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Werkwijze tijdens stabiliseringsperiode

• Qua proces regulier SAFe volgen: PI22, PI23, PI24

• Inzicht in alle features, ook beheer features

• Voor alle features inzicht geven in:

• Impact op gebruikers, leveranciers en bevoegde gezagen

• Toegevoegde waarde op ketenniveau

• Risico’s op ketenniveau
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Focus tijdens stabiliseringsperiode
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Demand koepels en portfoliomanagement Planketen

• Raadpleegbaarheid; Viewer Document op Kaart (VDK) wordt opgeleverd als MVP. Prototype wordt opgeleverd voor 

oefenen. In Q3 VDK en prototype viewer naar volgend plateau; beproeven en bevindingen oplossen. Kaartmotor 

realiseren in eerste versie. Besluiten positionering van de viewers

• PBDSO 1281/1239 Realiseren technische koppeling LVBB naar BWB/Wetten.nl

• Verbeteringen doorvoeren voor performance, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, beveiliging, etc, etc

• Ketenintegratietestomgeving incl. decentrale software (‘Leveranciersomgeving’)

• Analyse ketenimpact / technisch en functioneel van STOP B/C (eerste capabilities)

• Beheerste uitrol validaties (incl. impactanalyse t.a.v. bestaande en nieuwe content, i.o.m. BLM en leveranciers) en/of 

duurzaam muteerbaar houden van oude content

• Geen afgebroken verwerking door onderhoudswerkzaamheden

• Projectbesluit versie 2 vastgesteld plus getest zodat zeker is dat er geen issues zijn te verwachten bij de LV-en.

• Voorbereiding ontsluiten Waterschap Leggers via DSO dmv aparte of bestaande TPOD

• Aansluiten tranche 1 bronnen van omgevingsinformatie: voorbereiden concrete aansluitingen vanaf PI-24
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Demand koepels qua Ondersteuning Planketen
• Ondersteunen oefenen/testen/inregelen:

• Ondersteuning grote geo-bestanden bij waterschappen

• Testen, Testen, Testen, Testen…..; IKT, Regressietesten, Beveiliging, Etc.

• Testen ontwerpbesluit weergave in Regels op de Kaart

• PBDSO-924 Projectbesluit deel 2 in de keten helpen implementeren en testen in IKT

• PBDSO-1302 Plan-plan uitwisseling (vnl. plansoftware, gemeenten, adviesbureaus); De functies benodigd voor uitwisselen zijn opgeleverd (STOP A’’’, 

validatieservice, downloadservice incl. Automatisering). Voor Q3 beproeven, oplossen bevindingen (downloadservice!) met gemeenten, DSO en 

softwareleveranciers

• PBDSO-1298 Robuust kunnen publiceren en muteren plan; Status: A’’’ wordt geïmplementeerd bij leveranciers, werkplaats muteren gestart, voorbereiden op IKT, 

bevindingen én oplossingen

• PBDSO-1299 Tijdreizen; Status: Wordt opgeleverd einde Q2; Voor Q3 intensief beproeven of verwerking correct is en raadpleegbaarheid voldoende. Oplossen 

bevindingen

• PBDSO-1301 Ontwerpbesluit; In Q2 opleveren laatste functies en oplossing enkele bevindingen; Voor Q3 intensief beproeven op raadpleegbaarheid. Oplossen 

bevindingen. Afstemmen met plansoftwareleverancier

• PBDSO-923 Instructie, voorbereidingsbesluit, Programma en Natura 2000 testen en optimaliseren in keten (IKT); OR bekendmaking middels automatisering en 

LVBB en AMvB geautomatiseerde ontsluiting in DSO.

• PBDSO-1420 Test geautomatiseerd muteren rijkscontent via LVBB en doorwerking in DSO.

• PBDSO-1419 Werkwijze consolidaties rijk uitwerken met IAM4 en STR/OD Rijk.

