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Verslag TOP 21-06-2022 15:00 – 16:15 

 

1. 15:00 uur: Opening en mededelingen 

• Fysieke meeting in de middag gaat niet door om agenda-
technische redenen, opnieuw afspreken. 

• Voorkeur Leveranciers is om het digitaal te blijven doen. 

2. Ontwikkeling: 

• Overzicht van issues/bugs in de planketen  

0. PM: issues planketen: 158454: fout in bugfix wordt 
onderzocht  

1. Volgende week na legen en vullen worden issues met 
status “wacht op release” gereleased naar ACC. 

• Problemen en Oplossingen 

0. BL: ketentest rapportages staan op de website. Status 
van het testen van de verschillende ketens. Komende 
week publicatie resultaten derde testweek. Bij 
belemmeringen in lokale software wordt dit 
geregistreerd, geanonimiseerd. 

1. Artikelsgewijze toelichting (is release B) wordt een 
workaround voor gezocht.  

2. De aangedragen productrisico’s worden opgenomen 
de in de lijst. Ook hier oplossingsrichtingen voor 
zoeken.  

3. On-site meeting voor nodig voor bovenstaande twee 
punten. Wanneer kan deze afspraak plaatsvinden. 
Onder punt 5 datum prikken. (red: staat nu op 15 juli 
gepland) 

4. AS (Nedgraphics): inventarisatie zou eerst 
plaatsvinden online of on-site. Voorstel: digitaal 
houden, niet voor on-site. LK (Tercera): idem. AB 
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(Moxio) idem. Er wordt een online special 
georganiseerd. Datumprikker graag invullen. 

• Download GIO  

0. PM: einde PI download GIO ism Kadaster nog niet 
helemaal af. Een systeemkoppeling is nodig, en 
oplossing moet geschikt zijn voor alle planleveranciers. 
Workshop wordt georganiseerd, niet iedereen heeft al 
gereageerd op de oproep. Deze wordt opnieuw 
verstuurd. 

3. Implementatie op de oefenomgeving: 

• Legen en laden van de productieversie bruidsschat en 
overige Rijkscontent 

0. Deze week KATO gevuld in plm 8 uur, gaat 
voorspoedig, bruidsschatten zijn met script geladen. 
Nu toepasbare regels opvoeren. Proces is robuuster 
door script, wordt ook op Oefenomgeving op die 
manier geladen. 

1. Planning voor Oefenomgeving: gaat op 27 juni van 
start, afronding 1 juli. Wanneer eerder klaar, dan ook 
eerder vrijgeven. 

2. AB: oefenen zonder bruidsschat kan dat al vanaf 30 
juni ivm klantwens? Antw: Waarschijnlijk niet, het 
BHKV staat dicht tot het moment dat de bruidsschat 
volledig is geladen. Omgeving moet actief vrijgegeven 
worden, misschien is dat eerder. Als dat zo is dan 
wordt er een seintje gegeven. 

• Uitrol op de oefenomgeving en releasenotes 

0. Komende week geen verstoringen van de 
beschikbaarheid anders dan gepland. Volgende week 
wordt efficiënter uitgerold door te combineren met 
legen. In KATO moet testcontent geladen zijn zodat de 
laatste software testen gedaan kunnen worden. Maar 
dat paste niet ivm testen van de leegactie voor BS in 
de oefenomgeving. Daarom een bescheiden uitrol 
komende week met alleen een LVBB en Viewer 
component. Nodig met name voor de nieuwe tijdreis 
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feature om de “wat gold er toen” vraag kunnen stellen 
vanuit de Viewer. 

4. Standaard: de presentatie zal worden verspreid 

• symbolisatie punten en lijnen, terugkoppeling 

0. geen opmerkingen bij dit onderdeel 

• hoe om te gaan met OW-info bij het laten vervallen / 
beëindigen van objecten  

0. voorstel vanuit standaard: deze artikelen niet 
annoteren, alleen het STOP kenmerk “vervallen” of 
“gereserveerd” geven. 

