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Aanleiding  

Op 10 en 11 januari 2022 heeft ter voorbereiding van de DSO ontwikkeling in het 

eerste kwartaal kwartaal de gebruikelijke planningstweedaagse plaatsgevonden.  

 

Voorafgaand aan de tweedaagse is intensief gesproken over de planning en 

prioritering voor PI-21. De tijd tot inwerkingtreding van de Omgevingswet is 

beperkt. Dit maakt dat de ruimte om nog functionaliteiten toe te voegen aan het 

DSO ook beperkt is. Dit wordt nog versterkt doordat ook voldoende capaciteit 

beschikbaar moet zijn om het stelsel verder robuust te maken, het oefenen te 

ondersteunen en eventuele bevindingen die daaruit voortkomen op te lossen. 

Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 is de tijd 

die nog resteert voor ontwikkeling aan onderdelen die bij inwerkingtreding gereed 

moeten zijn beperkt. Daarnaast is het cruciaal dat er voldoende ruimte is voor 

zaken als het ondersteunen van oefenen en het verder robuust maken van het 

stelsel. 

Het kwartaal voor en het kwartaal na inwerkingtreding zijn gemarkeerd als 

stabiliseringsperiode. Hierin wordt de capaciteit van teams volop beschikbaar 

gehouden voor zaken die met de livegang te maken hebben zoals het oplossen 

van bevindingen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden worden met het 

gegeven dat de inwerkingtredingsdatum vlak voor de vakantieperiode ligt. 

Oefenen gebeurt doorgaans met realistische content en is daarom belangrijk om 

te weten hoe in de praktijk deze data worden aangeboden en daar zo nodig in het 

DSO nog op te “tunen” en/of nadere afspraken te maken over de opbouw van de 

content.  

Daarnaast is het van belang om zo min mogelijk te “sleutelen” aan het stelsel 

rond de inwerkingtreding. In de praktijk betekent dit dat het komende kwartaal 

het laatste is waarin we nog functionaliteiten toegevoegen die beschikbaar zullen 

zijn bij inwerkingtreding van de wet. Waar capaciteit beschikbaar is ontwikkelen 

we wel verder aan onderdelen, maar die worden alleen in noodzakelijke gevallen 

Voorgesteld PR Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de voornemens op hoofdlijnen voor PI-21. 

2. Deze voornemens ter besluitvorming door te geleiden naar het 

Opdrachtgevend Beraad.  

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
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uitgerold. 

 

De verwachting is dat het oefenen in het komende kwartaal verder toe zal nemen. 

Dat is zeer welkom voor de voortgang van de ontwikkeling omdat pas met meer 

realistisch gebruik en realistische content de robuustheid en performance van het 

DSO verder kan worden beproefd en waar nodig aangepast. 

 

Deze notitie geeft weer welke functionaliteiten wij in PI-21 ontwikkelen en op 

hoofdlijnen welke overige activiteiten wij ondernemen. Tevens wordt inzicht 

gegeven in wat er na PI-21 nog resteert van het IWT niveau en welke afspraken 

hierover zijn gemaakt.  

 

Toelichting 

Ontwikkeling op basis van SAFe/Agile methode 

Wij ontwikkelen het DSO stapsgewijs. Elk kwartaal bepalen de opdrachtgever, de 

koepels en de ontwikkelorganisaties samen de inhoud en de prioritering van de 

functionaliteiten die we gaan bouwen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar 

onderdelen die direct gebruikswaarde hebben.  

Kaders 

De Doelarchitectuur v3.2 en het Globaal Programma van Eisen v2.42 vormen de 

belangrijkste kaders voor de ontwikkeling. Het GPvE beschrijft de eisen voor het 

basisniveau. De realisatie van DSO richt zich op het basisniveau, waarbij er gezien 

het globale karakter van de eisen altijd sprake is van interpretatie en inzicht door 

de gebruikspraktijk.  

Op het gebied van content bestaat naast het GPVE en de Doelarchitectuur een 

Globaal Contentraamwerk, die functies, bronnen, verantwoordelijkheden 

enzovoorts bevat van content die in het DSO wordt gebruikt.  

