
Omgevingsvisie in DSO
Uitleg STOP / IMOW / TPOD 



Wat gaat er veranderen? 

DSO LV gaat een centrale 
rol spelen 

De manier van 
weergeven zal voor 
veel gebruikers 
veranderen.

Informatie wordt 
geclusterd 
aangeboden

Sterkere samenhang 
tussen tekst en 
kaartinformatie

https://omgevingswet.overheid.nl/


Wat gaat er veranderen? 

Om gegevens centraal vast te leggen en integreren 
met elkaar vereist bepaalde eigenschappen van 
die gegevens. 

Belangrijkste veranderingen:

1. Tekst moet voortaan in XML aangeleverd 
worden

2. Geometrie moet voortaan in GML aangeleverd 
worden. 

Software die voor de visie ingezet wordt moet dat 
ondersteunen. 

Extensible Markup Language (XML) 
is een standaard van het World Wide 
Web Consortium voor de syntaxis van 
formele opmaaktalen waarmee men 
gestructureerde gegevens kan 
weergeven in de vorm van platte tekst. 
Deze presentatie is 
zowel machineleesbaar als leesbaar 
voor de mens.

Geography Markup Language 
(GML)
Geography Markup Language (GML) 
is het uitwisselingsformaat voor 
geografische bestanden. Het 
definieert XML-codering voor het 
overbrengen en opslaan van allerlei 
geo-informatie, zoals geometrie, 
topografie, coverages en sensordata. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(standaard)
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opmaaktaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Platte_tekst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Machineleesbaar


Waarom gaat dit veranderen? 

Om extra service te kunnen bieden en informatie ‘op maat’ te kunnen leveren.  



Opgebouwd uit twee standaarden

Voor het wettelijk spoor

STandaard Officiële Publicaties (STOP) = 
tekst structuur + GIO

https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/index.html

In ontwikkeling bij KOOP (Kennis- en exploitatiecentrum 
Officiële Overheidspublicaties)

+

Voor het service spoor

InformatieModel OmgevingsWet (IMOW) =  
(locatiegebonden) annotaties

https://www.geonovum.nl/geo-
standaarden/omgevingswet/STOPTPOD#STOP

In ontwikkeling bij Geonovum

Toepassing beide standaarden 
per omgevingswetbesluit: 

ToepassingsProfiel
OmgevingsDocument
(TPOD)

https://www.geonovum.nl/geo-

standaarden/omgevingswet/STOP

TPOD#STOP

In ontwikkeling bij Geonovum

https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/index.html
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD#STOP
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD#STOP


Tekststructuur
Twee tekststructuren mogelijk in de omgevingswet: 

1: Artikeltekst

2: Vrijetekst

Voor teksten zonder artikelen* wordt vrijetekst gebruikt. Bijvoorbeeld programma’s, visies en projectbesluiten.

BG kan in dit geval zelf keuzes maken hoe de inhoud van een visie gestructureerd dient te worden. 

Wat kan ‘inhoud’ naast tekst allemaal zijn? 

• Alinea

• Lijst/tabel

• Afbeelding

• Omraming/kader

*De opsteller is vrij om een hoofdstuk/paragraaf ‘artikel’ te noemen, echter is er dan geen validatie op opbouw.

** De kop is niet verplicht



Houd rekening met 

weergave in 

panelen. Dus;

• Geen fotopagina’s / 

voorblad

• Geen kop- of 

voettekst

• Geen afbeeldingen 

achter tekst

• Geen afbeeldingen 

naast elkaar (ivm

zoomen/resoluties) 

Tekststructuur tips Paneel 1 Paneel 2



Annoteren

In de context van het DSO is het informatie 
toevoegen die een raadpleger helpt met het 
vinden of begrijpen van informatie. 

Wij onderscheiden twee soorten annotaties:

1) (vrije)Tekstannotaties

2) Locatiegeboden annotaties



(vrije)Tekstannotaties

Komen uit STOP (op hoofdlijn na) en kennen de volgende varianten:

• Thema > Maakt structuur over meerdere visies of regelingen heen door middel van 
waarden in een waardelijst. Bestaat uit een lijst met vaste waarden (bijv. cultureel 
erfgoed of natuur)

• Hoofdlijn > Maakt structuur binnen een visie of regeling aan de hand van een categorie 
en naam (vrije invoer) zodat informatie te bundelen is die door het besluit heen verspreid 
staat. 

