
RELEASE
PLANNING
 NEURON REGISTRATIE 

RELEASEPLANNING IS INDICATIEF 
EN RICHTINGGEVEND

Bij iedere release wordt de planning 
geactualiseerd.

23.1RELEASE
15 FEBRUARI 2023

RELEASE 
10 MEI 2023

RELEASE
23 AUGUSTUS 2023

• BAG: Bulk bijwerken 
Nummeraanduiding-Gebied-koppeling

• BAG: Bij vrije tekstvelden kunnen kiezen 
uit vooraf gedefinieerde waarden

• BGT: Notificatie bij afgewezen berichten 
in BGT Connector

• Kwaliteit: Nieuwe kwaliteitscontroles
• WOZ: Verbeteringen grondboekhouding
• WOZ: Binnengemeentelijk gegevens 

vergelijken

• BAG: Geometrielevering in bulk 
afkeuren

• BAG: Resizable vensters van BAG-
processen

• BGT: Objecten kunnen verwijderen
• Geo Cloud: Dataservice NSR
• Kwaliteit: BAG-BGT-

pandgeometrievergelijking

• BAG: Bij uitvoeren BAG-proces ‘kleine 
verbouwing object’ op enkel object 
aanvullende attributen kunnen wijzigen

• BAG: Koppeling zaaksysteem
• BGT: Posities van Openbareruimtelabels 

in bulk opvoeren
• WOZ: Terugmeldingen

23.2

23.3

* Bijgewerkt op: 01-01-2023  



RELEASE 23.1
NEURON REGISTRATIE
15 FEBRUARI 2023 

BAG: BULK BIJWERKEN 
NUMMERAANDUIDING-GE-
BIED-KOPPELING (VIA FEEDBACK 
BOARD) 

BAG: BIJ VRIJE TEKSTVELDEN 
KUNNEN KIEZEN UIT VOORAF 
GEDEFINIEERDE WAARDEN (VIA 
FEEDBACK BOARD) 

BGT: NOTIFICATIE BIJ 
AFGEWEZEN BERICHTEN IN BGT 
CONNECTOR 

Deze verbetering is gericht op BAG-bronhoud-
ers die ook Buurten en Wijken bijhouden met het 
objecttype ‘Gebieden’ in Neuron BAG. Met deze 
nieuwe functionaliteit wordt het mogelijk om na 
het wijzigen van de grenzen van buurten en wijken 
te controleren of de Nummeraanduidingen nog 
steeds verwijzen naar het juiste gebied. Waar dit 
niet het geval is, kunnen deze direct worden 
gecorrigeerd en de wijzigingen via de 
Communicator worden doorgestuurd naar afne-
mers. Al met al scheelt dit eindgebruikers veel tijd. 

Gebruikers kunnen bij optionele tekstvelden via 
een dropdownmenu kiezen voor een aantal vooraf 
gedefinieerde waarden. Dat is vooral handig 
wanneer je het aantal opties voor objectbeheerd-
ers wilt beperken en om te voorkomen dat er voor 
dezelfde attribuutwaarde verschillende schrijfwijzen 
worden gebruikt wat het makkelijker maakt om hier 
later op te zoeken. 

Aan het bestaande scherm ‘Koppelingenstatus 
BGT’ worden gebruikers van afgewezen berichten 
in de BGT Connector op de hoogte gebracht. Zo 
kan tijdig actie worden ondernomen en worden 
voorkomen dat het berichtenverkeer stilvalt. 



RELEASE 23.1
NEURON REGISTRATIE 
15 FEBRUARI 2023

WOZ: VERBETERINGEN 
GRONDBOEKHOUDING 

WOZ: BINNENGEMEENTELIJK 
GEGEVENS VERGELIJKEN 

Hieronder vallen diverse verbeteringen die de 
grondboekhouding voor de gemeente makkelijker 
maken, zoals het wijzigen van toegekende 
oppervlaktes vanuit het perceel en werklijsten die 
inzicht geven in de verdeling van grond binnen de 
gemeente. 

Neuron WOZ wisselt gegevens uit met systemen 
die binnen het WOZ-proces gespecialiseerd zijn in 
het waarderen, heffen en innen. Het is hierbij van 
belang dat met dezelfde gegevens wordt gewerkt. 
We werken aan een mogelijkheid om WOZ-ge-
gevens die binnengemeentelijk worden 
uitgewisseld met elkaar te vergelijken, zodat de 
kwaliteit hiervan kan worden bewaakt en verbeterd. 