Demand en prioritering 

De afronding van wat om de kaders is meegegeven heeft niet altijd de hoogste 

prioriteit. Een ambitieuze planning betekent dan ook niet automatisch een grote 

procentuele stap in de afronding van de GPVE eisen. 

Het oefenen, het productierijp maken en de livegang van het DSO vragen veel 

inspanningen die (vaak) niet terug te vinden zijn in de kaders. Ook zijn er enkele 

onderdelen van het Basisniveau in de tijd iets naar achteren geschoven om zo 

ruimte te maken om een paar zeer gewenste uitbouw onderdelen (de ontsluiting 

enkele omgevingsdocumenten zoals Programma en Natura 2000) eerder te 

kunnen realiseren. Verder zijn er enkele onderwerpen naar vorigen gekomen die 

eerder niet in beeld waren, maar bijvoorbeeld vanuit het oefenen naar voren zijn 

gekomen en nodig worden geacht voor inwerkingtreding of zaken waarvan eerder 

gedacht werd dat die later ontwikkeld konden worden maar toch al eerder nodig 

blijken. 

Grotere issues 

Naast deze keuzes hebben we ook te maken gehad met grotere issues, 

bijvoorbeeld op het gebied van grote/veel geometrieën. Hier zijn al grote stappen 

in gezet, maar dit vraagt wel capaciteit van teams, ook nog in het komende PI, 

die niet ingezet kan worden voor functionele demand van koepels. 
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Capaciteit van de teams 

Het uitgangspunt van de SAFe methode is dat de capaciteit van teams constant is. 

Daarmee is voorspelbaar hoeveel werk er in een kwartaal per team verzet kan 

worden en daarmee ook welke kosten hiermee gemoeid zijn. 

Dit wil niet zeggen dat nooit op capaciteit gestuurd kan worden. Wanneer duidelijk 

is dat de backlog te groot is om op termijn door een team te verwerken, kan een 

team ook uitgebreid worden. Omgekeerd kan ook afgeschaald worden als blijkt 

dat er minder werk in het vooruitzicht is. Ook bij de DSO ontwikkeling worden 

teams soms versterkt of afgeslankt. Hierbij spelen de volgende zaken wel mee: 

- Opschalen van teams brengt extra kosten met zich mee. Die middelen 

moeten er wel zijn. 

- In de huidige markt zijn de juiste professionals uitermate moeilijk te vinden. 

Zoeken naar nieuwe medewerkers kost dan ook vaak veel tijd. 

- We hebben niet alleen te maken met uitbreiding van teams, maar ook met 

vervanging van medewerkers die na jaren aan het DSO gebouwd te hebben 

aan iets anders toe zijn.  

- Hoewel de directe effecten van Corona in de teams beperkt zijn gebleven, 

heeft dit toch ook tot uitval geleid die niet snel vervangbaar is. 

In de huidige fase van de ontwikkeling ontstaan er soms nieuwe mogelijkheden. 

Zo hebben de teams van de Stelselcatalogus en het Informatiehuis Ruimte niet of 

nauwelijks nog werk aan afbouw te doen. Capaciteit van deze teams zetten we nu 

in voor Ozon. In algemene zin blijven de opschalingsmogelijkheden echter 

beperkt. 

De Tactische Beheer Organisatie stuurt de facto de ontwikkeling en het beheer 

van het DSO-LV aan. De overall verantwoordelijkheid voor afbouw berust bij de 

programmadirecteur DSO in het bestaande interbestuurlijke programma Aan de 

Slag. In de tussentijd is de transitie gaande naar een volledige aansturing via 

SBO-TBO. 

