Releasenotes Basisregistratie Ondergrond release per 1 januari 2018
Aanmelden bij de BRO
 De aanmeldprocedure op BROinfo is sterk vereenvoudigd.
 Elke partij die zich heeft aangemeld kan daarna via het Bronhouderportaal gegevens aanleveren
 Elke partij die zich aanmeld krijgt automatisch rechten voor alle drie de registratie objecten (geotechnisch
Sondeeronderzoek, Grondwatermonitoringsput, Bodemkundig Boormonsterprofiel.
Aanleveren van gegevens aan de BRO
 Bronhouderportaal
o Organiseren van de aanlever keten (Overdragen van rechten)
o Controleren en accorderen van aangeleverde verzoeken
o Doorleveren van Geotechnisch sondeer Onderzoek en Grondwater monitoringsput
 Webservices (maken valide XML verzoek en koppeling met Bronhouderportaal):
o Geotechnisch sondeer Onderzoek (CPT) 1.1: Niet aangepast ten opzichte van de release van juli 2017
o Grondwater monitoringsput (GMW) 1.1: Toevoegen van Putcode
o Bodemkundig boormonsterprofiel (BHR) 1.1: aanpassing van (1)volume percentage laagcomponent,
(2) domeinlijst Bodemkundige Grondsoort en (3) schatting verzadigde doorlatendheid.
Het opwaarderen van het versie nummer zorgt ook dat de url voor de webservices en de XSD schema’s
anders is dan in juli 2017 (versienummer zit in url).
 Innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek
o Deze applicatie is komen te vervallen.
 De functionaliteit voor het uploaden van een valide XML verzoek wordt nu geboden door het
Bronhouderportaal.
 Voor het omzetten van GEF naar XML is sourcecode publiek beschikbaar gemaakt
Registreren van gegevens (ondersteuning van het werk van de registratie beheerder)
 Uitbouwen ondersteuning van Raadplegen Registratie ondergrond:
o Starten registratieonderzoek
o Status objectonderzoeken beheren
o Objectonderzoek handmatig afronden
o Registratieonderzoek handmatig afronden
o Zoeken van specifiek registratieonderzoek
Gebruiken van gegevens
 DINOloket (zoeken, bekijken en downloaden van gegevens uit de BRO)
o Toevoegen filtercriteria voor Grondwatermonitoringsput
o Toevoegen Bodemkundig Boormonsterprofiel
o Uitbreiden ‘zoeken op ID’ voor Grondwatermonitoringput en Bodemkundig boormonsterprofiel.
 De gegevens (kenset) van alle geotechnische sondeeronderzoeken in de BRO (d.d. 5 december 2017)
worden ook uitgegeven door PDOK
 Webservices (afnemen van gegevens uit de BRO):
o Geotechnisch sondeer Onderzoek (CPT) 1.1: Niet aangepast ten opzichte van de release van juli 2017
o Grondwater monitoringsput (GMW) 1.1: Toevoegen van Putcode
o Bodemkundig boormonsterprofiel (BHR) 1.1: aanpassing van (1)volume percentage laagcomponent,
(2) domeinlijst Bodemkundige Grondsoort en (3) schatting verzadigde doorlatendheid.
Het opwaarderen van het versie nummer zorgt ook dat de url voor de webservices en de XSD schema’s
anders is dan in juli 2017 (versienummer zit in url).
Documentatie
 De inname en uitgifte handboeken en de koppelvlakken zijn aangepast:
o Op de inhoudelijke aanpassingen zoals vermeld onder ‘webservices’ hierboven
o Verwijzingen naar gekozen oplossingen en applicaties zijn verdwenen.

