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Het puntje op de i van IWT
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Kritische paden voor IWT

• Testen van mutaties door BG/plansoftware leveranciers (beproeven van de gehele keten)

• Beproeven van de stabiliteit en performance van de gehele keten van planaanlevering tot en met 
performance in de gebruikerstoepassingen o.b.v. real life content – Versterkte ondersteuning in Q1

• Meerdere publicaties per dag vs. de ontwikkeling van samenloop in release B (na IWT)

• Laden content op productie door BG’s als gevolg van de Rijkscontent planning – loadtesting in Q1 
wat maximale piekbelasting kan zijn

• Services in de VTH keten worden nog erg weinig getest door VTH-leveranciers / BG’s

• Informatie benodigd voor juist inregelen van routeringen voor BG’s
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Go Live plan

• Met name implementatieplan voor Bevoegd gezagen

• Geen “Big Bang” voor DSO-LV, we zijn al in productie

• Wel: Maken risico inventarisatie en capaciteitsplan

• Wel: voldoende capaciteit voor ondersteuning, oplossen bevindingen enz.

• Daarom stabiliseringsperiode vanaf Q1 tot en met Q3: alleen noodzakelijke 
uitbreiding functionaliteiten, geen wijzigingen op koppelvlakken
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Stabiliseringsperiode – richtlijn PI-21

- Geen wijzigingen op de primaire koppelvlakken, tenzij 
accordering door OGB

- Geen wijzigingen aan technische specificaties van API’s in het 
Open Stelsel

- Geen nieuwe uitgaande of afnemende koppelingen met 
externe componenten buiten DSO 

- Alleen team-overstijgende features oppakken als er afdoende 
maatregelen op de risico’s zijn getroffen
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Stabiliseringsperiode – richtlijn PI-22/23

- Geen wijzigingen op de technische specificaties van de primaire koppelvlakken tenzij in concurrent 
version

- Geen wijzigingen aan technische specificaties van API’s in het Open Stelsel

- Geen refactoring van componenten bij OBO’s zonder risico analyse en alleen indien noodzakelijk voor 
stabilisering en performance.

- Geen functionaliteit die team-overstijgend is zonder risico analyse en alleen indien noodzakelijk voor 
stabilisering en performance.

- Geen nieuwe koppelingen met externe componenten buiten DSO maken
N.B. Deze beperking geldt niet voor aansluitingen van decentrale software van bevoegde gezagen, die 
zijn immers onderdeel van DSO.

Voor PI-22 is ook stabilisering van content van toepassing:

- Geen nieuw “placeholder document” laden

- Geen wijzigingen aan Activiteit ID’s van het Rijk

- Geen wijzigingen aan de algemene set en/of werkzaamheden
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Prioriteiten voor PI-21

1. Stabiliteit en robuustheid. Ook verbeteringen doorvoeren of 
ontwikkelen t.b.v. robuustheid, performance, productierijpheid en 
onderhoudbaarheid vallen binnen deze prioriteit.

2. Ondersteunen van het oefenen, analyseren van problemen 
en deze oplossen, leveranciers helpen enz.

3. Ontwikkelen van functionaliteit, in de volgorde van:
1. Afbouw IWT

2. Urgente doorontwikkeling

3. Overige categorieën
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MIRO
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MIRO
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MIRO
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JIRA
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Relevante links

MIRO (planning PI-21 op team niveau):

https://miro.com/app/board/uXjVOZDaR28=/

JIRA (filter met geplande features PI-21):

https://tbokadaster.atlassian.net/issues/?filter=10191

https://miro.com/app/board/uXjVOZDaR28=/
https://tbokadaster.atlassian.net/issues/?filter=10191
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Releases en stabilisering richting IWT

- Op dit moment geen functionaliteit in de planning die 
niet wordt uitgerold voor IWT (behoudens ontwikkeling 
standaarden)

- Richtlijnen stabilisering hebben voor PI-21 goed 
uitgepakt. Er zijn geen features afgevallen t.g.v. de 
richtlijnen stabilisering. Er is wel aandacht voor 
geweest op de planningsdagen. 

