
WAS-WORDT DSO Roadmap PI-14PI-15 

versie 28 juli 2020 

In dit document worden de verschillen opgesomd tussen de roadmap DSO in een versie van 29 juni 
2020 om 09:55u en de bijgewerkte roadmap t.g.v. de PI-15 planning. Zonder specifieke aanduiding 
van een omgeving betreffen de verschillen de situatie op de PRE omgeving. Items in rood komen 
beschikbaar na PI-17 of zijn verwijderd; deze items zijn wellicht aandachtspunten. 

Als er een PI wordt genoemd, dan is de feature vanaf dat increment beschikbaar is op de 
omgeving voor oefenen en aansluiten (c.q. na de release van het vorige increment). 

Algemene wijzigingen: 

- Versienummer veranderd naar versiedatum, omdat onze eigen roadmap een levend 
document is. 

- STOP standaard als apart kopje, vanwege de duidelijkheid. 
- PROD forecast weggehaald. Dit was nog niet goed afgestemd en wordt ook niet gepland op 

dit detailniveau. Er komt een aparte roadmap productie, meer op producten- en 
dienstenniveau. Overleg hierover is gestart met senior suppliers. 

STOP standaard als volgt gewijzigd: 

- Samenloop PI-17PI-16 

Muteren STOP als volgt gewijzigd: 

- Dit onderdeel is gesplitst in features o.b.v. STOP 1.0.3 en features o.b.v. STOP 1.0.x 
- Tijdelijke renvooiservice voor tekst en structuur toegevoegd 
- Intrekken van aangeleverd besluit (vòòr publicatie) toegevoegd 
- Tekst 'Intrekken' functioneel en nieuwe regelingversie gesplitst:  

o Regelingversie 'Initieel' (tekst) blijft PI-15 
o Tekst 'Intrekken' functioneel en nieuwe regelingversie compleet PI-15PI-16 

- Tekst 'Muteren' - vervangen, verwijderen of aanvullen PI-16  PI-17 
- apart OW objecten muteren concreter gemaakt en PI-16  PI-17 
- Statuswijzigingen doorgeven is verwijderd uit de roadmap, dit is te veel detail 
- Niet juridische informatie verwerken zonder besluit is toegevoegd 
- GIO Muteren verwijderd, vanwege besluit dat dit organisatorisch wordt opgelost in het 

basisniveau. 
- Rectificeren van een besluit toegevoegd, beschikbaar in PI-18 
- Resterende publicatie features (onzeker) toegevoegd, beschikbaar in PI-18.  

Toelichting: De verschuivingen op het gebied van muteren hebben te maken met onvoldoende 
capaciteit om alle gewenste scenario’s in PI-15 in te keten te implementeren. Dit hangt samen 
met het gegeven dat in PI-15 ook een nieuwe versie van de STOP standaard (1.0.3) in de keten 
geïmplementeerd moet worden.  

Resterende publicatie features is een onzekere restcategorie met features die wellicht nog nodig 
zijn voor inwerkingtreding Omgevingswet. Hier wordt de komende tijd duidelijkheid gezocht. 

Bronhouderskoppelvlak als volgt gewijzigd: 

- Validatiematrix is toegevoegd 
- Aansluiten op BHK via CORV is toegevoegd 



- Tranche 2: verificaties (consistentie bewaking) PI-15PI-17 
- Tranche 3: functionele validaties PI-16PI-17 
- Distributie bruidsschat naar plansoftware van BG  Extra levering toegevoegd 

Toelichting: De validatiematrix is ook voor leveranciers een essentieel onderdeel, daarom is deze 
toegevoegd aan de roadmap. De bruidsschat is aangepast naar de feitelijke planning waarbij een 
conceptlevering wordt gedaan om mee te kunnen oefenen en later een definitieve levering. 

Ondersteuning regelingtypes (TPOD's) in de keten als volgt gewijzigd: 

- Omgevingsplan STOP 1.0STOP 1.0.3 
- Omgevingsverordening STOP 1.0STOP 1.0.3 
- Waterschapsverordening STOP 1.0STOP 1.0.3 
- AMvB/MR STOP 1.0STOP 1.0.3 
- Omgevingsvisie STOP 1.0STOP 1.0.3 
- Projectbesluit bestuurlijke vaststelling toegevoegd 
- Voorbereidingsbesluit bestuurlijke vaststelling toegevoegd en PI16PI-17 
- Reactieve interventie bestuurlijke vaststelling toegevoegd en PI16PI-17 
- Instructie bestuurlijke vaststelling toegevoegd en PI16PI-17 
- TPOD's tranche 1, 2 en 3 levering in STOP 1.0.3 toegevoegd 
- Natura 2000 (uitbouw) bestuurlijke vaststelling toegevoegd en PI17PI-18 
- Programma (uitbouw) bestuurlijke vaststelling toegevoegd en PI17PI-18 
- Kennisgeving vergunning buitenplanse omgevingsplan-activiteit (uitbouw) bestuurlijke 

vaststelling toegevoegd en PI17PI-18 

Toelichting: voor dit onderdeel is de verwerking van STOP 1.0.3 meegenomen. Daarnaast lukt het in 
PI-15 niet om de Tranche 3 TPODs al te verwerken in de keten. De TPODs Natura2000, Programma en 
de kennisgeving van de afwijkvergunning zijn uitbouw onderwerpen. Deze zijn niet uit de roadmap 
geschrapt omdat er wel een opdracht voor bestaat, maar in de prioriteit zijn zij naar achteren 
geschoven. 

