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Uitgangspunten

8/4/22

- STOP A’’’ is eind april gereed en zeer gewenst (o.m. vanwege plan-plan 

validatie en integrale tekstvervanging)

- STOP A’’’ eerder = beter ivm ontwikkeltijd leveranciers

- Na uitrol STOP A’’’ is content die niet met die versie van STOP gemaakt is 

niet langer muteerbaar. Zou je de planketen niet legen bij release A’’’, dan 

kan alleen geoefend worden met initiele regelingen 

- PROD-versie bruidsschat is niet eerder dan eind mei/begin juni 

beschikbaar

- Om PROD-versie bruidsschat op PRE te laden moet je PRE legen

- Verwijderen werkt nog helemaal niet in de keten, dat is nu nog geen 

alternatief

- Wachten is op ketentest back-up 7 april. Als die slaagt kunnen we 

alleen handmatig verwijderen, bedoeld voor uitzonderingen

- Contentteam heeft idee voor alternatief waarmee je gemakkelijker van 

vastzittende content afkomt (beeindigen in de keten), maar dit moet 

nog uitgewerkt => wordt opgepakt in PI22



Voorkeursscenario TBO/koepels: A’’’ eerst 
en bruidsschat later
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STOP A’’’ wordt uitgerold ZONDER het legen van PRE. Daardoor kan niet meer 

gemuteerd worden in de planketen. Als de PROD-versie van de bruidsschat er is 

legen en vullen we PRE, daarna kan alles weer.

Voordelen:

- PRE hoeft maar 1x leeg, dit is voor oefenende bevoegde overheden beter 

hanteerbaar. Impact op beschikbaarheid PRE is lager, wie eigen content heeft hoeft 

die maar 1x terug te zetten.

- Er kan wel vast met A’’’ geoefend worden, leveren initiele versies is gewoon mogelijk

- Software niet afhankelijk van content

Nadelen:

- Alle oude plancontent zit vast in de keten tot geleegd wordt, kan zich onvoorspelbaar 

gaan gedragen. Verwijderen (of beeindigen) in de keten is nodig om nadelige effecten te 

compenseren en voortgang bij oefenen te behouden. Meer issues verwacht dan als er 

wel geleegd wordt bij A’’’ release.



Wat willen we graag?

8/4/22

- Advies van softwareleveranciers over voorkeursscenario, cf

samenwerkingsafspraken

- Indien mondeling vandaag: wij verwerken het in OGB-notitie

- Indien schriftelijk: uiterlijk vrijdag aanleveren, dan zorgen wij dat dit bij 

het OGB terecht komt



Alternatief 1: alles tegelijk in juni
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STOP A’’’ wacht op de PROD-versie van de bruidsschat, begin juni zetten we dat 

allemaal tegelijk op PRE.

- Voordelen: minste werk en minste impact op oefenende BG-en 

- PRE hoeft maar 1x leeg, er hoeft maar 1x bruidsschatten gemaakt en geladen te 

worden.

- Impact op oefenen zoals dat nu gebeurt is hierbij het geringst van alle opties. 

- Nadelen: 

- afhankelijkheid van wetgevingsplanning bruidsschat, wat als die niet gehaald 

wordt? Is van IenW, hier hebben wij geen controle over!

- A’’’ komt later dan gepland, met wat daarin zit (zoals plan/plan validaties en 

integrale tekstvervanging) kan dus ook later geoefend worden. Leveranciers 

hebben ook minder tijd hier tegenaan te bouwen

- A’’’ komt wel eerder op ACC, daarna kun je op PRE geen bug fixes meer 

uitvoeren / bevindingen oplossen omdat je geen testomgeving meer hebt



Alternatief 2: A’’’ eerst, bruidsschat later, 2x 
leeg
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STOP A’’’ komt eind april, daarvoor legen we PRE. We vullen PRE weer met 

rijkscontent en huidige bruidsschat op A’’’.  Als de PROD-versie van de 

bruidsschat er is legen en vullen we PRE nogmaals met nieuwe versie. 

Voordelen: 

- er komt op PRE geen content vast te zitten in de keten, want die heb je bij 

release STOP A’’’ verwijderd.

- Er kan vast met A’’’ geoefend worden en leveranciers kunnen aan de slag

- Planning software niet afhankelijk van planning content

Nadelen:

- Impact op oefenen is groot omdat je 2x leeg en weer vol moet (en dus 2x een 

aantal dagen uit de lucht bent en geladen content kwijt raakt), iedereen die 

eigen content op PRE heeft, heeft dubbel werk om het weer terug te zetten

- Ook dubbel werk voor rijkscontentmakers en laders, je genereert en laadt 2x de 

bruidsschat (eerst de A’’’ versie van wat er nu op staat en dan de PROD-versie). 



Alternatief 3: A’’’ eerst, bruidsschat later, in 
de tussentijd leeg laten
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STOP A’’’ wordt uitgerold en de omgeving wordt geleegd. ALLEEN de rijkscontent wordt 

volledig teruggezet. Bruidsschat gaat op vraag: BG kan kiezen of ze meteen een oude 

bruidsschat willen in A’’’ of later de PROD-versie. De gekozen versie hou je tot IWT, er wordt 

niet opnieuw geleegd ivm de bruidsschat. 

Voordelen:

- PRE hoeft maar 1x leeg, dit is voor oefenende bevoegde overheden beter verteerbaar. Impact op 

beschikbaarheid PRE is lager, wie eigen content heeft hoeft die maar 1x terug te zetten.

- Er kan wel vast met A’’’ geoefend worden

- Software niet afhankelijk van content

Nadelen:

- Grote impact op oefenende BG-en en leveranciers, omdat je moet kiezen tussen of 2 maanden niet 

kunnen oefenen met bruidsschat of het niet de PRE kunnen gebruiken om je mutaties in PROD te 

testen omdat je daar niet de juiste versie van de bruidsschat hebt staan. 

- Verwarring omdat er 2 versies van de bruidsschat naast elkaar op PRE staan, dit is lastig voor 

gebruikers als bedrijfsleven.

- Mogelijk ook lastig voor leveranciers als niet alle klanten dezelfde keuze maken