Stabiliseringsperiode 

Omdat is afgesproken om rond de inwerkingtredingsdatum een 

stabiliseringsperiode in te stellen is PI-21 de facto het laatste increment waarin 

“gewoon” ontwikkeld wordt aan het DSO. In de periode daarna is alles gericht op 

de zorg voor een soepele fase van inwerkingtreding. Alleen blokkerende 

functionaliteiten of wijzigingen worden dan nog gereleast. Dit maakt dat het voor 

het resterende werk aan IWT of Basisniveau wenselijk is om een doorkijk te 

hebben in wanneer verwacht wordt dat dit beschikbaar komt. Om deze reden is in 

deze voornemensnotitie een functionele roadmap opgenomen om daarvan een 

indruk te geven. NB: dit is geen interbestuurlijk afgestemd of vast te stellen 

roadmap, maar een inventarisatie van hoe tot dusverre over deze onderwerpen is 

gesproken in ondermeer het planningsproces en het Tactisch Overleg. 
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Samenhang met andere trajecten 

We plannen de ontwikkeling van het DSO-LV in samenhang met de 

interbestuurlijke roadmap “Route 2022”, zodat we goed kunnen sturen op 

afhankelijkheden die er zijn tussen de implementatiesporen van bevoegde 

gezagen, softwareleveranciers en het DSO-LV. Deze relatie wordt steeds 

belangrijker naarmate de inwerkingtreding van de wet dichterbij komt. Na de PI-

dagen is nagegaan of de planning voor PI-21 impact heeft op de mijlpalen in de 

roadmap of dat nog bijsturing van de planning nodig is. De uitkomst van deze 

check is dat er geen mijlpalen zijn gewijzigd. In de januari-update van de 

Roadmap 2022 is de toelichting bij de mijlpalen geactualiseerd op basis van de PI 

planning.  

Hoewel werkzaamheden aan thema’s als robuustheid, performance, 

productierijpheid e.d. niet altijd zijn uit te drukken in concrete features met een 

bepaalde omvang en planning, brengen de OBO’s wel in beeld voor welke 

onderdelen dat wèl mogelijk is. Zo is het vaak lastig om performance 

verbeteringen op deze manier te beschrijven, maar is de implementatie van een 

beveiligingsinstrument of het inrichten van alerting wel als een feature te 

beschrijven. Hoewel de bijdrage aan het prioriteringsproces waarschijnlijk beperkt 

is geeft dit wel meer inzicht in wat er aan instrumenten en maatregelen wordt 

ingezet. 

 

Thema PI-21: De puntjes op de I van IWT 

Het thema voor het nieuwe increment is altijd een knipoog naar het 

bovenliggende PI-doel: wat is de kern van wat we willen bereiken? In het 

komende kwartaal wordt uiteraard gewerkt aan verdere afronding van het IWT 

niveau DSO-LV. Hierbij is in de planning nadrukkelijk gekeken naar wat echt nodig 

is bij inwerkingtreding. De prioriteit gaat naar oefenen, robuustheid en het 

oplossen van bevindingen. Dit is minstens zo belangrijk als de beschikbaarheid 

van functionaliteiten. Anders gezegd: er zijn meerdere puntjes op de i te zetten. 

Prioriteiten in PI-21 

In PI-20 is het oefenen meer op gang gekomen, maar het zou wenselijk zijn als 

dit snel meer wordt. Niet alleen wat betreft het aantal oefenende partijen, maar 

ook wat betreft wat er wordt geoefend. Met nog lang niet alle instrumenten die 

beschikbaar zijn is al geoefend, met als gevolg dat het goed mogelijk is dat hier 

nog bevindingen op gaan komen die opgelost moeten worden, bijvoorbeeld 

vanwege een niet voorziene maar legitieme interpretatie van de standaarden. Aan 

de kant van DSO-LV zijn aanvullende maatregelen gepland die ondermeer het 

oefenen makkelijker maken zoals het terugbrengen van de downtime bij de uitrol 

van nieuwe versies van componenten en het verbeteren van de communicatie 

over verstoringen, uitrol enz. 