Aansluitingen op regelingbanken als volgt gewijzigd: 

- Aansluiting van LVBB op wetten.nl PI-15PI-16 
- Aansluiting LVBB op lokale regelingbanken PI-16PI-17 

Toelichting: doorgeschoven vanwege beperkte capaciteit. 

INSPIRE als volgt gewijzigd: 

- Ontwerp harmonisatie model INSPIRE bestuurlijke vaststelling PI-15PI-18 
- Aanleveren omgevingsdocumenten aan INSPIRE PI-17PI-20 

Toelichting: Aan de INSPIRE verplichtingen kan pas tegen de inwerkingtredingsdatum van de 
Omgevingswet worden voldaan. Er is daarnaast nog uitzoekwerk te doen voor een goede “mapping” 
tussen STOP/TPOD en het INSPIRE gegevensmodel.  

Viewer als volgt gewijzigd: 

- Deze nieuwe categorie toegevoegd op verzoek van gebruikers, met daar in de features 
basisniveau voor de viewer component die niet 1:1 gekoppeld zijn aan het ondersteunen van 
de verschillende TPOD’s.  



N.B. Deze lijst bevat dus niet de ondersteuning van de verschillende regelingtypes, die staan 
er boven. 

STTR als volgt gewijzigd: 

- Register bevraging PI-16PI-17 
- Content o.b.v. CBS-code ipv OIN PI-16PI-17. Dit kan wel een breaking change voor 

leveranciers opleveren. 
- Staging van toepasbare regels is toegevoegd, maar het is onduidelijk of dit status afbouw 

heeft en wat dan de gewenste invulling is. BLM/BLA beraadt zich in PI-15 op de business 
case. 

Toelichting: het was niet mogelijk om voor PI-15 al een goede service van een register beschikbaar te 
krijgen om tegen te ontwikkelen. Daarnaast is de capaciteit bij het TR team volgepland. 

Machtigen als volgt gewijzigd: 

- Eigen voorziening voor machtigen als alternatief voor Logius gesplitst: 
o Basis PI-15PI-16 
o Afronding PI-16PI-17 

Toelichting: naar aanleiding van het niet beschikbaar komen van een generieke voorziening van 
Logius wordt een eigen voorziening ontwikkeld. Na de eerste stap in PI-14 met name bij het 
knooppunt gebeurt dit wat betreft de gebruikersfunctionaliteit grotendeels in PI-15. De afronding 
daarna bestaat uit de uitzonderingen die afgevangen moeten worden, zoals iemand die een aanvraag 
wil indienen maar al iemand anders gemachtigd heeft. 

Samenwerken als volgt gewijzigd: 

- Filteren op metadata ongeplandPI-17 
- Verwijderen en updaten documenten PI-16PI-17 
- Discoveryservice koppelen verwijderd, want dit is enabling 

Toelichting: beperkte verschuiving op basis van beschikbare capaciteit. 

Loket als volgt gewijzigd: 

- Verwijzen naar berichtenboxen ongeplandPI-17 
- eIDAS ongeplandPI-17 
- Sessiemanagement vernieuwen en uitbreiden ongeplandPI-16 
- Inlog met DSO-middel productiegereed ongeplandPI-19 

Toelichting: ongeplande features zijn inmiddels wel ingepland en derhalve ook op de roadmap 
bijgewerkt.  Het inloggen met een DSO-middel is er nu ook als functie, maar moet straks in de 
productiesituatie kunnen werken als geen eHerkenning of DigiD beschikbaar is. 

Checken en opstellen als volgt gewijzigd: 

- Geen wijzigingen. 

Checken als volgt gewijzigd: 

- Excel overzicht maatregelen op maat PI-15PI-17 
- Informatiepagina checken en voorschriften/maatregelen PI-16PI-17 
- PDF van maatregelen op maat toegankelijk maken PI-15PI-17 



- Check kunnen opslaan verwijderd, want RGH04b is geen basisniveau. PDF is wel 
beschikbaar o.b.v. RGH04a. 

Toelichting: verschoven o.b.v. beschikbare capaciteit. 

Opstellen als volgt gewijzigd: 

- Alleen omgevingsoverleg indienen als BG dat toestaat verwijderd, want geen afbouw 
- Papieren aanvraagformulier voor burgers en bedrijven verwijderd, want geen afbouw 
- Controle actualiteit bij opgeslagen aanvraag PI-16PI-17 
- Meerdere activiteiten tegelijkertijd kunnen indienen PI-16PI-17 
- Automatisch verwijderen projectmap + aanvraag uitstel door intiatiefnemer gesplitst. Deel 

aanvraag uitstel door initiatiefnemer is nog niet gerealiseerd. 

