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Verslag
De bijeenkomst wordt gestart door de voorzitter en het programma wordt 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.
Aansluitend verteld de projectleider BKW over de laatste stand van zaken van het project en waar
KOOP op het moment mee bezig is. De Wet elektronische publicaties gaat op 1 juli 2021 in
werking treden.
De functioneel beheerder van KOOP geeft een toelichting de cijfers van gemeenten die al over zijn
op het nieuwe endpoint 2020/01. 25% van de decentrale overheden die via het 3pas koppelvlak
hun publicaties van vergunningen aanleveren is hierop aangesloten.
Aan de hand van vragen die worden gesteld via Menti.com worden de ervaringen en knelpunten
besproken voor de realisatie van de overstap naar het endpoint 2020/01. Er blijken geen
onoverzienbare obstakels te zijn of zaken die vanuit KOOP zouden moeten worden ingeregeld. De
leveranciers houden de planning bij hun klanten in het vizier. Het is voor de leveranciers een optie
om een overzicht op te vragen bij Functioneel beheer van KOOP van de klanten die nog op het
oude endpoint zitten.
Voor de planning en de status van de 3Pas wijzigingen geeft de voorzitter het woord aan de
productowner DRP.
De productowner DRP maakt het voornemen kenbaar om te stoppen met externe bijlagen bij de
publicatie van kennisgevingen. Het voornemen bestond om dit per 1 juli 2021 door te voeren.
Tijdens het overleg werden praktische bezwaren naar voren gebracht tegen het doorvoeren van
deze wijziging op deze datum. Deze bezwaren worden besproken met de opdrachtgever van
KOOP.
Er wordt gevraagd wat de relatie is tussen de omgevingswet en de Wep als het gaat om de
publicatie van ruimtelijke plannen. Het antwoord hierop is lastig te geven. Hoe er gepubliceerd
moet worden is veelal afhankelijk van juridische vereisten die gelden. Hierover kunnen de
decentrale overheden het beste de beoordeling maken.
In zijn algemeenheid is hierbij het volgende van toepassing. Indien de Wep eerder in werking
mocht treden dan de Omgevingswet, blijven voor wat onder de Omgevingswet
‘omgevingsdocumenten’ gaat heten de ‘oude’ wetten inzake ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, etc.)
van kracht. De Wep voorziet (ook) in dat scenario en past het publicatieregime onder die wetten
waar nodig aan het publicatieregime dat de Wep introduceert (bijv. geen verplichte publicatie meer
in huis-aan-huisbladen, maar op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze) aan.
De Implementatiemanager van KOOP verteld over de status van het project van Sira Consulting
over de modelkennisgevingen.

Deze zijn bijna definitief en zullen worden verspreid bij de bijeenkomst. Het is geen verplichting
voor de decentrale overheden om deze modellen te gebruiken maar dit wordt wel sterk aanbevolen
in verband met de uniformiteit en duidelijkheid van de kennisgevingen.
De voorzitter sluit de bijeenkomst met dank voor de aanwezigheid van de deelnemers. Een
volgende bijeenkomst zal eind juni in een gelijksoortige vorm volgen. De presentatie die is
gegeven en het verslag worden nog nagestuurd naar de deelnemers.

