Document
Presentatiemodel

CIM OW

0.97
• Beschrijving intelligent
kaartobject
• Principes van symbolisatie
• Symbolenbibliotheek
• Symbolisatietabellen voor
presentatie-entiteiten,
functiegroep,
Activiteitengroep,
Onderwerp,
Beperkingengebiedgroep,
Omgevingsnormgroep,
Omgevingswaardegroep
• Principes van functioneel
presenteren
• Idealisatie
• Bron
• Referentie/meetpunten bij
een norm
• Onderscheid kwalitatieve en
kwantitatieve normen

0.98 (levering 1 augustus)
• Uitwerking symbolisatiemethodiek
waarde-eenheid combinaties
• Uitwerking symbolisatiemethodiek voor
idealisatie
• Presenteren als gevolg van
nauwkeurigheid
• Aanpassing symbolisatietabellen irt
wijzigingen in de waardelijsten

Niet/0.99
• Modellering presentatiemodel in
STOP
• Uitwerking intelligent
kaartobject (beschreven in 0.97,
gemodelleerd in 0.97.2
Uitwerking intelligent
kaartobject in de regeling SLD

•
•

•

•
•

•

TPODS (algemeen)

•
•
•
•
•
•

CIMOW geharmoniseerd met TPOD
Koppeling met symboolcode voor
presentatie
Algemene klasse voor aanwijzing van
gebieden (incl. beperkingengebied)
Div zaken m.b.t. juridische relaties:
bovenliggende activiteit, juridisch
gerelateerde activiteit, relatie activiteit,
functie
Koppeling toepasbare regels en juridische
regels
Specificaties voor normwaarde
Vrije tekststructuur
Afschaffing tpod generiek
wijzingsbesluiten en consolidatie
UML IM-OW
Uitwerking IMOP/tekstmodule

Entiteiten tp instructie,
omgevingsvisie, projectbesluit,
reactieve interventie,
voorbereidingsbesluit

Praktijkrichtlijnen

Validatieregels

• Voorbeeldbestand
• Annotaties
• Waardelijsten
• Harmonisatie begrippen
• Ontwerpbesluit
• Initiële regeling
Online omgeving
- Specifiek:
- Omgevingsplan
- Omgevingsverordening
- Waterschapsverordening
- AMvB & MR
- Generiek:
- Algemeen
- Wetgeving (grondslag /
standaard)
- Regels (regeltekst, annoteren,
werkingsgebieden)
- Presenteren
- Muteren & Consolideren
- Huis van de standaard
- Validatie- en conformiteitsregels
Input van na 10 juli kan niet verwerkt worden
in de praktijkrichtlijnen (laatste in de keten)

•

Specifiek:
- Omgevingsvisie
- Projectbesluit
- Reactief interventiebesluit
- Voorbereidingsbesluit
- Instructie
- CIM-OW
- Voorbeelden/casus vanuit het
bevoegd gezag
- Per OW-besluit:
- Rondleidingen door de
praktijkrichtlijnen:
- Hoe maak ik [OW-besluit
x]? (opstellen)
- Incl. annoteren /
valideren
- Hoe publiceer ik [OWbesluit x]?
- Hoe presenteer ik [OWbesluit x]?
- Hoe muteer ik [OWbesluit x]?

Validatieregels voor TPODs OP, OV, WV en •
AMVB/MR

Validatieregels voor TPODs PB,
OVi, RI, IN, VO

Waardelijsten

•

Begrippen stop/tpod
AmvB/MR

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Omgevingsplan

•
•
•

Omgevingsverordening

•

•

•

Versoepeling tekststructuur
(opschriften, nummering)
Benoeming statussen
besluiten
Van 3 naar 2
besluitonderdelen
Beperkingengebied als
annotatie toegevoegd
Regelkwalificatie gesplitst in
kwalificatieactiviteitregel en
regelkwalificatie
Werking standaardfrase
gewijzigd

•

Algemene regels en
begrippen naar algemene
bepalingen en
begripsbepalingen
Werking van locaties en
werkingsgebieden en daarbij
behorende kenmerken
herzien
Verbeteringen in de
beschrijvingen van
annotaties, bv
onderwerp/thema,
beperkingengebied

•

•
•
•

•
•
•

Nieuwe versie waardelijsten conform
cimow/imow en incl. input consultatie
v0.97
Verklarende begrippenlijst
Lijnen en punten geometrie
Locatie begrippen in besluit
Noemer of aanduiding voor gebied
Wiskundige formules (plaatje)
Basis voor publicatie omgevingsregeling

IMOW en toepassing daarvan op
omgevingsplan
tekstmodellering
locatie en werkingsgebied
tekst- en OW-annotaties Regeling grens

IMOW en toepassing daarvan op
omgevingsverordening
tekstmodellering
locatie en werkingsgebied
tekst- en OW-annotaties Regeling grens

•

Voorbeeldbestanden (tekstuele
en technische, iom Rijk)

Waterschapsverordening

•
•

•

Schrappen omgevingswaarde
Schrappen onderhoudgerelateerde regels,
vermeldingen verwijderd in
tpod
Waterschapsspecifieke
omgevingsnorm (debiet in
m3) gebruikt

Projectbesluit

Omgevingsvisie

Document
Voorbereidingsbesluit

PI-10
Concept versie

•

IMOW en toepassing daarvan op
waterschapsverordening
• Specificaties voor toepassing van locatie
en werkingsgebied
• tekst- en OW-annotaties
• Afstemming IMOW op TROWA
informatiemodellen
• Hiërarchische opbouw van annotatie
activiteit
Consultatieversie
• Vormvrije tekst uitgewerkt
• Voorbeeldbestand Zuidas uitgewerkt
• Opmerkingen toetsing EZK verwerkt
• Thema en onderwerp opnieuw
beschreven

•
•
•
•

Consultatieversie
• Vormvrije tekst uitgewerkt
• Thema en onderwerp opnieuw
beschreven
• Optie structurerend element beschreven
• Voorbeeldbestand Visie Rotterdam

•
•

Relaties tussen annotaties
Volledig uitgewerkte
waardelijsten Onderwerp en
Thema

0.98 (levering 1 september)
Consultatieversie

•
•
•

Niet/0.99
Consolidatievraagstuk
Vervallen van
voorbeschermingsregels
Weergave
voorbeschermingsregel in
geconsolideerde versie
omgevingsplan of
omgevingsverordening

•

•
•
•

•

Afstemming met Aquo-standaard
Relaties tussen annotaties
Overige consultatievragen
Vaststelling van een geoinformatie object en begrenzing
in aparte regeling (bv legger)
Specificaties voor regeling grens
op het hoogste niveau van een
waterschapsverordening
Consolidatievraagstuk
Geluid
Feedback praktijkproef

Reactieve interventie

Concept versie

Consultatieversie

•
•
•

Instructie

Concept versie

Consultatieversie

•
•
•
•
•

Consolidatievraagstuk
Weergave wijziging van
wijzigingsbesluit
Standaarden moeten geheel en
gedeeltelijk intrekken reactieve
interventie faciliteren
Consolidatievraagstuk
Werkingsgebied instructie,
detaillering
Termijn voldoen aan instructie
Annotatie doel instructie
Annotatie relatie instructie
daarop volgend besluit

