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1 Inleiding
Dit document beschrijft de release note van BHK/LVBB van Q1. De release note is ingedeeld naar
services van het LVBB / bronhouderskoppelvlak (BKV) en de Renvooiservice.
De LVBB/BHK is in het leven geroepen zodat overheden maar één keer een officiële publicatie en
bijbehorende Omgevingswetinformatie hoeven aan te leveren aan een centrale voorziening. De LVBB
draagt zorg voor:
 De bekendmaking of publicatie volgens de juridische vereisten.
 voor besluiten: opname van de besluiten, en de geconsolideerde regelingen die daaruit
volgen, in wetten- en regelingenbanken en registers, volgens wettelijke vereisten.
 doorlevering van de resulterende geconsolideerde regelingen en bijbehorende
Omgevingswetinformatie aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

1.1 Inhoud van de deze release
Deze release bevat de gerealiseerde LVBB/BHK wijzigingen en Renvooiservice van Program
Increment-17 (PI17.3).

1.2 Planning
De planning is als volgt:
Wat op pre-productie

Installatie

BHKV/LVBB
Renvooiservice

09-03-21
10-02-21

Verwachte
vrijgave
09-03-21
11-02-21

1.3 Releasehistorie en komende releases
In dit kwartaal zijn de volgende releasen op de omgevingen geïnstalleerd.
Omgeving
Preproductie

Q1.1
12/2/21

Q1.2
9/3/21

Q1.3
23/3/21

Q1.4
6/4/21

De toekomstige data zijn onder voorbehoud. De inhoud van de releases is nog niet vastgesteld.
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2 Bronhouderskoppelvlak, LVBB en renvooiservice
2.1 Geldende versie van de standaard
Pré productie bevat de volgende versie van de standaard:
Standaard
STOP
OMOW
CIMOW
IMOW
Schema's IMOW [xsd in zip]
Waardelijsten IMOW*

Q1.2
1.0.4
1.0.3
1.0.5
1.0.3
1.0.3
1.0.8

Q1.1
1.0.4
1.0.3
1.0.5
1.0.3
1.0.3
1.0.6

*Waardelijsten IMOW (Geonovum) zijn backwards-compatible (bij z-wijzigingen), 1.0.8 = 1.0.6 + ‘extra waarden’ (er zijn
geen waardes verdwenen).

2.2 BHKV
Het BHK en de Keten van Plan tot Publicatie is gebaseerd op de nu geldende versie van de standaard

2.3 Valideren


Kadastervalidatie van geometrieën op een precisie van 3 decimalen is aangezet (conform
standaard).



Validatie op het wel/niet verplicht stellen van OW-data waarvan minimaal OW-manifest.xml
verplicht is. Validatie middels onderstaande tabel.

Opdrachttype

Inhoud

validatieOpdracht
validatieOpdracht
publicatieOpdracht
publicatieOpdracht
breekPublicatieAfOpdracht
valideerRegelingVersie
registreerRegelingVersie
valideerDoorleverenRegelingVersie
doorleverenRegelingVersie
valideerGio
publiceerGio
valideerCio
publiceerCio
validatieDirecteMutatieOpdracht
directeMutatieOpdracht

besluit
kennisgeving
besluit
kennisgeving
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
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OW-data
verplicht
JA
NEE
JA
NEE
NEE
JA
JA
JA
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
JA

OW-data
toegestaan
JA
NEE
JA
NEE
NEE
JA
JA
JA
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
JA



(validatie op) Geen intrekkingsdoel in manifest-ow.xml bij een RegelingTijdelijkdeel.
Besluiten met een RegelingTijdelijkdeel (voorbereidingsbesluit, reactieve interventie) kunnen
verwerkt worden door de LVBB, zodat de besluiten bekendgemaakt en geconsolideerd
kunnen worden.



OZON validatie: De validatie van het zoeken naar een geldig Bestuurlijkgebied is gewijzigd,
als de datum geldigOp gelijk is aan de datum geldigVanaf die in de database staat, dan wordt
dit goedgekeurd.