KWALITEIT: NIEUWE 
KWALITEITSCONTROLES 
Er worden nieuwe kwaliteitscontroles toegevoegd 
aan de module Kwaliteit. Zo kun je nog beter 
binnen NSR de datakwaliteit monitoren en direct 
verbeteren. 



RELEASE 23.2
NEURON REGISTRATIE
10 MEI 2022 

BAG: GEOMETRIELEVERING IN 
BULK AFKEUREN 

BAG: RESIZABLE VENSTERS VAN 
BAG-PROCESSEN 

BGT: OBJECTEN KUNNEN 
VERWIJDEREN 

Tijd besparen bij het afkeuren van 
geometrieleveringen door dit ook voor meerdere 
geometrieleveringen tegelijk te kunnen doen. 

Sommige BAG-processen tonen een lijst van 
betrokken Verblijfsobjecten. Deze wijziging moet 
ervoor zorgen dat de informatie in deze lijst beter 
zichtbaar is door de afmetingen van het venster te 
kunnen aanpassen.  

We willen het mogelijk maken om BGT-objecten te 
verwijderen met status ‘historie’ en die niet 
authentiek zijn of zijn geweest. Dit zijn vaak ten 
onrechte opgevoerde objecten, die nu niet 
makkelijk kunnen worden opgeschoond.  

GEO CLOUD: DATASERVICE NSR 
Voor gebruikers van de Neuron Stelsel Registratie 
modules in de cloud wordt het mogelijk om de 
data in de cloud te benaderen via een API of te 
downloaden in een bestand. Het voordeel 
hiervan is dat de data direct als kaartlaag getoond 
kan worden in bijvoorbeeld een GIS-viewer of is 
eenvoudig te gebruiken voor bijvoorbeeld 
datagedreven werken toepassingen. De data komt 
beschikbaar als WFS, WMS, WMTS, Geopackage 
en Oracle Datapump. 

KWALITEIT: BAG-BGT-PANDGEO-
METRIEVERGELIJKING 

Vicrea wil het thema kwaliteit sterker terug 
laten komen binnen de Neuron-suite. Daarom 
kijken we naar mogelijkheden om de huidige 
NSR-module Kwaliteit door te ontwikkelen naar 
een breder opgezette toepassing vanuit de 
cloud. Een eerste stap hierin is om de 
vergelijking van BAG- en BGT-pandgeometrieën 
uit te kunnen voeren. 



RELEASE 23.3
NEURON REGISTRATIE 
23 AUGUSTUS 2023

BAG: KOPPELING ZAAKSYSTEEM 

BGT: POSITIES VAN OPENBA-
RERUIMTELABELS IN BULK OP-
VOEREN 

WOZ: TERUGMELDINGEN 

Zaken kunnen aanmaken, zoeken en koppelen 
met behulp van een standaard koppelvlak met een 
zaak- en documentsysteem. Hiermee kan het 
werkproces van BAG-beheerders flink worden 
versneld. Dit betreft een uitbreiding op de 
functionaliteit voor het genereren van 
brondocumenten. 

BGT-beheerders kunnen bij het opvoeren van 
openbareruimtelabels meerdere posities 
tegelijkertijd aangeven, waarmee het aantal 
benodigde handelingen minder wordt. 

Een aansluiting met de webservice WOZ 
Terugmeldingen, waarmee bronhouders efficiënt 
op de hoogte kunnen blijven van terugmeldingen 
en daarmee de kwaliteit van de registratie kunnen 
verbeteren. 

BAG: BIJ UITVOEREN BAG-PRO-
CES ‘KLEINE VERBOUWING 
OBJECT’ OP ENKEL OBJECT 
AANVULLENDE ATTRIBUTEN 
KUNNEN WIJZIGEN 

Tijd en handelingen besparen door bij dit 
BAG-proces direct ook andere extra attributen, 
zoals vrije tekstvelden en datumvelden, te wijzigen. 



RELEASE
PLANNING
 NEURON INTEGRATIE EN 
 INFORMATIE 

RELEASEPLANNING IS INDICATIEF 
EN RICHTINGGEVEND

Bij iedere release wordt de planning  
geactualiseerd.

