Release notes bij de oplevering Voorbeeldbestanden
Omgevingsverordening en Voorbeeldfragmenten versie 0.97.1.1
Deze release bevat alleen nieuwe en verbeterde voorbeeldbestanden. Het gaat hierbij om twee
voorbeeldbestanden voor de omgevingsverordening te weten het besluit en de toestand en XMLfragmenten die een specifiek onderdeel van de standaard uitlichten. De overige onderdelen van de
standaard is dus ongewijzigd.
De nieuwe en gewijzigde voorbeeldbestanden staan in de map ‘voorbeeldbestanden/0.97.1.1’. De
oude voorbeeldbestanden staan nog in de ‘0.97’ folder.
Er is een ‘catalog.xml’ bestand toegevoegd aan de release wat het werken met de bestanden met
xml tooling vereenvoudigt.
Voor alle XML-fragmenten geldt dat er een toplevel element Regeling, RegelingVersie of Artikel is
aangebracht om de validatie van de documenten mogelijk te maken. Een Regeling(Versie) kan niet
worden aangeleverd aan de LVBB.

Hieronder is per map aangegeven wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

map Datacollecties:
Fragmenten waarin de concepten Datacollectie en Informatieobjecten kort worden geïllustreerd. In
een bijlage dienen de gebruikte informatieobjecten met naam en JOIN verwijzing opgesomd te
worden. Hier wordt een begrippenlijst voor gebruikt.
•
•

DatacollectieEnInformatieObjecten.xml
Voorbeeld van het gebruik van een Datacollectie en twee (geo)Informatieobjecten.
FunctietoedelingAlsInformatieObject.xml
Voorbeeld van een Informatieobject met functietoedelingen waarbinnen wordt verwezen
naar een locatie.

map Kenmerken
•

Voorbeeldkenmerken.xml

Er zijn twee Kenmerkgroepen:
* een groep voor de activiteit, de normadressaat en de regelkwalificatie
* een "groep" voor alleen het onderwerp

map lvbb-berichten
Geen opmerkingen
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map Omgevingsverordening
•
•

Omgevingsverordening-097_1
ToestandOmgevingsverordening-097_1

map Werkingsgebieden
•

WerkingsgebiedArtikelZonderLeden
Het werkingsgebied wordt expliciet aangegeven bij het artikel. Het bestaat hier uit twee
verwijzingen naar geometrieën.

•

WerkingsgebiedArtikelMetLeden
In dit voorbeeld wordt het werkingsgebied expliciet aangegeven bij de Leden van het Artikel.
Dan mag er geen werkingsgebied met het artikel worden meegegeven.
De werkingsgebieden zijn via het attribuut 'onderwerp' van de Uitspraak gekoppeld aan het
betreffende lid.
Het eerste lid heeft een werkingsgebied bestaande uit twee verwijzingen.
Het tweede lid heeft een werkingsgebied bestaande uit 1 verwijzing

map WijzigingsFragmenten
1. Bij het WijzigArtikel of WijzigLid worden in het metadatablok de datumgegevens opgenomen
die gelden voor de nieuwe versie van de regeling.
In het WijzigArtikel of WijzigLid wordt tekstueel kort opgenomen wat de wijziging betreft.
2. Naar keuze van het BG kan naar de WijzigBijlage worden verwezen vanuit een WijzigArtikel
of een WijzigLid.
3. 01-FragmentNieuweRegeling
Er wordt een nieuwe gecreëerd door het opnemen van het element MaakInitieleRegeling in
de WijzigBijlage.
Alle wijzigingen die leiden tot één nieuwe versie van een regeling worden door het
BG in renvooi weergave aangeleverd in WijzigBijlage.
•

02-FragmentVoegArtikelToe
Er wordt aan de Regeling een Artikel toegevoegd door het nieuwe artikel op te
nemen in het VoegToe element in de WijzigBijlage.
Vanuit het WijzigArtikel element wordt naar de WijzigBijlage verwezen.
Alle wijzigingen die leiden tot één nieuwe versie van een regeling worden door het
BG in renvooi weergave aangeleverd in WijzigBijlage.

•

03-FragmentWijzigtekstArtikel
Er worden tekstuele wijzigingen uitgevoerd door gebruik te maken van de elementen
VerwijderdeTekst en NieuweTekst. Ook wordt geïllustreerd hoe teksten, lijsten en
lijstelementen kunnen worden toegevoegd of verwijderd.
Alle wijzigingen die leiden tot één nieuwe versie van een regeling worden door het
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BG in renvooi weergave aangeleverd in WijzigBijlage.
•

04-FragmentVerwijderArtikel
Illustratie van de verwijdering van een Artikel door gebruik te maken van het element
Verwijder, opgenomen in de WijzigBijlage.
Alle wijzigingen die leiden tot één nieuwe versie van een regeling worden door het
BG in renvooi weergave aangeleverd in WijzigBijlage
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