
Samenvatting STOP / TPOD overleg 20 oktober 2020 15.00 – 16.00 
1. Opening, mededelingen 
2. Bespreking van de A-release (Release Candidate): analyse impact 
3. Voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en instructie. 
4. Rondvraag en afsluiting 

 
In totaal nemen 25 personen deel aan de sessie.  
 
1) Opening, mededelingen 
 
Mirella opent de bijeenkomst. Vandaag twee  belangrijke zaken op  de agenda.  
De Release candidate A; hier zijn diverse reacties op ontvangen en uiteraard vernemen we 
ook in deze bijeenkomst eventuele reacties.  
En de 3e tranch van de TPOD’s. 
 
2) Bespreking van de A-release (Release Candidate)  
Frank begint met hoe de gitrepository is opgebouwd met de huidige 2 versies. In de loop van 
de tijd zullen er steeds meer versies komen. De diverse versies verwijzen naar elkaar. De 
links werkten helaas pas sinds gisteren (19 oktober). 
 
Frank licht de vier ontvangen reacties toe aan de hand van de sheets. En geeft aan hoe men 
er mee wil omgaan. 
 
Mirella licht ervaring toe met TPOD validaties. 
  
Er is een vraag over het ontbreken van (alle) waardes in een waardenlijst; het voorstel is om 
een waarde toe te voegen à la “waarde toe te voegen”, zodat men wel verder kan ondanks 
ontbrekende waarde.  
 
In het voorbeeld van gemeentestad zaten tijdens uitlevering nog een paar foutjes. Deze zijn 
inmiddels hersteld en opnieuw ter beschikking gesteld. 
 
Een opmerking over visualisatie; een leverancier had dit geïmplementeerd en het blijkt nu 
anders gemodelleerd. Dit betekent helaas extra werk.  
Opmerking over de omvang van 1 geometrie is 10mb. Dit levert veel gml-bestanden op en is 
niet werkbaar. Voorstel is dat productmanagement zich hier over buigt en een uitspraak 
doet wat een realistische omvang is. Gesuggereerd wordt op een andere manier dan in mb’s 
een restrictie aan te geven, zodat je als softwareleverancier vóór je een export aanbiedt kunt 
weten of het niet te groot is. We nemen dit mee terug om hier een oplossing voor te vinden.  
 
Vraag aan de leveranciers; wat is jullie opgevallen tot nu toe opgevallen aan de STOP 
1.0.4.rc? 
Er wordt opgemerkt door het niet werken van links het tot nu toe is gelukt om er goed naar 
te kijken. 
Ook intern DSO is gekeken naar de impact van STOP 1.0.4. rc op OZON en de LVBB. 
Maaike licht toe dat er nog open eindjes zijn.  
Het voorstel is de STOP 1.0.4. RC nog niet vast te stellen maar er mee te gaan werken en 
als we tegen zaken aanlopen fixen voordat we de versie definitief vaststellen. 



 
Mirella vraagt of we de leveranciers nog sneller/handiger kunnen informeren. Er komen 
geen suggesties. 
 
Er wordt opgemerkt dat er een conceptueel infomodel mist aan de OP-kant; deze is er wel. 
Afgesproken is dat Frank met de leverancier een afspraak maakt om e.e.a. toe te lichten.  
 
De komende periode (vanaf 21 okt t.m 11 nov) is het DSO niet beschikbaar. Het onderzoek 
door Danilo of dit versneld kan worden loopt nog.  
Paul Moeskops gaat na of de LVBB eerder beschikbaar gesteld kan worden zodat 
documenten eerder kunnen worden geladen. 
 
Leveranciers geven aan verbaasd te zijn over mails van de VNG om aan te sluiten terwijl de 
omgeving niet beschikbaar is. Gemeentes geven aan hier verbaasd over te zijn. 
Het 3 weken niet beschikbaar zijn van Pre/ETO is erg lastig. Maar het blijft ook nodig om 
gemeentes te blijven te stimuleren om aan te sluiten; het aansluiten kost ook 
(voorbereidings)tijd. 
 
Mirella vraagt nogmaals om te reageren om de Release Candidates.  
 
3) 3e tranche TPOD’s  
Nienke licht de presentatie toe. 
Niet alle onderwerpen konden worden besproken. Volgende keer wordt de reactieve 
interventie besproken. 
 
4) Rondvraag 
Over 2 weken staat de STOP 1.0.4.RC nogmaals op de agenda. En de afronding van het 3e 
tranch TPOD’s.  
 
 
 
 
 