• Werkplaatsen (vervolg) Programma, instructie, reactieve interventie, voorbereidingsbesluit, projectbesluit, visie en verordening

• Voortzetting huidige monitoring en analysering van gebruik (bv Salesforce, rapportage Paul Moeskops
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Demand bedrijfsleven & implemen. voor planketen (1)
• Insteek / Ambitie

• Blijven betrekken bedrijfsleven

• Content:

• Laden rijkscontent, waaronder Bruidsschat afhankelijk van rijksplanning en IWT-datum

• Inhoudelijk

• Uitbreiden basischecks voor leveranciers naar andere koppelvlakken: ook voor STAM, STTR, SWF

• Ketenwerksessie gemeentelijke herindeling graag voortzetten => voorstel: droog oefenen met een 

gemeentelijke herindeling in de keten
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Demand bedrijfsleven & implemen. voor planketen (2)
Veel demand om organisatie rondom de ondersteuning en uitbreiding ervan

• Binnen implementatie-organisatie wordt gewerkt met thematafels: Deelname heeft tot doel inbreng kennis en ervaring + signalen uit 

het land, uitvoeren eventuele afgesproken acties. Demand betreft deelname aan thematafels.

• De implementatie DSO wordt ondersteund door expertteam DSO. Zij dienen op de hoogte te worden gehouden van: De 

functionaliteiten die zijn gereleaset, de known issue`s, de impact van beiden; De geladen content (initiële vulling); De keuzes die zijn 

gemaakt in de planning met de onderbouwing; Vooruitzicht op de komende releases met verwachte planning.

• De implementatie DSO wordt gefaciliteerd door team “inregelen”. Heeft als focus en opdracht de vraag: Hoe leveren we, gericht op

koepels, regio, RIO en leveranciers ondersteuning, support en dataopbouw op aansluiten, oefenen, vullen en productiegang. 

Vernieuwd Plan van aanpak “livegang” DSO-LV (aangepast aan IWT op 1/1), afgestemd met de teams en met draagvlak van de 

organisaties (commitment). Gericht op de samenhang van hardware, software, content en dienstverlening (API-key, gebruiksvoorw, 

etc), wat kan werken als spoorboekje naar IWT op 1-1-2023

• Cirkel van Leverancier (cirkel van software bouw, test en implementatie), hierin is van belang: Consultatie en spreekuren (conform 

huidig model STOP) op alle koppelvlakken; Snelle adequate issue- en meldingen afhandeling; Testfaciliteiten: pro-actief support op de 

eilanden en/of leveranciersomgeving

• Meer uniformiteit in ondersteuningsaanbod beheer standaarden en koppelvlakken: Graag alle beheerders van standaarden 

vergelijkbaar aanbod op het gebied van communicatie / informatie; Handleiding/filpmje/uitleg bij het gebruiken van ALLE standaarden. 

NIET de documentatie over standaarden, maar een gebruiksaanwijzing voor bevoegd gezagen met een laag niveau, geen budget en 

geen capaciteit. Hands on. Stap voor stap met uitleg incl. Plaatjes/filmpjes.

• Beschikbaar zijn voor ad hoc ondersteuning bij werkplaatsen / aangemeld oefenen op specifieke onderwerpen indien nodig. Graag

ondersteuning bij werkplaatsen OP/verordening

• OBO’s planketen: delen praktijkvoorbeelden en lessons learned modelleren geometrie en TPODs 3e tranche
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Demand Productmanagement en OBO’s
1. Beheer en exploitatie

• Afronden inrichting monitoring en reporting level 1-2 en 3, inzicht/toegankelijkheid verbeteren in auditlog en API-analytics

• Data Intelligence -> PIWIK BI-tooling t.b.v. gebruiksanalyse en foutanalyse

• Robuustheid keten – garanties databehoud en voorkomen verweesde objecten, sessiemanagement robuuster, etc.

• Configuratie management TBO – Op basis van model de relevante informatie bepalen; Alvast een MVP administratie aanleggen met die relevante informatie

• Content scanner voor validatie uitbreidingen en schema wijzigingen

• Automatiseren ketenverwerking updates waardelijsten

• Verbeteren OZON/RTR sync

• Correlatie id's toevoegen aan het koppelvlak LVBB Ozon.