Toelichting: met de focus op afbouw van de opdrachtgever is nog een keer scherp gekeken naar wat 
afbouw is en wat doorontwikkeling/uitbouw. NB: omdat dit de roadmap afbouw is zijn deze 
onderwerpen hier geschrapt, maar zij staan nog wel als doorontwikkeling op de backlog.  

 

Opleverdocument PI-14 zegt het volgende over het aanvragen van uitstel door een initiatiefnemer: 
“Onduidelijk hoe deze feature op de backlog terecht is gekomen en wat het doel van deze feature is. 
Huidige concept: de deelnemers krijgen een bericht in de Berichtenbox 30 dagen voordat het project 
wordt verwijderd (na 1 jaar inactiviteit). In het Omgevingsloket wordt er een rood label toegevoegd 
achter de projectnaam. Hierin staat ook de verwijderdatum. Als er een wijziging wordt gemaakt in 
het project zal het label verdwijnen en wordt de bewaartermijn verlengd. Er is immers weer activiteit 
gemeten. Deze feature suggereert dat er uitstel incl motivatie gestuurd moet worden om de 
bewaartermijn te verlengen. Dit maakt het verlengen laagdrempeliger, maar vergt een enorme 
beheerslast (wie beoordeeld deze motivatie?). Opmerkingen: Rondom deze feature hebben we 
meermaals geprobeerd duidelijkheid te krijgen, maar die niet gekregen. Ook in de concept wettekst 
hebben we zelf geen grond kunnen vinden voor deze feature. Deze feature is niet gerealiseerd. 
Voorstel: Afvoeren” 

Indienen als volgt gewijzigd: 

Berichten sturen via berichtenbox voor ondernemers verwijderd 

Toelichting: er werd oorspronkelijk uitgegaan van 2 berichtenboxen: voor burgers en voor 
ondernemers. De laatste komt niet meer beschikbaar voor inwerkingtreding en kan derhalve ook niet 
meer in het basisniveau worden gerealiseerd.  

Enabling features als volgt gewijzigd: 

- Concurrent versioning ACC PI-16PI-17 en PRE PI-17PI-19 
- ondersteunen verschillende coordinatenstelsels PI-16PI-17 
- Services uitvoerencomponenten kunnen gebruiken met scope toegevoegd 

Beheer als volgt gewijzigd: 

- NFR: Maintainability toegevoegd 
- NFR: Portability toegevoegd 
- NFR: Compatibity toegevoegd 



Toelichting: NFR = Non-Functional Requirements, ofwel niet-functionele eisen. Naast dat er eisen zijn 
die bepalen wat het DSO-LV functioneel gezien moet kunnen, zijn er ook eisen die gaan over niet-
functionele thema’s. Deze eisen hebben betrekking op onder meer de onderhoudbaarheid, 
performance, snelheid waarmee van platform gewisseld kan worden enzovoorts. Gebruikers merken 
hier vaak alleen indirect iets van, het zijn eisen die het gebruik ondersteunen. Omdat het wel echt 
eisen zijn die mede de voortgang van het basisniveau bepalen zijn ze hier als categorieën op 
hoofdlijnen benoemd. 

Tijdreizen als volgt gewijzigd: 

- BeschikbaarOp PI-15PI-16 
- InWerkingOp PI-17PI-16 
- Aangegeven dat IHR alleen BeschikbaarOp ondersteunt 

Toelichting: teams pakken deze scenario’s doorgaans tegelijk op. NB: dit onderwerp is een voorbeeld 
van hoe roadmap en planning van elkaar verschillen. Tijdens elke PI-tweedaagse (en in de 
voorbereiding daarvan) stemmen teams nauwkeurig de onderlinge afhankelijkheden af, zodat een 
team niet iets plant waarvoor iets van een ander team nodig heeft dat dat pas later had bedacht te 
ontwikkelen. De backlog is nu zoveel mogelijk bijgewerkt met alles wat nog in basisniveau nodig is, 
maar soms is de volgorde van realisatie nog niet goed tussen teams afgestemd. Hoewel er ook in 
PI15 al aan tijdreizen wordt gewerkt zal dit in PI-16 nog niet (overal in de keten) gereed zijn.   

Performance als volgt gewijzigd: 

- NFR: Performance Efficiency toegevoegd 
- Vectortiling gesplitst 
- Vectortiling voor bestemmingsplannen ongeplandPI-16 
- Vectortiling voor omgevingsdocumenten ongeplandPI-16 

Toelichting: zie de eerdere opmerking over niet-functionele eisen. Vector tiling is een enabling 
feature die ervoor zorgt dat grote hoeveelheden data op een efficiënte manier verwerkt kunnen 
worden in de gebruikerstoepassing.  

Catalogus als volgt gewijzigd: 

- Ontsluiten STOP domeinwaardenlijsten toegevoegd 

 


