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Inhoud
In dit document wordt de highlights van de oplevering beschreven van de
business features die zijn gerealiseerd in PI-15.4. Dit document bevat volgende
onderdelen:
1. Highlight DSO-LV API niveau
2. Viewer (Regels op de kaart)
3. Ozon
4. Catalogus
5. Informatiehuis Ruimte (IHR)
6. KOOP – PR30 (LVBB)
7. KOOP – PR34
8. Toepasbare regels uitvoeren
9. Gebruikerstoepassingen (GT)
10.Omgevingsloket
11.Documentatie
12.Overzicht Known issues
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1. Highlight DSO-LV API niveau
Let op!
De volgende API's zijn vernieuwd. Raadpleeg hierover de API-store:
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/knooppunt/apistore/
CRUD RTRgegevens: ToepasbareRegels-CRUD-RTR-gegevens:
De API "RTR gegevens raadplegen” is een rest API voor het raadplegen van de registratie toepasbare regels (RTR). Met release 15 is de API aangepast, zodat
niet meer altijd alle activiteiten in één keer opgehaald hoeven te worden. Met de verbeterde API kunnen nu ook gericht activiteiten via filters opgehaald
worden. Een filter is bijvoorbeeld een OIN, de bestuurslaag of een zoekterm. Een andere wijziging aan deze API is dat paginering en sortering is toegevoegd.
Sortering is optioneel, maar paginering moet worden toegevoegd om alle resultaten op te halen.
In het geval u de API RTR gegevens raadplegen nu al gebruikt, dan is dit een wijziging die u moet doorvoeren om de service ook met de release 15 software te
kunnen gebruiken.
https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/toepasbare-regels/api/rtrgegevens/v1
Uitvoeren Gegevens: ToepasbareRegels-CRUD-RTR-gegevens:
Met release 15 van DSO-LV wordt een nieuwe API geleverd, namelijk "ToepasbareRegels-UitvoerenGegevens”. Momenteel is het alleen via de front end
applicatie van de RTR (https://pre.omgevingswet.overheid.nl/beheerportaal/rtr/home) mogelijk om de gegevens van de toepasbare regels te bekijken en via
de link “download XML” op te halen. Met deze nieuwe API kunnen direct de gegevens van de toepasbare regels en ook de toepasbare regel bestanden zelf
opgehaald worden. Het blijft natuurlijk ook mogelijk om op de link te klikken in de RTR front end en zo handmatig het sttr-bestand te downloaden.
https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/toepasbare-regels/api/toepasbareregelsuitvoerengegevens/v1
Nieuwe API: ToepasbareRegels-SamengesteldeRegistratieToepasbareRegelsServices:
https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/toepasbare-regels/api/samengestelderegistratietoepasbareregelsservices/v1

Highlights business features Viewer (Regels op
de kaart)
OZON:
•
OZON – Tonen instructieregels
•
OZON – Tonen omgevingsvisie en projectbesluit – stap 1 “Toon lijst met kaarten”
•
OZON – Tonen thema’s binnen een omgevingsdocument
•
OZON – Regels-op-Maat: Ophalen en tonen regelteksten
•
OZON – Vrije tekststructuur Divisies en Divisieteksten
•
OZON - Filteren op hoofdlijnen binnen document
•
OZON - Filteren op thema's binnen document
•
OZON - Verbeteren opschriften
•
OZON: Aansluiten op Ozon documenttype (en daarbij impliciet AMvB en omgevingsverordening in nieuwe / juiste structuur)
IHR:
•
IHR - Planteksten zonder <u> voor underline
Bijlagen:
•
Bijlagen: Divisies stijlen als divisie-tekst
Overig:
•
Toon waarschuwing bij historisch of verwijderd plan
•
Statische annotaties toevoegen aan regelteksten
•
Activiteit in GebiedsInfo > Bekijk regels
•
Gebiedsaanwijzingen op locatie > Bekijk regels
•
Kaarten (en kaartlagen) tonen op de kaart d.m.v. slider
•
Via selectie naar plannenlijst
•
Tonen omgevingswaarderegels
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Highlights business features Catalogus
•

Geonovum Waardelijsten - STOP/TPOD V1.0.x-V1.0.3 is beschikbaar in de StelselCatalogus

•

Verbeterde zoekfunctionaliteit - Zoeksuggesties tonen bij het typen in de zoekbalk van de Stelsel Catalogus

•

Zelf Bedienings Portaal Doorontwikkelen
- Bronnen opvoeren
- concept schema’s opvoeren
- oplossen enkel techn. debts.

•

Analyse aansluiten externe bronnen – aQuo en RTR aangesloten
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Highlights business features Informatiehuis Ruimte
(IHR)
•

Overbruggingsfunctie: gevalideerde afleidingsregels. Beslisregels, selectiecriteria voor de
planstapeling zijn gecontroleerd en geaccordeerd door BZK

•

Volledige laadactie van ruimtelijke plannen naar IHR. Verbeteringen aan de verwerkingsstraat
worden zichtbaar in de weergave van de planteksten.

•

Datakwaliteit: Verbeteren weergave IMRO planteksten. Verbetering van de aanlevering door IHR en
de weergave van de planteksten door VRK, inclusief DSO Toolkit

•

Tonen van een selectielijst op basis van een deel van de zoekterm

•

Ambtsgebieden tonen, dataset completeren en ontsluitingsmethode actualiseren
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Objectgerichte Ontsluiting Omgevingsdocumenten (Ozon)

Highlights business features Ozon
•

Muteren IMOW intrekken en vervangen volledig geïmplementeerd

•

Implementatie STOP v1.0 (1.0.3) volledig afgerond

•

Vector tiling: Ten behoeve van Vector tiling is de geautomatiseerde doorlevering van
geo-packages vanuit Ozon aan Viewer gerealiseerd. Dit zorgt voor performance winst .