Oefenen is dan ook niet alleen voor bevoegd gezagen, maar zeker ook voor de 

DSO voortbrenging van groot belang. Hoe meer er geoefend wordt hoe meer de 

kans dat zaken die nog niet goed gaan ook daadwerkelijk gevonden worden en 

opgelost kunnen worden. Bovendien krijgen we zo een goed beeld van hoe het 

DSO zich straks in productie zal gedragen en kunnen eventuele aanpassingen aan 

de capaciteit van computersystemen, configuratie van databases enz. worden 

uitgevoerd. 
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Naast deze ondersteuning blijft het werken aan robuustheid en productierijpheid 

van het DSO van groot belang. Flinke delen van het DSO zijn inmiddels in 

productie en stap voor stap worden nieuwe delen toegevoegd. Dit betreft 

functionaliteiten, maar ook content. Zo is in september voor het eerst een 

ontwerp Omgevingsverordening van de provincie Zeeland in de 

productieomgeving geladen en heeft het Rijk in december alle Natura 2000 

besluiten in productie ontsloten.  

Deze onderwerpen nemen niet weg dat er ook functioneel nog restwerk ligt. Deze 

betreft voor een deel afbouw van het IWT niveau, maar er zijn ook wensen 

benoemd die onder de categorie uitbouw of (urgente) doorontwikkeling vallen.  

Om te voorkomen dat de inspanningen voor het realiseren van functionaliteiten en 

andere activiteiten elkaar in de weg zitten zijn heldere kaders nodig voor waar de 

hoogste prioriteit ligt.  

Hierbij is van belang dat het kwartaal voor en het kwartaal na inwerkingtreding 

zijn gemarkeerd als “stabiliseringsperiode”. De capaciteit is dan maximaal 

beschikbaar voor ondersteuning en oplossen van bevindingen. Wijzigingen aan 

koppelvlakken of aansluitingen en functionele toevoegingen worden dan niet 

uitgerold, tenzij daar met alle belanghebbenden overeenstemming over is en het 

OGB met de wijziging instemt. 

De prioritering voor PI-21 is gelijk aan die van PI-20 en ziet er als volgt uit: 

1. Oplossen van operationele verstoringen. 

2. Ondersteunen van het oefenen, problemen oplossen, leveranciers helpen 

enz. 

3. Robuustheid, performance, productierijpheid 

4. Functionaliteit (onderliggende prioritering in afstemming met BLM’s) 

a. Afbouw IWT 

b. Urgente doorontwikkeling 

c. Overige zaken. 

We werken hierbij volgens het SAFe/Agile principe dat de capaciteit van teams 

constant is. Dit betekent dat naarmate er minder capaciteit nodig is voor de 

eerste drie onderdelen er meer ruimte overblijft voor het ontwikkelen van 

functionaliteiten. In verband met de stabiliseringsperiode wordt deze dan echter 

alleen in overleg beschikbaar gesteld. 

Net als in het afgelopen kwartaal zal op de tweewekelijkse sprintdemo dagen 

steeds expliciet samen met de BLM’s gekeken worden naar hoe de verschillende 

onderwerpen zich in de praktijk ontwikkelen in de loop van het PI en welke keuzes 

daar mogelijk gemaakt moeten worden.   

Ook wordt in het PIBO steeds een heads-up gegeven in hoe het met oefenen staat 

voor zover dit consequenties heeft voor het PI: hoeveel wordt er geoefend, hoe 

loopt het verwerken van feedback, welke ondersteuningsvraag ligt er, waar 

moeten geplande features mogelijk toch van de planning af of waar ontstaat juist 

ruimte. De impact van het oefenen op de voortbrenging van het DSO kan hierbij 

per team sterk verschillen. 
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Planningsproces en breakouts 

Voorafgaand aan de PI-dagen is er een definitiesessie geweest om de vraag voor 

PI-21 scherp te krijgen en is in twee rondes door de OBO’s aangegeven wat hun 

inschatting was van de haalbaarheid van de realisatie. De OBO’s hebben hierbij 

rekening gehouden met de meegegeven kaders. Hoewel functionaliteiten 

ontwikkelen ondergeschikt is gemaakt aan oefenen en robuustheid, is het 

functionele werk wel gewoon in een sprintplanning verwerkt, omdat anders geen 

samenhangende ontwikkeling kan plaatsvinden. Het commitment op deze 

planning is echter steeds onder voorbehoud van de bovenliggende prioriteiten en 

goedkeuring van de offertes. Hoewel koepels in beeld proberen te brengen wat er 

verwacht kan worden op het gebied van oefenen, is niet met zekerheid te zeggen 

welke inspanningen dit vraagt aan de kant van de DSO teams.  

