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Uitgangspunten voor TPOD Programma
Programma: 
• is instrument voor (uitwerking van) beleid 

Afspraak met Rijk: vrijeteksstructuur volstaat (voorlopig), 
gecombineerde vrijetekst-/artikelstructuur niet nodig 
➢ OW-model voor vrijetekstinstrument 
➢ STOP-tekstmodellen voor vrijetekst 

• gaat over een of meer onderdelen fysieke leefomgeving:  
• sectoraal, integraal en alles daar tussenin 
• thematisch en/of gebiedsgericht 
➢ IMOW bevat wat daarvoor nodig is 

• benoemt maatregelen 
➢ aan waardelijsten toegevoegd: maatregelengebied 



IMOW-productmodel voor Programma 1.0-versie



IMOW-productmodel voor Programma 2.0-versie

Divisietekst



Annoteren Waterbeheerprogramma
• Uitgevoerd door waterschappen 
• Ondersteuning door Geonovum 
• Toegepaste standaard: 

• STOP 1.0.4 
• IMOW/TPOD 1.0



Annoteren Waterbeheerprogramma
Hieraan kan thema worden 
toegevoegd, nu niet gedaan

Toegepast, 3 soorten: 
Doelen 
Maatschappelijke thema’s 
Waterveiligheid

Kan in programma oa 
worden gebruikt om 
maatregelengebieden aan 
te wijzen 
Nu niet toegepast

Toegepast op 3 niveaus: 
Ambtsgebied 
Deelgebieden 
Gebiedskansen-gebiedjes



Annoteren van tabel met veel informatie



Bevindingen en opbrengst
• DSO-viewer kan Programma nog niet tonen -> oplossing door voor 

soortRegeling te kiezen voor Projectbesluit 
• In de DSO-viewer werkt tabel met veel informatie niet, omdat 

annotaties aan hele tabel worden toegevoegd, je kunt niet 
annoteren per cel of per deel van de tabel 

• Er zijn veel varianten voor de tabel denkbaar, opknippen in kleine 
stukjes werkt het beste 

• Waterbeheerprogramma benoemt nauwelijks maatregelen, toch 
zitten de maatregelen er wel in 

• We hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de 
annotatie met Gebiedsaanwijzing biedt 

• Wat doe je met kaarten uit de PDF-versie? 



Vindplaatsen
• Waterbeheerprogramma Vallei en Veluwe, versie met 3 varianten 

voor tabel 
• AKN: /akn/nl/act/ws0662/2021/
Praktijkproef_Programma_Waterschap_Vallei_en_Veluwe202106
23101955 

• Directe link: Waterbeheerprogramma 2022-2027 Waterschap 
Vallei en Veluwe (kadaster.nl) 

• Waterbeheerprogramma Vallei en Veluwe, versie met 4e variant 
voor tabel 
• AKN: /akn/nl/act/ws0662/2021/
Praktijkproef_Programma_Waterschap_Vallei_en_Veluwe-202106290144
05

• Directe link: Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)

https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document/%252Fakn%252Fnl%252Fact%252Fws0662%252F2021%252FPraktijkproef_Programma_Waterschap_Vallei_en_Veluwe20210623101955/projectbesluit
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document/%252Fakn%252Fnl%252Fact%252Fws0662%252F2021%252FPraktijkproef_Programma_Waterschap_Vallei_en_Veluwe20210623101955/projectbesluit
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document/%252Fakn%252Fnl%252Fact%252Fws0662%252F2021%252FPraktijkproef_Programma_Waterschap_Vallei_en_Veluwe20210623101955/projectbesluit
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/viewer/document/%252Fakn%252Fnl%252Fact%252Fws0662%252F2021%252FPraktijkproef_Programma_Waterschap_Vallei_en_Veluwe-20210629014405/projectbesluit

