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Proces Bruidsschat-generatie
Annoteren activiteit en 

locatie t.b.v. FS
(model-BG)

RWS
(PR13-M)

Aangeven overige 
annotaties t.b.v. TR en 

specificeren TR
(subset activiteiten)

Opleveren OW-
bestanden model-BG

(locaties.xml, 
activiteit.xml, 

regeltekst.xml)

Geonovum

Genereren STOP 
Regelingversie o.b.v. 

Invoeringsbesluit 
(model-BG)

KOOP
Anonimiseren en 

kopiëren STOP + OW-
bestanden

Samenstellen OW + 
STOP pakketje per BG 

(zip)

DSO-LV

TR-bestanden
Model-BG

(zip)

BS-sets voor elke BG
(zip)



Opgeleverd Q1 – Q3
• Een uitgewerkt proces om de OW-bestanden te maken voor het Rijk. Dit proces is uitgevoerd en 

getest met het maken van de OW-bestanden die voor de Bruidsschat nodig zijn (Q1/Q2)

• Realisatie van een “kopieermachine” voor gemeentes en waterschapsverordeningen, gebaseerd 
op de post-parlementaire versie van het Invoeringsbesluit: pseudo-bestanden die door PR13-M 
geleverd worden, zijn met hulp van Geonovum-scripts omgezet in voorbeeldbestanden. KOOP 
heeft deze bestanden geanonimiseerd en door middel van scripts één kopie gegenereerd. 
Resultaat: 2 omgevingsplannen van modelgemeentes en 2 waterschapsverordeningen van de 
modelwaterschappen. (Q2)

• Het samenstellen van deze complete aanleversets voor OZON (STOP- en OW-data) en het testen 
van het succesvol laden. De sets bevatten activiteitobjecten die de basis vormen voor de volledige 
Functionele Structuur van de Bruidsschat. (Q2)

• Een lijst met bevindingen om het integrale proces te verbeteren en te optimaliseren. Bevindingen 
zijn in Q2 opgelost en proces is verder verbeterd. (Q2)



Opgeleverd Q1 – Q3

• Tonen van 2 modelgemeentes en -waterschappen in DSO-viewer eind mei 
(v0.98) t.b.v. testen (Q2)

• Voorbereiden t.b.v. het genereren van STOP/TPOD 1.0 (Q2/Q3)
• Oplossingen uitwerken voor het omgaan met GIO’s, ‘service-gml’s’ en 

ambtsgebieden. (Q3)
• Maken van de GIO’s waterschappen voor (initieel bedoeld) de 

bekendmaking van het Invoeringsbesluit. Deze worden echter niet 
bekendgemaakt, maar dienen wel als basis voor OW-generatie (Q3)

• Het daadwerkelijk realiseren/aanpassen van de kopieermachine t.b.v. 
genereren STOP- en OW-data in v1.0.3-formaat (Q3)

• PR13 heeft zijn kopieermachine voor TR’s opgeleverd (Q3)
• Alle bruidsschat-sets op basis van een tussenversie IB zijn gegenereerd (Q3)



Planning PI-16/Q4

• Afhankelijkheid planning IB (relatie bekendmaking) en 
beschikbaarheid omgeving

• 1.0.3 versies van Omgevingsplan en Waterschapsverordening
(aangewezen en niet-aangewezen owl en gebied De Kempen)

• Laden van productiecontent in ACC-omgeving voor verdere 
optimalisatie

• Laden van oefencontent in ETO-omgeving door team ‘Oefenen’
• Laden op koninklijke wijze via LVBB
• Realisatie proef-uitlevering leveranciers



Proef-teruglevering Bruidsschat-sets (1)



Proef-teruglevering Bruidsschat-sets (2)
• Idee

• Eerst: via raadpleegservice LVBB STOP regelingversie incl. OW opvragen.
• Deze functionaliteit wordt uitgesteld, daarom:
• Zorgen voor zip-bestand met content voor BG’s/Leveranciers: zgn. “terugleverpakket”.
• Het terugleverpakket is iets anders van inhoud dan het LVBB/OZON-pakket dat in LVBB 

geladen wordt
• Ambtsgebieden zullen geen onderdeel uitmaken van terugleverpakket
• Geen manifest-ow of manifest-bhkv in terugleverpakket (voorstel)

• Terugleverpakket heeft verder geen GIO’s, wel OW-locatiebestanden en bijhorende 
geometrieën.

• Het terugleverpakket moet dan aan BG/leveranciers beschikbaar gesteld worden via (b.v.) 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl of VNG/UvW site

• Status
• In het proces van het maken van het LVBB/OZON-pakket, wordt het maken van het 

“terugleverpakket” toegevoegd: begin PI16.
• ‘Idee’ nog afstemmen met leverancier in leveranciersoverleg (nu dus)



Proef-teruglevering Bruidsschat-sets (3)
• Voorbeelden

• Voorbeeld o.b.v. gegenereerde bruidsschat content PI15: 
• Kenmerken:

• Post-parlementaire versie van IB heeft als basis gediend (dus niet de versie die binnenkort bekendgemaakt 
wordt)

• Alle artikelen/leden en activiteitlocatieaanduidingen zijn gekoppeld aan ambtsgebieden 
(/beheergebieden).

• Doorkijkje hoe terugleverpakket o.b.v. gegenereerde content in PI16 eruit zal zien:

gm0344Terugleverpakket_PI15.zip ws0621Terugleverpakket_PI15.zip



Proef-teruglevering Bruidsschat-sets (4)
• Openstaande punten

• Verwerken evt opmerkingen uit leveranciersoverleg
• Raadpleegservice planning op dit moment nog onduidelijk: “…Voor het inwerking 

treden van de wet…”



Productie-planning Q1 2021

• We gaan uit van de laatste versies van IB en AB:
• IB: begin oktober
• AB: eind oktober/begin november

• PI-17:
• Verwerken van de laatste annotaties door PR13-M
• Upgraden scripts naar laatste STOP-versie
• Genereren van de laatste OW-data op basis laatste versie
• Genereren kopie-sets na bekende IWT
• Laden in productie via LVBB
• Teruglevering definitieve sets richting BG’s/leveranciers


