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Doel van deze sessie

19/1/22

• Binnengekomen vragen / opmerkingen van leveranciers bespreken

• Wensen / aandachtspunten leveranciers ophalen v.w.b. al of niet uitleveren 

productieversie bruidsschat op PRE, zodat deze kunnen worden 

meegewogen bij besluitvorming hierover

• Overige wensen / aandachtspunten leveranciers m.b.t. (oefenen met) de 

bruidsschat bespreken => waar wordt de wereld van leveranciers beter 

van? 



Wat gingen we ook weer doen met de 
bruidsschat?

19/1/22

- Nu op PRE en DMO: oktoberversie 2021 JR + TR

- Bevindingen ihkv acceptatie door VNG en UvW op toepasbare regels 

zijn verwerkt

- Toepasbare regels nagenoeg compleet, zie Beschikbare toepasbare 

regels en behandeldienstinstellingen op oefenomgeving DSO - Aan de 

slag met de Omgevingswet

- Juridische regels worden nog gecorrigeerd nav bevindingen

- Veeg-AMvB in de maak met beperkte wijzigingen bruidsschat

- Impactanalyse door RWS WVL: activiteitID’s blijven stabiel 

- Veeg-AMvB wordt februari bekendgemaakt in Staatsblad

- Wijzigingen uit Veeg-AMvB worden verwerkt in productieversie bruidsschat

- Productieversie bruidsschat komt in april op PROD (afhankelijk van KB)

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/


Welke punten staan nu nog open?

19/1/22

• Eerder beschikbaar stellen downloadbare sets PROD-versie

• Wel/niet leveren bruidsschat in PROD voor voorlopers (met name 

relevant voor waterschappen)

• Wel/niet leveren PROD-versie bruidsschat op PRE in Q1 => 

besluitvorming in voorbereiding

• Instellingen toonbaar/verfijnbaar definitieve keuze => BZK en 

koepels verwachten hier binnenkort een knoop over door te 

hakken



Binnengekomen inhoudelijke vragen / 
opmerkingen
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• Er zitten tekstuele verwijzingen in de tekst van de bruidsschat. Deze zijn 

niet als zodanig geannoteerd (dus: als interne verwijzing). Als je dus de 

Bruidsschat hebt ingelezen mag je nooit meer aan de structuur zitten 

(tenzij je weet wat je doet en zeker weet dat er geen hernummering

plaatsvindt die effect heeft op de letterlijke verwijzingen.

• Begrippen komen dubbel voor (een NEN-norm) en zijn niet alfabetisch 

gesorteerd.

• Bruidsschat bevat een lege subparagraaf

• Opschriften ontbreken waar dat wel had gemoeten



Binnengekomen andere punten
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• Behoefte aan werksessie over de bruidsschat

• Vraag: voldoet deze sessie? Zo nee: wat is dan wel de behoefte?

• Punt dat je nu wel kan oefenen met bruidsschat, maar daar niet de exacte 

mutaties voor PROD kan voorbereiden

• Dat klopt inderdaad, zoals vorige keer ook al gezegd

• Oplossing zou kunnen zijn laden PROD-versie op PRE, maar dat heeft 

ook nadelen (namelijk: forse impact op PRE)

• Wat is daarover jullie mening?

• Helpt eerder beschikbaar stellen downloadbare sets, of maakt dat 

niets uit?



Gemaakte afspraken tijdens de sessie
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- Jitske brengt bij BZK en de koepels de wenselijkheid onder de aandacht 

van het werken met geannoteerde interne verwijzingen in de bruidsschat. 

Deze verwijzingen staan nu alleen in tekst, dit maakt de bruidsschat voor 

gemeenten erg lastig te beheren. Om werken met de bruidsschat werkbaar 

te houden voor gemeenten is het nodig dat in de productieversie wel met 

interne verwijzingen als annotatie wordt gewerkt.

- PROD-versie van de bruidsschat hoort echt geen inhoudelijke of technische 

fouten meer te bevatten. Leveranciers willen downloadbare sets graag zo 

vroeg mogelijk, zodat ze check kunnen doen op fouten, en BZK die indien 

mogelijk nog kan herstellen. Jitske bespreekt dit met BZK.

- Leveranciers willen graag inzicht in wat er precies wijzigt, eerdere 

tekstversie dan die van 1 februari is zeer welkom zodat deze kan worden 

nagelopen op fouten. Jitske bespreekt dit met BZK.



Gemaakte afspraken vervolg
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- Er komt een vervolgsessie met leveranciers over de bruidsschat als de PROD-

versie in STOP-TPOD er is. Dit wordt waarschijnlijk ergens in februari. Jitske 

schakelt met KOOP over geschikte datum.

