
WAS-WORDT DSO Roadmap PI-15PI-16 (bij versie 3 nov 2020) 

In dit document worden de verschillen opgesomd tussen de roadmap DSO van 20 juli 2020 (na de 
PI15-planning) en de situatie na de PI-16 planning. Zonder specifieke aanduiding van een omgeving 
betreffen de verschillen de situatie op de PRE omgeving. Als er in het onderstaande een PI wordt 
genoemd, dan betekent dit dat vanaf dat PI (c.q. na de release van de vorige PI) een bepaalde 
feature beschikbaar is op deze omgeving voor oefenen en aansluiten.  

STOP standaard 

- De onderwerpen “metadata publicatie” en “annotaties voor publiceren” zijn omgewisseld in 
de planning. 

Muteren STOP als volgt gewijzigd: 

- Tekst 'Intrekken' juridisch: PI-17  PI-18  

Toelichting: Het betreft hier het intrekken van een besluit (dus niet intrekken en een nieuwe 
regeling opvoeren). Hiervoor is in PI-16 te weinig capaciteit. Voor de realisatie   

Bronhouderskoppelvlak als volgt gewijzigd: 

- Tranche 4: doorontwikkeling validaties  PI-17PI-18 
- Distributie bruidsschat naar plansoftware van BG: alleen doel PI15 laten staan. 

Toelichting:  

De validatiematrix is ook voor leveranciers een essentieel onderdeel, daarom is deze toegevoegd 
aan de roadmap.  

De regel distributie bruidsschat leek nu te gaan over de inhoud: het leveren van de content. Voor 
de DSO-LV afbouw is echter relevant of de functionaliteiten beschikbaar zijn voor de verwerking 
(maken van pakketjes e.d.) en het beschikbaar bestellen. Deze functionaliteiten zijn in PI-15 
gerealiseeerd. 

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

- Omgevingsplan STOP 1.0STOP 1.0.4 
- Omgevingsverordening STOP 1.0STOP 1.0.4 
- Waterschapsverordening STOP 1.0STOP 1.0.4 
- AMvB/MR STOP 1.0STOP 1.0.4 
- Omgevingsvisie STOP 1.0STOP 1.0.4 
- Voorbereidingsbesluit bestuurlijke vaststelling toegevoegd en PI17PI-18 (of in de loop van 

PI-17) 
- Reactieve interventie bestuurlijke vaststelling toegevoegd en PI17PI-18 (of in de loop van 

PI-17) 
- TPOD's tranche 1, 2 en 3 levering in STOP 1.0.4 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 1.0.4 meegenomen. Daarnaast lukt het in 
PI-16 niet om de Tranche 3 TPOD’s alle drie te verwerken in de keten. Hiervoor geldt wel dat in sprint 



16.2 nog een impact analyse op basis van de leveringen wordt uitgevoerd. Hieruit zou een ander 
beeld over de haalbaarheid in PI-16 kunnen blijken. 

De TPOD’s Natura 2000, Programma en de kennisgeving van de afwijkvergunning zijn uitbouw 
onderwerpen. Deze worden in PI-16 ontwikkeld en kunnen dan (afhankelijk van prioritering) in PI-17 
in de keten worden geïmplementeerd. 

Aansluitingen op regelingbanken als volgt gewijzigd: 

- Aansluiting van LVBB op wetten.nl PI-16PI-17 
- Aansluiting LVBB op lokale regelingbanken (CVDR): tekst aangevuld met “CVDR” zodat deze 

beter herleidbaar is tot de backlog 

Toelichting: er is op deze onderdelen nog een onderdeel te doen dat te maken heeft met de GIO 
consolidatie, daarom pas beschikbaar op PRE in PI-17. 

INSPIRE als volgt gewijzigd: 

Geen wijzingen ten opzichte van vorige versie  

STTR als volgt gewijzigd: 

- Content op basis van CBS-code i.p.v. OIN: Tekst gewijzigd in: Identificatie BG - doorgifte CBS-
code i.p.v. OIN vanuit OZON aan RTR. Daarnaast PI-17 -> PI-18 

- Register bevraging: Specifieker gemaakt dat het een mvp betreft. In PI-16 wordt de BAG 
koppeling gerealiseerd, maar daarmee is de register bevraging functionaliteit nog niet 
compleet. Voor andere registers moeten bijvoorbeeld andere veldtypen worden 
geïmplementeerd. Dit zal ook nog werk in PI17 vragen. 

- Staging van toepasbare regels: realisatie in PI-16 -> PI 17  

Toelichting: de regel gaat over functionaliteiten, niet over de content zelf. Dit is inmiddels 
uitgewerkt maar kan in PI-16 nog niet worden gerealiseerd. 

De staging oplossing voor de toepasbare regels wordt in PI-16 uitgewerkt en kan pas daarna 
worden gerealiseerd. 

Machtigen als volgt gewijzigd: 

- Eigen machtigen voorziening i.p.v generieke oplossing Logius: PI-17 -> PI-16 

Toelichting: is naar voren geschoven. De functionaliteit is volledig werkend, er worden alleen nog wat 
werkzaamheden verwacht die bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid verbeteren. 

Samenwerken als volgt gewijzigd: 

- Filteren op metadata PI-15 PI-17 
- Verwijderen en updaten documenten: PI-17->PI-18 incl geb toepassing, API beschikbaar PI-17. 