23.1RELEASE
15 FEBRUARI 2023

RELEASE 
10 MEI 2023

RELEASE
23 AUGUSTUS 2023

• GM: Taakplannerview
• ESB: Filteren op organisatiecode bij 

afnemerindicatiescherm
• ESB: Verwijderen externe indicatie na 

foutmelding.
• ESB: Certificatenoverzicht dashboard
• Algemeen: Ondersteuning Windows 

Server 2022
• SL: Verbeterde printfunctionaliteit

• Geo Cloud: Dataservice WOZ, BGT
• Geo Cloud: Dataservice NHR, BRK, BAG
• Geo Cloud: Dataservice Luchtfoto’s
• ESB: BRP API
• ESB: Verwijderen foutieve berichten  uit 

dashboard
• SL: BRP API
• SL: Styling op basis van SLD
• SL: ondersteuning laatste releases QGIS 

en Geoserver
• Woningvoorraad

• ESB: Verwijderen Basic Authentication
• ESB: Monitoring pagina verrijken 

met StUF naam en grafisch overzicht 
koppelingen;

• SL: UX design verbeteringen
• SL: Performance verbeteringen
• SL: BRK2 modules verrijkt met erfpacht 

en mandeligheid

23.2

23.3

* Bijgewerkt op: 01-01-2023



RELEASE 23.1
NEURON INTEGRATIE
15 FEBRUARI 2023

ESB: FILTEREN OP 
ORGANISATIECODE 

ESB: CERTIFICATEN OVERZICHT 
DASHBOARD 

ESB: VERWIJDEREN EXTERNE 
INDICATIE NA FOUTMELDING 

GM: TAAKPLANNER 

Het wordt mogelijk om in het afnemerindicati-
escherm te filteren op organisatiecode. Deze 
informatie was al beschikbaar in het scherm maar 
was het nog niet mogelijk om hierop te filteren. 
Er wordt een zoekingang hiervoor toegevoegd 
op dit scherm. 

Op het vernieuwde dashboard is er ruimte ge-
maakt voor certificaten informatie. Het is 
mogelijk voor de gebruiker om vanuit deze 
pagina door te springen naar de applicatie waar 
het certificaat staat te verlopen. Hier wordt ook 
de thumbprint en te verlopen datum van het 
certificaat nu weergegeven. 

Voorheen moest er na het optreden van een 
foutmelding 10, handmatig handelingen worden 
uitgevoerd door de beheerder. In deze release 
wordt het mogelijk gemaakt dat het 
berichtenverkeer automatisch weer op gang 
komt na het optreden van een dergelijke fout. 

Door het toevoegen van een kalender-weergave 
wordt het overzichtelijker welke taken er wanneer 
worden uitgevoerd. Door gebruik te maken van 
de gemiddelde (of laatste) doorlooptijd kan ook 
een inschatting worden gemaakt wanneer een 
taak klaar zal zijn in de toekomst. 

NEURON INFORMATIE

STROOMLIJN: VERBETERDE 
PRINTFUNCTIONALITEIT 
Verbeterde functionaliteit met betrekking tot het 
printen in Stroomlijn. We hebben hier 
gekeken naar een aantal veel voorkomende 
issues zoals het verbeteren van de print-preview 
en de schaal hiervan, mogelijkheid tot printen 
op meerdere formaten en het plaatsen van het 
logo buiten de uitsnede. 



RELEASE 23.2
NEURON INTEGRATIE 
10 MEI 2023

GEO CLOUD: DATASERVICE 
LUCHTFOTO’S 

ESB : BRP API 

GEO CLOUD: DATASERVICE NHR, 
BRK, BAG 

Het wordt mogelijk gemaakt om luchtfoto’s te 
hosten als webservice, eventueel inclusief 
historische foto’s. Hierdoor hoeven niet meer op 
meerdere plekken grote luchtfotobestanden te 
worden opgeslagen en kunnen verschillende 
applicaties makkelijk over dit beeldmateriaal 
beschikken. 

Aansluiting op de BRP via Haal Centraal wordt 
mogelijk gemaakt met Neuron ESB. Consumer side 
de BRP-API ondersteunen kunnen via Neuron ESB 
verbonden worden aan deze API. 

Het wordt mogelijk gemaakt om eenvoudig aan te 
sluiten op de LVWOZ en de LVBGT als afnemer. De 
mogelijkheid wordt toegevoegd om gegevens via 
WFS, WMS, WMTS, Geopackage en Oracle 
Datapump beveiligd te ontvangen zonder dat 
hiervoor lokaal gegevens gesynchroniseerd hoeven 
te worden.  

GEO CLOUD: DATASERVICE WOZ 
EN BGT 

Het wordt mogelijk gemaakt om eenvoudig aan 
te sluiten op de LVWOZ en de LVBGT als 
afnemer. De mogelijkheid wordt toegevoegd 
om gegevens via WFS, WMS, WMTS, 
Geopackage en Oracle Datapump beveiligd te 
ontvangen zonder dat hiervoor lokaal gegevens 
gesynchroniseerd hoeven te worden. 



