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1 Verslag 

1.1 Mededelingen 

 

• B.L. meldt dat de rapportage van de 1e testweek IKT vandaag op de website wordt gepubliceerd 

1.2 Presentaties N.J. (Geonovum) 

 

• Toelichting consultatieversie projectbesluit 

• Toelichting doorontwikkeling projectbesluit 

• Toelichting PDF bijlagen 

 

De presentatie van N.J. wordt na het overleg verspreid 

1.3 Presentaties P.M. (KOOP) 

 

• Toelichting tweetal openstaande problemen, respectievelijk m.b.t. doorleveren geometrie bij intrekken en 

m.b.t. ontwerpregeling II (actuele status openstaande bugs zie website KOOP/LVBB 

• Toelichting PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie) en de relatie met bijlagen in omgevingsbesluiten. 

• Toelichting basischeck. De notitie is voorafgaand aan het overleg verspreid 

 

- Aansluiten op PLOOI levert een aantal vragen op die deels direct zijn beantwoord en deels door P.M. en 

F.R. zullen worden uitgezocht.  

o PLOOI als oplossing voor PDF’s biedt voordeel dat het bevoegd gezag later nog bij het 

besluit middels PLOOI nog documenten kan toevoegen 

o Deze oplossing is sinds kort beschikbaar. Aansluiten op PLOOI is voor bevoegd gezagen 

verplicht sinds 1 mei 2022 

o  Aansluiten via de Plansoftware is een keuze. Geen verplichting. De enige voorwaarde is 

dat er een verwijzing vanuit het besluit wordt opgenomen 

o De planleveranciers zullen worden meegenomen in de vervolgfase (API specs en 

verwijzing) 

 

- De notitie basischeck stuit niet op bezwaren van de aanwezige leveranciers 

o N.a.v. een vraag van A.S. m.b.t. de gevolgen van niet voldoen aan de basischeck geeft 

P.M. aan dat in dat geval niet kan worden aangeboden op productie 

 

De presentaties van P.M. worden na het overleg verspreid 
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1.4 Presentatie D.J. (TBO/Kadaster) 

 

• Toelichting komende activiteiten op de diverse omgevingen 

• De verschillende communicatiekanalen m.b.t. releases en bevindingen zijn bij elkaar gezet in zijn 

presentatie 

 

De presentatie van D.J. wordt na het overleg verspreid 

 

1.5 Toelichting P.W. m.b.t. bruidsschatten 

 

• De laatste informatie is door J.B. op donderdag 2 juni per mail verstuurd 

• P.W. wijst nog op de mogelijkheid om donderdag 9 juni van 15:00 tot 17:00 uur bevindingen te 

bespreken. 

1.6 Rondvraag 

 

• Er is behoefte aan meer regie op de tijden van de onderwerpen zodat leveranciers kunnen kiezen welk 

onderdeel zij wel/niet willen volgen. 

 

2 Actielijst 

 

Eigenaar Actie 

N.J. Aanleveren PowerPoint (projectbesluit/doorontwikkeling daarvan/pdf 

bijlagen) 

P.M. Aanleveren PowerPoint PLOOI 

D.J. Aanleveren PowerPoint release management 

P.M. / F.R. Plannen vervolg m.b.t. PLOOI 

 


