
Product management TBO

Planning PI-22
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Solid as a Rock



3 |

Nieuw bij DSO: Stabiliseringsperiode

• Start: 4 april bij aanvang PI-22

• Tot: 1 januari en iets daarna ( nog exact bepalen )

• Stabilisering (systeem-)content conform eerdere 
richtlijn. Exacte procedure ntb.
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Focus tijdens stabiliseringsperiode

Functionele 
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(Bug)Fixes
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impact - Issues 

oplossen
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functionaliteit

- business 

features

Implementatie 

ondersteuning

Enabling

features en 

noodzakelijke 

technische 

upgradesBeheer

features
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Prioriteiten voor PI-22

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, mits goedgekeurd in 
uitzonderingsprocedure
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Highlights planning planketen

• Downloadservice automatiseren

• Projectbesluit deel 2

• Afronden automatisering doorlevering afwijkvergunning

• Afronden bestuurlijke vaststelling Voorbereidingsbesluit en Programma

• Concurrent versioning voorbereiden en CIMOW/implementatie consequenties release 
B/C

• Validaties – analyse validatiescanner, bedrijfsregels en screening resterende in te 
bouwen validaties

• Uitbreiden performance en regressietests

• Implementatie/oefen/leveranciers ondersteuning

• Monitoring en beheerfuncties

• Ketentestomgeving

• Leveranciersomgeving – voorbereiding realisatie (mogelijk minimale variant)

• Finetuning ontwerp en tijdreizen weergave
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Highlights planning planketen – niet gehaald

• Staging juridisch plan analyse – noodzaak om met 
keten te kijken naar mogelijke workarounds

• Automatische doorlevering consolidaties Natura2000 
regelingen naar Wetten.nl – huidige rijksroute kan ook 
voor Natura 2000
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Highlights vergunningketen

• Realiseren gerelateerde verzoeken

• Routering aanvragen verbeteringen analyseren

• Dienstverlening op werkzaamheden (en overige content) 
ontwikkelen

• Stabiliteit, monitoring en robuustheid (testen uitbreiden)

• Verwijderen/beëindigen van content

• Verbeterd zoeken

• Vindbaarheid maatregelen op maat

• Ondersteunen oefenen
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Architectural runway

▪ Ondersteuning follow up AC-ICT 

→ IKT en performance-testen

→ configuratie- en releasemanagement

→ disaster recovery

▪ Documentatie: actueel en toegankelijk 

▪ Afwijkingen beschreven

▪ Ondersteunen bij aansluiten op DSO-LV

(Open stelsel, uitleg gebruik DSO-LV)

PI Planningsdagen april 2022
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Architectural Runway PI 22

• Data management: CIM’s AM, TR, OP, HF

• “Speciale voorzieningen” in kaart: 

laden bruidschat, algemene set, rijksregels etc.

• Omgevingen

• Toepassingsbereik stelselcatalogus herijken

• PSA’s Stelselcatalogus, VDK en Kaartmotor, Monitoring

• Tijdreizen voor de keten

• GAS aansluitpunt informatieproducten

• Definition of Ready (architectuurimpact, componenten die geraakt worden)

PI Planningsdagen april 2022
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Bijlagen
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Highlights VRK

Robuust maken bestaande Features

• Fijnslijpen nieuwe flow/filter

• Fijnslijpen weergave ontwerpregelingen  (inclusief toekomstige regelgeving)

• Verbetering Geavanceerd zoeken

• Fijnslijpen tijdreizen

• Zoeken op tekst (left-over van vorig PI)

UX Verbeteringen

• Weergeven locaties 

• Kaartdetails: uitbreiding legenda 

• Implementatie Presentatiestandaard

• Verbetering weergave Wro plannen

• Usabilitytest

• Ondersteunen bij oefenen

Beheer & Onderhoud

• Update Dependencies

• WCAG-verbeteringen + nieuwe zelfevaluatie 
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Highlights Ozon

• Urgente bevindingen oplossen

• Robuustheid (ISO25010)

• Performance

• Security

• Reliability

Nieuwe omgevingen (performance- en ketenacceptatietestomgeving)

• Demand Viewer waaronder:

• Autosuggest

• Condities

• Functionaliteit

• Finetunen tijdreizen en ontwerp

• Analyse validatiescanner



14 |

Highlights Catalogus en IHR
IHR en Stelselcatalogus
• Nieuwe omgevingen voor ketenacceptatie, performancetest, LEGO en Demo
• Testcoverage, bevindingen, lifecycle management

Robuustheid/stabiliteit
• Performancetesten uitbreiden en uitvoeren (keten)
• Back-up en recovery (nieuwe omgeving)

IHR
• Verbetering weergave WRO plannen met VRK
• Bevindingen oplossen (met VRK)
• Suggestservice voor zoeken op bevoegd gezag

