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Wat is de planning voor de bruidsschat?
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- Nu op PRE en DMO: oktoberversie 2021 JR + TR

- Bevindingen ihkv acceptatie door VNG en UvW op toepasbare regels 

zijn verwerkt

- Toepasbare regels nagenoeg compleet, zie Beschikbare toepasbare 

regels en behandeldienstinstellingen op oefenomgeving DSO - Aan de 

slag met de Omgevingswet

- Juridische regels worden nog gecorrigeerd nav bevindingen

- Veeg-AMvB in de maak met beperkte wijzigingen bruidsschat

- Impactanalyse door RWS WVL: activiteitID’s blijven stabiel 

- Veeg-AMvB wordt februari bekendgemaakt in Staatsblad

- Wijzigingen uit Veeg-AMvB worden verwerkt in productieversie bruidsschat

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/


Productiegang bruidsschat
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• Definitieve versie bruidsschat wordt gemaakt o.b.v. gepubliceerde 

Veeg-AMvB

• Laden op PROD voorzien in april 2022

• Inclusief behandeldienstinstellingen

• Overleg gaande met BZK, VNG en UvW over zaken als:

• Eerder beschikbaar stellen downloadbare sets PROD-versie

• Wel/niet leveren bruidsschat in PROD voor voorlopers (met 

name relevant voor waterschappen)

• Wel/niet leveren PROD-versie bruidsschat op PRE in Q1 => PR 

eind januari

• Instellingen toonbaar/verfijnbaar definitieve keuze



Wat betekent dat voor leverancier/BG?
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• Er kan gewoon geoefend worden met de bruidsschat door alle 

gemeenten en waterschappen, daar hoeft niet mee gewacht tot er een 

productieversie is

• Muteren bruidsschat is technisch mogelijk in PROD na laden daarvan, 

dus na april 2022

• Let op: ontwerp-mutaties wel, definitieve waarschijnlijk niet! 

• Leveranciers waterschappen: als de klant voor IWT in productie wil 

met definitieve wijzigingen van de bruidsschat, is het mogelijk 

verstandiger om geen bruidsschat op PROD te krijgen => graag in 

overleg met BZK en ADS! 

• Leveranciers gemeenten: hier speelt dit niet, omdat gemeenten ogv

de Omgevingswet geen definitieve wijzigingen van de bruidsschat in 

PROD mogen brengen voor IWT => als je daar geen bruidsschat 

levert krijg je verschil tussen juridische werkelijkheid en DSO



Wat gebeurt er op PRE?
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• Er moet nog besloten worden of de PROD-versie van de bruidsschat op PRE 

geladen wordt, doel BZK is dat uiterlijk begin Q1 te doen i.o.m. koepels

• Waarom wel:

• Er kan dan geoefend worden met precies die versie die op PROD staat

• Wijzigingen op PROD kunnen exact worden voorbereid op PRE

• Schone lei waar al veel geoefend is

• Waarom niet:

• Geen meervoudig bronhouderschap, we kunnen een bruidsschat die 

door een gemeente/waterschap gemuteerd is niet zelf muteren

• Verwijderen is heel veel werk en foutgevoelig

• Zou wederom kunnen neerkomen op legen PRE, dat is nadelig voor 

anderen (bijvoorbeeld provincies)

• Twee bruidsschatten naast elkaar wekt alleen maar verwarring en 

werkt niet als je ID’s stabiel wil houden



Wat doet gemeente die zsm na IWT 
gewijzigde bruidsschat wil hebben?
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- Nu: gemeente oefent op PRE, bedenk nu zo goed mogelijk wat je wil 

wijzigen en oefen daarmee

- Na publicatie Veeg-AMvB: check of deze beperkte wijzigingen nog 

impact hebben op voorgaande (zie ook impactanalyse op laatste concept)

- Als downloadbare set PROD-versie beschikbaar: verwerk in lokale 

software en bereid ontwerp-mutaties voor

- Wens is dit voor april te doen, precieze datum moet nog (maart?)

- Vanaf laden PROD-versie bruidsschat (april 2022): breng ontwerp-

mutaties in productie door vaststelling in GR en publicatie via LVBB

- Optie: gebundeld publiceren van meerdere mutaties vastgesteld in GR

- Na IWT: laat gemeenteraad definitieve mutaties vaststellen en publiceer 

deze via LVBB, dit kan vanaf 1 juli



Wat kan gemeente die weinig tijd /middelen 
heeft het beste doen?
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• Focus op dienstverlening: vervang in elk geval je lokale content 

uit OLO als je die hebt (overzicht is beschikbaar op ADS-site en via 

je RIO) en wil houden 

• Goede kans dat dit kan met alleen toepasbare regels, zinvol te 

oefenen voor IWT!

• Zie release notes bruidsschat op site ADS 

https://iplo.nl/@250824/release-notes-bruidsschat/

• Benut afwijkvergunning: afwijken van de bruidsschat kan met 

de BOPA, net als bij de rest van het omgevingsplan

• Oefen dat voor IWT!

• Focus op mogelijk maken gebiedsontwikkeling: je hebt tot 

2029 voor het omzetten van de bruidsschat, dus focus eerst op 

waar je mutaties nodig hebt om iets mogelijk te maken

https://iplo.nl/@250824/release-notes-bruidsschat/