2.4 Bekendmaken
Geen nieuwe of gewijzigde functionaliteit

2.5 Afbreken
Geen nieuwe of gewijzigde functionaliteit

2.6 Raadplegen
Geen nieuwe of gewijzigde functionaliteit

2.7 Schematrons
Geen nieuwe of gewijzigde functionaliteit

2.8 Waardelijsten
In de KOOP waardenlijsten zijn een aantal zaken gewijzigd maar niet vermeld in de release note Q1.1.
Bij deze worden de wijzigingen alsnog vermeld:
De waardelijst soortinformatieobject.xml is verwijderd in 1.0.3 omdat:
SoortInformatieobject zegt iets over hoe een GIO wordt gebruikt, niets over de GIO zelf, welke alleen
de juridische vastlegging van de begrenzing van een gebied is. Als dit een eigenschap van een GIO
blijft, zou je de metadata van de GIO moeten wijzigen op het moment dat je hetzelfde gebied op een
tweede of derde manier zou willen gebruiken." Soort informatie object had (in STOP 0.98) drie
waarden: werkingsgebied, pdf-document en Pons. Het idee van de GIO is, zoals aangegeven in het
issue, dat het een juridische vastlegging van de begrenzing van een gebied is. En niet hoe dat gebied
gebruikt wordt. Dezelfde GIO kan zowel het werkingsgebied aanduiden alsook functioneren als Pons.
In de metadata van een GIO is nu het element formaatInformatieobject opgenomen waarmee
aangegeven kan worden of een informatieobject een geoinformatieobject(GIO) of pdf-document is.
Dit zijn de twee type informatieobjecten die op dit moment meegeleverd kunnen worden bij een
besluit. Wat er met het informatieobject moet gebeuren, wordt aangegeven met de
publicatieinstructie.
Hoe de GIO verder geïnterpreteerd moet wordt, als werkingsgebied of pons, hangt af van de context
waarin naar de GIO verwezen wordt. Op dit moment wordt de context alleen via IMOW-annotaties
beschreven omdat er binnen STOP (nog) geen noodzaak voor is.

Pagina 5 van 10 releasenote LVBB 2021 Q1.2

Nieuw: Soortbestuursorgaan.xml
Soortbestuursorgaan geeft de waarden voor soortBestuursorgaan, zoals vermeld op
https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/1.0.4/data_xsd_Element_data_soortBestuursorgaan.html
Deze is toegevoegd vanwege de bevinding:
Bij decentrale regelgeving wordt aangegeven als metagegeven welk bestuursorgaan binnen het
betreffende Openbaar Lichaam verantwoordelijk als "actor" was voor het onderhavige besluit (denk
aan: "burgemeester", "College van burgemeester en wethouders", "Provinciale Staten", enz.). Dit
metagegeven is nu nog niet gemodelleerd in MetadataBesluit. De waarde moet worden aangegeven
door het BG, deze kan niet zonder meer worden afgeleid uit het soort regeling. Voor de toegestane
waarden moet een waardelijst worden opgesteld. De TPOD's beschrijven per instrument wat welke
bestuursorganen bevoegd zijn het besluit vast te stellen (H. 2, tabel juridische kenmerken). De
informatie wordt met als label "Vastgesteld door" getoond op het portaal voor geconsolideerde
decentrale regelgeving (Zie bijv.
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Alkmaar/640292/CVDR64029
2_1.html).
Hoewel bij centrale regelgeving de actor wel in de ondertekening vermeld wordt, wordt deze
momenteel niet getoond als metagegeven bij bekendmaking of geconsolideerde regelgeving.
Te vinden in de STOP standaard issue lijst: https://gitlab.com/koop/STOP/standaard/-/issues/70

Nieuw: soortgepubliceerdwork.xml
soortgepubliceerdwork is alleen interessant voor consolidaties, zoals staat gedocumenteerd in
https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/1.0.4/cons_xsd_Element_cons_soortGepubliceerdWork.html
Deze wordt vooralsnog alleen gebruikt voor de juridische verantwoording, iets dat tussen de LVBB en
de portalen van KOOP gebruikt wordt.

2.9 Overig
Kadaster heeft de Ambstgebiedenservice in pré productie operationeel.

3 Renvooiservice
Geen nieuwe of gewijzigde functionaliteit
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4 Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten
Deze releasenote geeft een overzicht van de initiële besluiten en basismutaties van STOP 1.0.4 en
IMOW v1.0.3. De van deze besluiten afgeleide voorbeeldbestanden kunnen dienen als technische
referentie voor de bestanden die leveranciers aanleveren aan het BHK. De voorbeeldbestanden zijn
getest in de van Plan tot Publicatieketen en werken op de pre-productieomgeving. Een aantal
voorbeeldbestanden komen in de loop volgende week, dit kwartaal of volgend kwartaal als definitief
beschikbaar. Definitieve voorbeeldbestanden zijn/komen beschikbaar op
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD#voorbeeldbestanden

4.1

Initiële besluiten

Onderstaand het overzicht van de initiële besluiten, hun status in de plan tot publicatieketen en de
beschikbare voorbeeldbestanden in de Plan tot Publicatieketen:

1
2
3
4
5
6

Initieel besluit
Omgevingsplan (Incl. Ambstgebied GIO)
Omgevingsverordening Provincie
Omgevingsvisie Provincie
Omgevingsvisie Gemeente
Waterschapsverordening
Instructie

7
8

Projectbesluit
Gemeentestad (langetermijnoplossing incl.
OW-Ambtsgebied-object)
9 Voorbereidingsbesluit
10 Ontwerpbesluit Omgevingsverordening
11 Kennisgeving
12 Reactieve interventie

Status Q1.2 Beschikbaar
Ja
Ja
Q1.4
Ja
Ja
Beschikbaar tot en met
Ozon (t/m viewer na Q1)
Q1.4
Ja