In enkele tientallen “breakouts” in verschillende groepen zijn onderwerpen 

verdiept, is afgestemd over oplossingsrichtingen en is heel specifiek in enkele 

sessies gekeken naar de samenhangende prioritering in de vraagstelling, 

mogelijke workarounds of een scherpere definitie van de vraag en/of de oplossing. 

Hoewel de spanning tussen de verschillende onderwerpen groot is, is het goede 

gesprek daarover gevoerd en is er een redelijk gebalanceerde planning tot stand 

gekomen. Hier en daar betekent dat slikken omdat al lang verwachte 

functionaliteit toch nog uitgesteld moet worden. Hierbij is steeds de vraag aan de 

orde gesteld wat dit betekent voor inwerkingtreding: is iets noodzakelijk? Kan het 

ook iets later? Is er een alternatief?  

Zonder uitputtend te zijn volgen hier een aantal concrete zaken waarover in 

breakouts is gesproken en keuzes zijn gemaakt: 

- Meldpunt Bodemkwaliteit 
o Eerder is een oplossing uitgewerkt voor het doorsturen van 

bodemmeldingen naar het ILT. Voor nu is afgesproken hiervoor een 
procesmatige oplossing te hanteren. De werkelijke oplossing kan 
daardoor iets later worden ingevuld. 

- Zichtbaarheid beperkingengebieden 
o Bij een aantal Rijkspartijen bestaat de zorg dat in de 

vergunningenketen (zowel aanvragen als beoordelen) de 
beperkingengebieden van het Rijk onvoldoende in beeld komen. 
Hiervoor zijn oplossingen bedacht aan de indieningskant 
(initiatiefnemer wijzen op beperkingengebied) en aan de bg-kant 
(bg danwel beperkingengebied beheerder een notiticatie sturen). 
Deze onderwerpen kunnen niet in PI-21 gerealiseerd worden, maar 
worden wel verder uitgewerkt. Onderzocht wordt nog of het 
notificeren van de indiener laaghangend fruit is of niet. 

- Automatiseren van de kennisgeving afwijkvergunning 
o Het verwerken van een kennisgeving afwijkvergunning vereist op 

dit moment nog een handmatige actie tussen LVBB en Ozon. Dat is 
geen functionele belemmering, maar als hier uitgebreid mee 
geoefend gaat worden dan vraagt dit teveel personele capaciteit bij 
het Ozon team.  
Vanwege juist ook schaarse capaciteit (in dit geval bij de LVBB) 
moest een afweging tussen features gemaakt worden. Dit 
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onderdeel is nu als “stretched goal” geformuleerd. Dat wil zeggen 
dat het nu niet in de sprintplanning staat, maar wel op het lijstje dat 
als eerste wordt opgepakt als er ruimte is. 

- Aanvragen en meldingen buiten DSO 
o De Omgevingswet kent een beperkt aantal activiteiten waarvoor de 

aanvraag of melding niet via het DSO verloopt, maar bijvoorbeeld 
via de RVO of de hoofdcommissaris van politie. De demand was om 
in het DSO te voorzien in een manier om gebruikers hier snel op te 
wijzen zodat die niet te lang nodeloos in het DSO op zoek zouden 
gaan. Het dilemma was dat dit raakt aan heel veel situaties die zich 
kunnen voordoen. Er is nu een oplossing bedacht waarbij in het 
DSO wordt gewezen op het feit dat niet alles via het DSO gaat (dit 
moet nog verder uitgewerkt), waarbij vervolgens verwezen wordt 
naar informatie op bijvoorbeeld de IPLO website. Aan de andere 
kant wordt de informatie daar beter geintegreerd. 

