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Documentatie behorende bij oplevering versie 0.97 van de 

STOP/TPOD standaard 
 

0.97 versie wat betreft het?  

In januari 2018 is de versie 0.85 van de Standaard Officiële Publicaties met specifieke 

toepassing voor omgevingsdocumenten opgeleverd. Deze versie is breed 

geconsulteerd. In april, juli en september 2018 zijn respectievelijk de werkversies 0.9, 

0.95 en 0.96 (bestaande uit 0.96 en 0.96B) opgeleverd. Versie 0.9 is de basis voor de 

huidige implementatie van de DSO-keten van plan tot publicatie.  

 

Versie 0.97 heeft ten doel om voldoende stabiel te zijn voor softwareleveranciers 

om een eerste start te maken met de implementatie van maatwerksoftware voor 

de bevoegde gezagen. In program increment 9 (Q1 2019) zal de keten van plan tot 

publicatie van het DSO conform de 0.97 versie van de standaard worden ingericht, 

zodat softwareleveranciers daarna kunnen aansluiten op de DSO-LV conform deze 

versie van de standaard.  

 

In 2019 zal de standaard worden doorontwikkeld. In juli 2019 is de 0.98 versie 

voorzien. Hierin zal o.a. aandacht zijn voor: 

• Een publieke consultatie in het eerste kwartaal 2019 op basis van de STOP/TPOD 

standaard versie 0.97.  

• Aan de toepassingsprofielen projectbesluit en omgevingsvisie wordt 

doorgewerkt. Tevens zullen een aantal nieuwe toepassingsprofielen worden 

ontwikkeld: reactief interventiebesluit, voorbereidingsbesluit en 

instructie.          

• De 0.97 versie van de standaard bevat nog niet alle elementen die nodig zijn om 

toepasbare regels en de functionele structuur die daarbij wordt gebruikt op te 

nemen in de STOP-codering. Het overleg over de wijze waarop dit dient te 

worden opgenomen is nog gaande. De addendum-notie schetst de denkrichting 

(document 24). 

• Het in overeenstemming brengen van IMTP en tpod-XML’s is geen onderdeel van 

de versie 0.97. Deze onderdelen zullen in versie 0.98 worden opgeleverd. 

• Verder zijn de praktijkrichtlijnen nog niet volledig bijgewerkt naar de overige 

documentatie uit de 0.97 versie. Hiervoor wordt uiterlijk 25 januari 2019 een 

bijgestelde versie geleverd. Het huidige document praktijkrichtlijnen is een pdf-

weergave van een klikbare website. Deze wordt omgezet naar een website die 

door gebruikers rechtstreeks is te raadplegen.  

 

 

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
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Uit welke documenten bestaat de oplevering v.0.97?   

 

De oplevering versie 0.97 bestaat uit twee delen: documenten die onderdeel zijn 

van de standaard en documenten die een toelichtend karakter hebben. Alleen de 

documenten die onderdeel zijn van de standaard worden geconsulteerd. Daarnaast 

is er een leeswijzer (dit document) beschikbaar. 

 

 

Onderdelen standaard 

 

1. STOP/TP documentatie (incl. uitwisselstandaard) 

2. IMOP schema  

3. IMOP vocabulaire 

4. Metadata waardelijsten 

5. Beschrijving STOP/TPOD mechanismen 

6. Beschrijving annotaties 

7. Conceptueel informatiemodel (Omgevingswet en Officiële Publicaties) 

8. Vertaaltabellen 

9. Presentatiemodel  

10. Toepassingsprofiel AMvB-MR  

11. Toepassingsprofiel Omgevingsverordening  

12. Toepassingsprofiel Omgevingsplan  

13. Toepassingsprofiel Waterschapsverordening 

14. Toepassingsprofiel Projectbesluit  

15. Toepassingsprofiel Omgevingsvisie  

16. TPOD generiek 

17. TPOD waardelijsten 

18. Voorbeeldbestand AMvB-MR  

19. Voorbeeldbestand Omgevingsverordening  

20. Voorbeeldbestand Omgevingsplan  

21. Voorbeeldbestand Waterschapsverordening 

22. Conformiteits- en validatieregels 

23. Praktijkrichtlijnen 

 

Toelichtende documenten 

 

24. Addendum notitie CIM OW 

25. Beslisnotitie doeluitwerking 

26. Beslisnotitie annoteren 

27. Beslisnotitie presenteren 

28. Notitie doel en noodzaak CIM 

 

 

 

 

 



 

 

Vragen? 

 

Meer informatie over de versie 0.97 versie van de standaard vindt u op 
https://standaardenomgevingswet.geonovum.nl/. Hier kunt u tevens de bestanden 

bekijken en/of downloaden. 
 

Vanaf 1 januari 2019 voeren KOOP en Geonovum het voorlopige beheer op de  
standaard versie 0.97 (met uitzondering van de toepassingsprofielen projectbesluit 
en omgevingsvisie) uit. Bij beide organisaties is hiertoe een helpdesk ingericht. 
Geonovum beantwoordt de inhoudelijke en domein-specifieke aspecten van de 
tpod’s via omgevingswet@geonovum.nl. KOOP beantwoordt de vragen over de 
generieke STOP standaard via stopstandaard@koop.overheid.nl. Voor de 

Omgevingswet is de helpdeskfunctie voor inhoudelijke uitleg van wet- en 

regelgeving en voor gebruikerstoepassingen DSO-LV ondergebracht bij het 

Informatiepunt Omgevingswet: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/over-

ons/informatiepunt/.  
 

Wensen en eisen over de STOP/TPOD standaard worden in de fase van het voorlopig 

beheer opgepakt door het ontwikkelproject PR04.  Daarnaast vindt in het eerste 

kwartaal van 2019 een consultatie plaats.  
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