Voorbeeldbestand
Ja
Ja
Concept
Ja
Ja
Concept

Q1.4
Q1.4
Q1.4
Q2

Concept
Concept
Concept
Nee

Concept
Ja

4.2 Basismutaties
Onderstaand het overzicht van de basismutaties, hun status in de plan tot publicatieketen en de
beschikbare voorbeeldbestanden in de Plan tot Publicatieketen:
Mutatie
0
0
2
3
4
10

Omgevingsplan volledig intrekken en opnieuw publiceren
Omgevingsvisie Gemeente volledig intrekken en opnieuw
publiceren
Wijziging artikelstructuur (toevoegen, verwijderen, wijzigen)
Wijziging regeltekst
Wijziging van werkingsgebieden (GIO’s)
Directe mutaties (directeMutatieOpdracht)
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Status Q1.2 Voorbeeldbeschikbaar bestand
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Q1.4
Ja

Concept
Ja
Concept
Ja

Bovenstaande tabel geeft via welk voorbeeld een mutatie is beproefd.
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5 Beperkingen en workarounds
5.1 Beperkingen
Item
1

2

Besluiten kunnen hierdoor na validatie toch worden
afgekeurd/niet worden verwerkt (dit geldt niet voor
de gepubliceerde voorbeeldbestanden).
Om het validatieproces sluitend te krijgen gaat
Kadaster de proefregistratie in Ozon implementeren.
Het tonen van consolidaties op CVDR is nog niet
mogelijk.

3

Joinid link voor URI resolver van gml's (dc-bestand)
werkt niet vanuit officiële publicatie

4

Werken met RD formaat is mogelijk, werken met
ETRS89 formaat is nog niet mogelijk in de keten.
Downloaden van omgevingsplannen
De voorbeeldbestanden mutaties zijn nog niet
gecheckt op werking icm de Ambtsgebiedenservice.
Dit kan leiden tot publicatie van een nieuwe versie
van de voorbeeldbestanden.
De reeds gepubliceerde voorbeeldbestanden zijn
nog niet gecheckt op geometrieën op een precisie
van 3 decimalen. Dit kan leiden tot publicatie van
een nieuwe versie van de voorbeeldbestanden.

6
7

8

Beperking opgelost
(verwacht)
Huidige verwachting in Q2
beschikbaar in Preproductieomgeving.

Een tijdelijke frontend
verwacht in Q1.3
Er is tijdelijk een wordaround
in Q1.3 wordt een oplossing
geïmplementeerd
Niet voor Q3 beschikbaar
In Q3 beschikbaar
Q1.3

Q1.3

5.2 Opgeloste beperkingen

5

Item

Beperking opgelost

De ambtsgebieden gaan nog niet mee in de uitrol.

Q1.2
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5.3 Workarounds
1. joinid link voor URI resolver van gml's (dc-bestand) werkt niet vanuit officiële publicatie
In de terugmelding richting BG is een publicatie ID bekend, hieronder geel:
___________________________________________________________
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<publicatieVerzoekResultaat
xmlns="http://www.overheid.nl/2017/lvbb"
xmlns:stop="http://www.overheid.nl/2017/stop">
<uitkomst>succes</uitkomst>
<verslag>
<idLevering>OOWVKW001-Bekendmaking_Sanity_check_103-gen--20210208-080846</idLevering>
<tijdstipVerslag>2021-02-08T07:44:18.251Z</tijdstipVerslag>
<meldingen>
<melding>
<stop:code>PUB-0001</stop:code>
<stop:ernst>informatie</stop:ernst>
<stop:soort>technisch</stop:soort>
<stop:categorie>inhoudelijk</stop:categorie>
<stop:beschrijving>betreft publicatie id dc-2021-215</stop:beschrijving>
<stop:metadata>
<stop:uitspraak property="OVERHEIDop.identifier">dc-2021-215</stop:uitspraak>
<stop:uitspraak property="FRBRuri">/join/id/regdata/gm1783/2020/ambtsgebiedRGL-20200811-143625RGL20210208-080846/nld@2020-02-05;8</stop:uitspraak>
</stop:metadata>
</melding>
</meldingen>
<voortgang>registratie-voltooid</voortgang>
</verslag>
</publicatieVerzoekResultaat>

__________________________________________________
Met de ID kun je via officielebekendmakingen het plaatje als volgt tonen:
 Neem url https://zoek-eto.officielebekendmakingen.nl/
 Voeg id toe en ‘ /1/html’
En met de opgebouwde url link : https://zoek-eto.officielebekendmakingen.nl/dc-2021-215/1/html
Wordt het plaatje getoond.

2. Schematrons
De Kop bij Divisietekst is in STOP 1.0.4 verplicht. In de LVBB is de Kop bij de Divisietekst als optioneel
geïmplementeerd. Dit is vooruitlopend op versie B van de standaard.

Pagina 10 van 10 releasenote LVBB 2021 Q1.2