- Er is besluitvorming OGB geweest voorafgaand aan 
planning (STOP A```) t.g.v. richtlijnen stabilisering.
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Planningsresultaat: 
Voorbeelden op checken en indienen

Voor eindgebruikers:

- UX: Gebruikerstest met mensen met een 
beperking

- Verbeteren conclusiepagina check

- Verbeteren zoeken

- Verbeteren locatie kiezen

- Verbeteren van meldingen aan eindgebruikers

- Contextuele hulp aan eindgebruikers (start)

- Ontdubbelen toepassingsbereik milieuregels
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Planningsresultaat: 
Voorbeelden op checken en indienen

Voor profi’s:

- Tijdreizen beperkingengebied tbv aanvullen en staging

- Resultaat van ingesteld omgevingsoverleg per verzoek in 
het loket weergeven alleen als het is ingesteld (stretch 
goal)

- Verwijzing van RTR naar juridische bron

- Inloggen met DSO-id productierijp

- eHerkenning level 3

- Start API analytics

- Inloggen met 2-factor authenticatie
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Planningsresultaat: 
Voorbeelden overig

- Tijdelijke oplossing realiseren voor doorleveren 
bodemmeldingen aan ILenT

- Definitieve Algemene Set

- Werkzaamheden ontwikkelen en vaststellen

- Meer aansluitingen op PROD realiseren (ST)

- Verdere ontwikkeling omgevingen
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Planningsresultaat:
Effort op robuustheid

Niet vermeld in deze presentatie. zie MIRO!
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Resultaten TBO beheerprocessen

- Verbeteringen validatie- en verificatieproces

- Verbeteringen analysemogelijkheden specifiek 
gebruik van de LV (bijv. API's)

- Versterking business analyse op meldingen

- Versterking problem management proces

- Verbeteringen op het ketentestproces

- Verbeteringen op monitoring dienstverlening

- Stap naar releasen met near-zero downtime

- Vervolg digital analytics
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Roadmap digital analytics:
(inzicht in het gedrag van gebruikers in het loket)

Roadmap digital analytics

PI21 

thema: 

meerdere toepassingen meten 

PI22 

thema: 

gehele loket meten

Piwik technisch 

aansluiten en inrichten

FTG raamwerk inrichten

Team specifieke

rapportages 

Loket Checken en aanvragen

Pagina niveau

Viewer

inventarisatie klantreis

Klantreis niveau 

? 
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High level overzicht planning PI-21
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Stabiliteit en robuustheid

- Stabiliteit versterken van aanlevering en verwerking  (aanleveringen van oefenend BG)

- Optimalisatie keten n.a.v. load- en performance testing en monitoring/alerting

- Verder inrichten monitoring / alerting en reporting

- Dubbel uitvoeren BHKV

- Knooppunt als interface tussen LVBB en OZON verwijderen

- Robuust maken PRE productie omgeving KOOP

- Pentesten, audits, WCAG e.d.

- Technische optimalisaties en technical debt wegwerken, onderhoudbaarheid code vergroten

- Uitfaseren wasstraat  

- Separate userstore voor eindgebruikers

- API Analytics

- Kaartmotor
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Ondersteunen oefenen / implementatie BG / 
bedrijfsleven / eindgebruikers
- Werkplaatsen

- Vraagondersteuning

- Webinars / kennissessies

- Richtlijnen en werkwijzen (incl. handreiking Geo)

- Stakeholder participatie sessies – eindgebruikers/bedrijfsleven

- Gebruikersfeedback en bevindingen

- Geo Taskforce – grenzen en normeringen

- Content analyse (ondersteuning vanuit teams)

- Oplosblok content issues/bevindingen – complexe bevindingen (start do 20-1)

- Plan van aanpak oefenen met muteren 

- Bereikbaarheid red-button vergroten
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Koppelvlak juridisch plan

- Afronden meervoudig tijdelijk regelingdelen (voorbereiden bestuurlijke vaststelling van voorbereidingsbesluit en 

doorontwikkeling TPOD projectbesluit)

- Afronden bestuurlijke vaststelling Programma (werkplaats programma Rijk en Provincie)

- Automatiseren koppeling afwijkvergunning LVBB-OZON, incl. synchrone geo-validatie in DROP (stretch goal)

- WTI (metadata) toevoegen aan de Bruidsschat in LVBB-CVDR 

- Uitwisselingstandaard voor planbureaus implementeren in BHKV en downloadservice

