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Indringend Keten Testen

- IBAT

- AC-ICT advies

- Hele keten

- TAM

- Geen NFRs

Indringend Keten Testen

De opdracht van IKT luidt als volgt: 

1.Toets de benodigde functionaliteit voor 

IWT in de keten van de landelijke 

voorziening en decentrale software;

2.Rapporteer de bevindingen en borg dat 

deze in het reguliere proces worden 

belegd; 

3.Adviseer over de prioriteit en het belang 

van de afhandeling van de 

gerapporteerde bevindingen.
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• Testresultaten worden beoordeeld aan de hand van de functionele set (versie 1 juli);

• De testen worden uitgevoerd met de decentrale software bij en door bevoegd 
gezagen en met de softwarereleases van DSO-LV op de preproductie omgeving;

• Er zijn business scenario’s uitgewerkt die in oplopende complexiteit beschrijven welke 
handelingen een testend bevoegd gezag moet kunnen uitvoeren;

• De precieze invulling van de test op basis van het business scenario wordt gedaan 
door het testend BG;

• Bevindingen (issues) en wijzigingsverzoeken (wensen) worden geregistreerd en 
teruggelegd bij het behandelteam (binnen programma DSO, of softwareleverancier). 
Opvolging wordt gemonitord.

• De nadruk ligt op het testen en vastleggen  van bevindingen. Het IKT-projectteam doet 
voor een deel de probleemanalyse, maar realiseert geen oplossingen. 

• Van iedere week wordt een testrapportage gemaakt en gepubliceerd.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/indringend-ketentesten/rapportages-ikt-testweken/
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Wat is IKT

Indringend Keten Testen

Ingrediënten IKT
• DSO-keten: 

• Landelijke voorziening
• Bevoegd gezag
• Partner

• Testscenario’s:
• 11 stappen
• Functionele set
• Business scenario’s

• Basis
• Procesvariaties
• Inhoudsvariaties
• Documentvariaties
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Aanpak

Testen aan de hand van concrete testscenario’s

Basis testen

Procesvariaties

Inhoudsvariaties (omgevingsdocumenten incl. TAM-IMRO op. & variaties in objecten)

Testen met: 

Verschillende bevoegd gezagen en omgevingsdiensten

Verscheidene software leveranciers en leverancierscombinaties

(Stedenbouwkundige bureaus)

Bedrijfsleven

IKT testen:

Met beperkt aantal bevoegd gezagen met begeleiding, steeds stapje dieper 

Zelfstandig testende bevoegd gezagen 

Indringend Keten Testen
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Wat niet

DSO-LV

Viewer Documenten op de kaart

Downloadservice (incl. GIO’s en 

validatie t.b.v. Plan-plan) 

(vanaf half oktober)

Tijdreizen naar ontwerpregelingen en 

naar de toekomst

(vanaf medio oktober)

Een definitieve oplossing voor het 

publiceren en tonen van bijlagen bij 

omgevingsdocumenten

TAMs

TAM projectbesluit (DROP/Sdu-route) 

(#2)

(november)

Gerelateerde verzoeken (#10)

(vanaf half oktober)

Instellen omgevingsoverleg (#12)

(waarschijnlijk december)

Publicatie omgevingsverordening (#22)

(november)

TAM-IMRO voor provincies (#23)

(vanaf eind oktober komen deze 

beschikbaar)

Decentrale software (plan, VTH, TR) 

*)

Gebruik van de gerelateerde 

verzoeken API (VTH)

Basismutaties en/of integrale 

tekstvervanging nog in ontwikkeling 

(planketen)

Ondersteuning van het werkproces 

plansoftware (incl. bestuurlijke 

besluitvorming)

Publiceren BOPA (Afwijkvergunning)

Ondersteuning van alle typen 

omgevingsdocumenten

- zoals projectbesluit en reactieve 

interventie

- Meervoudige tijdelijk regelingdelen

Downloadservice / plan-plan 

(afhankelijk van oplevering DSO-LV)



Bevindingen IKT
Algemeen
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Business scenario’s en testuitvoering
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Bevindingen – algemeen 

- In het algemeen is ervaren dat de functionaliteit van DSO-LV, zoals die medio september 
beschikbaar was

- In het algemeen is ervaren dat de beschikbare functionaliteit van de decentrale software 
functioneert. Decentrale software is voor een aantal functionaliteiten nog in ontwikkeling. 

- Tevens zijn veel verbeterpunten en wensen geïdentificeerd. Een groot aantal gemelde 
verbeterpunten en wensen heeft betrekking op de werking, gebruiksvriendelijkheid en 
begrijpelijkheid van het Omgevingsloket en de Viewer regels op de kaart. 

- Regelmatig zijn problemen ondervonden met de beschikbaarheid en performance van 
de DSO-LV.  Dit wordt elders getest.

- Bevindingen, zeker die met een hogere prioriteit worden vlot door de ontwikkelteams van 
DSO-LV opgepakt en binnen het  beheer- en ontwikkelproces opgelost. 

- Een aantal meldingen blijkt na nadere analyse betrekking te hebben op de aangeboden 
of in DSO-LV vastgelegde content (rijksregels en bruidsschat) en niet op de 
functionaliteit. 



14 |

IKT



15 |

IKT

Bevindingen - Plan
Ontbreken functionaliteit: niet alle benodigde functies beschikbaar.

Validaties: werken beter dan een half jaar geleden.

