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1 Inleiding 
Dit document beschrijft de release note van BHK/LVBB van Q2.1. 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) via het 
informatiesysteem Ozon (Kadaster). 

 

1.1 Inhoud van de deze release 
Deze release bevat de gerealiseerde LVBB/BHK wijzigingen en Renvooiservice van Program 
Increment-17 (PI7.4 t/m PI17.5). 
 
 

1.2 Planning 
De planning is als volgt: 

Wat op pre-productie Installatie Verwachte 
vrijgave 

BHKV/LVBB  21-4-2021 24-4-2021 
Renvooiservice  10-02-21 11-02-21 

 
 

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

Omgeving Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 
Preproductie 24-4-2021 07-05-2021 Nnb Nnb 

 
De toekomstige data zijn onder voorbehoud. De inhoud van de releases is nog niet vastgesteld. In dit 
document wordt voor sommige onderdelen een indicatie gegeven. 
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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 Q1.2 Q2.1 
STOP 1.0.4 1.0.4 
CIMOW 1.0.5 1.0.5 
IMOW 1.0.3 1.0.3 
Schema's IMOW [xsd in zip] 1.0.3 1.0.3 
Waardelijsten IMOW* 1.0.8 1.0.8 

*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 
 
Nieuw : Proefregistratie in Ozon 
Opstellen en valideren van een zogeheten proefregistratie in Ozon. Tijdens het valideren wordt een 
proefregistratie gedaan. Dit houdt in dat een volledige ‘proefdoorlevering’ wordt gedaan naar OZON, 
inclusief OP- en OW bestanden. Op basis van deze ’proefdoorlevering’ doet OZON een 
proefregistratie in haar systeem met als doel om te valideren of een registratie van deze bestanden 
lukt, of dat er zich validatie-issues voordoen.  
 
 

2.4 Bekendmaken 
 
Raadplegen informatie objecten via joinid link (weer) mogelijk 
De bug ‘joinid link voor URI resolver van gml's (dc-bestand) werkt niet vanuit officiële publicatie ’ is 
opgelost. Dit betekent dat via https://zoek-eto.officielebekendmakingen.nl de join link geactiveerd 
kan worden en dat de het informatieobject getoond wordt op de kaart.  
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Visueel:  
/join/xxx link activeren door erop te klikken. 

 
Toont de kaart.  

 
 
 
 
Testgebieden 
Ambtsgebieden van testgebieden(eilanden) nu ook te gebruiken om naar te refereren. 
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Huidig schema verwerking publicatie 
Het publiceren van een omgevingsdocument wordt door het BHKV als volgt verwerkt.  
 Aanlevering dient u minimaal de dag voor publicatie te doen met "datum bekendmaken" van 

morgen. Na aanlevering wordt het document de volgende dag om 9 uur 's ochtends 
gepubliceerd. 

 Doorlevering vindt plaats via onderstaand schema. 
 KOOP kan worden gevraagd om de aanlevering te versnellen. Dit is een handmatig proces via de 

functioneel beheerder.  
 
 

 
 

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 
Geen nieuwe of gewijzigde functionaliteit 
 
 

2.9 Overig 
CVDR 
Een bekendmaking in de préproductieomgeving wordt op dit moment getoond in officiële 
bekendmakingen. De geconsolideerde regelingen (bv Omgevingsplannen) en geconsolideerde GIO’s 
(CIO’s) worden naar de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) gepubliceerd. Deze is 
nog niet in de preproductie beschikbaar. De frontend wordt nog getest en de integratie met de 
nieuwe CVDR portal nog vormgegeven. Wij gaan er vanuit dat in de loop van dit kwartaal de CVDR 
beschikbaar komt voor het raadplegen van de lokale consolidaties als onderdeel van de officiële 
publicatie-keten.  
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3 Renvooiservice 
Geen nieuwe of gewijzigde functionaliteit  
 
 

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: 
 

 Initieel besluit Tranche Status Q1.2 (Oud) Status Q2.1 (Nieuw) 
1 Omgevingsplan (Incl. Ambstgebied GIO) 1 Ja Ja 
2 Omgevingsverordening Provincie 1 Ja Ja 
3 Waterschapsverordening 1 Ja Ja 
4 Gemeentestad (langetermijnoplossing incl. 

