  
 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/183529/roadmap_stop-tpod_17112020.pdf
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/presentaties-documenten/presentaties-bijpraatsessies-stop-tpod-pi-16-q4/


Richard licht de presentatie toe over ‘Intrekken en vervangen’ van omgevingsdocumenten. 
Er is een aantal voorbeeldbestanden beschikbaar. De voorbeeldbestanden zijn nu 
beschikbaar in STOP 1.0.3. De voorbeeldbestanden worden omgezet naar STOP 1.0.4 en zijn 
binnenkort beschikbaar. Maar ze worden nu door de keten gehaald en zodra dit werkt, 
worden de voorbeeldbestanden gepubliceerd.  
 
Vraag waarom kost het 6 weken voordat de voorbeeldbestanden zijn opgeleverd? Dit is best 
lang. Het ligt niet zo zeer aan de overgang van 1.0.3. naar 1.0.4 maar meer aan de validaties 
en de aanpassingen aan de diverse componenten. Uiteindelijk willen we dat de 
voorbeeldbestanden foutloos door de keten heen kunnen voordat ze beschikbaar worden 
gesteld. 
 
Vraag: kun je een regelingversie intrekken en niet nieuws aanbieden of eventueel dezelfde 
ongewijzigd opnieuw aanleveren? Dit zou voor het testen handig kunnen zijn. Dit zou op zich 
moeten kunnen. In de praktijk zal dit niet voorkomen. 
 
Kun je meerdere juridische regels in 1 regeltekst zetten? Op basis van de standaard zou het 
moeten kunnen. Suggestie meer realistische juridische regels in voorbeelden opnemen. 
 
Blijft intrekken en vervangen? Een nadeel is dat ook nieuwe gio moeten worden 
aangeleverd.  
Als een reactieve interventie op een plan komt of een voorbereidingsbesluit (heet nu 
voorbeschermingsregels) en je verwijdert dan het gehele plan en vervangt het door een 
volledig nieuw plan, verwijst de reactieve interventie/het voorbereidingsbesluit naar een 
niet meer bestaand plan. Het gebruik maken van ‘intrekken en vervangen’ is onder andere 
hierdoor dan ook geen wenselijk optie in het geval andere mutaties niet werkend gekregen 
kunnen worden.  
 
Grootste uitdaging is dat de leveranciers mutatiescenario’s goed werkend krijgen. Dit is voor 
leveranciers een fors uitdaging. 
Mirella stelt dat we goed met elkaar in gesprek moeten blijven over de uitdagingen waar we 
samen tegen aan lopen. 
 
Vraag: kent de VNG de diverse uitdagingen waar STOP/TPOD en planleveranciers voor 
staan? Gemeenten en leveranciers krijgen allerlei ‘aanmoedingsmails’ terwijl de leveranciers 
forse uitdagingen hebben om de software werkend te krijgen. De BLM-ers vanuit de diverse 
koepels kennen de uitdagingen rondom STOP/TPOD en die van de leveranciers. 
 
4) Tabellen met colnrs  
 
Frank bespreekt de voorstellen.  

• Issue 154: de aanwezige leveranciers hebben een voorkeur voor optie 1. 

• Validatiebugs: graag nu oplossen.  
Wel het verzoek om de tussendoor wijzigingen goed te communiceren. Paul M geeft aan dat 
het niet uitgesloten is dat dit niet altijd adequaat is gebeurd. Er zal meer op worden gelet. 
En geef als leveranciers bij functioneel beheer van KOOP / LVBB aan als zaken niet werken.  
 



5) Annotatie wijzigingen  
 
Frank licht het punt toe. De aanwezige leveranciers vinden het een lastig onderwerp.  
Er wordt geopperd: wat gaat er mis als we nu niets doen?  
Actie: er zal intern nogmaals gekeken worden naar de diverse opties. Het onderwerp komt 
een volgende keer terug. 
 
6) Uitwisselen ideeën leveranciers spreekuur  
 
Dit punt wordt na de rondvraag behandeld.  
 
Leveranciers willen graag rechtstreeks contact met technici. En als zaken besproken worden 
die interessant zijn voor collegae-leveranciers dan moeten deze uiteraard worden gedeeld. 
De aanwezige leveranciers willen graag in gesprek maar niet met allerlei ingewikkelde 
(juridische) randvoorwaarden. Veel van de problemen zitten op dit moment bij de werking 
van de Landelijke Voorziening. 
 
Leveranciers geven aan dat via de directe mail-adressen van KOOP de communicatie redelijk 
goed werkt. Maar soms wil men graag ook met een ‘techneut’ kunnen schakelen.  
 
Door een van de leveranciers wordt opgemerkt dat lang niet alle info die tijdens een sprint 
review wordt behandeld (tijdig) bij leveranciers terecht komt. Vanochtend werd zo 
gesproken over een service van register-bevragingen.  
Een aantal leveranciers wist niet dat men bij de sprint review aanwezig kon zijn, maar deze 
zijn openbaar en reviewen de volledige keten en alle projectvoortgang binnen het DSO. Ze 
worden ook opgenomen en de links worden gedeeld met alle genodigden. Pieter zal een 
aantal leveranciers bij Danilo aanmelden; opnames en uitnodigingen komen dan via Danilo 
bij alle geïnteresseerden terecht. 
 
7) Rondvraag 
 
Geen punten voor de rondvraag 
 
 
 
 
 


