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Inhoud
In dit document wordt de highlights van de oplevering beschreven van de
business features die zijn gerealiseerd in PI-13. Dit document bevat volgende
onderdelen:
1. Highlight DSO-LV 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.Content in PRE-ETO omgeving (bij de vrijgave van de omgeving)
12.Documentatie
13.Overzicht Known issues
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Highlights met PI-13 gerealiseerde features in DSO-LV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productie omgeving is beschikbaar voor Loket (Regels op de Kaart), Knooppunt, LVBB, Ozon en Viewer
Publicatie van de Omgevingsregeling, Projectbesluit, AMvB’s, Bruidsschat is mogelijk
Tonen Omgevingsvisie (vrije tekstdeel)
Bruidsschatregels geïmplementeerd in Omgevingsplan en Waterschapsverordening
Stop 1.0 van de standaard is opgeleverd en met ingang van 3 april 2020 beschikbaar via de website van KOOP
De TPODs voor omgevingsdocumenten in versie 1.0 zijn beschikbaar via de site van Geonovum.
Versie 1.1.1 van de STTR en IMTR zijn beschikbaar
CIMOW en IMOW v.1.0 gepubliceerd
Waardelijsten IMOW v1.0 zijn beschikbaar
Tonen WRO-plannen met andere structuur:
STOP/TPOD Waardelijsten: de waardenlijst activiteiten is gepubliceerd
Waardelijsten: mogelijkheid om via API altijd laatste versie op te vragen
Datakwaliteit: Dekking plannen naar 100% o.b.v. valide GML: alle plannen benaderbaar via DSO-Viewer, d.m.v.
links naar de brondocumenten
Validatie: Validatiematrix versie 0.9 is opgeleverd
GIO 1.0 - (alleen geometrie) opgeleverd
Kunnen bepalen behandeldienst o.b.v. locatie: instellen van behandeldienst
Kunnen uitvoeren van bestuurlijke samenloop in toepasbare regels
Vertrouwelijk aangeven bij bijlagen
PDF bestand van verzoek in projectmap
Verwijderen werkmap
Vernieuwde SWF: metadata van documenten
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Highlights business features Viewer (Regels op
de kaart)
•
•
•
•
•
•
•
•

Tonen Omgevingsvisie (vrije tekstdeel, deel 1): hiermee kan de gebruiker de
vrije tekst bekijken via de speciale beleidstaak in de viewer.
Locatiekeuze in overeenstemming met gebruikerstoepassingen: verbetering
zoekingang: ‘Zoeken op locatie’ (auto suggest, digitoegankelijkheid)
Tonen activiteiten op locatie deel 1: Hiermee ziet een gebruiker op de
geselecteerde locatie de activiteiten op de tab Gebiedsinfo. (echter nog
zonder de bijbehorende regels en geo-info)
Tonen WRO-plannen met andere structuur: dit betreft de weergave van de
verschillende plandocumenten in de tab Inhoud. Deze weergave is in
overeenstemming gebracht met de weergave in Ruimtelijkeplannen.nl.
Zoeken op identificatienummers mogelijk gemaakt
Verbeelding werkingsgebieden aangepast voor een beter onderscheid
Verwerken laatste versie Toolkit (v10). Dit is voornamelijk te zien in de
layout van de plannenlijst
Productie omgeving is beschikbaar
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Highlights business features Catalogus
•
•
•
•

•
•
•
•

STOP/TPOD waardelijsten: de waardenlijst activiteiten is gepubliceerd.
Vervolg Ontwerp Federatieve bevragingen OZON (activiteiten) en RTR
(werkzaamheden)
Backwards compatible verbetering en vereenvoudiging [Opvragen API]
Waardelijsten: mogelijkheid om via API altijd laatste versie op te vragen

Waardelijsten: mogelijkheid om via API te filteren op eigenaar
Aansluiten van DSO-LV bronnen op de Stelselcatalogus
Concurrent versioning in de keten
Rol van de Catalogus rondom het publiceren van relatie leggen van
Activiteiten verduidelijken
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Highlights business features Informatiehuis Ruimte
(IHR)
•

•

•
•
•

Overbruggingsfunctie: Pons implementeren: verwerking ponsparameter in de API, tbv uitschakelen WRO plannen waarvan de
regels zijn opgenomen in het Omgevingsplan
Datakwaliteit: Dekking plannen naar 100% obv valide GML: alle
plannen benaderbaar via DSO-Viewer, dmv links naar de
brondocumenten
Opmaak IMRO plannen in DSO Viewer verbeteren (samen met
Viewer)
Concurrent versioning in de keten: gelijktijdig ondersteunen van
verschillende versies van de standaarden op productie
Uitsluitend relevante IMRO Planonderdelen in RP-API respons:
Overzichtelijke weergave van de linkjes naar planonderdelen in de
DSO Viewer
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Highlights business features Ozon
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Het doorvoeren van een nieuwe versie standaard STOP/STOD 0.98-3 kern
De validatieregels (OW en GEO) conform 0.98.3 Kern zijn uitgewerkt
Kapstok activiteiten omgezet naar 0.98.3 Kern en beschikbaar voor alle DSO
omgevingen
355 Casco plannen incl. 9 topactiviteiten VNG omgezet naar 0.98-3 Kern en
beschikbaar voor PRE-ETO omgeving. Dit ten behoeve van oefenen met
STTR

Omgaan met bijlagen en afbeeldingen is mogelijk
Levering Omgevingsvisie is mogelijk
Levering Projectbesluit is mogelijk
Uitbreiden toepasbaar API met juridische bron
Presenteren API is beschikbaar: gebiedsaanwijzing
Productie omgeving is beschikbaar