• PUB/SUB breder beschikbaar maken, ook rondom toepasbare regels: realisatie; Informatie via PUB/SUB mechanisme beschikbaar stellen. 

2. Functioneel

• Afronden downloadservice

3. Roadmap DSO 2.0

• Analyse Roadmap 2.0

• Taskforce concurrent versioning

• Producten en doelgroepen; visie en architectuur: De interactie met gebruikers van DSO-LV loopt via portalen en het Open stelsel voor derden.  Hierbij is tot nu toe vooral de focus 

gelegd op de gebruikersgroep "burgers" en het loket. In de afgelopen periode zijn ook andere doelgroepen, zoals het bedrijfsleven, adviesbureaus en juristen in beeld gekomen. 

Gebleken is dat de behoeftes van deze doelgrepen niet volledig gedekt worden door de huidige gebruikerstoepassingen en de huidige functionaliteit van het Open stelsel voor 

derden. 

4. Werkend stelsel

• Testen

• Aannames van gebruik en normen opstellen (door de koepels afgestemd met achterban)

• Verder uitbreiden testsets en automatiseren testen

• Keten performance testomgeving

• Tijd voor vragen van en hulp aan leveranciers en BG’s om stelselimplementatie te bespoedigen

• Implementatie ondersteuning: samenwerking met VNG en adviesbureaus in komen tot standaard implementatie modellen

• Ondersteuning IKT
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Voorbereiden op productie

• Inzicht in stand van zaken Bestuurlijke vaststelling TPOD’s, verplichtstelling, wensen t.a.v. doorontwikkeling 

etc.

• Productiecheck / conformiteitscheck oid

• Ondersteuning bij aansluiting op productie en publicatie
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Leveranciers in planning betrekken

Betrek Leveranciers bij planning PI-23 e.v. ->  Wat kunnen zij nog wanneer aanpassen + beschikbaar 
stellen ->  Wat hebben zij nodig (documentatie, uitleg, test- en oefenfaciliteiten ?)
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Bijlagen



• PBDSO-1303 Werkwijze GEO
• Status: bevindingen/issues voor een groot deel opgelost, werkwijze GEO opgeleverd, Taskforce ‘opgeheven’

• Nodig: gemeentelijke casus beproeven met planleveranciers

• Bruidsschat 
• Status: Definitieve Bruidsschat wordt naar verwachting eind juni beschikbaar gesteld (afstemming met leveranciers loopt).

• Nodig: oefenen/beproeven muteren (werkplaatsen) en ondersteunen gemeenten hierbij.

• Bestuurlijke besluitvorming over het omgevingsplan
• Status: Beschrijving van proces en functionele behoeften is gereed

• Nodig: afstemming met softwareleveranciers over realisatie van functies, opleveren handreiking voor gemeenten

• Samenloop en publiceren één besluit per 24 uur
• Status: Nog veel vragen over proces samenloop en functionele wensen voor ondersteuning door plansoftware

• Nodig: afronden procesanalyse, betekenis/consequenties van de beperking van 1x per dag kunnen publiceren moet helder 
zijn, afstemming met leveranciers plansoftware, opstellen handreiking voor gemeenten

Prioriteiten gemeentelijke processen en - software



Content Rijk via OD Rijk

1. Def Bruidsschat - naar verwachting eind juni beschikbaar gesteld 

2. Geconsolideerde initiele regelingversie OR en AMvB’s naar PROD DSO - naar verwachting okt op 
PROD DSO

3. Bekendmaking wijziging bundeling II - naar verwachting eind sept 2022

4. Wijzigingen Natura2000 

Initiële besluiten DSO

• Bekendmaking wijziging aanwijzingsbesluit Drents-Friese Wold & Leggelderveld

• Bekendmaking wijziging aanwijzingsbesluit Rijntakke

• Bekendmaking wijziging aanwijzingsbesluit Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

Wijziging 100 regelingversies op PROD DSO

• Klassieke bekendmaking aanwijzingsbesluit 'Aanwezige waarden HR-gebieden' (bekend als 
'veegbesluit')

Concept Rijksdemand PI22 13