Stelselcatalogus
• Oplossen WCAG bevindingen
• Informatieproducten (backend) (voorbehoud)
• Aansluiten pub/sub activiteiten (voorbehoud)
• Extra wensen PDC (voorbehoud)
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Highlights Geonovum

Werkplaatsen
Annotatiestrategie en gevolgen in de keten

Afronding Reactieve interventie en programma

Inhoudelijke bijdragen aan VNG-AdS-Amsterdamwerkplaatsen

Uitleg en handreikingen 
Annotatiestrategie – gebruik van locatieaanduiding – validaties 

Doorontwikkeling
Projectbesluit deel 2, o.a. met meerdere regelingdelen afronden + richting besluitvorming + communicatie hierover in 
het land

Ondersteuning oefenen / implementatie, waaronder
analyse omgevingsdocumenten in de keten (waar mogelijk in samenwerking met KOOP, RWS)

Service Team Provincies

Uitbouw-onderdelen 
Geluidproductieplafond 

Luchthavenbesluit 
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Highlights KOOP

18-03-22KOOP PI-2216

3. Robuustheid

▪ Robuustheid procesflow BHKV 

verbeteren 

▪ Onderhoudbaarheid code verbeteren 

▪ Pentest bevindingen oplossen

▪ Uitbreiden (geautomatiseerde) 

regressietesten

▪ Vaststellen NFRs & Service levels

▪ Beheerschermen verbeteren

1. Issue management & 

implementatieondersteuning

▪ Ondersteuning BGs & 

Softwareleveranciers

▪ Het doorvoeren van bug fixes

2. Afbouw IWT

▪ Afwijkvergunning automatiseren 

(doorloop PI-21)

▪ Geovalidatie Afwijkvergunning 

160807

▪ Downloadservice automatiseren 

(ontsluiting via Kadaster)

MVP: Regelingen

Stretch: GIO’s

▪ Concurrent versioning: Kaders en 

conceptuele verkenning
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Analistenteam LVBB

18-03-22KOOP PI-2217

3. Robuustheid

▪ BHKV documentatie verbeteren 

(intern & extern) PBDSO-1327

▪ Bijwerken LVBB- en DSO-

validatiematrix & BR's op BHKV-

website PBDSO-1327

▪ Analyse: Het gebruik van 

masterconfiguraties in 

bekendmakingen 

(officielepublicatie+IOs) voor 

robuuster publiceren PBDSO1324

▪ 123019- Monitor: Relaties tussen 

publicaties updaten - structurele 

oplossing implementeren

1.Issue management & 

implementatieondersteuning

2. Afbouw IWT

▪ Tonen CIO link bij bekendgemaakte 

regdata Ios 156782

▪ Ondersteuning inbeheername CIO 

portaal PBDSO-1367

https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1327?src=confmacro
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1327?src=confmacro
https://tfs.officielebekendmakingen.nl:8080/tfs/Projects/KOOP/_workitems/edit/123019
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Omgevingswet LVBB Beheer

18

1. Issue management & 

implementatieondersteuning

▪ Implementatieondersteuning 

continueren wat we al deden, 

leveranciers waarderen dit!

▪ Van Basischeck naar Productiecheck

2. Afbouw IWT

▪ Impactanalyse extra 

leveranciersomgeving (en 

voorbereiden van het implementeren 

)

▪ Aansluiten ACC Omgevingswet aan 

nieuwe ACC Kadaster

▪ KOOP Testomgeving op de FTO van 

Ozon aansluiten

▪ Verkennen infrastructuur concurrent 

version

3. Productiegereed maken

▪ Performancetest van de planketen 

op de Acceptatietest omgeving 

(mogelijk een extra omgeving nodig)

▪ Investeren in geautomatiseerd 

testen en regressietesten van alle 

type besluiten

▪ Afronden robuust maken 

infrastructuur

▪ “Leeggooien” van de ETO(-

repository)



19 |

Activiteiten t.b.v. Service Team Rijk

19

3. Robuustheid

▪ Muteren op RegelingKlassiek

1. Issue management & 

implementatieondersteuning

▪ Ondersteuning Projectbesluit, 

Instructie, Voorbereidingsbesluit en 

Programma.