Toelichting: verschuiving op basis van beschikbare capaciteit. 

Loket als volgt gewijzigd: 

- Verwijzen naar berichtenboxen ongeplandPI-18. Tekst gewijzigd in “berichtenbox burgers”, 
voor bedrijven kan dit nog niet zolang de berichtenbox bedrijven als generieke voorziening 
niet bestaat. Hiervoor een aparte regel toegevoegd voor de helderheid 



- eIDAS: gespecificeerd naar burgers zonder BSN (dat wordt in PI-16 gerealiseerd en 
opgeleverd). 

Checken en opstellen als volgt gewijzigd: 

- Een aantal onderwerpen is een increment opgeschoven vanwege de prioriteit op het 
machtigen. 

Checken als volgt gewijzigd: 

- Een aantal onderwerpen is een increment opgeschoven vanwege de prioriteit op het 
machtigen. 

Opstellen als volgt gewijzigd: 

- Een aantal onderwerpen is een increment opgeschoven vanwege de prioriteit op het 
machtigen. 

Indienen als volgt gewijzigd: 

- Regels over berichtenboxen verwijderd, die werden al genoemd onder Loket. 
- Ambtshalve opvoeren: deze stond oorspronkelijk als “ambtshalve indienen”. Dat is echter 

niet wat het is, want als iemand een verzoek op papier indient is het indienen daarmee 
gedaan. De feature staat nu pro-forma gepland om in PI-18 te realiseren. In de breakout bij 
de planningsdagen is de discussie aan de orde geweest of deze feature nog wel in een 
behoefte voorziet. Afgesproken is om in PI-16 de uitwerking en inschatting te doen, maar op 
basis daarvan een voorstel te doen of deze feature in basisniveau moet blijven of niet. 

Enabling features als volgt gewijzigd: 

- Concurrent versioning PI-17PI-19 

Toelichting: concurrent versioning wordt in PI-16 in een ketenwerksessie verder uitgewerkt, maar 
moet vervolgens nog wel door verschillende teams worden gerealiseerd en geïmplementeerd. Dit 
lukt waarschijnlijk niet in PI-17 gezien de andere prioriteiten voor het afronden van het IWT-niveau, 
maar dit kan in de planningsvoorbereiding van PI-17 opnieuw ter sprake komen.  

- Voldoen aan DUTO eisen  

Dit is gepland werk dat in verschillende PI’s plaatsvindt. Dit is duidelijk gemaakt door in opvolgende 
incrementen de verschuiving van ACC naar PRE op te nemen.  

Beheer als volgt gewijzigd: 

- Throttling van API’s (= mechanisme om te zware requests te reguleren) PI-17 -> PI-18 

Toelichting: was nog niet gepland voor PI-16 

Tijdreizen als volgt gewijzigd: 

- Tekst “nog niet afgestemd” verwijderd. Wel toegevoegd: “gebruikersperspectief”.  
- BeschikbaarOp PI-15PI-17 
- GeldigOp PI-17PI-18 
- InWerkingOp verwijderd.  



Toelichting: Tekstwijziging: Afstemmen moet nog, maar gebeurt in deze review. De scope tussen 
DSO-componenten is anders dan die van het gebruikersperspectief, vandaar de specifiekere duiding. 
Het is echter vooral van belang dat hier staat wat voor de doelgroepen van deze roadmap relevant is. 

Tijdreizen is in het Basisniveau gedefinieerd als “Geldig op”. Dat wil zeggen dat kan worden bekeken 
welke regels op een moment in het verleden geldig waren. Dit is gebaseerd op wat op het moment 
van raadpleging bekend was over dat moment in het verleden. 

In het informatiemodel van Ruimtelijke Plannen (IMRO) is geen mogelijkheid om deze informatie op 
te nemen en kan dit daarom niet als filtermogelijkheid worden gebruikt. Als alternatief wordt 
daarom de mogelijkheid gerealiseerd om te filteren op plannen die op een bepaald moment 
beschikbaar waren in het DSO.  

De verschuiving van het tijdreizen als “BeschikbaarOp” hangt samen met een betere duiding van dit 
onderwerp. Deze is nu aan de planning van het team IHR en de Viewer gehangen. IHR heeft dit 
onderwerp gepland in PI-16, waarna de Viewer het in PI-17 kan  inbouwen.  

De verschuiving van “GeldigOp” hangt samen met andere prioriteiten zoals de implementatie van 
STOP 1.0.4.  

“InWerkingOp” is verwijderd omdat die variant weliswaar in Ozon nodig is ten behoeve van 
Toepasbare Regels (geldigheid alleen is niet voldoende om te weten welke toepasbare regels 
gebruikt kunnen worden), maar dit geen gebruikersfunctie is om op te kunnen filteren. 

Performance als volgt gewijzigd: 

Geen wijzigingen ten opzichte van vorige versie 

Gevolgen voor interbestuurlijke mijlpalen 

Er zijn op grond van deze geactualiseerde roadmap geen mijlpalen op de interbestuurlijke roadmap 
“Route 2022” die gaan schuiven. Wel blijft er steeds minder ruimte over om nog te prioriteren, 
waardoor de druk op Q1 2021 extra groot zal zijn (in verband met het IWT-niveau). 


