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Aanleiding en doel

24/3/21

- Virtueel Contentteam heeft plan gemaakt voor 

- Uitrol acceptatieversie bruidsschat op PRE

- Voorsorteren op nieuwe versie AMvB’s op PRE en kunnen 
synchroniseren met daarin geannoteerde activiteiten

- Dat heeft veel impact op bestaande content in DSO-LV



Het plan – aanleiding en voorstel

24/3/21

- 2 zaken in de pijplijn voor PRE:

- Acceptatieversie BS voor gemeenten en waterschappen (uitrol april)

- 2020-versie AMvB’s met bijbehorende activiteitannotaties => switch van 

huidige workaround mbt synchroniseren naar koninklijke route (2e helft mei)

- Bij laden BS: RTR moet sowieso helemaal leeg – dat kan niet partieel

- Nodig voor switch synchronisatie in AMvB’s = nieuwe functionele structuur

- Als nieuwe FS geladen wordt: dan moet ook OZON leeg en weer gevuld

- En dan kan alleen content die in 1.0.4 is aangeleverd worden teruggezet, alle content 

die in 1.0.3 of ouder is geladen komt niet meer terug tenzij het naar 1.0.4 

geconverteerd wordt / opnieuw wordt geladen in 1.0.4-formaat

- Voorstel is: neem de pijn in 1x en doe beide na de komende software-release 

in april (alternatief is in april geen nieuwe FS laden maar alleen nieuwe BS, dan 

hoeft nu alleen RTR leeg – maar dan moet medio mei alsnog OZON leeg want nieuwe 

FS is nodig voor nieuwe AMvB’s)



Wat is de impact?

24/3/21

- RTR gaat leeg en wordt weer gevuld met BS en rijkscontent:

- Bestaande projectmappen verdwijnen

- Activiteiten en toepasbare regels die BG/leverancier zelf heeft geladen verdwijnen

- Wat nog meer?

- Hoe kunnen we dit mogelijk mitigeren?

- OZON gaat leeg en wordt weer gevuld met alleen de 1.0.4-content:

- Alles wat in 1.0.3 of ouder geladen is (ook wat nu nog werkt) verdwijnt van PRE

- Wat nog meer?

- Hoe kunnen we dit mogelijk mitigeren?

- Ons idee: impact beperken samen met leveranciers, als zij bv content van BG in 1.0.4 terug kunnen 

zetten kan dat een hoop schelen 

- Hoe kunnen we samen zorgen dat oefende overheden hier zo min mogelijk last van hebben?

- Suggesties zijn welkom!