- Meeste aanwezigen zouden graag PROD-versie bruidsschat op PRE willen 

hebben, Jitske neemt dit mee in notitie tbv besluitvorming. 

- Voorbeeldmutatie leveren zodat je de PROD-versie op PRE kan ‘namaken’ obv

oktoberversie wordt ingewikkeld gevonden, levert waarschijnlijk meer 

problemen op dan het oplost. 

- Volgende keer graag aandacht voor wat je precies met de bruidsschat kan en 

hoe dat moet. Iig Marco vragen om Ow-mutatie te laten zien. 

- Instellingen toonbaar/verfijnbaar: als hier iets wijzigt wat impact heeft op 

doorlevering vanuit STAM/STTR moet dat met VTH- en 

regelbeheersoftwareleveranciers worden besproken. Jitske stemt dit af met BZK.



Vervolg: slides van vorige keer

19/1/22

In het navolgende zitten de slides van de vorige sessie, voor wie die niet al 

had.



Wat betekent dat voor leverancier/BG?
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• Er kan gewoon geoefend worden met de bruidsschat door alle 

gemeenten en waterschappen, daar hoeft niet mee gewacht tot er een 

productieversie is

• Muteren bruidsschat is technisch mogelijk in PROD na laden daarvan, 

dus na april 2022

• Let op: ontwerp-mutaties wel, definitieve waarschijnlijk niet! 

• Leveranciers waterschappen: als de klant voor IWT in productie wil 

met definitieve wijzigingen van de bruidsschat, is het mogelijk 

verstandiger om geen bruidsschat op PROD te krijgen => graag in 

overleg met BZK en ADS! 

• Leveranciers gemeenten: hier speelt dit niet, omdat gemeenten ogv

de Omgevingswet geen definitieve wijzigingen van de bruidsschat in 

PROD mogen brengen voor IWT => als je daar geen bruidsschat 

levert krijg je verschil tussen juridische werkelijkheid en DSO



Wat gebeurt er op PRE?
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• Er moet nog besloten worden of de PROD-versie van de bruidsschat op PRE 

geladen wordt, doel BZK is dat uiterlijk begin Q1 te doen i.o.m. koepels

• Waarom wel:

• Er kan dan geoefend worden met precies die versie die op PROD staat

• Wijzigingen op PROD kunnen exact worden voorbereid op PRE

• Schone lei waar al veel geoefend is

• Waarom niet:

• Geen meervoudig bronhouderschap, we kunnen een bruidsschat die 

door een gemeente/waterschap gemuteerd is niet zelf muteren

• Verwijderen is heel veel werk en foutgevoelig

• Zou wederom kunnen neerkomen op legen PRE, dat is nadelig voor 

anderen (bijvoorbeeld provincies)

• Twee bruidsschatten naast elkaar wekt alleen maar verwarring en 

werkt niet als je ID’s stabiel wil houden



Wat doet gemeente die zsm na IWT 
gewijzigde bruidsschat wil hebben?
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- Nu: gemeente oefent op PRE, bedenk nu zo goed mogelijk wat je wil 

wijzigen en oefen daarmee

- Na publicatie Veeg-AMvB: check of deze beperkte wijzigingen nog 

impact hebben op voorgaande (zie ook impactanalyse op laatste concept)

- Als downloadbare set PROD-versie beschikbaar: verwerk in lokale 

software en bereid ontwerp-mutaties voor

- Wens is dit voor april te doen, precieze datum moet nog (maart?)

- Vanaf laden PROD-versie bruidsschat (april 2022): breng ontwerp-

mutaties in productie door vaststelling in GR en publicatie via LVBB

- Optie: gebundeld publiceren van meerdere mutaties vastgesteld in GR

- Na IWT: laat gemeenteraad definitieve mutaties vaststellen en publiceer 

deze via LVBB, dit kan vanaf 1 juli



Wat kan gemeente die weinig tijd /middelen 
heeft het beste doen?
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• Focus op dienstverlening: vervang in elk geval je lokale content 

uit OLO als je die hebt (overzicht is beschikbaar op ADS-site en via 

je RIO) en wil houden 

• Goede kans dat dit kan met alleen toepasbare regels, zinvol te 

oefenen voor IWT!

• Zie release notes bruidsschat op site ADS 

https://iplo.nl/@250824/release-notes-bruidsschat/

• Benut afwijkvergunning: afwijken van de bruidsschat kan met 

de BOPA, net als bij de rest van het omgevingsplan

• Oefen dat voor IWT!

• Focus op mogelijk maken gebiedsontwikkeling: je hebt tot 

2029 voor het omzetten van de bruidsschat, dus focus eerst op 

waar je mutaties nodig hebt om iets mogelijk te maken

https://iplo.nl/@250824/release-notes-bruidsschat/

