
CONCEPTNOTITIE: Productiecheck 

Inleiding 

Najaar 2021 is de basischeck voor de planketen ingevoerd. De basischeck was een vrijwillige check 

voor leveranciers. De basischeck houdt in dat DSO bekijkt of de plansoftware die overheden 

gebruiken goed werkt. Ook gaat DSO na of officiële bekendmakingen (omgevingsdocumenten) op 

een juiste manier terechtkomen in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen 

(LVBB). Daarnaast checkt DSO of juridische regels correct in het Omgevingsloket worden getoond.  

Na een aarzelend begin hebben alle zeven leveranciers inmiddels één of meerdere documenten 

aangeboden voor de basischeck. 

 

Beperkingen/risico’s van de basischeck: 

Beperking Gevolg Risico 

Vrijwillig  Bevoegd gezagen gaan in productie 

zonder dat de kwaliteit van hun plannen 

in DSO is getoetst 

Besluit wordt niet goed 

weergegeven in officiële 

bekendmakingen en/of de 

viewer; leverancier kan niet 

(direct) corrigeren 

Normenkader 

kent deels 

facultatieve 

onderdelen.  

De plansoftware is niet op alle technische 

aspecten getoetst. 

Besluit wordt niet goed 

weergegeven in officiële 

bekendmakingen en/of de 

viewer; leverancier kan niet 

(direct) corrigeren 

Basischeck is 

primair een 

technische 

toets.  

Besluiten kunnen (blijvend) niet voldoen 

aan het gewenste gebruik. [Sommige 

besluiten komen wel door de validatie 

maar zijn technisch niet correct; treedt 

steeds minder op] 

Besluit wordt niet goed 

weergegeven in officiële 

bekendmakingen en/of de 

viewer; leverancier kan niet 

(direct) corrigeren 

Basischeck is 

uitgevoerd in 

een 

ontwikkelfase 

van DSO en 

plansoftware 

De plansoftware die gebaseerd is op 

“oude” basischecks kunnen bij de 

inwerkingtreding besluiten aanleveren die 

niet (meer) valide zijn  

Besluit is niet (meer) valide; 

leverancier kan niet (direct) 

corrigeren  

 

Er zijn twee momenten dat risico’s kunnen optreden” 

• Vóór de publicatie: het besluit loopt uit de validatie (niet valide besluit). Leveranciers dienen 

hun plansoftware aan te passen of het bevoegd gezag past de content aan 

• Ná de publicatie: Het  besluit is wel bekend gemaakt én zichtbaar in de viewer van het 

Kadaster maar het voldoet niet aan de eisen/wensen van het bevoegd gezag. Het Bevoegd 

gezag dient dit middels mutaties te corrigeren. Het kan zijn dat de leverancier dit niet 

ondersteunt! 

Gevolgen: 



• Bevoegd Gezagen lopen het risico dat zij hun eigen deadline voor publicatie niet halen! 

• Er onder hoge druk een beroep wordt gedaan op specialisten van DSO en KOOP om content te 

verwijderen of te muteren. Dit is niet mogelijk. Immers een gepubliceerd besluit is onherroepelijk 

en kan niet worden teruggedraaid of (zonder besluiten) worden aangepast.  

Bovenstaande situaties kunnen worden geminimaliseerd tot worden voorkomen middels de 

productiecheck. 

 

Van basischeck naar productiecheck 

Met een aantal maatregelen kunnen de risico’s worden geminimaliseerd: 

• De check wordt verplicht voor leveranciers. Dit lijkt haalbaar omdat alle leveranciers reeds 

meedoen aan de basischeck 

• Productiecheck wordt ingevoerd op 1 juli 2022 en loopt tot de datum van inwerkingtreding. Het 

DSO is dan vrijwel uitontwikkeld voor IWT en ook planleveranciers zijn voor een aantal type 

besluiten in de eindfase van de ontwikkeling 

• De doorlooptijd van de beoordeling van een productiecheck is 14 dagen 

• Het resultaat van de productiecheck is openbaar 

• Het niet halen van de productiecheck betekent dat een plansoftware voor dat onderdeel niet in 

productie kan. Anders geformuleerd als een plansoftwareleverancier geen enkel besluit heeft 

gehaald dan kan hij niet in productie publiceren! 

 

Werkwijze productiecheck 

• Een planleverancier wordt getoetst op basis van een door DSO gemaakt voorbeeld dat de 

planleverancier dient om te zetten naar een initieel besluit, ontwerpbesluit, kennisgeving of een 

wijzigingsbesluit dat wordt aangeleverd aan DSO [Nog nader uit te werken ism Geonovum] 

• Een plansoftwareleverancier moet een initieel en een ontwerpbesluit besluit of 

o  kunnen intrekken/vervangen, integraal de tekstkunnen vervangen icm een OW mutatie 

of  

o muteren via een basismutatie.  

• De productiecheck geldt alleen voor de besluiten die de planleverancier ondersteund. 

• Het normenkader wordt anders toegepast. Nu wordt per type besluit het totale normenkader (5 

onderdelen) op aspecten getoetst. Hierdoor doorloop je voor elke besluit dezelfde onderdelen. 

Voorstel is nu de vijf onderdelen te toetsen zodat er naarmate er meer onderdelen goed zijn er 

(automatisch) meer type besluiten de productiecheck halen.  Dit is eenvoudiger voor de 

plansoftwareleveranciers [Nog nader uit te werken] 

• Aan de check  wordt een advies (op maat) toegevoegd. Dit voorkomt dat onderdelen van de 

standaard verkeerd worden gebruikt 

Omgeving voor de productiecheck 

De productiecheck kan worden uitgevoerd op de preproductieomgeving. Als dit om technische 

redenen niet lukt (eerdere aangeleverde besluiten zitten in de weg) dan zullen contentspecialisten 

deze aanpassen en laden op de acceptatieomgeving. 

 



Implementatie 

• De planleveranciers geven op 24 mei hun visie in het TOP 

• Formele goedkeuring van de OGB om te starten per 1 juli 2022 

• Opstellen communicatieplan Productiecheck 

• Aanpassen normenkader 

• Inrichten Productiecheck organisatie bij Geonovum en KOOP 
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