Toelichting oplevering TPOD-standaard versie 1.0
In deze notitie worden de belangrijkste wijzigingen beschreven in versie 1.0 van de TPOD-standaard
ten opzichte van versie 0.98-kern, betreffende de volgende documenten:
• CIMOW
• IMOW
• Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD’s)
o AMvB/MR
o Omgevingsverordening
o Waterschapsverordening
o Omgevingsplan
o Omgevingsvisie
o Projectbesluit
• Voorbeeldbestand Gemeentestad
• Waardelijsten IMOW

Toelichting op onderdelen
CIMOW
Documentatie
• Beschreven hoe CIMOW informatie die niet expliciet wordt aangeleverd, afgeleid kan worden
• Beschreven hoe de juridische bron van een activiteit afgeleid kan worden
• Relatiesoorten in contextmodel toegelicht
• Constraints bij Regeltekst bijgewerkt
• Attribuutsoort OIN verwijderd uit Bevoegd gezag (dit gaat technisch ook gebeuren, alleen nog
met keten afstemmen wanneer)
Technisch
• Relatiesoorten in contextmodel toegelicht
• Aanpassingen in Norm verwerkt
• Aanpassingen in Kaart verwerkt
• SymbolisatieItem en SymbolisatieCollectie verwijderd
IMOW
• FormeleDivisie hernoemd naar Divisie (en FormeleInhoud vervangen door Divisietekst)
• Reguliere expressies
o Voor waarden uit waardelijsten nieuwe regex gemaakt
o Voor identificatie de waarde mn vervangen door mnre
• Regelingsgebied toegevoegd
• Identificaties toegevoegd bij Normwaarden en Juridische regels
• ActiviteitLocatieaanduiding toegevoegd
• Kaartmodel aangepast
• Specifieke symbolisatie toegevoegd
• Wijzigingen bij Normen

o

Type toegevoegd
o Waarde van normwaarde naar norm
o Nieuwe normwaarde ‘waardeInRegeltekst’
• Attributen bij Pons verwijderd (leidendVanaf en leidendTot
Alleen in documentatie
• Constraints op Regeltekst aangepast
• Hoofdstuk 4, XML-omschrijving, toegevoegd
Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD’s)
In het afgelopen kwartaal zijn de toepassingsprofielen voor de omgevingsdocumenten (TPOD)
AMvB/MR, Omgevingsverordening, Waterschapsverordening, Omgevingsplan, Omgevingsvisie en
Projectbesluit geactualiseerd naar versie 1.0.
Deze TPOD’s hebben in de basis dezelfde teksten en zijn elk afzonderlijk op onderdelen specifiek
gemaakt. De belangrijkste wijzigingen in de TPOD’s worden hieronder beschreven. Per
omgevingsdocument zijn hieruit de niet-relevante onderwerpen verwijderd.
• Hele document:
➢ Tekstcorrecties en harmonisatie
➢ Verduidelijkende afbeeldingen toegevoegd
• Paragraaf 3.6 Presentatiemodel:
➢ Beschrijving toegevoegd van 2 mogelijkheden die bevoegd gezag heeft om zelf invloed uit
te oefenen op weergave objecten op kaart
• Voormalige paragraaf 3.8 Muteren:
➢ Inhoud verplaatst naar paragraaf 4.3 Geconsolideerde Regeling en paragraaf 7.6 Muteren
van IMOW-objecten
➢ Overige paragrafen in hoofdstuk 3 vernummerd
• Hoofdstuk 5 Toepassing van het STOP-tekstmodel op omgevingsdocumenten:
➢ Aangepast op wijziging STOP dat er nog maar één tekstmodel is voor Vrijetekststructuur
• Paragraaf 5.2 Specificatie van de Artikelstructuur:
➢ Toegevoegd dat ieder toegelaten structuurelement de tekst ‘Gereserveerd’ kan bevatten
• Paragraaf 5.5 Begripsbepalingen en 5.6 Meet- en rekenbepalingen:
➢ Bepaling toegevoegd dat inden de begrippen respectievelijk de meet- en rekenbepalingen
in een bijlage worden geplaatst, in het artikel in hoofdstuk 1 een verwijzing naar de
betreffende bijlage moet worden opgenomen
• Paragraaf 6.2 De drie hoofdcomponenten van IMOW:
➢ Herschreven ter verduidelijking
➢ Begrippen werkingsgebied en Locatie beter toegelicht
• Paragraaf 6.3:
➢ Gewijzigd UML-diagram opgenomen
• Paragraaf 6.4 Annoteren met IMOW-objecten:
➢ Subparagraaf (6.4.1) toegevoegd met introductie op de bedoeling van IMOW, overige
subparagrafen vernummerd
• Paragraaf 6.4, in alle subparagrafen die beschrijving van een object bevatten:
➢ Definitie aangescherpt tot informatiekundige definitie
➢ Beschrijving van het doel van het object toegevoegd
➢ Uitsnede gewijzigd UML-diagram toegevoegd

•

Paragraaf 6.4.2 objecttype Regeltekst:
➢ Constraint ‘indien gebruik wordt gemaakt van Leden, niet verwijzen naar Artikel’
toegevoegd en toegelicht

Voorbeeldbestand Gemeentestad
Bij deze oplevering is het voorbeeldbestand bij het TPOD Omgevingsplan, op basis van de casus
Gemeentestad, op versie 1.0 uitgebracht. De voorbeeldbestanden bij de TPOD’s AMvB/MR,
Omgevingsverordening, Waterschapsverordening, Omgevingsvisie en Projectbesluit op versie 1.0
zullen naar verwachting op 6 mei 2020 (eind sprint 2 van PI-14) worden uitgeleverd.
De belangrijkste wijzigingen die in het voorbeeldbestand Gemeentestad zijn opgenomen voor versie
1.0, zijn:
• Regelingsgebied toegevoegd
• Identificaties toegevoegd bij Normwaarden en Juridische regels
• ActiviteitLocatieaanduiding toegevoegd
• Kaartobject toegevoegd
• Specifieke symbolisatie toegevoegd
• Waarden overeenkomend met de URI’s vanuit de Stelselcatalogus
• GIO’s conform STOP 1.0 gemaakt
• Besluit aangepast op STOP 1.0
• Reviewopmerkingen verwerkt
Waardelijsten IMOW
De waardelijsten IMOW zijn aangepast naar aanleiding van aanpassingen in IMOW 1.0 en het overleg
met bevoegde gezagen in het afgelopen kwartaal:
• Toevoegen/wijzigen/verwijderen van waarden binnen Waardelijsten door bevoegd gezagen – zie
specifieke aanvullingen in Sheet Delta
• Toevoegen/wijzigen/verwijderen waarden en Waardelijsten o.b.v. IMOW 1.0
• Toevoegen van definities voor zover bekend
• Toevoegen van bron voor zover bekend
• Toevoegen van URI’s