Releasenotest PI-13

30 juni 2020

Highlights business features LVBB (PR30)
• STOP versie 1.0 van de standaard is opgeleverd en met ingang van
3 april 2020 beschikbaar via de website van KOOP.
• Intrekken van een aangeleverd besluit (voor publicatie)
• Direct opvoeren van een doc. in LVBB
• Aanvullen en implementeren validaties en gedrag Validatiematrix
• Implementatie NABS voor GIO's
• Ontwerp aansluiting CVDR en Wetten.nl
• Productie omgeving is beschikbaar
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Highlights business features KOOP (PR34)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidatie: Toestand van een geconsolideerde GIO incl. tijdstempels
Consolidatie: Toestand van gecons.tekst incl. tijdstempels
Aanpassen STOP schema’s t.b.v. genereren publicatieblad
Ontwerpbesluit: Regelingversie ontwerpbesluit
Validatie: Validatiematrix is opgeleverd
Beëindiging regeling en of GIO n.a.v. Pact Monnickendam
Normen GIO 1.0 (geo + waarden)
GIO 1.0 - (alleen geometrie)
GIO 1.0 - Deel/geheel relaties GIO
Proefversie GIO.xsd + voorbeeldbestanden
Omgevingsregeling naar 0.98-Kern
Ontwerp Omgevingsverordening
Bruidsschat Omgevingsplan en Waterschapsverordening
Bruidsschat versie 0.98-Kern
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Highlights business features Knooppunt
• Kubernetes: betreft de componenten van Knooppunt en de
Wasstraat migreren naar Kubernetes.
• Productie omgeving Knooppunt is beschikbaar: Knooppunt is
op opgeleverd op Kubernetes platform.
• Door SIG is een check gedaan op kwetsbaarheden v.w.b.
gebruikte open-source software. De in de SIG-scan
gevonden kwetsbaarheden zijn opgelost.
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Highlights business features Toepasbare regels
uitvoeren
•

•

•

•
•

•

Kunnen bepalen behandeldienst o.b.v. locatie: instellen van behandeldienst,
waarbij rekening gehouden wordt met een locatie, zodat een verzoek naar de
op een bepaalde locatie relevante behandeldienst gerouteerd kan worden.
IMOW-ID activiteit meegeven aan bepalen (sub)activiteiten t.b.v. het
indienen van een aanvraag of melding en deze meegeven met het
uiteindelijke verzoek tijdens de verzoekroutering
Het verwijderen van toepasbare regels: mogelijkheid als (stelsel)beheerder
de al geldige STTR-bestanden uit de RTR te kunnen verwijderen op een
bepaalde omgeving.
Multipolygonen kunnen worden gebruikt in de keten Ozon – RTR – Loket.
Logging kunnen gebruiken om te achterhalen waar problemen in de
componenten en/of services van het Uitvoerencomponent, de RTR en de
afhankelijke services liggen.
Kunnen uitvoeren van bestuurlijke samenloop in toepasbare regels.
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Highlights business features Gebruikerstoepassingen
•

•

•

•

•

Vertrouwelijk aangeven bij bijlagen: BG kan aangeven of een
bepaalde bij een activiteit gevraagde bijlage vertrouwelijke
informatie zou kunnen bevatten (kenmerk: potentieel vertrouwelijk).
Behandeldienst nauwkeuriger bepalen: het Bevoegde Gezag kan op
basis van locatie en (sub-) activiteiten een verzoek al dan niet door
een Behandeldienst laten behandelen.
PDF van verzoek in projectmap: voor de initiatiefnemer wordt van
elk ingediend verzoek (definitief of omgevingsoverleg) een PDF van
het verzoek gemaakt.
UX verbeteringen: er is een divers aantal verbeteringen in
schermafhandeling doorgevoerd in ‘opstellen’, ‘aanvullen’,
verplichtingencheck’ en ‘maatregelcheck’.
Verwijderen werkmap: het Bevoegde Gezag kan via de service
"Verwijderen" verzoek een verzoek verwijderen.
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Highlights business features Omgevingsloket
•

•
•
•
•

Refresh Token: indien een gebruiker langer dan een uur werkt
binnen het loket of een portaal, dan moet het token ververst
worden en de applicatie moet blijven werken.
Loket live (Productie omgeving) tbv Prov. verordeningen
WCAG update en toolkit: Digitoegankelijkheid van het loket is een
wettelijke eis
Relatie kubernetes migratie: betreft de loket
API specificatie conform API strategie DSO opgeleverd: de APIspecificatie is in overeenstemming gebracht met de API-strategie
van het DSO
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Highlights business features Omgevingsloket
Samenwerken
•
•
•
•
•

Nieuw veld toegevoegd: Laatst Aangepast Door <Naam>
Ophalen metadata documenten uit werkmap
Ophalen metadata documenten uit Samenwerk map
Gebruikerstoepassing (GT) "Samenwerken" aan de behandeling van
een verzoek
Praktijkproef met ODMH/Gouda uitgevoerd (als vervolg in PI-12)

 Er is voor SWF een nieuwe handleiding beschikbaar
voor PI-13
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Content in PRE-productie omgeving
Alle Omgevingswetbesluiten die vóór
woensdag 22 april 2020 zijn gepubliceerd,
zijn weer beschikbaar op de PRE-productie
omgeving.
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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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Overzicht ‘known’ issues

Zie, bijlage!
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