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1 Verslag 

1.1 Mededelingen 

 

Geen 

1.2 Overzicht issues 

 

PM toont lijst met issues. Zijn er 10. Acht wachten op release in de pre omgeving eind volgende week. En 

daarmee zijn ze grotendeels opgelost. Merendeel betreft de renvooi-service.  

• Het is niet mogelijk om meerdere definitieve voorbereidingsbesluiten gepubliceerd te hebben 

(KOOP22090883) 

• TMR-731 Deeplink naar informatieobject ontbreekt bij keuze 'Delen' (KOOP22060872) 

• Melding TMR-1467 Artikel II heeft een andere opmaak dan artikel I en III op 

officielebekendmakingen.nl (KOOP22081972) 

• Melding Kennisgeving Natura2000 besluit (KOOP22082030, US-177296, TMR-1479) 

• Incorrect root-element in antwoord bij publicatiedatum niet in de toekomst Renvooiservice levert niet-

unieke eId op bij verwijdering IntIoRef (KOOP22081931) 

• Renvooiservice levert niet-unieke eId op bij verwijdering IntIoRef (KOOP22081931) 

• Renvooiservice genereert geen Vervang[@revisie="1"] bij gewijzigde @ref van IntI (KOOP22082027) 

• Bug in renvooiservice (bij opdeling artikel in leden?) (KOOP22090291) 

• Bug renvooiservice: verkeerd hoofdstuk gebruikt als context (KOOP22071957) 

• Melding TMR-846 Renvooieren regelingversies (KOOP22061626) 

De dynamische lijst is te vinden op: Zie https://gitlab.com/groups/koop/lvbb/-

/issues?sort=created_date&state=opened 

 

Vraag van AB: Wil graag dat er een actieve communicatie moet zijn over dit week uitstel. Klanten van AB 

zaten hierop te wachten. Antwoord: Meestal wordt die zorgvuldig gecommuniceerd door de RTE. Opmerking 

van AB wordt doorgegeven aan RTE. 

1.3 Ozon: Herintroductie PONS, Verbeelding 
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I.r.t. performance verbetering: De annotatie van artikel 4.55 van Natuurwerk Nederland van document van 

Prov. Overijssel wordt getoond. Er was daar een duidelijk issue met de performance en is nu verholpen 

1.4 Terugkoppeling van de resultaten van de planningsdagen 

Zie bijgevoegde presentatie ‘20220921 Highlights planning PI24 planketen.pdf’  

 

Algemene deel (MP) 

AB: Wat betekent verhoogde dijkbewaking? 

Antwoord: DSO ontwikkelpartijen samen met BG’s gaan DSO-LV scherper monitoren. Primair vanuit OBO’s. 

Als ook., helpende hand om content vanaf IWT goed door de keten te krijgen.  

AB: Als we nu kijken naar issues m.b.t. renvooiservice, die staat te lang open. Gaat die verhoogde 

dijkbewaking dat versnellen dan? 

Antwoord: Ja, dat is wel de bedoeling dat oplossen van klemmende issues snel(ler) opgelost worden. 

Antwoord: We kunnen nu niet releasen als er IKT weken zijn. Daar willen we vanaf. D.w.z. ook fixes bij IKT-

weken 

 

Deel van KOOP (PM) 

Aanvullingen 

• Qua Laden OW, 5 AMvB's en Bruidsschat op productie: Dat is gepland tussen 17 en eind oktober. 

• Qua Freeze software: Betreft software van de DSO-LV kant. Laden van content en aansluiten valt 

niet onder Freeze 

Reactie: Er is een bericht geweest vanuit ‘Aan de slag’ waar in stond dat je niet kon aansluiten. Betreft 

onderstaande bericht. 