- Validatieservice voor uitwisseling bestanden tussen planbureau’s en BG

- Implementeren scenario tekstvervanging

- Rijksautomatisering scenario’s voor BHKV en LVBB-BWB (wetten.nl) analyseren 

- Tijdreizen (in werking op en geldig op)

- Incrementeel vector tiles maken

- Documentviewer
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Standaarden

- Samenloop OW objecten uitwerken in consistentie met samenloop OP

- STOP features B/release Rijk/C (afronding in PI-22)

- Roadmap implementatiepakket(ten) features B/release Rijk/C

- Voorbereiden TPOD’s geluidproductieplafond en luchthavenbesluit

- Definitie studie TPOD vergunning/meldingen

- Niet in scope:

- TPOD Legger

- STOP/TPOD/BHKV - A””
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Content

- OR – verzamelingsregeling bouwen

- NOVI in productie zichtbaar (levering aan DSO)

- Wijzigingsbesluiten Natura 2000

- Bruidsschat voor herindelingsgemeenten

- Verwerken van nieuwe STOP-release in PR35 contentproductie-keten

- Definitieve algemene set

Voorbereiding PI-22

- Voorbereiden bekendmaking Bundeling wijzigingssporen 

- Voorbereiden op spoedprocedures

- Voorbereiden Bruidsschat op PROD

- Voorbereiden geconsolideerde OR in PROD

- Voorbereiden AMvB’s in PROD
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Rijksautomatisering

STR – ondersteuning en roadmap automatisering Rijkspublicatie en consolidatie keten

In samenwerking met STR / KOOP / IAM4 / DSO-keten komen tot een integrale roadmap:

-> Bepalen wat kan wanneer en welke consequenties heeft dit? 

• Wat is daar inhoudelijk qua specificaties voor nodig? En wie maakt de inhoudelijke 
specificaties? 

• Welke software functionaliteit kan ontwikkeld worden voor de keten?

• Plansoftware

• BHKV

• Aansluiting wetten.nl (BWB)

• Welke standaard ontwikkeling is benodigd (release Rijk)?

• Wat betekent dit voor de rijkspublicaties en verwachte tijdslijnen / capaciteit / kosten etc?
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Functionele roadmap DSO: NA PI-21

Koppelvlak juridisch plan:

Q2 2022 Gewenst voor IWT

- Downloadservice automatiseren (nu beschikbaar via beheer)

- Afronden implementatie tekstvervanging in keten en mutatiescenario Intrekken

- Documentviewer tijdelijke versie (prototype beschikbaar)

Na IWT

- Implementeren tekst presenteren stylesheet

- ETRS89 ondersteunen (bewuste keuze, RD functioneert)

- BHKV rijksscenario’s inbouwen

- Kaartmotor voor ontsluiten data

- Concurrent versioning t.b.v. ontkoppeling ontwikkeling/aansluiting standaard upgrades

- Release B/C implementatie

- Rijksscenario’s in LVBB en doorgifte richting BWB/wetten.nl

- Document viewer definitieve versie

- Inspire (bewuste keuze)
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Functionele roadmap DSO

Koppelvlak aanvragen en meldingen:

Q2 2022 Gewenst voor IWT

- Omgevingsoverleg alleen als het ingesteld is

- Inzicht in gerelateerde aanvraag/verzoek 

Na IWT

- Meldpunt Bodem Kwaliteit: doorstuur-functionaliteit (handmatige workaround via beheer)

- Nieuw concept ‘Mijn Omgevingsloket’ 

- Documenten downloaden uit projectmap 

- rol van adviseur bij machtigen

- Hergebruik van een ingediend verzoek

- Nederlandstalige foutmeldingen Elastic Search
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Functionele roadmap DSO

Koppelvlak samenwerken aan verzoeken:

Na IWT

- Ketenpartners (incl. bedrijven) uit lijst (incl. naam)

- Kiezen product uit PDC in GT van de SWF

- Uitnodigen ketenpartner voor samenwerken via e-mail met activatiecode

- Selecteren organisatie op naam: HR-zoekservice HR aansluiten en API bouwen
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Functionele roadmap DSO

Generiek:

Na IWT

- Aansluiten informatieproducten

- Digital Analytics verder ontwikkelen

- Helpcentrum verder ontwikkelen

- WCAG level A behalen