• Verwijzing > verwijst naar een (deel van een) tekst in een intern of extern gepubliceerd 
besluit. 



(vrije)Tekstannotaties

• Thema > Maakt structuur 
over visies/besluiten heen 
door middel van waarden in 
een (open) waardelijst. 
Voorbeelden ‘externe 
veiligheid’, ‘water en 
watersysteem’. 



(vrije)Tekstannotaties

In plaats van het hele tekst of de hele 
regeling annoteren is het beter alleen de 
onderdelen die relevant zijn te annoteren. 

Hierdoor ontstaat een opsomming van 
teksten die relevant zijn voor de 
zoekopdracht van de initiatiefnemer.



(vrije)Tekstannotaties

• Hoofdlijn > Maakt structuur binnen een 
visie aan de hand van een categorie en naam
(vrije invoer) zodat informatie te bundelen is 
die door het besluit heen verspreid staat. 



(vrije)Tekstannotaties

• Verwijzing > verwijst naar 
een tekst (deel) van een intern 
of extern gepubliceerd bestand. 

• Bij intern verwijzen (naar 
andere OW regelingen) kan dit 
dynamisch, dus naar bijv. de 
meest versie, of statisch, dus 
naar de versie die op moment 
van publiceren beschikbaar 
was.

Hoe maak ik mijn woning duurzaam? 
Naar welke groene energiebronnen 
schakel ik over? En wat zijn dan de 
kosten? Iedereen krijgt te maken met 
de energietransitie en komt te staan 
voor belangrijke keuzes met mogelijk 
forse financiële consequenties.



Locatiegebonden annotaties (verbinden geo aan tekst)

Komen uit het IMOW en kennen de volgende varianten:

• Locatie en Werkingsgebied > Geeft aan waar een regeling zijn werking heeft.

• Gebiedsaanwijzing > Verbinding tussen tekst en geometrie middels een vooraf 
vastgelegde groep ‘Gebiedsaanwijzingtypen’



Locatie en Werkingsgebied 
Informatieobject ‘Locatie’ omschrijft waar het beleid 

zijn betrekking op heeft. 

Locatie maakt gebruik van volgende gegevens 
Gegevens:

1. Beleidstekst met noemer > bijv. ‘de veluwe’ 
(optioneel)

2. ‘locatie’ bevat één of meerdere punten, lijnen, 
gebieden of één ambtsgebied (dmv CBS-code / 
RVIG-code)*

3. Informatieobject geometrie (GIO met coördinaten) 

Optelsom van alle locaties is het werkingsgebied van 
een besluit. 

Het is niet verplicht om teksten van een locatie te 
voorzien in de vrijetekst structuur**

*Dan is er geen GIO nodig

** Om te voorkomen dat nergens een locatie aan zit moet er per besluit een 
Regelingsgebied meegeleverd worden.  

Mag uit een 
ander besluit 

komen



Locatie en Werkingsgebied 

1

2 3



Gebiedsaanwijzingstype

Soortgelijk aan 
locatie alleen 
dan met 
waarde uit een 
vooraf ge-
uniformeerde 
lijst. 



Andere mogelijkheden

Verwijzing > verwijst naar een GIO van een 
ander gepubliceerd bestand. 

• Voordeel: Maakt het mogelijk objecten te 
hergebruiken. 

• Nadeel: Wanneer bronbesluit wijzigt, wijzigt 
verwijzing automatisch mee. 

Kaartlaag > maakt een samengestelde kaart 
van verschillende lagen gebiedsaanwijzingen.



Conclusie

Er zijn veel wegen naar Rome.



Tips!!!

• Niet geannoteerd is niet doorzoekbaar in 
de viewer.

• Zoek samenwerking.

• Expliciet maken, niet impliciet afleiden.

• Houd rekening met web-weergave en het 
feit dat niet iedereen dezelfde monitor etc. 
heeft. 

• Denk na over het clusteren van informatie

• Meerdere losse gebieden = meerdere 
schuifjes in de viewer



Werkplaats 

Er loopt een werkplaats omgevingsvisie bij Geonovum

• Hulp bij het opstellen van bestanden 

• Voorbeeldbestanden om inzicht te krijgen in vraagstukken

• Aanscherpen van de standaard

• Aanmelden kan via info@geonovum.nl

mailto:info@geonovum.nl

