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Leveranciersoverleg 5 oktober 2021

Voorstel Geonovum: 

Symbolenbibliotheek IMOW heeft symboolcodes voor vlakken, 
lijnen en punten, in waardelijsten IMOW staan alleen de 
symboolcodes voor vlakken → we gaan waardelijsten IMOW 
aanvullen (collecties voor vlakken, lijnen, punten)

Reactie leveranciers: 

We voorzien geen problemen, mits

• Stelselcatalogus goed werkt en volledig is

• Waardelijsten ook nog in zip (xlsx, xml, json) worden 
aangeboden



Tot nu toe

Leveranciersoverleg 6 april 2022

Symboolcodes in waardelijsten IMOW 

was: wordt:

Checkvraag: gezien eerdere reacties gaan we er van uit dat 
deze wijziging voor de plansoftware geen probleem oplevert. 
Klopt dat?

Schriftelijke en mondelinge overlegronde:

• Reactie van 3 leveranciers: voor ons gaat dat niet zonder 
meer.

• Overleg en voorstellen



Terugkoppeling uitkomst

• Symbolisatie punten en lijnen wordt aan waardelijsten 
toegevoegd, in de vorm van collecties

• Waardelijsten worden, inclusief symbolisatie vlakken, 
punten en lijnen, via de Stelselcatalogus ontsloten

• Waardelijsten worden op website Geonovum in zip (xlsx, 
xml, json) beschikbaar gesteld, in 2 versies:

• Versie inclusief symboolcodes voor vlakken, punten en 
lijnen

• Versie inclusief symboolcodes voor vlakken
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Gereserveerd en Vervallen

• STOP kent elementen Gereserveerd en Vervallen, toe te passen op alle 
structuurelementen én op Artikel (en Divisietekst)

• TPOD: met Regeltekst relatie leggen met STOP-Artikel/Lid, annoteren met 
Juridische regel, Locatie en overige objecten
Geen verplichting om te annoteren → niet aangegeven in welke gevallen te 

annoteren met Regeltekst

• Impliciete verwachting opstellers standaard: artikelen met element 
Gereserveerd of Vervallen worden niet geannoteerd

• Conclusie recent overleg met STR nav vervallen artikelen in nieuwste 
versie bruidsschat:

• Bruidsschat annoteren cf impliciete verwachting OW

• Expliciet beschrijven in TPOD’s hoe om te gaan met gereserveerde en 
vervallen artikelen

• Validatieregels maken en implementeren



Gereserveerd en Vervallen

• Aanvankelijke bedoeling van dit agendapunt: 
Voorstel om in TPOD’s expliciet vast te leggen hoe om te gaan met 
gereserveerde en vervallen artikelen: alleen STOP, geen OW-
annotaties

• Intussen is bij bespreking PROD-versie bruidsschat gebleken dat 
voorstel voor leveranciers nu niet haalbaar is

• Vraag nu: 
Wanneer is het haalbaar om dit te gaan implementeren?
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Waardelijst Typenorm - probleemschets

• Bij objecten Omgevingsnorm en Omgevingswaarde hoort (verplicht) 
attribuut type, te kiezen uit waardelijst Typenorm

• Waardelijst in eerste instantie gevuld met waarden van IMRO-lijsten 
maatvoeringsaanduiding en bouwaanduiding

• In de praktijk is gebleken dat veel waarden een niveau te diep zijn. Op de 
waardelijst Typenorm staan bv:

• aaneengebouwd, gestapeld, tweeaaneen en vrijstaand 
Dit zijn de waarden die je per locatie wil gebruiken bij de 
Omgevingsnorm waarvan het type is ‘woningtype’ (Ter plaatse van de 
locatie toegelaten woningtype is uitsluitend het op de kaart 
aangegeven woningtype toegestaan) en niet het type

• aantal woningen, maximum aantal woningen, minimum aantal 
woningen
Als type volstaat aantal woningen, met naam kun je die specificeren 
tot maximum aantal woningen, minimum aantal woningen



Waardelijst Typenorm - oplossingsmogelijkheden

1. Laten zoals het is

2. Overbodige waarden verwijderen uit waardelijst, waar nodig nieuwe 
waarden toevoegen

3. Overbodige waarden in de waardelijst laten staan maar aanmerken als 
deprecated, waar nodig nieuwe waarden toevoegen, op termijn als 
deprecated aangemerkte waarden verwijderen

Vraag: Wij zouden graag kiezen voor oplossing 2, welke 
oplossingsmogelijkheid is voor de leveranciers haalbaar?