RELEASE 23.2
NEURON INTEGRATIE
10 MEI 2023

ESB: VERWIJDEREN FOUTIEVE 
BERICHTEN UIT DASHBOARD 

Stroomlijn : BRP API 

STROOMLIJN : STYLING OP 
BASIS VAN SLD 

STROOMLIJN: ONDERSTEUNING 
LAATSTE RELEASES QGIS EN 
GEOSERVER 

Op het vernieuwde dashboard scherm is het nu 
mogelijk om details te zien van fouten die ontstaan 
op het monitoringscherm. We willen het mogelijk 
maken om deze fouten direct te kunnen 
verwijderen vanuit het overzicht in het dashboard. 

Aansluiting op de BRP via Haal Centraal wordt 
mogelijk gemaakt met Stroomlijn. Consumer side 
de BRP-API ondersteunen kunnen via Stroomlijn 
verbonden worden aan deze API. 

Styling opties worden uitgebreid in de release. 
Styling zal plaats vinden op basis van SLD en we 
zullen uitbreiden van het aantal opties en deze 
ontsluiten in Stroomlijn. 

Het wordt mogelijk gemaakt om van de laatste 
releases van QGIS en Geoserver gebruik te gaan 
maken. Zodat van de laatste functionaliteiten van 
deze applicaties gebruik gemaakt kan worden. 

NEURON INFORMATIE

NEURON INFORMATIE

WONINGVOORRAAD

Het verzamelen en analyseren van verschillende 
bronnen om tot inzicht te komen is vaak een 
hele klus. We merken dat er vragen worden 
gesteld als: Zijn er voldoende woningen 
beschikbaar van het juiste type? Waar 
bevinden zich betaalbare woningen? Wat is de 
woningvoorraad in de loop van de tijd? Welke 
woningen zijn geschikt voor ouderen? Wat is de 
verhouding koop- versus huurwoningen? Met 
de applicatie woningvoorraad wil Vicrea inzicht 
bieden in deze vraagstukken. 



RELEASE 23.3
NEURON INTEGRATIE 
23 AUGUSTUS 2023

STROOMLIJN: UX-DESIGN 
VERBETERINGEN 

STROOMLIJN: PERFORMANCE 
VERBETERINGEN 

ESB: VERWIJDEREN BASIC 
AUTHENTICATION 

ESB: MONITORING PAGINA 
VERRIJKEN MET STUF NAAM EN 
GRAFISCH OVERZICHT 

We zijn bezig met een onderzoek naar opti-
malisatie van de workflow van Stroomlijn. De 
intentie is om komend jaar verbeteringen die 
zijn geconcludeerd uit dit onderzoek door te 
voeren. Wanneer dit concreter wordt zullen we 
jullie meenemen tijdens koploperbijeenkomsten 
of webinars zodat jullie op de hoogte zullen zijn 
van de specifieke veranderingen. 

We zijn bezig met een onderzoek naar 
verschillende meldingen over performance 
issues in Stroomlijn. Uitkomsten en 
verbeteringen zullen we communiceren als dit is 
afgerond. 

We gaan het gebruik van Basic Authentication 
uifaseren voor de ESB, deze manier van 
inloggen wordt als een risico ervaren waardoor 
we besloten hebben dit niet langer te 
ondersteunen. 

Aan de monitoring pagina in de ESB wordt nog 
wat extra informatie toegevoegd. Soms was het 
niet duidelijk welke koppeing het betrof. Dus 
we hebben besloten dat de StUf naam wordt 
toegevoegd aan het overzicht. Verder willen we 
het grafische overzicht van alle koppelingen wat 
in de oude ESB UI zat opnieuw introduceren in 
deze versie. 

NEURON INFORMATIE

NEURON INFORMATIE

STROOMLIJN: BRK2 EXTRA 
ELEMENTEN MANDELIGHEID EN 
ERFPACHT 
Toevoegen van extra velden aan de module 
KadasterBRK. Deze velden voor erfpacht en 
mandeligheid waren een tijd niet meer zichtbaar 
en komen deze release weer terug. Voor erf-
pacht wordt er vooral gekeken naar 
erfpachtcanon en bij mandeligheid is het van 
belang dat de gebruiker kan doorklikken naar 
percelen waarop de mandeligheid rust of naar 
de mandelige percelen. 


