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Definitie concurrent versioning
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Met concurrent versioning bedoelen we: “het parallel kunnen

ondersteunen van meerdere releases van één standaard”.

Om dit in te perken worden twee major versies (niet achterwaarts

compatibel) met de bijbehorende minor en patch versies (wel

achterwaarts comptabele) ondersteund.

In de context van DSO-LV heeft dit betrekking op Plan tot Publicatie

(P2P) en Idee tot Afhandeling (I2A) ketens en de daarin gebruikte

uitwisselstandaarden:

• STOP/TP

• STTR

• STAM



Doel en reikwijdte
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Het stelsel is en blijft in beweging en dit vraagt om een release-strategie

die doorontwikkeling mogelijk maakt, terwijl de continuïteit van de

voortbrenging, uitwisseling, registraties en de dienstverlening die daarop

draait geborgd blijft.

• Voor de Omgevingswet spitst deze strategie zich toe op de drie 

primaire uitwisselstandaarden: STOP/TP, STTR en STAM. 

• De release-strategie moet er in ieder geval voor zorgen dat bevoegde

gezagen en hun ketenpartners:

✓ Met verschillende minor/patch releases van een uitwisselstandaard

kunnen werken (achterwaarts compatibel versies);

✓ Een jaar de tijd hebben om over te gaan op een nieuwe major versie van

een uitwisselstandaard (niet achterwaarts compatibel versies).



Wat betekent dit voor STOP/TP?
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Dit betekent voornamelijk met meerdere versies van STOP/TP (of onderdelen 

daarvan) kunnen aanleveren. 
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Bij STOP/TP speelt dit in de onderstaande keten:



De plan tot publicatie keten 1/2

Oplossingsvariant

Proces
• Algemene kaders
• Basisprincipes
• Stelselafspraken
• Uitrolstrategie

Analyse doorwerking
• Stelselonderdelen
• Verwerkingsstappen 



De plan tot publicatie keten 2/2

Highlights
• De eindoplossing gaat uit van een A en een B registratie
• Bronhouders migreren expliciet via een migratieopdracht aan LVBB
• Content aangeleverd in A of B wordt geregistreerd in A en B 
• Afnemers van DSO-LV kunnen zelf kiezen wanneer ze overgaan van A naar B



Aanlevering STOP/TP

Het bevoegd gezag geeft in de levering (envelop) aan wat de doel-release is.

Situatie A → B release:

• Zodra een bronhouder een eerste B-release levering doet, migreert de 

LVBB de bestaande A-release content naar B-release content. 

• De bronhouder moet deze migratieopdracht expliciet meegeven. 

De landelijke voorzieningen ondersteunen maximaal twee major releases. 

Migratie en uitfasering van de latende release is dus noodzakelijk. 
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Afname in DSO-LV via API’s

DSO-LV zal doorleveringen van de LVBB op basis van de A-release en de B-

release ondersteunen.

Door ondersteuning van opwaartse en neerwaartse migratie, kunnen 

doorleveringen op basis van A-release en B-release naast elkaar worden verwerkt 

en kunnen afnemers ongehinderd met de A-release en B-release API’s werken. 



Wat betekent dit voor STTR en STAM?
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Dit betekent voornamelijk met meerdere versies van STTR kunnen aanleveren 

en met meerdere versies van STAM kunnen afnemen. 



De idee tot afhandeling keten 1/3

Oplossingsvarianten
• Algemene kaders
• Basisprincipes
• Stelselafspraken
• Uitrolstrategie

Proces

Analyse doorwerking
• Stelselonderdelen
• Verwerkingsstappen 



De idee tot afhandeling keten 2/3

Highlights - Toepasbare Regels (STTR)
• De oplossing gaat uit van interne migratie naar een B-registratie
• Content aangeleverd in A of B wordt altijd uitgevoerd in B-release “engine”
• Geen directe impact op uitlevering (API’s) 



Het bevoegd gezag geeft in de levering (envelop) aan wat de doel-release is.

Situatie A → B release:

• De RTR verwerkt A-release leveringen met A-release gedrag (orkestratie, 

validatie, etc.) en migreert ze vervolgens naar B-release content. 

• Na een succesvolle migratie zal bij het uitvoeren van toepasbare regels 

vanaf dat punt alleen worden gewerkt met de B-release. 

