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Voorstel TPOD-
validatieregels



Voorstel om:

• Validatieregels TPOD0410 t/m TPOD1070 uit de 
validatiematrix te verwijderen

• Validatieregels TPOD2434 t/m TPOD2465 aan de 
validatiematrix toe te voegen



Verwijderen regels TPOD0410 t/m TPOD1070

• Typering
Validatieregels over de inhoud van label, opschrift en nummer in 
koppen zoals hoofdstuk, afdeling en paragraaf en de nummering 
van leden en lijsten, voor artikelstructuur-omgevingsdocumenten. 

• Voorbeelden 

• Een Hoofdstuk moet worden geduid met de label Hoofdstuk

• Hoofdstuk 1 moet een artikel 'begripsbepalingen' bevatten. 

• Reden voor voorstel

• Moeilijk te implementeren regels

• Regels waarvan we vinden dat BG zich er aan moet houden 
omdat ze in het TPOD staan, maar waarop we een regeling 
niet willen afkeuren



Toevoegen regels TPOD2434 t/m TPOD2465 

• Typering
Validatieregels over: 

• combinatie soortRegeling en type bevoegd gezag

• combinatie soortRegeling en te gebruiken STOP-model voor 
Besluit

• combinatie soortRegeling en te gebruiken STOP-model voor 
Regeling

waar nodig in combinatie met type bevoegd gezag. 



Toevoegen regels TPOD2434 t/m TPOD2465 

• Voorbeelden zijn: 

• Als soortRegeling = 'Omgevingsplan' dan MOET de 
eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit 
waardelijst 'Gemeente' zijn

• Als soortRegeling = 'Toegangsbeperkingsbesluit' en 
eindverantwoordelijke van het besluit = waarde uit waardelijst 
'Provincie' dan MOET voor de regeling RegelingCompact  
gebruikt worden

• Als soortRegeling = 'Omgevingsplan' dan MOET voor het 
instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt 
worden



Toevoegen regels TPOD2434 t/m TPOD2465 

• Reden voor voorstel

• Voorkomen dat een BG een type omgevingsdocument 
aanlevert waartoe het niet bevoegd is

• Voorkomen dat een BG een omgevingsdocument met een 
onjuiste vorm van Besluit of Regeling aanlevert



Vragen aan leveranciers

• Kunnen jullie instemmen met het verwijderen van validatieregels 
TPOD0410 t/m TPOD1070?

• Kunnen jullie instemmen met het toevoegen van validatieregels 
TPOD2434 t/m TPOD2465?



Toelichting kennisgeving



3 aspecten om toe te lichten:

• KennisgevingMetadata: cardinaliteit element soortKennisgeving

• Inhoud: wanneer wel/niet een kennisgeving

• Basischeck



KennisgevingMetadata: Cardinaliteit element 
soortKennisgeving

Aanvankelijk in STOP maar 1 soort kennisgeving: kennisgeving voor 
doorgeven termijnen

In aanloop naar STOP 1.3.0 besef dat er meer soorten nodig zijn, 
o.a. voor voorgenomen besluit

Introductie in STOP 1.3.0 van element soortKennisgeving, met 
enumeratie in schema, backwards compatible implementatie:

defaultwaarde = kennisgevingBesluittermijnen, indien andere soort 
bedoeld dan element soortKennisgeving gebruiken (maar 
soortKennisgeving en kennisgevingBesluittermijnen werkt ook)

→ soortKennisgeving is in STOP 1.3.0 optioneel element

Inmiddels is duidelijk dat er meer soorten kennisgevingen zijn

→ kennisgeving wordt in STOP 2.0 herzien



KennisgevingMetadata: Cardinaliteit element 
soortKennisgeving

In aantal TPOD’s staat dat element soortKennisgeving een verplicht 
element is en dat altijd een waarde uit de enumeratie gekozen moet 
worden

In volgende versie TPOD’s wordt dit gecorrigeerd cf STOP 1.3.0, met 
aanbeveling om –als de software dat toelaat- element 
soortKennisgeving altijd te gebruiken en melding over toekomstige 
wijziging

We maken een STOP 1.3.0-voorbeeldbestand van een kennisgeving 
met element soortKennisgeving



Wanneer wel/niet een kennisgeving

• Kennisgeving voorgenomen besluit

• Alleen voor omgevingsplan en projectbesluit

• Nog niet geïmplementeerd in LVBB, LVBB probeert dat dit 
kwartaal te doen

• soortKennisgeving: KennisgevingVoorgenomenBesluit

• Procedureverloop: geen



Wanneer wel/niet een kennisgeving

• Ontwerpbesluit

• Kennisgeving bij alle omgevingsdocumenten waarop afdeling 
3.4 Awb van toepassing is en ontwerpbesluit ter inzage gelegd 
moet worden:

• omgevingsplan

• omgevingsverordening

• waterschapsverordening

• omgevingsvisie

• programma

• N2000-besluiten

• projectbesluit

• soortKennisgeving: KennisgevingBesluittermijnen

• Procedurestappen: Begin inzagetermijn en Einde inzagetermijn



Wanneer wel/niet een kennisgeving

• Definitief besluit

• Besluit vaststelling/wijziging omgevingsdocumenten waartegen 
beroep ingesteld kan worden: STOP-kennisgeving

• Gevallen:

• omgevingsplan

• projectbesluit

• programma (alleen in bepaalde gevallen)

• instructie (in bepaalde gevallen)

• N2000-besluiten

• soortKennisgeving: KennisgevingBesluittermijnen

• Procedurestappen: Einde beroepstermijn 
(dus niet Einde bezwaartermijn!)



Wanneer wel/niet een kennisgeving

• Definitief besluit

• Besluit vaststelling/wijziging omgevingsdocumenten waartegen 
geen beroep ingesteld kan worden maar waar ‘tot de zaak 
behorende stukken’ bijhoren die ter inzage gelegd moeten 
worden: kennisgeving nodig, maar wordt nog niet door 
STOP1.3.0 ondersteund (komt in STOP 2.0)

• Gevallen:

• omgevingsverordening

• waterschapsverordening

• omgevingsvisie

• programma (in meeste gevallen)

• instructie (in bepaalde gevallen)

• Work around: kennisgeving voorgenomen besluit of DROP



Basischeck

Bij aanvraag basischeck voor kennisgeving doen we:

• technische toetsing

• inhoudelijke toetsing:

• hoort er bij dit instrument een kennisgeving bij ontwerpbesluit 
/ definitief besluit

• zijn de juiste procedurestappen toegepast


