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Verslag 

1 Opening & Mededelingen 

PvdW: Draaiboek gemeentelijke herindeling. Die wil ik graag met de softwareleveranciers delen. 

2 Ontwikkeling: Overzicht issues 

2.1 Overzicht van issues/bugs in de planketen (PM) 

 

Zie https://gitlab.com/groups/koop/lvbb/-/issues?sort=created_date&state=opened 

 

Er is ook issue met renvooiservice. Die zou nog op het lijstje moeten. 

 

Er komt nog een voorstel over PLOOI (de volgende keer) 

2.2 Demonstratie download service (JR) 

Toelichtende video van de Download Service op de Sprint Demo van 18 oktober 2022 wordt getoond 

https://youtu.be/22VdvDa-c1M (eerste item van Sprint Demo, start na 1:30 minuut) 

 

Toelichtend: De download service is beschikbaar voor iedereen, alleen moet je een API-key aanvragen. Dat 

kan met de standaard API-key voor alle DSO API’s. Let wel. Voor de verschillende omgevingen (pre en 

productie) heb je wel een andere key nodig. Het is o.b.v. een soort ‘fair use’.  

2.3 Forecast deployments (DJ) 

De forecast is door besluit van uitstel Omgevingswet ook weer aan verandering onderhevig. Dat kan DJ pas 

volgende week woensdag aangeven. Er is wel een uitrol op 1 november. 

De Veenendal-release is niet uitgerold, omdat er nog een issue was en plots de beschikbare tijd om die op te 

lossen gebruikt moest worden voor een grote verstoring agv het niet functioneren van de Centraal OIN 

Register. 
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Er is wel een wisseling van de certificaten. Zie 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/actueel/nieuws/nieuwsberichten/vernieuwde-

ssl-certificaten-dso/ 

3 Implementatie op de oefen/productie-omgeving 

3.1 Implicaties van het uitstel (MP) 

Er is geen officieel bericht naar de softwareleveranciers gegaan. De koers van de minister is1 juli 2023. 

Vraag: Hoe gaat het nu verder? 

Er komt een brief van de minister aan de kamer hoe hij de route tot invoering er uit ziet. De tijdschema zal 

begin november plaatsvinden. Zo wil de Eerste Kamer een IKT-verslag zien voordat ze besluiten. Etc.  

 

Reacties 

AS: We houden sowieso de ingeslagen koers/tijdstip aan, omdat we wel meer te doen. 

AK: vind het lastig (uit te leggen naar klanten) maar wil van dit extra half jaar er het beste van maken.  

AB: Als we op aantal punten geen heroverwegingen maken, dan is 1 juli misschien nog steeds een beetje 

risicovol. Misschien moeten we bepaalde DSO-zaken sowieso naar voren trekken, die we per 1/7 wel kunnen 

invoeren. Er worden voorbeelden aangegeven, maar die moeten wel implementeerbaar zijn vanuit de 

verschillende aspecten (juridisch, software en processen bij BG). 

RK: Belang van juridische omleidingsroutes als je dingen wel deels in werking laat treden. 

WL: Natura2000 kan wel bekend gemaakt worden. De formele wet is in PDF/A-1 die dan wel objectgericht 

beschikbaar is in het DSO-LV maar niet gepubliceerd wordt via de LVBB naar de KOOP-portalen. 

JJ: Heeft het nog effect op agenda van de verplichtte basischecks? 

RK: Wat is het nut van aansluiten op de productieomgeving? 

MP: Er is ook nog geen duidelijkheid over het uitrollen van de bruidsschat. Ook die datum is nu aan het 

schuiven. De contentstrategie moet herijkt worden. 

4 Inbreng vanuit leveranciers 

Is vooral onder punt 3 behandeld. 

5 Vaststellen concept verslag 

Vastgesteld van 11 oktober. bij deze 

6 Rondvraag en sluiting 

geen 