De landelijke voorzieningen ondersteunen maximaal twee major releases. 

Migratie en uitfasering van de latende release is dus noodzakelijk. 

Aanlevering Toepasbare Regels
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De idee tot afhandeling keten 3/3

Highlights - Indienen (STAM)
• De oplossing gaat uit van A- en B-versies van het STAM-bericht in de werkmap 
• Geen directe impact op het triggerbericht en de API’s 
• Afnemers kunnen zelf kiezen wanneer ze overgaan van A naar B



Door parallelle uitlevering van STAM-berichten in de werkmap kunnen 

afnemers ongehinderd met A-release en B-release berichten en API’s werken. 

Ketenpartijen zijn zelf verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van de 

content-release die wordt gebruikt tijdens het samenwerken. 
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Samenvatting concurrent versioning
• Concurrent versioning richt zich op de ondersteuning van twee major 

releases: A en B, B en C, etc. in twee ketens.

• De ondersteuning wordt voor de Plan tot publicatie (P2P) keten en Idee tot 
afhandeling (I2A) keten afzonderlijk uitgewerkt en gerealiseerd.

In PI17 wordt gestart met detailontwerpen en ontwikkeling voor: 

• Een A- en B-release voor STOP/TP in de P2P-keten

• Een A- en B-release voor STAM in de I2A-keten

P2P-keten I2A-keten



Downloadfunctie

Positionering en inrichting 
Downloadfunctie t.b.v. 
regelingversies
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Eisen gesteld aan downloadfunctie

Toegang

• Voor ‘iedereen’ toegankelijk 

• Beschikbaar voor brede groep: Leveranciers, Planbureaus, Bevoegde gezagen

• Dus niet via Digikoppeling

Functionaliteit

• Kunnen downloaden van een (geconsolideerde) regelingversie als pakket met:

o Bijbehorende GIO’s (waarnaar verwezen wordt op expressie-niveau vanuit 
de regeling)

o Bijbehorende OW-bestanden (totaalstand, dit is zonder historie)

Inhoud

• Aanlevering = Uitlevering

• Formaat waarmee leveranciers goed overweg kunnen

• Formaat waarmee leveranciers ook onderling kunnen uitwisselen



Positionering en inrichting
• De downloadfunctie wordt in het Open Stelsel voor Derden gepositioneerd. 

• De downloadfunctie wordt ingericht als REST-API, die conform de API-
strategie en URI-strategie:

o De DSO-ontwerpregels voor API’s en URI’s volgt;

o Beschikbaar wordt gesteld via het Knooppunt van DSO 
(Eis: API-B18);

o Publiek beschikbaar is en toegang wordt verleend via een API-key
(Eisen: API-B13 en API-E04);

o Vindbaar is en gedocumenteerd wordt op het Ontwikkelaarsportaal van 
DSO (Eisen: API-B39 t/m API-B42).

• De downloadfunctie werkt volgens het RESTful asynchroon verzoek-
antwoord patroon (§ 2.5.15 in de DSO API-strategie).



Knooppunt
• Virtualisatie API
• Gegevensuitwisseling
• Toegang
• Afdwingen ‘fair-use’

Open Stelsel

Bevoegd Gezag

Planbureau

Derden

Ontwikkelaarsportaal
• Documentatie
• API-Register
• Aanvraagformulier API-
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Globaal beeld downloadfunctie

❖ De Totaalstand API van Ozon wordt ook “los” aangeboden in het Open Stelsel. Om
de opzet van deze API generiek te houden, kunnen de geometrieën via een
“expand” functie worden uitgeleverd. Deze functie wordt door de downloadfunctie
niet gebruikt, want deze levert geometrieën enkelvoudig uit in GIO’s.

❖



Samenvatting downloadfunctie
• Toegang via API-key gekoppeld aan gebruiker en de download-API.

• Als dataset wordt uitgegaan van de regelingen in pre-productie die in 
werking zijn getreden.

• De bruidsschat wordt niet via de downloadfunctie uitgeleverd. Dit blijft 
buitenom (zoals het nu wordt gedaan).

Tijdslijn

• Afstemming met leveranciers in PI16 afronden

• Ontwerp in PI17, realisatie in PI18.
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