2. Afbouw IWT

▪ Koppeling RIJK-BHKV: 'alleen 

bekendmaken' en 'bekendmaken én 

doorleveren’

▪ Architectuuronderzoek werkwijze 

Omgevingsregeling mbt

consolideren en doorleveren aan 

wetten.nl PBDSO-1280

https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1280?src=confmacro
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STOP features 

18-03-
22

KOOP PI-22 20

✓ Corrigeren van annotaties

✓ Relatie artikelsgewijze toelichting

✓ Rectificatie van een gepubliceerd besluit

✓ Doorgeven status van een besluit

✓ Oplossen samenloop/samenvoegen van versies

✓ Doorgeven van een besluit rechter – vernietiging

✓ Effect/gebiedsmarkering

✓ Beëindigen (zichtbaarheid) geconsolideerde regeling

B-features 

C-features 
✓ Annotatie: relatie tussen begrippen in tekst

✓ en begrippen in catalogi

✓ Gedeeltelijke inwerkingtreding

Uitlevering

STOP 2.0-beta op witte site

vrijdag 15 april 2022

In Q2 gerichte dialogen met ketenpartners en 
leveranciers

Uitlevering 

STOP 2.0 definitief eind Q3

(STOP ABC = volledig)

❖ Beschrijven: besluiten met terugwerkende kracht

❖ Beschrijven: conditionele inwerkingtreding

❖ Beschrijven: gefaseerde inwerkingtreding

❖ Beschrijven: parallelle geldigheid / overgangsrecht

❖ Reviseren van tekst (en versie-specifieke metadata)
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Omgevingswet STOP

21

1. Issue management & 

implementatieondersteuning

• Spreekuren leveranciers bij oefenen 

• Verschuiven van adviezen naar 

beoordelen content tav toepassing 

STOP

• Toelichten STOP Rijkssoftware 

leverancier 

• Ondersteuning PR30 / BHKV voor 

concurrent version

• Ondersteuning DSO bij problem

solving

2. Afbouw IWT

• STOP/TPOD + IMOW afstemmen 

voor B/C

• Uitleveringen STOP (witte site) 

3. Productiegereed maken

• Documentatieverbeteringen 

STOP/BHKV

• Bedrijfsregels expliciet maken 



Stabiliteit RWS

Migratie OS4

• Afronden migratie OS4.9

Verbeteren foutafhandeling

• Verbeteren logmessages

• Tracebility

End-to-end testen

• Monitoring dashboard externe services

• Stabiele master branch

1 API-key per user en per omgeving

• Verbeteren throttling

Releasemanagement

• Vaker kleinere releases

Monitoring

• FB beter inzicht geven in status

• Pro-actief beheer 

Issues oplossen

• eBMS verbeteren

Voorbereiding Disaster recovery



RWS content team – PI22 

Ondersteunen oefenen, vullen, implementatie 

In afstemming met virtueel content team:

• Content PROD voor aansluiten – opruimen en alternatieven

• Ondersteunen van uitrol nieuwe Bruidsschat op PRE

• Leveren content (TR) tbv “specials”: oefencasussen, demo’s, 

gebruikerstesten (DMO, ACC) Nog geen specifieke verzoeken

• Bijdragen aan rapportage/monitoring

• Mee-ontwikkelen process “verwijderen in de keten”

In overleg met interbestuurlijke werkgroep:

• Werkzaamheden: ontwikkelen, vaststellen, aanvullen lijst met 

werkzaamheden, gerelateerde werkzaamheden

Overig:

• Ondersteuning bij vragen/incidenten tav content (2e /3e lijns

meldingen & Problemsolving in de keten-hackatons)

• Ondersteuning bij oefenen: toepasbaar maken en STTR

• Content ondersteunen voor keten-acceptatie-test

Functionaliteit (ondersteunende werkzaamheden)

• Op verzoek van RWS ontwikkelteam leveren toepasbare 
regels/toepasbaar maken tbv testen:

• (allerlei voor PR 12??)

• (Geen verzoeken van andere projecten?)

Beheer, exploitatie

• Release ondersteuning (content release)

• Beheren huidige versie van de algemene set

• Door ontwikkelen/verbeteren (interne)hulpmiddelen voor 
beheren en verplaatsen TR over de verschillende omgevingen

• Door ontwikkelen/verbeteren (interne) hulpmiddelen voor beheer 
werkzaamheden

Processen

In afstemming met TBO:

• -



TR uitvoeren – PI22

Onderhoud en stabilisering
IWT:
• Restwerk vanuit PI21:

• Verbeterd zoeken - subactiviteten (PBDSO-600)

• Ontdubbelen toepassingsbereik (PBDSO-928)

• WCAG: tree view (PBDSO-754)

Stabilisering:
• Exploitatieverplichtingen (lijst exploitatie items 

van RWS Beheer)

• Oplossen (kritische) issues en technical debt

• Performancemetingen en verbeteringen (o.a. 
continuous performancetesten, STTR-viewer)

• Life cycle management (updates/upgrades)

• CRUD RTR gegevens v2 (structurele oplossing 
voor P1)

• Contentupdates via prikbord (PBDSO-1143)

Analyse/ontwerp/ondersteuning:
• Routering aanvragen (PBDSO-1247)

