
Samenvatting STOP / TPOD overleg 6 oktober 2020 15.00 – 16.00 
 
1. Opening, mededelingen en status voorbeeldbestanden - Mirella  
2. Terugkoppeling CAB over 

a. IMOW - Nienke  
b. AKN en Join Identifiers - Frank 
c. tabellen - Frank 

3. Deployment PI15-software - Danilo  
4. Bruidsschat - Bernd en Britt 
5. Rondvraag en sluiting - Mirella 

 
In totaal nemen 30 personen deel aan de sessie.  
 
1) Status van de voorbeeldbestanden 
Vanochtend is de sprintreview geweest en een aantal leveranciers was hierbij aanwezig. De sessie is 
opgenomen, zie opname. 
 
Dagelijks wordt gewerkt aan de voorbeeldbestanden. Inmiddels is Gemeentestad door de keten. 
Evenals de omgevingsvisie van Utrecht. De voorbeelden zijn te vinden op de site van Geonovum  
Zijn er vragen over de voorbeeldbestanden of het gebruik van TPOD’s laat het weten aan ons 
(Geonovum) zie ook de site van Geonovum. 
 
2) a - Terugkoppeling IMOW  
De terugkoppeling is vanochtend uitgebreid in de sprintreview gedaan (zie punt 1).  
Een aantal zaken rondom TPODs is in een eerder aan bod geweest in een leveranciersafstemming en 
willen we graag terugkoppelen nav vorig overleg.  
Nummering structuurelementen (besproken in het leveranciersoverleg van 25 aug) 
Conclusie: letters toevoegen aan de nummering voor alle structuur elementen + lid voor alle 
omgevingsdocumenten met artikelstructuur.  Maar men mag ook vernummeren. 
 
Deze conclusie leidt tot enige discussie.  
Leverancier: vervelend dat je weer mag kiezen. Wij hebben nu vernummering goed verwerkt. 
Reactie: Het gebruik van letters moet van het rijk en provincies. 
Leveranciers: Het geeft uitdagingen / problemen bij samenwerking met andere partijen die mogelijk 
met ieder hun eigen software werken; denk aan stedenbouwkundigen.  
Graag heeft men als softwareleverancier sowieso liever één mogelijkheid dan meerdere. De gekozen 
oplossing heeft veel gevolgen voor software leveranciers, zoals ook al eerder is besproken. 
Andere leveranciers merken op: de keuze is te begrijpen maar realiseer je dat het behoorlijke impact 
heeft op de software om beide oplossingen aan te kunnen.  
 
Aanhef van een lijst (besproken in het leveranciersoverleg van 8 sept) 
Het besluit is om voor de aanhef van een lijst in omgevingsdocumenten met artikelstructuur moet 
alinea gebruikt worden. Dit is in lijn met de opmerkingen vanuit de leveranciers. 
 
3) Deployment PI15-software  
Danilo geeft aan dat onlangs de software van PI-14 en al het nodige van PI-15 is uitgerold in de PRE-
productie /ETO-omgeving. Zodat we nu in de keten op STOP 1.0.3. zit. 
 
Vanaf 21 oktober wordt gestart om de rest van de PI15 (en al wat van PI16) software te deployen. 



Danilo licht de sheet toe. Bij deze uitrol wordt alle aanwezige data geschoond. Dit betekent dat alle 
content wordt verwijderd. En dat de omgeving weer opgebouwd met initiële content en enkele 
uitgewerkte casussen i.c. BS en OP Utrecht, BS en WSV HDSR en OV Utrecht. 
Vervolgens worden alle bruidschatten geladen.  
Tijdens het laden van de bruidschatten vanaf 11 november kan weer worden aangesloten op het 
DSO. In het gunstigste geval kan al eerder worden aangesloten.  
Leverancier: betekent dit dat we nu 3 weken hebben om iets te doen en daarna weer 3 weken niet? 
Danilo: Dit is, helaas, juist.  
Leverancier(s):  dit is best wel jammer. Want als leveranciers hebben we beloftes aan klanten 
gedaan. Het lijkt dat de pre vaker niet dan wel beschikbaar is. 
Vraag vanuit leveranciers:  wordt dit ook gecommuniceerd met gemeentes en provincies?  
Danilo: ja is gedeeld met de BLM-ers. 
Leveranciers geven aan dat zij hier veel last van hebben. Pas op 11 nov kunnen we echt aan de slag 
met 1.0.3 terwijl deze in juni beschikbaar is. Dit was niet conform roadmap2022. 
Daniel zoekt na of VNG dit ook kan communiceren. 
Aan Danilo wordt gevraagd of dit kan worden versneld. Danilo gaat dit na.  
 
2) b,c  - Terugkoppeling diverse issues   
Frank licht de issues toe, zie sheets. 
Vraag: waar kun je tabellen valideren? De LVBB en DSO componenten zijn niet in staat de correctheid 
van tabelstructuren te valideren. Het enige alternatief voor leveranciers is om hun aanpak uit te 
proberen. Dus om complexere tabelstructuren zoals hun pakket die kan maken in testbesluiten te 
zetten, en aan de testomgeving (ETO van KOOP) aan te bieden en kijken of de LVBB en DSO-LV 
(viewer) de tabellen goed weergeeft. 
 
Vraag: bij foute tabellen wat gaat er dan fout? De kans bestaat dat ze niet goed zien in de viewer of 
in de PDF. 
 
4) Bruidschat 
Bernd licht de sheets toe. RWS maakt de annotatie en KOOP maakt de juridische regels. 
Britt licht de proef-teruglevering van Bruidschat-sets toe; zie de sheets 
Britt toont een voorbeeld van een terugleverpakket op basis van een ambtsgebied en niet op basis 
van werkingsgebieden en op basis van STOP 1.0.3. 
Deze voorbeeld sets zijn te vinden op het ontwikkelaarsportaal; zie 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/presentaties-
documenten/presentaties-bijpraatsessies-stop-tpod-pi-16-q4/ 
Tot slot geeft Bernd een doorkijk naar Q1 – 2021 (zie laatste sheet) 
 
Leveranciers: waar worden de definitieve terugleversets geplaatst?  
Op ADS of het Ontwikkelaarsportaal. Pieter zal een voorstel doen waar definitieve terugleversets 
beschikbaar worden gesteld.  
Leveranciers: Geef daarbij duidelijk aan wat de status is van deze terugleverpakketten en wat een 
leverancier / bevoegd gezag hier mee kan. 
 
Daniel (VNG) vraagt of de bruidschat terugleversets zo openbaar geplaatst mogen worden? Dit wordt 
gecheckt. 
 
Leveranciers: Wanneer zijn de pakketjes beschikking voor het oefenen? Op basis van PI15 content 
(ambtsgebied en STOP 1.0.3.) uiterlijk over 3 weken (23 okt). Op basis van PI16 content vrij snel 
daarna. 
  



 
 
5) Rondvraag en sluiting 
Uiteindelijk sluit Mirella om 16.30 de bijeenkomst. Met excuses voor de uitloop en dank voor de 
open discussies. 


