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1 Verslag 

1.1 Mededelingen 

 

MP meldt dat het AC-ICT rapport uitgekomen is. 

 

AB vraagt wat de status is van de productieomgeving. Dit n.a.v. een verstoring die pas in de loop van de week 

zal worden verholpen en die ook niet is gemeld. 

 

PM reageert hierop: dat de verstoring niet is gemeld en het pas in de loop van de week verhelpen zijn beide te 

verklaren uit de afspraak dat het primaat op dit moment bij de pre-productieomgeving (ETO) ligt. Dit zal 

veranderen zodra het KB geslagen is.  

 

AB vraagt hoe dit dan te rijmen is met de druk om aan te sluiten op productie. PM en MP reageren dat dit 

argument valide is en dat ze in ieder geval de communicatie zullen verbeteren en dat het beleid m.b.t. het 

primaat aan herziening toe is. Productie zal zo snel mogelijk na pre-productie worden bijgewerkt. 

1.2 Overzicht issues  

 

PM bespreekt openstaande bugs/issues op ETO en i.h.b. een aangescherpte validatie bij de renvooiservice. 

Deze heeft gevolgen voor bestaande content. Er zullen met de leveranciers maatwerk afspraken gemaakt 

worden over de conversie en de ondersteuning daarbij. Zie verder de slides 

1.3 Plooi 

 

PM geeft aan dat het project Plooi door de opdrachtgever on hold is gezet. Plooi was een oplossing voor 

bijlagen die buiten het besluit vallen. DSO bezint zich op alternatieven en die zullen nu eerst worden 

besproken met de koepels.  

1.4 Pons 

 

NJ heeft op 30 augustus in dit overleg een wijzigingsvoorstel gedaan. De leveranciers gaven toen aan dat ze 

daar niet direct op konden reageren en op verzoek van MP is NJ toen een schriftelijke consultatie gestart, 

waar leveranciers tot 10 oktober op konden reageren. Er is één positieve reactie op gekomenen en verder 

geen. 

 

MP vraagt of er toch nog bezwaren zijn. Die zijn er niet, waarmee het wijzigingsvoorstel van NJ is 

aangenomen. 
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1.5 Idealisatie 

 

NJ legt een werkafspraak voor m.b.t. tot het gebruik van idealisatie: 

 

- Iedere juridische regel in een regeltekst moet dezelfde idealisatie hebben 

- Ieder tekstdeel in een divisie of divisietekst moet dezelfde idealisatie hebben. 

- Is een idealisatie indicatief, dan moet dat ook in de tekst tot uiting komen 

 

- AB: akkoord 

- AK: akkoord, maar zou het bezwaarlijk vinden als dit een voorbode is van beperking tot één juridische 

regel per regeltekst, zoals diverse leveranciers dit afdwingen in hun pakket. 

- RK: akkoord en voor zijn pakket ook geen issue, want ze hebben bewust gekozen voor één juridische 

regel per regeltekst. Naar zijn mening is het de keuze voor idealisatie ook verbonden aan het juridische 

instrument.  

- AS: akkoord en eveneens voor zijn pakket geen issue om dezelfde reden als RK 

1.6 Viewers 

 

NJ geeft terugkoppeling uit een werkgroep VDK, bestaande uit gemeentelijke omgevingsrechtsjuristen, 

vertegenwoordigers AbRvS en stedenbouwkundig adviesbureaus. Daar is een document gerichte “compacte 

weergave” afgestemd. Zie verder de slides voor het resultaat. 

 

AK: geeft aan teleurgesteld te zijn over het resultaat en vindt het ronduit slecht: de juridische weergave is in 

de LVBB besluiten is te vinden en nu wordt er een platgeslagen beeld van informatie geleverd. 

 

WG: legt uit dat vanuit de juridische hoek (RvS / gemeentelijke omgevingsrecht juristen) nou eenmaal de 

behoefte aan een integraal beeld van document en kaart naar boven is gekomen; dat het een worsteling is 

geweest, maar dat die behoefte als feit dient te worden opgevat.  

 

BJ: noemt het weer iets nieuws en frustrerend dat dit op dit moment naar boven komt. Hij ziet het als een 

gevolg van onduidelijke requirements en van te veel kikkers in de kruiwagen 

 

NJ: geeft aan dat voor een begrijpelijke werking het van belang is dat de namen in de tekst overeenkomen 

met de locatienamen.  

 

AK: voorziet hier problemen en geeft aan dat er goede redenen kunnen zijn voor afwijken, bijvoorbeeld het 

groter zijn van een werkingsgebied.  

1.7 Overzicht werkgroepen 

 

DvD: geeft een overzicht van de werkgroepen en lost daarmee een eerder aan AS gedane belofte in zo’n 

overzicht te leveren. Zie verder slides. 

 

AS: zou graag een tabel hebben met alles erin i.p.v. losse slides.  
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DvD: belooft zo’n totaaloverzicht toe te voegen 

 

1.8 Overzicht deployments 

 

DJ: geeft aan dit agendapunt nog niet te kunnen leveren, omdat het filteren op voor leveranciers relevante 

informatie wat meer tijd kost dan gedacht. Er zit weinig functioneels in de komende releases en veel 

robuustheid e.d. Op de volgende link zal de informatie verschijnen: 

https://miro.com/app/board/uXjVPUNHwIs=/?share_link_id=817631848135 

 

AS: pleit voor maximale transparantie, dus ook over niet-functionele wijzigingen graag informatie. 

1.9 Demo downloadservice 

 

Gezien de beperkte tijd in dit overleg schuift RdG dit liever door naar het volgende overleg 

1.10 Vulstrategie productie content 

 

JB: bespreekt wat en wanneer op productie wordt geladen. Zie verder slides 

 

AS: vraagt of die content dan definitief is 

JB: bevestigt dit 

1.11 Afsluiting 

 

AS: vraagt hoe het zit met de oplevering van de downloadservice 

MP: geeft aan dat er nog een bug is gevonden bij het testen na de uitrol.  

AS: vraagt of de fix in ieder geval deze week komt en MP bevestigt dit 

AS: vraagt of de documentatie vast geleverd kan worden 

BH: zoekt dit uit. 

 

MP: sluit hierna de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid 

 

 

https://miro.com/app/board/uXjVPUNHwIs=/?share_link_id=817631848135