- Tijdelijk regelingdelen in het Projectbesluit 
o Dit betreft een doorontwikkeling op de TPOD Projectbesluit. In de 

standaard is dit gerealiseerd, maar het moet nog wel worden 
beproefd en geïmplementeerd in de keten. Omdat de oplossing 
technisch gezien sterk overeenkomt met de meervoudig tijdelijk 
regelingdelen in het Voorbereidingsbesluit, is afgesproken deze 
testen tegelijk uit te voeren. De verwachting is dat er voor 
implementatie in de keten niet of nauwelijks werk is omdat 
technisch gezien geen nieuwe onderdelen mee verbonden zijn. 
Mocht uit de test blijken dat dit toch anders ligt dan kan dit niet 
binnen PI-21 worden gerealiseerd. 

 

Gepland in PI-21 

De volgende onderdelen zijn gepland om te realiseren. NB: soms is er een overlap 

tussen IWT-eisen of zijn er aansluitende eisen zoals de ontwikkeling van een 

TPOD en vervolgens het implementeren daarvan in de keten. In het onderstaande 

worden dergelijke onderwerpen één keer benoemd. Als er op het betreffende 

onderwerp dan nog restwerk is dan wordt dat vermeld. 

NB: de onderstaande lijst geeft géén inzicht in de onderverdeling in afbouw, 

doorontwikkeling, uitbouw enz. De afspraak is dat voor elk onderdeel vóór de 

ontwikkeling helderheid en/of overeenstemming moet bestaan tot welke 

financieringsstroom deze behoort. Als dat niet het geval is wordt de ontwikkeling 

nog niet gestart. Op deze wijze wordt voorkomen dat partijen financieel voor 

voldongen feiten worden geplaatst. De onderwerpen zijn voorzien van hyperlinks 

naar de features in Jira waar meer achtergronden te vinden zijn en tevens inzicht 

in financieringsstromen e.d. 

1.1 Kunnen gebruiken van Omgevingsdocumenten en Omgevingsdocumenten van 

rechtswege 

 Tijdreizen langs parameters InWerkingOp en GeldigOp: deze 

functionaliteit moet einde PI-21 beschikbaar zijn in Ozon en de Viewer 

(PBDSO-834, PBDSO-848) 

https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-834
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-848
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 Tonen Reactieve Interventie: Dit is zo goed als gereed, maar er zit nog 

wat restwerk op de tijdelijke regelingdelen (PBDSO-850). 

 UX verbeteringen Viewer: behalve losse verbeteringen werkt de Viewer 

nog verder aan het implementeren van het nieuwe ontwerp dat met 

behulp van de ketenwerksessie tot stand is gekomen. (PBDSO-610) 

 Ontwerp Omgevingsdocumenten: er zijn nog wat leftovers bij het tonen 

van Ontwerpdocumenten in de Viewer, deze worden in het eerste deel van 

PI-21 gerealiseerd. (PBDSO-719) 

 Tonen gerelateerde activiteiten. (PBDSO-803) 

 Zoeken op tekst: in de Viewer Regels en Kaart kunnen zoeken op tekst in 

een document (“control-F”) (PBDSO-742) 

 Verbetervoorstellen loketfuncties (PBDSO-1087)  

 Weergeven toekomstige regelgeving (onderdeel van Tijdreizen) (PBDSO-

960) 

 Start verbeteren zichtbaarheid beperkingengebieden (zie beschrijving in 

Jira, valt uiteen in meerdere functionaliteiten. Notificatie bevoegd gezag of 

beheerder kan niet worden gerealiseerd in PI21 (PBDSO-1056) 

 Verbeteren selecteren geometrie (stretched goal) (PBDSO-1018) 

 

1.5 Kunnen gebruiken checken 

 Specificeren locatiekeuze bij checken: er is behoefte aan het beter kunnen 

aangeven de locatie bij het checken, omdat anders de foutmarge bij het 

vinden van de regels te groot is. (PBDSO-867) 