OW-Ambtsgebied-object) 
1 Ja Ja 

5 Omgevingsvisie Provincie 2 Nee Ja 
6 Omgevingsvisie Gemeente 2 Ja Ja 
7 Projectbesluit 2 Nee Ja 
8 Ontwerpbesluit Omgevingsverordening 

(MVP) 
2 Nee  Ja 

10 Kennisgeving 2 Nee  Ja 
11 Instructie 3 Beschikbaar tot en 

met Ozon 
Nee 

12 Voorbereidingsbesluit 3 Nee  Nee (Mogelijk Q2.2) 
13 Reactieve interventie 3 Nee Nee (Mogelijk eind 

Q2) 
14 Vóór publicatie intrekken van een 

aangeleverd  besluit 
- Ja Ja 

 
TERMIJNAGENDA 

 Initieel besluit Tranche Termijn 
14 Ontwerpbesluit Omgevingsverordening (Volledig)* 2 Eind Q2 
15 Natura 2000 4 Eind Q2 
16 Afwijkvergunning 4 Eind Q2 
17 Programma 4 Q2.2 

 
* Deze heeft geen impact voor plansoftwareleveranciers 
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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 Status Q1.2 (Oud) Status Q2.1 (Nieuw) 
0 Omgevingsplan volledig intrekken en opnieuw 

publiceren  
Ja Ja 

0 Omgevingsvisie Gemeente volledig intrekken en 
opnieuw publiceren  

Ja Ja 

2 Wijziging artikelstructuur (toevoegen, verwijderen, 
wijzigen) 

Ja Ja 

3 Wijziging regeltekst (muv 3D) Ja Ja 
4 Wijziging van werkingsgebieden (GIO’s) Nee Q2.2 
10 Directe mutaties (directeMutatieOpdracht) Ja Q2.2 

 
Mutatie 3D is niet beschikbaar. Deze wordt in Q3 opgelost (Release A’) 
Directe mutaties heeft twee problemen: 

1. Deze werkt niet (meer) a.g.v. de proefregistratie. Dit kon niet tijdig worden opgelost. In Q2.2. 
is dit probleem opgelost 

2. Er is technisch probleem voor aanleveren via het BHKV. In het leveranciersoverleg van 20 
april is aangegeven dat de leveranciers toegelicht een nieuw CPA dienen te installeren. Over 
de planning hiervoor wordt separaat gecommuniceerd. Als punt 2 eerder dan punt 1 is 
opgelost dan is er is een workaround beschikbaar. 

 
Onderstaande tabel geeft via welk voorbeeld een mutatie is beproefd. 
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5 Beperkingen en workarounds 
 

5.1 Beperkingen 
 

 Item Beperking opgelost 
(verwacht) 

1 Het tonen van consolidaties op CVDR is nog niet 
mogelijk. 

De frontend wordt verwacht 
in de loop van dit kwartaal 
 

2 Werken met RD formaat is mogelijk, werken met 
ETRS89 formaat is nog niet mogelijk in de keten. 

Niet voor Q3 beschikbaar 

3 Downloaden van omgevingsplannen In Q3 beschikbaar 
4 De Directe Mutatie is niet via het BHKV actief. Er is 

een workaround via FB van KOOP 
In Q2.2. 

5 De extensie JPEG wordt nog niet ondersteund. Het 
formaat wel. Zie hieronder de workaround. 

In Q2.3. 

 
 

5.2 Opgeloste beperkingen 
 

 Item Beperking opgelost 
 

1 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. 

Met versie Q2.1 is dit 
probleem opgelost 

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

Met versie Q2.1 is deze bug 
opgelost.  
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5.3 Workarounds  
 
 

1. 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.  

2. Extensie JPEG, JPG 
De extensie JPEG wordt nog niet ondersteund. Indien de extensie wordt gewijzigd naar JPG dan 
worden de plaatjes meegenomen. Het formaat kan wel JPEG blijven. Letop dit geldt voor 
manifest.xml als voor besluit. In beide dient dan de extensie JPG gebruikt te worden.  
 

3. DirecteMutatie doorvoeren 
Om een DirecteMutatie door te voeren kunt u de payload (.zipfile) sturen naar 
lvbb.dso@koop.overheid.nl met het verzoek tot doorvoeren.  
 
 


