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Werkafspraak 

 
Onderwerp Overige Scheiding  

Aan BGT bronhouders en Softwareleveranciers BGT applicaties  

Van Geonovum, Beheerder BGT|IMGeo standaarden 

Datum 12-12-2014 

Status Publiek 

 

1 Aanleiding 

In §9.11 van de Gegevenscatalogus IMGeo versie 2.1.11 staat dat scheidingen die kleiner zijn dan de minimale 

BGT-afmeting worden opgenomen in IMGeo als objecttype ‘OverigeScheiding’, waarbij OverigeScheiding 

dezelfde typen als scheiding kent. 

 

Maar zoals vermeld in §6.1 van de Gegevenscatalogus IMGeo versie 2.1.1 heeft objecttype OverigeScheiding 

alleen een kenmerk ‘plus-type’ waar een waardenverzameling van TypeScheidingPlus bijhoort. In tegenstelling 

tot hetgeen vermeld in Gegevenscatalogus IMGeo, behoort een OverigeScheiding een waardenverzameling 

TypeScheiding i.p.v. TypeScheidingPlus te hebben. Dit omdat voor de waardenverzameling TypeScheidingPlus 

er geen regels zijn opgenomen over minimale afmetingen en deze objecten dus altijd als Scheiding, en niet als 

OverigeScheiding worden opgenomen. 

 

Het objecttype OverigeScheiding is in de BGT|IMGeo Standaarden dus niet consistent en juist opgenomen. Om 

de discrepantie op te heffen wordt in deze werkafspraak bepaald dat de regel van §9.11 leidend is.   

 

De LV-BGT Controleservice hanteert nu de regel van §6.12 waardoor bronhouder nu alleen een 

OverigeScheiding kan aanleveren met als (plus-)classificatie een waarde uit de domeinwaardenlijst 

TypeScheidingPlus: ‘draadraster’ of ‘faunaraster’. Om het mogelijk te maken dat OverigeScheiding met de 

typen uit de waardenlijst TypeScheiding aangeleverd kan worden, dient de koppeltabel3 in de LV-BGT zodanig 

aangepast te worden dat ‘plus-type’ een waarde uit alleen domeinwaardenlijst TypeScheiding mag bevatten. 

2 Werkafspraak  

Vanaf publicatie van deze werkafspraak tot het tijdstip van inwerkingtreding van een gewijzigde versie van het  

informatiemodel geldt de volgende werkafspraak. 

 

Om bronhouders de mogelijkheid te geven om objecten OverigeScheiding aan te leveren zoals bedoeld in §9.11 

van de Gegevenscatalogus IMGeo versie 2.1.1 wordt in deze werkafspraak vastgelegd dat in afwijking van het 

informatiemodel het toegestaan is om in een plus-classificatie bij een OverigeScheiding alleen een waarde op te 

nemen uit de waardenverzameling van TypeScheiding. Het objecttype OverigScheiding mag aangeleverd 

worden met in de plus-type een waarde uit de domeinwaardenlijst van TypeScheiding. 

  

                                                   
1 http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/gegevenscatalogus-imgeo-versie-211 
2 omdat dit nu zo geïmplementeerd is in de StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard en RDF codelists; resp. 

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/berichtenverkeer-berichtschema-stuf-geo-imgeo-versie-111 en 

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/berichtenverkeer-domeinwaardenlijsten-gmlstuf-geo-imgeo-versie-21. 
3 Deze koppeltabel berust op Tabel 2: mapping kenmerken en waardenlijsten in de Handreiking IMGeo uitwisselingstandaard 

v1.1.1; zie http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/berichtenverkeer-imgeo-handreiking-versie-111. 

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/berichtenverkeer-berichtschema-stuf-geo-imgeo-versie-111
http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/berichtenverkeer-domeinwaardenlijsten-gmlstuf-geo-imgeo-versie-21
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3 Impact werkafspraak 

Deze werkafspraak heeft positieve impact voor Bronhouders bij de opbouw en aanlevering van BGT|IMGeo 

gegevens, immers OverigeScheiding kan nu zoals bedoeld in §9.11 van de Gegevenscatalogus IMGeo versie 

2.1.1 worden aangeleverd met de (bgt-)typen van Scheiding. 

 

Deze werkafspraak heeft impact voor de ICT van LV-BGT. In de LV-BGT betekent dit dat de relatie-tabel tussen 

kenmerk van object en bijbehorende domeinwaardenlijst voor OverigeScheiding aangepast moet worden, 

zodanig dat de volgende validatieregel geldt:  

  

Oude validatieregel:  Plus-type bij OverigeScheiding moet verwijzen naar domeinwaardenlijst 

TypeScheidingPlus. 

Nieuwe validatieregel:  Plus-type bij OverigeScheiding moet verwijzen naar domeinwaardenlijst 

TypeScheiding. 

 

Deze aanpassing is niet backwards compatible: plus-type van OverigeScheiding krijgt een andere verzameling 

domeinwaarden. Al geregistreerde objecten in de LV-BGT moeten –indien aangeleverd met een waarde uit 

TypeScheidingPlus- via een mutatielevering van Bronhouder worden gewijzigd. 

  

Deze werkafspraak heeft geen impact voor de ICT van PDOK, omdat in de visualisatie SLD’s (versie 1.2 en 

hoger) voor objecttype OverigeScheiding de visualisatieregels voor alle typen van Scheiding al zijn 

geïmplementeerd. 

 

Deze werkafspraak heeft geen impact voor de ICT van SVB-BGT. 

 

Deze werkafspraak heeft geen impact op de StUF-Geo IMGeo berichtschema’s en RDF codelists.  

4 Registratie 

Een melding over dit onderwerp is opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor het beheer van de 

BGT|IMGeo standaarden gebruikt. Het issue is bekend onder: Mantis #4416. 

 

 