1. Vragen vanuit het standaarden team: Is dit voor de 
toekomst een oplossing? Aangenomen wordt dat de 
concepten “gereserveerd en vervallen” niet door 
decentrale overheden gebruikt worden? Hoe groot is 
dit probleem dus. Wordt er onderscheid gemaakt 
tussen op en ow in de plansoftware. 

2. Meerdere leveranciers: er wordt niet in alle software 
onderscheid gemaakt tussen OP en OW in het 
onderliggende datamodel. Het concept “gereserveerd” 
wordt wel degelijk gebruikt. Regeltekst annotatie komt 
niet bij alle voorkomens van artikelen voor. 

3. Vraag wordt gesteld: Worden artikelen die doorgevoerd 
zijn in het omgevingsplan niet vervallen in het tijdelijk 
regelingdeel? 

4. Conclusie van dit item: De vraag wordt ook schriftelijk 
nog voorgelegd aan de leveranciers, en tevens aan de 
BLM’s. 

• bij waardelijst type norm is een te diep niveau opgenomen en 
dit wordt aangepast (deprecated) 

0. Dit komt voor uit een vraag vanuit een bepaalde 
gemeente (Eindhoven) 

1. Oplossing 2 heeft voorkeur vanuit standaard.  

2. AB en LK: liever niet doen, leidt af. Stabiliteit gaat voor. 
Ook kleine wijzigingen zijn werk. Verwijderen nooit 
doen. Beter alle kleine wensen en verbeteringen 
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verzamelen en dan bewust doorvoeren. AS: optie drie, 
maar liever nu even niet. AB: alle oplossingen 
acceptabel. 

3. TBO: met achterban zal bekeken worden of dit in een 
proces gegoten kan worden als aanvulling op het 
bestaande funnelproces. 

4. AB: niet overal wordt zo netjes omgegaan met 
waardelijsten. Voorbeelden van verwijderingen zijn er 
maar dit is niet wenselijk. 

5. Conclusie van dit item: er wordt een oplossing gekozen 
waarbij leveranciers niet gedwongen worden iets te 
veranderen. Toevoegen is eventueel mogelijk maar 
verwijderen niet.  

5. Inbreng vanuit leveranciers: 

• Vragen vanuit operationeel overleg 

0. Geen  

• Leveranciersissues 

0. AS: last van EK proces door gebrek aan duidelijkheid. 
Wat gebeurt er nu met de planning, blijft deze 
overeind? Klanten worden nerveus. Antw TBO: ja de 
IWT op 1 januari 2023 blijft staan maar het besluit over 
het KB komt in oktober.  

1. AS: Zorgen over risico’s rond implementatie 
meervoudige projecten en chronologie en samenloop, 
plan-plan uitwisseling. BL: stuur BG’s naar mij toe voor 
inventarisatie IKT casuïstiek. Lijstje nodig met dit soort 
issues en zorgen. AS zorgt voor lijstje.  
Lieuwe aanvullend: de keten moet ook de 
ingewikkelder scenario’s ondersteunen voor 
vertrouwen. Zoals meervoudige tijdelijk regelingdeel. 
De hele keten doorlopen: start vanuit gemeente 
motivering/opdracht, dan stedenbouwkundig bureau, 
ontwerpbesluit, vastgesteld besluit, kennisgevingen, 
provincie voorbereidingsbesluit meerdere gemeenten, 
en tijdelijk regelingdelen intrekken. Dit alles moeten we 
als keten kunnen. Moet in geheel goed getest worden, 
ook de meer uitgebreide plannen met meerdere GIO’s 
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etc. GIO’s voor natuur netwerk bijvoorbeeld, in 
meerdere varianten. Ook: omgevingsverordening met 
reactieve interventie is een voorbeeld van zo’n 
scenario. 

2. BL: toevoegen aan product risico lijst, vanaf fase 2 
worden ook samenwerkingscombinaties uitgenodigd 
voor dit soort uitgebreide testen met meerdere 
organisaties. Hier is animo voor. 

3. MV: er wordt ook gewerkt aan dit soort 
voorbeeldenbestanden met meerdere bg’s, deze 
kunnen hiervoor gebruikt worden. 

6. Rondvraag en sluiting 

• Het overleg wordt door de voorzitter gesloten om 16:15 


