
Product management TBO

Planning PI-24



2 |

Get the party started

https://music.youtube.com/watch?v=1bfLou9Y2BU

DSO is comin' up so you better get this party started

DSO is comin' up so you better get this party started

Get this party started on a Saturday night

https://music.youtube.com/watch?v=1bfLou9Y2BU
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Prioriteiten voor PI-24

Laatste kans op mitigatie van de belangrijkste risico’s voor IWT!

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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Rond IWT

1. We ontwikkelen tot en met sprint 4 voor uitrol voor IWT

2. Alle ontwikkeling daarna kan in 2023 uitgeleverd

3. We rekenen op 1 sprint integratie/ketentesten en uitrol rond 1 
december met maximale uitloop tot 13 december

4. Na laatste functionele uitrol zijn uitsluitend fixes nog mogelijk 
met management goedkeuring

5. Er zal vanaf 8 november een verhoogde dijkbewaking komen 
op de productie omgeving

6. Ca. medio januari zal worden besloten wanneer er weer een 
eerste uitrol gedaan kan worden

7. In Q1 bepalen wanneer verhoogde dijkbewaking kan worden 
afgeschaald naar regulier beheer/exploitatie
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STOP

• Afronden STOP 2.0 eind november en publiceren als “witte versie” 
• Medio november meelopen met ontwikkeling TPOD-IMOW en verwerken 

noodzakelijke aanpassingen in STOP 
• Doel is STOP 2.0 RC uitbrengen in januari 2023, risico op uitloop ivm IMOW 

vertraging
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LVBB

Ontwikkeling
• Ketentest downloadfunctie (SP1-SP2)
• Voorbereiden IWT (laatste loodjes)
• POC overgang naar Standaard Platform
Beheer
• Bekendmaken Bundeling en Wijzigings OR (29 september)
• Laden OW, 5 AMvB‘s en Bruidsschat op productie (vanaf 17 oktober tot eind 

oktober)
• Voorbereiden IWT (Primaat bij Productie)
• Draaiboeken voor leveranciers en content (ism BLM-ers), DSO en KOOP
• Verhoogde dijkbewaking vanaf 1 november inzake laden content op productie
• Freeze software vanaf 13 december
• Technische calamiteitentest LVBB



PI 24: TPOD’s / Geonovum

• Release management / IMOW / roadmap / STOP 
2.0 / beschrijvingen in TPODs

• Basischecks

• Oefenen, oa muteren bruidschat, werkplaatsen 
projectbesluit en programma

• Bijdrage VDK / VRK / juridische weergave

• Robuustheid: voorbeeldbestanden (functioneel 
en technisch)

• Alles rondom TAMs en workarounds, IKT etc. 

• Voorbeeld omgevingsplan (met VNG/ Kennislab)

Belangrijkste 
conclusies:

• Geen zaken die 
vooralsnog 
buitenboord vallen

• Werkzaamheden 
komen overeen met 
wensen uit definitie/ 
preplanning

• Goede afstemming 
met partners zeer 
belangrijk



DSO-LV - Ozon

Eindpresentatie PI-24

20 September 2022



Highlight OZON

○ Vector tiles publicatie synchronisatie

○ Correlatie ID in de keten (audittrail)

○ (Her)introductie PONS

○ Aansluiten archief

○ Reliability (robuustheid)

■ Bijv: Verbeteren zoekparameters, verbeteren foutmeldingen etc.

○ Urgente bevindingen

○ Performancetesting



DSO-LV - IHR

Eindpresentatie PI-24

20 September 2022



Highlight IHR

● TAM-IMRO realiseren nieuwe TAM-instrumenten (provincies)

● TAM-IMRO testen ondersteunen

● Bevindingen IKT en gebruikerstesten

● Schone IHR dataset inladen in december

● Aanhaken bij performancetesten



DSO-LV - Stelselcatalogus

Eindpresentatie PI-24

20 September 2022



Highlight Stelselcatalogus

● Laden begrippen Bruidsschat, AMvB’s en Omgevingsregeling

● Laden metadata Informatieproducten

● Aanhaken bij performancetesten



DSO-LV – Viewer Regels 

op de Kaart en Document 

op de Kaart

Eindpresentatie PI-24

20 September 2022



Highlight Viewer Regels op de Kaart

● Verbetering weergave Wro-plannen deel 2: focus op verbeelding vormvrije plannen en 

opnemen Plankaart in de legenda

● Afmonteren verbeterde view ontwerpregelingen en toekomstige regelingen:

weergave in documentenlijst

● Synchronisatie moment van geometrie- en tekstweergave: ondersteunen Ozon

● Functionele robuustheid: weergave normwaarden, gedrag viewer in portaal,  helpteksten, 

Annotatiescherm UX-ontwerp



Highlight Viewer Document op de Kaart

● Merge 1 uitvoeren: alle aanpassingen in VRK Van PI23 

● Merge 2 uitvoeren: alle aanpassingen in VRK van sprints 1-3 PI24 (WRO weergave vormvrije plannen, 

normen, toekomstige regelgeving) 

● Realiseren functionaliteit:

○ Plankaart verplaatsen naar Plekinfo

○ Normwaarden op de kaart tonen

○ Juridische weergave tonen

● Oplossen bevindingen

● Stretch Objective: Aansluiten VDK op Kaartmotor


