W EEKFLITS PR04 WK 14

8 april 2019

Weekflits
Hierbij ontvangen jullie de weekflits voor week 14 van
2019.
Mochten jullie zelf input hebben die jullie willen delen
met het team, dan kan dat naar m.deree@geonovum.nl
worden gestuurd.

Nieuws van de Projectleiding
•

Op woensdag middag 10 april om 15.00uur zal Erik Jan van Kempen samen met CIO
Hans Dekkers en Bert Uffen een werkbezoek brengen aan PR04-Geonovum op de 1e
verdieping.

Nieuws van het Programma
•

Programma updates worden gedeeld via de DSO nieuwsbrief (DSO Actueel). Mocht je
deze niet ontvangen, laat dit dan weten aan Mira.

PI dagen op 1 en 2 april
In het programma Aan de Slag met de Omgevingswet begint elk kwartaal met twee
planningsdagen om met elkaar te bepalen wat de doelen zijn om aan te werken. Op 1 en
2 april jl. zijn de doelen tot eind juni 2019 bepaald.
Voor het programma, en ook voor PR04, ligt de hoogste prioriteit bij het werkend krijgen
van de keten. Daarvoor zullen de maatregelen die in de Taskforce zijn vastgesteld
worden doorgevoerd. Dat heeft voor PR04 nogal wat consequenties, met name het
strikter ‘scheiden’ van de delen Officiële Publicaties (OP) en Omgevingswet (OW) in de
standaard.
Naast deze prioriteit is ook het verwerken van de bevindingen uit de consultatieronde op
versie 0.97 van de standaard een belangrijk doel in dit kwartaal. Onderstaande sheet
geeft een overzicht van de overige doelen.
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Taskforce
De resultaten van de task force zijn getoetst middels een second opinion. Ondertussen
is de planning van PI10 voor de standaarden gericht op een werkende keten op basis
van de specificaties uit de taskforce. Die zijn nog niet allemaal compleet, zo kennen de
informatieobjecten alleen nog maar coördinaten, maar vormen wel een eerste basis.
Er komt ook een vervolg op de task force; het integratieteam van plan tot publicatie.

Update Consultatie v0.97
Op de laatste nippertje stroomde nog een groot aantal reacties binnen. Stond de teller
op 21 maart nog op 443 reacties, op 22 maart werden dat er 912!
Met vertegenwoordigers van de koepelorganisaties van bevoegde gezagen hebben we
gesprekken gevoerd over de consultatie. Hiermee wilden we boven tafel krijgen waar de
prioriteiten liggen, zodat we gericht met de verbetering van de standaarden aan de slag
kunnen gaan. Ook in het verwerken van de consultatiereacties zal dit richtinggevend
zijn.
De eerste stap in de verwerking is al gezet. Dit betreft het op hoofdzaak categoriseren
van de reacties op ‘ernst’. Een A staat voor eenvoudig; er is een vraag gesteld, die
beantwoorden we. Mogelijk dat er een punt of komma gewijzigd moet worden. Een B
gaat al verder; er moet een nieuw tekstvoorstel komen. Een C is ingrijpend, verwerken
van de reactie in de standaarden betekent een echte wijziging in de standaard, maar ook
zaken als gebruik van begrippen of inconsistenties rekenen we daar onder.
De tweede stap is deze sprint van start gegaan: het doorlopen van alle reacties door de
specialisten om de grove indeling meer te verfijnen. Alle reacties, al dan niet gebundeld,
willen we voorzien van een voorlopig antwoord en we willen meer zicht hebben op de
impact. Zo kunnen we na sprint 1 beter prioriteren.
Daarnaast is het plan met een aantal prioritaire onderwerpen aan de slag te gaan. Zo is
annoteren een onderwerp waarover stakeholders veel onduidelijkheid ervaren. Maar ook
consistentie in begrip en structuur is een groot onderwerp. Daarover later meer.
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Even voorstellen…..Nadine van Dun
Mijn naam is Nadine van Dun, vorige week ben ik begonnen als opsteller
praktijkrichtlijnen bij PR04.
Vorig jaar heb ik samen met de collega's van PR04 een begin gemaakt met de
praktijkrichtijnen en dit jaar zal ik het praktijkteam weer komen versterken. In het
afgelopen jaar heb ik me uitgebreid in de standaard verdiept en ik kijk ernaar uit om
middels de praktijkrichtlijnen aan te sluiten op het casco/handreikingen e.d. opgesteld
door bevoegd gezag.
We zullen elkaar niet zo snel tegenkomen in de wandelgangen in Amersfoort (want ik
woon inmiddels in Portugal), maar als je mij nodig hebt dan mail, bel of hangout/skype
me!
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Vakantieplanning
•

Maher Dara – 9 april

•

Erik Lubberink – 10 t/m 19 april

•

Gineke van Putten – 19 t/m 28 april

•

Kees Koenen – 29 april t/m 3 mei

•

Luc de Horde - 29 april t/m 3 mei

•

Gerard Wolbers - 29 april t/m 3 mei

•

Casper van der Woord – 1 mei t/m 3 mei

•

Lindy Heesters – 6 mei t/m 10 mei

•

Aad Kamsteeg – 8 mei t/m 20 mei

•

Corrie Barreveld – 9 mei

Agenda
•

10 april: werkbezoek Erik Jan van Kempen

•

11 april: Retrospective PI-9 Utrecht

•

24 april: Afscheidsborrel Eric van Capelleveen

•

25 april: werkgroep omgevingsvisie

•

25 april: praktijkproef VNG: Opstellen omgevingsplan in Utrecht

•

9 mei: werkgroep omgevingsvisie
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