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Praktijkproef

Praktijkproef PR04
Doel:

Het evalueren en testen van de werking en uitvoerbaarheid van
de STOP-TPOD standaard met het werkveld (bevoegd gezag,
leveranciers, dienstverleners).

Proefgevallen worden getoetst aan grofweg
vier categorieën:
1.
2.
3.
4.

Processen van de bevoegde gezagen;
Werking van de software programmatuur;
Juridische bruikbaarheid van de standaard;
Kernfuncties van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (PR04, PR06, PR13, PR30).

Wie en wanneer?
Wie?
• 19 deelnemende organisaties
• Leveranciers
• Bevoegde gezagen van alle bestuurslagen
• Dienstverleners
• Experts vanuit DSO-projecten
• Expertise vanuit KING/VNG – UIVO

Wanneer?
• Begin juli tot begin oktober 2017
1. Opstellen van proefgevallen
2. Doorlopen van proefgevallen aan de hand van de standaard
3. Actief evalueren en beschikbaar stellen van uitkomsten

Doelen van de praktijkproef
1. Verbinden van de standaard met het proces van vraagarticulatie;
2. Verbinden van de standaard met het proces van marktwerking;
3. Toetsen specificaties in de standaard en procesgang m.b.t. maken &
vastleggen van omgevingsdocumenten;
4. Toetsen specificaties in de standaard en procesgang m.b.t. muteren
van omgevingsdocumenten, i.c. het opstellen van wijzigingsbesluiten;
5. Toetsen specificaties in de standaard en procesgang m.b.t. valideren
van omgevingsdocumenten;
6. Toetsen specificaties in de standaard en procesgang m.b.t.
uitwisselen van omgevingsdocumenten
7. Toetsen specificaties in de standaard en procesgang m.b.t.
raadplegen van omgevingsdocumenten uit ROD (PR30) en mogelijk
de stelselcatalogus (PR06)
8. Toetsen specificaties in de standaard en procesgang m.b.t. relatie
toepasbare regels (PR13)
9. …

Welke standaard wordt gebruikt in de proef?
•

•

•

STOP-standaard t.b.v. Officiële
Publicaties
STOD-standaard (een
Omgevingswet specifieke
toepassing van STOP) voor
uitwisselen en verbeelden
TPOD-toepassingsprofielen van
STOP/STOD voor
omgevingsdocumenten

In de proef worden de
volgende TPOD’s (versie
0.75) gebruikt:

•
•
•
•
•

AMvB/MR (rijksoverheden)
Omgevingsplan (gemeenten)
Omgevingsverordening (prov.)
Waterschapsverordening (ws.)
En de wijzigingsbesluiten daarop
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De opgave is vooral om verbindingen te leggen
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Referentiemodel

+semantiek

Semantiek::Triple
+ subject: ANY
+ eigenschap: URI
+ waarde: ANY

0..*

+semantiek
0..*

Tekst:TekstElement
+ identificatie: URI

Tekst::StructuurElement

+werkingsgebied
1..*

Praktijkproef standaard voor omgevingsdocumenten

Geo::LocatieAanduiding
+ bron: URI [0..1]
+ identificatie: URI
+ naam: tekst [0..1]
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PR04 Standaarden voor het DSO stelsel
Regels Ow v.d.
bestuurslagen
LVBB Bekendmaken
(publiceren)

Muteren OD

convertor
Tekst
Doc.

TPOD
Doc.
validator

STOP
STOD
TPOD

één grondslag
validator

LVBB Beschikbaar stellen
Register
Omgevingsdocumenten

één grondslag voor DSO
DSO Stelselcatalogus

Toepasbare regels
Invloed niet opwaarts

Overige DSO voorzieningen
Regels Ow v.d.
bestuurslagen
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Standaard faciliteert processen bij bevoegd gezag

Standaard faciliteert processen bij bevoegd gezag

Proefgevallen
Vragen deelnemende organisaties staan centraal en worden uitgewerkt in
proefgevallen:
Nr.

Proefgevallen

1.

Verwerken voorbereidingsbesluit met voorbeschermingsregels

2.