 

U kunt tot 15 september aansluiten op de oefenomgeving. Op de productieomgeving kunt u tot 1 oktober 2022 

aansluiten. Daarna kunt u alleen nog aansluiten in overleg met uw leverancier en het aansluitteam 

Aansluiten niet mogelijk rond inwerkingtreding 

Tussen 1 december 2022 en 16 januari 2023 kunt u niet aansluiten op de oefenomgeving en productieomgeving. Dit is 

de zogenaamde Freeze-periode. In deze periode controleert het aansluitteam de instellingen in het DSO en de 

instellingen van de overheden en behandeldiensten. Ook controleert het aansluitteam met de betrokken partijen of alle 

routeringen voor aanvragen kloppen. Er is dan geen ondersteuning voor aansluiten beschikbaar. 
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Reactie van PM: Dit bericht is niet-correct Het is wel noodzakelijk dat we weten welke gemeente via welke 

leverancier wordt aangesloten. Meld je aan. Het kost veel tijd om je aan te sluiten. Maar ik snap ook de 

andere kant van de medaille. 

AK: Dit (bericht) is echt heel schadelijk (omdat support afdeling het daardoor heel druk hebben gekregen) en 

kost ons geld. 

AS: Ga niet verkondigen dat het niet kan, als het niet niet-mogelijk is. 

 

Deel van Ozon (CZ) 

AS: Wat bedoel je met aansluiten op archief? 

Antwoord: Kadaster-archief. Soort data-recovery.  

AS: Het gaat dus niet om aansluiten op gemeente archief. 

Antwoord: De archiefplicht ligt bij BG, 

RK: Ik stuur wel info op waarom dat niet overgedragen kan worden naar Kadaster 

 

Deel van IHR / Catalogus (MP) 

Vraag RK. Er is ook een begrippenkader (catalogus) bij de VNG. Nu moeten onze klanten op 2 plekken kijken.  

Antwoord MP: daar gaan we naar kijken 

DD: De VNG-lijsten hebben we ook beschikbaar gesteld aan Stelselcat.  

RK: Die waren niet synchroon.  

Toezegging: Er wordt naar gekeken. 

1.5 Vulstrategie – PW 

Bedoeling is dat (AMvB’s en Bruidschatten) te laden voor besluit in Eerste Kamer. Volgende keer zal JB 

aanvullende dingen vertellen m.b.t. de vulstrategie 

 

RK: Waarom is het belangrijk dat de spullen geladen zijn voordat de Eerste Kamer er over beraadslaagt? 

Reactie: Hoeft niet. We willen graag ons best doen en een vliegende start maken als de invoering doorgaat 

per 1/1/2023. Risico is dat het opnieuw moet als het uitgesteld wordt. 

AB: Hoe zit dat met bruidsschat voor de waterschappen? 

PW: Als wet doorgaat, dan verwachten we meer aanvragen voor bruidschatten door waterschappen  

1.6 Tekstmodel – KOOP, AR  

Voorstel is per email aan softwareleveranciers verstuurd. Iedereen heeft er positief op gereageerd. Meesten 

willen het zelfs graag nog iets strakker. Dus groen licht voor dit voorstel. 

1.7 Vaststelling vorige verslag 

MP vraagt of er opmerkingen/bezwaren tegen het verslag van 13 september. Die zijn er niet, waarmee het 

verslag van de vorige keer is vastgesteld. 

1.8 WTTK / Rondvraag 

 

• AS wil graag duidelijk overzicht (bord) waar de geplande deployments op staan (ETA). En welke 

functionaliteit er in een deployment zit. 

DJ zegt dat toe. Alleen nog kijken hoe. In ieder geval: Download is beschikbaar vanaf 11 oktober. 
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• Hoe moeten we meldingen aanleveren? 

Reactie: Via IPLO een melding doen ivm traceability. Maar als er echt spoed is, kan je ook direct 

contact opnemen. 

• DD toont de VNG Begrippenlijst en ook de DSO Stelselcatalogus. RK toont er 7 die er niet inzitten 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DD: Ik ga er achteraan. 

RK: Er werd altijd gezegd dat het er aan zat te komen en nu blijkt dat het ‘onbekend’ is. 
 

 

 