•

Validatiematrix tranche A: validatie framework ivm de overgang van
documentgerichte validatie en verwerking van initiële XML bestanden naar een
objectgerichte mutatieverwerking op basis van in Ozon registratie aanwezige content.
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Highlights business features LVBB (PR30)
•

Update kaartmodule(formaat) met o.a. normen, groepen, symbolisatie

•

Het is nu mogelijk om een niet STOP bestand uit BWB (Basis Wetten bestand) aan Ozon
aan te leveren incl OW bestanden

•

KWS Valideren tranche 3, Afwijkvergunning, BHK, Implementatie STOP (uit
ketenwerksessies)
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Highlights business features KOOP (PR34)
•

Hardening / onderhoud STOP: Schematrons / business rules - GIO –DATA –AANLEVERING
(Deze uitbreidingen op de schematrons worden onderdeel van STOP 1.0.4 – release A. De schematrons
zijn onderhands uitgeleverd als preview voor de leveranciers en ketenpartners. De optionele business
rules zijn na afstemming)

• Schematrons implementeerbaar maken: vastleggen van validatieplannen waarin
schema’s en schematrons staan die gebruikt moeten worden.
(Uitgeleverd ter ondersteuning leveranciers voor controles op (voorbeeld)bestanden.)

• Aparte presentatiemodellen voor STOP en TPOD
• STOP is voorbereid om concurrent versioning te ondersteunen.
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Highlights business features Knooppunt
•

service Raadplegen gebruikersgegevens (GGS) aangepast zodat een gemachtigde de
gegevens van zichzelf en ook van de initiatiefnemer op kan vragen in één request, en
in één response de gegevens ontvangt.

•

Als een aanroepende applicatie een machtiging opvoert, wijzigt of raadpleegt, dan
worden de gegevens naar auditlogging geschreven, inclusief het DSO-Id, zodat
achterhaald kan worden voor welke gebruiker de gegevens zijn opgevoerd of
geraadpleegd.
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Highlights business features Toepasbare regels
uitvoeren













Nieuwe API “Uitvoeren services”, waarmee toepasbare regel bestanden opgehaald kunnen worden;
Aanpassing aan CRUD RTR Gegevens; (paginering/sortering, filteren op kenmerken); In het geval u de API RTR
gegevens raadplegen nu al gebruikt, dan is dit een wijziging die u moet doorvoeren om de service ook met de
release 15 software te kunnen gebruiken.
Zoeken activiteiten service naast projectlocatie uitbreiden met een werkzaamheid filter (nodig voor PR12).
Kunnen muteren van activiteitenstructuur uit OZON
Kunnen gebruiken van een lijn of vlak (terugkoppeling via kaart) - Als initiatiefnemer wil ik de locatie (=
werkelijke begrenzing) van de toepasbare regel kunnen zien in de vragenboom zodat ik kan checken of deze
wel of niet van toepassing is op mijn initiatief.
Als initiatiefnemer wil ik dat een door mij gemachtigde persoon een aanvraag/melding kan doen, waarbij voor
deze gemachtigde persoon gegevens uit de GGS worden opgehaald, zodat deze niet ingevuld hoeven te
worden.
Als initiatiefnemer wil ik een bepaalde activiteit meerdere keren kunnen opnemen in mijn project, zodat ik
deze in één keer kan indienen.
Kunnen uitvoeren van activiteiten over bestuurlijke grenzen heen
Als toepasbare regel maker wil ik dat bij het toepasbaar maken zoveel mogelijk geverifieerd wordt op
inconsistenties / onmogelijkheden, zodat voorkomen wordt dat ik fouten kan maken.
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Highlights business features Gebruikerstoepassingen
•

Mogelijkheid om als initiatiefnemer (persoon of organisatie) andere personen en/of
organisaties te machtigen

•

Als initiatiefnemer kan ik een vooraf ingevuld antwoord verbeteren. Vooraf ingevulde
wordt door het component voor toepasbare regels ingevuld en kunnen in opstellen,
aanvullen, maatregelencheck en verplichtingencheck voorkomen. Na een wijziging van
een vooringevuld antwoord wordt zowel het originele antwoord als het gewijzigde
antwoord getoond.

•

Een door de initiatiefnemer getekende projectlocatie wordt overal als kaartje getoond,
zodat hij weet welk gebied het betreft.
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Highlights business features Omgevingsloket
•

Verwijderen samenwerkmap door initiator (API)

•

Automatisch verwijderen van samenwerkmap na verstrijken bewaartermijn (DUTO)
(Indien een jaar na de start van een samenwerking deze nog niet “handmatig” is verwijderd, dan wordt deze
automatisch verwijderd door de DSO-LV, cfm. artikel 14.7a van het Omgevingsbesluit. Een maand
voorafgaand aan het automatisch verwijderen ontvangt de initiator een notificatie met een waarschuwing)
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Documentatie
• DSO-LV Algemeen https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
• Alle documentatie is te vinden op de ontwikkelaarsportaal:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/
•
•
•
•

Alles
Alles
Alles
Alles

over
over
over
over

omgevingswetbesluiten publiceren (STOP/TPOD)
toepasbare regels voor vragenbomen (STTR)
vergunningaanvragen en meldingen ontvangen (STAM)
samenwerkingsfunctionaliteit

• Standaard Officiële Publicaties STOP: https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/index.html
• Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD): https://www.geonovum.nl/geostandaarden/omgevingswet/STOPTPOD
• Omgevingswetbesluiten publiceren: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaalstelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/
• API Store (Pre-productie omgeving): https://pre.omgevingswet.overheid.nl/knooppunt/apistore/
• API-Register en toelichting https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/
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