2.1 Kunnen opstellen en indienen A/M 

 Uitbreiding mogelijkheid voorinvullen van registers: hier wordt in PI-21 

analyse op verricht, in de verwachting dat in het komende jaar 

informatieproducten of andere gegevensbronnen aangesloten zullen 

worden op het DSO. (PBDSO-894) 

 Inlog met DSO middel productie gereed (PBDSO-752 ,PBDSO-838) 

 Omgevingsoverleg veld standaard op 'Definitief' zetten (PBDSO-701) 

 Verbeterde zoekfunctionaliteit in het Omgevingsloket (vervolg) (PBDSO-

1085)  

 Inloggen met eHerkenning niveau 3 voorbereiden (PBDSO-1041) 

 Services uitvoerencomponenten kunnen gebruiken met scope (gebruikers 

met een bepaalde rol kunnen bepaalde API’s gebruiken) (PBDSO-1078) 

 Leftovers verbeterd zoeken (PBDSO-600) 

 Verbeteringen conclusiepagina bij het checken, onder meer heldere 

conclusie wanneer sprake is van meerdere conclusies (PBDSO-1058) 

 Tijdreizen op beperkingengebieden t.b.v. aanvullen en staging (PBDSO-

1034) 

 Tussentijds opslaan van de vergunningcheck en maatregelen op maat 

(PBDSO-1123) 

 Omgevingsoverleg alleen als het ingesteld is (stretched goal) (PBDSO-

865) 

 

 

 

 

https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-850
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-610
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-719
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-803
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-742
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1087
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-960
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-960
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1056
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1018
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-867
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-894
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-752
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-838
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-701
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1085
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1085
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1041
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1078
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-600
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1058
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1034
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1034
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1123
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-865
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-865
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3.1 Kunnen aanleveren omgevingsdocumenten 

 Concurrent Versioning: dit onderwerp betreft het ondersteunen van 

meerdere versies van de standaarden. Dit is een onderdeel van de STOP B 

standaard. Bij LVBB wordt in PI-21 een start gemaakt met de 

implementatie. In de keten is concurrent versioning echter pas 

beschikbaar met de implementatie van STOP B, dus na inwerkingtreding 

van dewet (PBDSO-926) 

 Implementeren mutatieschenario tekstvervanging (PBDSO-1171) 

 Beëindiging zichtbaarheid geconsolideerde regeling (STOP B) (PBDSO-

939) 

 STOP features B/release Rijk/C (afronding in PI-22) 

 Uitleveren release candidate STOP B (PBDSO-938) 

 Voorbereidingsbesluit van toepassing op meerdere plannen. Het 

voorbereidingsbesluit is geïmplementeerd, maar is nu beperkt tot één 

tijdelijk regelingdeel. De aanpassing hiervan wordt in PI21 

geïmplementeerd (PBDSO-822). 

 Testen tijdelijk regelingdeel Projectbesluit (gelijk met 

voorbereidingsbesluit). 

 Analyse deel Bronhouderkoppelvlak Rijk (PBDSO-923) 

 Roadmap implementatiepakket(ten) features B/release Rijk/C1 

3.2 Kunnen valideren omgevingsdocumenten 

 Verbeteren teksten validaties (PBDSO-819)  

 Verbeteren validaties – toevoegen aan geautomatiseerde validatie van 

validaties uit de validatiematrix (timebox 1) (PBDSO-819)  

 

4.1 Kunnen maken toepasbare regels 

 Navigeren RTR juridische bron – regeltekst (PBDSO-829) 

4.3 Kunnen valideren toepasbare regels 

 Staging toepasbare regels. Dit onderwerp loopt door uit PI-20 (PBDSO-

882) 

7.3 Kunnen aansluiten (aanbieders van) informatieproducten 

 Stelselcatalogus: metadata informatieproducten kunnen opvoeren in ZBP, 

analyse en modelaanpassing informatieproducten 2.0 (PBDSO-855) 

Samenwerkingsfunctionaliteit 

 Links naar COR en NHR (PBDSO-807) 

Content / Implementatie 

 Bundeling wijzigingssporen OR (PBDSO-921) 

 OR Bekendmaking voorbereiding ' verzamelregeling Bouwen' jan 2022 

(PBDSO-920) 