Initiële publicaties: Diverse leveranciers hebben meerdere malen succesvolle initiële publicaties 
gedaan.

Mutaties: gaan nog niet altijd vlekkeloos

Enkele leveranciers ondersteunen succesvol de basis mutaties 

Andere leveranciers bieden intrekken vervangen / integrale tekstvervanging

Planvariaties: valideren en publiceren werkt, maar leiden tot onduidelijkheden bij Regels op de kaart.

Vastlopen: enkele issues leiden tot tijdelijk “vastlopen” van BG waarbij hulp van de leverancier nodig 
was. 

Raadplegen: veel bevindingen met Viewer regels op de kaart

TAM IMRO Omgevingsplan: technisch werkend, raadpleegbaaheid nog te onderzoeken
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Bevindingen – TR & VTH (VNG info, nog naar interbestuurlijk om te zetten)

TR: technisch gezien weinig issues

complexiteit nog opzoeken (interbestuurlijk en in combi met JR) 

VTH werkt voldoende, mits uitgebreid getest

Veel VTH kleine issues (gegevens uitwisseling en inrichtingsvraagstukken) 

Gebruiksvriendelijkheid loket blijft vraagstuk

Eerste test met BOPA, vraagt om hertest



Roland van de Boel

Chantal Jeuriens

Bevindingen IKT
Waterschap
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Algemeen

Ervaring nodig 
voor diepgang

Testen is een vak. 
Materie en 
proces kennen 
ook....

Diepgaand 
testen gewenst; 
DSO = complex 
systeem.
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Doel

• Initieel publiceren van de Waterschapsverordening (Wsv) incl. 
werkingsgebieden

• Wijzigingen en aanvullingen doorvoeren en publiceren van de Wsv
• Opstellen, correct koppelen en aanleveren van toepasbare regels, incl. 

wijzigingen
• Ontvangen van aanvragen en meldingen inclusief alle aangeleverde 

informatie en documenten bedoeld voor Waterschap Limburg
• Doorsturen van foutief ingediende/gerouteerde aanvragen/meldingen 

naar correct BG
• Samenwerken via het VTH/SWF systeem met ketenpartners tbv

advisering

Welke leveranciers testen mee?

• Plan: RxBase van Roxit

• TR: STTR builder van Geodan Flolegal

• VTH: Powerbrowser van Genetics

Waterschap Limburg



20 |

IKT

Wat zijn de bevindingen VTH? (top 3)

• Niet alle informatie komt automatisch in velden in het VTH systeem terug

• Doorzenden van aanvraag/melding naar ander BG werkt niet, RWS kan wel gegevens 
WL aanpassen

• Bij het waterschap kunnen geen vertrouwelijke documenten worden ingediend (DSO)

Wat zijn de bevindingen Plan? (top 3)

• Indien correct geannoteerd is publicatie succesvol

• Controle op publicatie- en inwerkingstredingsdatum was nog niet automatisch 
gereguleerd 

• Wachttijd tot publicatie in volle omvang zichtbaar is duurt te lang, regels op de kaart 
niet meer overzichtelijk.

Waterschap Limburg

Wat zijn de bevindingen toepasbare regels? (top 3)

• Koppelen en aanleveren van TR’s (bij eerste aanlevering) is zeer tijdrovend

• Interactie met plansysteem is noodzakelijk voor foutanalyses

• Aanlevering van TR’s succesvol, mits gekoppeld aan de juiste werkzaamheden en 
gepubliceerde werkingsgebieden
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Bevindingen TR’s
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Bevindingen VTH
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Bevindingen VTH



Bevindingen IKT
Gemeente Eindhoven
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Doel test IKT plan in STOP/TPOD

Deels plan maken 

Aanpassingen doen en publiceren

Leveranciers

Plan: RxBase van Roxit

TR: STTR-Builder van 
FloLegal

VTH: PowerBrowser

Top 3 bevindingen

1. Afhankelijkheid software/techniek

2. Kennis en capaciteit

3. Focus?

Gemeente Eindhoven – STOP/TPOD
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Omgevingsplan Eindhoven

Alles staat of valt met annoteren wil je de 
raadpleger helpen de juiste informatie te 
kunnen vinden. 
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Doel test IKT plan in TAM IMRO omgevingsplan

Test plan maken 

Technische test en publiceren

Leverancier

Plan: Dezta plan 

RxZone van Roxit

Top 3 bevindingen

1. Veel extra werk (en daarmee geld) voor de praktijk

2. Kennis en capaciteit → ‘nieuw’ instrument 

3. Juridisch nieuw deel, technisch oud deel

Gemeente Eindhoven – TAM IMRO
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TAM Omgevingsplan

- Look en feel van een 
bestemmingsplan

- Juridische inhoud moet 
OW proof zijn

- Raadpleegbaarheid wordt 
moeilijker

- Geen integratie met 
bruidsschat mogelijk

- Geen annotaties mogelijk



In gesprek 
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In gesprek!

• Ga naar: menti.com

• Code: 1650 6606
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Meer weten over IKT?

• Online IKT bijeenkomst: 5-10 10:00 – 12:00

• Online VNG IKT bijeenkomst, zelf testen: 13-10, 13:00 – 14:00

• Website ADS, VNG

• Zelf aan de slag, download business scenario’s

https://vng.nl/artikelen/indringend-keten-testen


Afsluiting