• Ondersteuning open stelsel (Stedin, WoW en LAVS)

• Aansluiten informatieproducten (PBDSO-895)

• Herontwerp hergebruik toepasbare regels (t.b.v. 
PBDSO-1136/1137/1138)

• Integraliteit stelselcomponenten (RTR, SC, Viewer)



Gebruikerstoepassingen - PI22
Capaciteit = ca. 170 punten

Functionaliteit

Restpunten PI21:
PBDSO-600 Zoeken verbeteren – restant PI21 (12+?)
PBDSO-1034 Tijdreizen beperkingengebied tbv aanvullen en 
staging (5)
PBDSO-1040: Verwijzing IPLO verzoeken niet via DSO (0)

Demand zonder uitzonderingsbesluit
PBDSO-865 Omgevingsoverleg alleen als het ingesteld is (16) 
PBDSO-881 Documenten downloaden uit projectmap (8)  
PBDSO-1223: aansluiten checken en aanvragen op analytics (3)
PBDSO-1300 Zoeken verbeteren - pagineren (11) 
PBDSO-1300 Zoeken verbeteren - sorteren (11) 
PBDSO-1184 Beter vinden aanvullen ‘Mijn Omgevingsloket’ (32)

Demand met uitzonderingsbesluit
PBDSO-778 MBK: doorstuur-functionaliteit (31) 
PBDSO-1247: altijd juiste routering verzoeken (?)

Demand nog in de funnel:
PBDSO-945 Hergebruik van een ingediend verzoek 
PBDSO-1073: meerdere gebieden tekenen bij locatie kiezen 
PBDSO-1072: Selecteren van een groot gebied bij aanvragen
PBDSO-1056: zichtbaarheid beperkingengebieden

Stabilisering, robuustheid en beheer

Basis (Subtotaal 23)

• Bijwerken nieuwe toolkit versies (5)

• Opleveren per sprint (5)

• Regressietest sprint 5 (5) 

• Performancetest bijwerken (8)

Specifiek PI22 (Subtotaal ca.107) 

• Lijst met stabiliteit items van RWS beheer (ca. 35)

• Refactoring verbeterd zoeken (ca. 24)

• Restant meldingenstrategie (ca. 20)

• Verbeteren SIG score (12)

• Oplossen WCAG issues (16)

Issue resolving/bugfixing

• Oplossen openstaande bugs (ca. 45)

Functionaliteit

• PBDSO-866 gerelateerde aanvraag/verzoek (51)



Knooppunt en beveiliging PI22

PI22

1. Robuustheid en stabiliteit 
Lijst enablers / stabiliteit van RWS-beheer (16)

3. Urgente doorontwikkeling  
• PBDSO-693: eHerkenning 

ketenmachtigingen
• PBDSO-1059 (PBDSO-792): : 

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

• PBDSO-1059 (PBDSO-792): Uitnodigen 
ketenpartner voor samenwerken via e-
mail met activatiecode

• PBDSO-952 eIDAS voor organisaties en 
burgers met bsn

• Aanpassing algoritme selecteren OIN 
bij Samenwerken (ivm stichtingen van 
de overheid)

2. Functionaliteit afbouw / IWT
• Ondersteunen Stedin en WoW-portaal: 

identitypropagation voor derden



Loket en samenwerken – PI22

PI22 (Totale capaciteit = 15M)

IWT obv demand (?M*):
PBDSO-809/779 Betere vindbaarheid Maatregelen op maat XS
PBDSO-753 Teksten SWF-GT op B1 niveau XS
PBDSO-751 Teksten Loket op B1 niveau XS
PBDSO-737 Auditlog/audittrail Loket en SWF ??

PBDSO-732 Loket: eIDAS organisaties → PR2905 (952) S

PBDSO-731 Loket: Wijzigen profielgegevens                       S

PBDSO-751/753 Teksten op B1 niveau ?

Stabilisering (9M):
• Pentest, DigiD audit (PBDSO-1241) M
• WCAG M
• Performance en load (PBDSO-????) 2M
• Overige exploitatie items 10M+?
PBDSO-1223   Digital Analytics (Piwik) -

Totaal:           16M+?

Doorontwikkeling/Uitbouw obv demand
(?M-IWT*):
PBDSO-826 Restant PI21 Helpcentrum: website 

(geen cont. Hulp) 4M
PBDSO-1059/792 SWF: Ketenpartners uit lijst M
PBDSO-1188        SWF/PDC (niet akkoord) 3XXL
PBDSO- 862        SWF/PDC product uit PDC kiezen (niet 

akkoord) ?

*: Voor IWT en Doorontwikkeling/uitbouw is totaal max ?M beschikbaar

Ondersteuning Oefenen (2M)
PBDSO-???: Vragen afhandelen 2M


