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Aanleiding

• Begin 2021 was TPOD Programma klaar, als onderdeel van de STOP/TPOD-standaard

• Waterschappen waren bezig met inhoudelijke en procedurele afstemming over hun 

waterbeheerprogramma

• Waterschappen wilden weten wat ze moeten doen om het waterbeheerprogramma in het DSO te 

krijgen en hoe het uit zou zien

• In tweede helft 2021 hebben we dat onderzocht met een werkplaats, waarin we het 

waterbeheerprogramma van waterschap Vallei en Veluwe hebben geannoteerd

Deelnemers: Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap van Delfland, Unie van 

Waterschappen, Geonovum



Het instrument programma

Een programma bevat voor een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving: 

a.uitwerking van te voeren beleid voor ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming of behoud 

daarvan, 

b.maatregelen om:

• aan omgevingswaarde(n) te voldoen, of

• andere doelstelling(en) voor de fysieke leefomgeving te bereiken.

Waterbeheerprogramma is een verplicht programma dat de waterschappen moeten vaststellen voor 

de watersystemen die bij het waterschap in beheer zijn, moet iedere zes jaar geactualiseerd worden



TPOD Programma: productmodel



Waterbeheerprogramma Vallei en Veluwe

Ontwerpversie beschikbaar in PDF



Stap 1 Tekst omzetten in STOP-XML en structureren



Stap 2 Locaties bepalen

Ambtsgebied

Specifieke 

locaties



Stap 3 Hoofdlijnen bepalen

Model

Hoofdlijn: 

• geeft aan dat een tekstgedeelte over een hoofdlijn van 

het document gaat

• is hulpmiddel voor selectie van bij elkaar horende tekst

• geen weergave op de kaart

• heeft 2 kenmerken: soort en naam

Toepassing in 
waterbeheerprogramma Vallei en 
Veluwe:

NB: niet geannoteerd met thema



Resultaten stappen 1 t/m 3 in DSO-viewer



Structurering tekst



Locatie: ambtsgebied



Locatie hoofdstuk 4: ambtsgebied



Locatie paragraaf 4.1: Eemland



Hoofdlijnen



Detail-uitwerking voor Eemland

Gebieden waarvoor een 

bepaald doel wordt gesteld

Groot deel van wat het waterschap in Eemland wil bereiken staat op 

1 kaart…



Hier komen samen:

• Verhaallijn

• Gebiedskans

• Maatschappelijk thema

• Doel 

• (koppeling naar) locatie

• Rol waterschap

… en 1 tabel:



Resultaat:

Je kunt niet per cel 

annoteren, annotaties 

kunnen alleen aan de 

hele tabel of aan het 

tekstelement worden 

gekoppeld.

Daardoor niet te zien 

wat bij elkaar hoort en 

bij welke locatie.

Poging 1: volledige tabel annoteren



Poging 2: informatie uit tabel anders ordenen

Variant 1

Ordening naar: 

• doel

• verhaallijn

Variant 2

Ordening naar:

• maatschappelijk thema

• gebiedskans

Variant 3

Ordening naar:

• verhaallijn

• gebiedskans

NB: de werkplaats is uitgevoerd met versie 1.0.4 van de standaard, daarom zoveel 

subparagrafen



Variant 1 ordening naar doel en verhaallijn



Variant 2 ordening naar maatschappelijk thema en gebiedskans



Variant 3 ordening naar verhaallijn en gebiedskans 



Conclusies

• Heel veel informatie in 1 tabel werkt niet goed

• TPOD maakt het niet mogelijk om zo locatiegericht informatie te ontsluiten

• In PDF werkt het eigenlijk ook niet…

• Variant 1 is de beste, maar ook die kan nog beter (meer tijd, meer nadenken, latere versies van de 

standaard bieden betere mogelijkheden)



Onze ‘Gouden Tips’ voor deelnemers aan deze sessie

Denk voor je begint heel goed na over hoe je het beste informatie kunt overdragen met: 

• structureren

• verbinden van tekst met locaties

• annoteren