Laagste niveau van wijzigen (omgevingsplan)

3.

Opstellen van omgevingsplan op basis van een bestaand IMRO bestemmingsgebied met mogelijkheid tot
het uitvoeren van mutaties op het omgevingsplan (incl. 3D)

4.

Opstellen van een omgevingsplan op basis van bestaande basisregistraties (BGT)

van standaard voor kustfundament, waterstaatswerk en het explosiegevaar en het onder de loep
5+6. Toetsing
nemen van het proces voor het opstellen van de rijksregels
7.

Opstellen van omgevingsverordening op basis van bestaande verordening, met uitvoeren van mutaties,
incl. het inbrengen van nieuwe begrippen uit de gegevenscatalogus

8.

Het vullen van het berichtenmodel met een willekeurig deel van een omgevingsdocument

9.

Het vertalen van elementen uit de APV naar het omgevingsplan

Algemeen beeld
De praktijkproef:
•

is een theoretische exercitie, slechts in beperkte mate wordt er
technisch beproeft. Van software-bouwen is (nog) geen sprake geweest.

•

brengt de discussie op gang tussen bevoegde gezagen, leveranciers,
dienstverleners en experts vanuit de DSO-projecten

•

creëert bewustwording bij bevoegde gezagen over de impact op de
manier van werken met de standaard (bijvoorbeeld over de wijze waarop
juristen plannen opstellen, er wordt weinig objectgericht geschreven
waardoor de match met de standaard moeilijk te maken is)

•

helpt om op bepaalde onderdelen van de standaard uit de abstractheid
te halen en neemt foute beelden over de wijze waarop de standaard werkt
weg.

Inhoudelijke bevindingen
•

Opstellers van omgevingsdocumenten zullen objectgerichter (mens en
machine leesbaar) moeten gaan schrijven om omgevingsdocumenten in de
TPOD structuur te laten passen. Een omslag in manier van denken en
schrijven is noodzakelijk.

•

De standaard blijkt een complex model wat veel energie en aanpassing
vraagt van het werkveld.

•

Wens vanuit het werkveld om meer inzicht en duidelijkheid te krijgen
over de werking van de gegevenscatalogus, toepasbare regels, verbeelding
en het muteren van omgevingsdocumenten

•

Specifieke punten: Overerving niet toepassen in het model, artikel als
kleinste eenheid van wijzigen, locatiegroepen bundelen, mutaties moeten
zichtbaar zijn in de verbeelding van het besluit.

Voorbeeld 4 mogelijke manieren van modelleren

Eén artikel per locatie

Bundelen activiteiten

Een artikel / activiteit

Artikel lijst wel / niet

Artikel tbv locatie L1

Artikel tbv bundel A

Artikel tbv activiteit I

Artikel tbv activiteit I

Artikel tbv locatie L2

Artikel tbv bundel B

Artikel tbv activiteit II

Artikel tbv locatie L3

Artikel tbv bundel C

Artikel activiteit III

Artikel tbv locatie L4

Artikel tbv bundel X

Artikel activiteit IX

Voorbeeld provinciale omgevingsverordeing
Doel
• Opstellen van een omgevingsverordening op basis van een bestaand
stuk IMRO verordening:
– Eigenschappen toekennen aan tekst;
– Koppelen van tekst met werkingsgebieden;
– Voorbeeldbestand maken met artikelen;
– Uitzoeken mogelijkheden tot doorvoeren van mutaties;
– Lessons learned voor de waterschappen.

Observaties
• Voorkeur voor artikelen als kleinste eenheid van wijzigen;
• Aangeven in TPOD hoe om te gaan met locatiegroepen en
naamgeving voor de meest duurzame structuur;
• Voorkeur voor verplicht stellen van een aantal annotaties aan de hand
van een gesloten lijst;
• Overerving is onwenselijk om in de standaard te stoppen

Vervolg praktijkproef
•
•
•
•

Negental praktijkproef sessies te gaan;
Bevindingen bundelen in een evaluatierapport;
Publiek beschikbaar stellen van de resultaten;
Aan de slag met aanbevelingen in het project.

