Online bijeenkomst met leveranciers
Datum: 20 januari 2021
Tijd: 14.00-15.30 uur

Verslag
De bijeenkomst wordt gestart door de voorzitter en na een voorstelrondje wordt het programma
gepresenteerd. Er wordt een opname gemaakt van de bijeenkomst. Vragen kunnen door de
deelnemers worden gesteld in de chat en zullen tijdens de bijeenkomst worden beantwoord.
Na een korte toelichting van de voorzitter over de definitie van een kennisgeving wordt
aansluitend door Sira Consulting BV een presentatie gegeven over de kwaliteitsverbetering van
kennisgevingen.
Het volgende agendapunt is de digitale terinzagelegging. Er wordt door de voorzitter een
toelichting gegeven op de geboden functionaliteit per 1 juli 2021. Het zal mogelijk worden een link
waar de ter inzage te leggen stukken staan en een einddatum mee te geven via 3pas. Er wordt
geen opslagvoorziening voor terinzage te leggen documenten gerealiseerd binnen 3pas omdat
hiervoor vooralsnog geen budget beschikbaar is. De schermontwerpen van de functionaliteit voor
de terinzagelegging via DROP worden getoond om een beeld te schetsen van de handmatige
invoer.
Voor de planning en de status van de 3Pas wijzigingen geeft de voorzitter het woord aan de
productowner DRP.
De planning die bij de vorige leveranciersbijeenkomst van 8 oktober is gepresenteerd heeft wat
verwarring gegeven omdat een paar leveranciers zijn uitgegaan van de blauwe pijl in het overzicht
voor de overgang naar het endpoint 2020/01. Er waren op dat moment nog issues die nog niet
verholpen waren en pas bij release 6.49 zijn opgelost. Dit is verduidelijkt tijdens de bijeenkomst
en de nieuwe planning is gepresenteerd.
Er is een broncode voor een tooling beschikbaar die zal worden vrijgegeven en beschikbaar zal
worden gesteld. Deze kan de leveranciers helpen bij het aansluiten van hun klanten.
De functioneel beheerder van KOOP geeft een toelichting op de ervaringen binnen het
aansluittraject van het endpoint 2020/01. Een leverancier geeft aan nog te wachten op antwoord
over een aantal issues. Er was een lijst van issues ingediend waarop nog geen antwoord is
gekomen. Er wordt nu aan gewerkt om de antwoorden te geven.
Er wordt gevraagd waarom bij de digitale terinzagelegging alleen omgevingsvergunningen waren
opgenomen en niet overige beschikkingen. Dit is nu aangepast en is nu ook van toepassing bij
overige beschikkingen. De documentatie is hier op aangepast.
De voorzitter sluit de bijeenkomst met dank voor de aanwezigheid van de deelnemers. Een
volgende bijeenkomst zal in Q2 2021 in een gelijksoortige vorm volgen. De presentaties die zijn
gegeven en het verslag worden nog nagestuurd naar de deelnemers.