 Afronden basischecks met leveranciers (PBDSO-913, PBDSO-1090) 

                                                
1 Op basis van deze roadmap wordt verder bepaald welke onderdelen precies wanneer 
beschikbaar zullen komen.  

https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-926
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1171
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-939
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-939
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-938
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-822
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-923
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-819
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-819
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-829
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-882
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-882
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-855
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-807
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-921
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-920
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-913
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1090
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 Ondersteuning van werkplaatsen (PBDSO-1010, PBDSO-1091, PBDSO-

1147) 

 Ondersteuning van oefenen (PBDSO-1090) 

 NOVI in productie 

 Monitoring van oefenactiviteit (PBDSO-1115) 

 Bekendmaking nieuwe/gewijzigde Natura 2000 besluiten (ook naar PROD) 

Beheer (NB: algemene beheertaken worden hier niet beschreven, alleen speciale 

onderwerpen voor dit PI) 

 TMR analyse capaciteit – opstellen FAQ’s 

 Meldingenstrategie (PBDSO-1047) 

 Beheren (met voorportaal) van Algemene Set in RTR (PBDSO-883) 

 

Doorontwikkeling verschillende capabillities 

 Helpcentrum voor eindgebruikers: realisatie deel 1 (urgente 

doorontwikkeling) (PBDSO-826, PBDSO-869) 

 Oplossing realiseren voor het ontdubbelen van het toepassingsbereik voor 

milieuregels (PBDSO-928) 

 Projectbesluit deel 2: tijdelijk regelingdelen. TPOD wordt ontwikkeld ter 

voorbereiding op bestuurlijke vaststelling in Q2. Technisch zou de 

uitbreiding al moeten werken (conform tijdelijk regelingdelen voor 

voorbereidingsbesluit) en wordt in PI21 getest. Als toch substantieel werk 

nodig is komt dat na PI-21 (PBDSO-924) 

 Implementatie A’’’, onder meer met het oog op de de downloadservice ten 

behoeve van plan-plan uitwisseling (PBDSO-897)  

 Validatieservice t.b.v. plan-plan uitwisseling (PBDSO-1060, PBDSO-1174) 

 Knooppunt: API analytics (PBDSO-1176) 

 

Uitbouw spoor 

 Meldpunt Bodemkwaliteit (uitbouw): procesoplossing uitwerken (PBSDO-

778). 

 Prototype Viewer (documentgerichte ontsluiting): wordt afgerond buiten 

de PI-besturing. Besluitvorming over realisatie binnen DSO-LV is in 

voorbereiding (geen PBDSO nummer).  

 Kaartmotor (deel ten behoeve van documentgerichte ontsluiting): start in 

PI-21 (PBDSO-1177) 

 Automatisering van de doorlevering van de kennisgeving 

BOPA/Afwijkvergunning (PBDSO-714) 

 Synchrone geo-validatie t.b.v. DROP/Afwijkvergunning (PBDSO-714).  

 

Niet functionele activiteiten (robuustheid, performance, livegang, 

organisatie enz.) 

 Inrichten monitoring en alerting (PBDSO-1037, PBDSO-937, PBDSO-821) 

 Verwerken van bevindingen uit oefenen en testen (PBDSO-1094) 

 Toepassen beveiligingsmaatregelen (PBDSO-1094) 

 Beschikbaar stellen aanvullende omgevingen (gepland bij teams, maar 

wacht op financiële goedkeuring) 

https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1010
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1091
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1147
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1147
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1090
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1115
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1047
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-883
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-826
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-869
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-928
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-924
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-897
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1060
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1174
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1176
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-778
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-778
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1177
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-714
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-714
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1037
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-937
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-821
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1094
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1094
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 Taskforce geometrie: deze is hierboven al genoemd, maar is in feite een 

robuustheidsmaatregel (PBDSO-1086) 

 Oplossen pentest bevindingen (PBDSO-1094) 

 Ketentesten (PBDSO-1094) 

 Verwerking actuele DSO-Toolkit (PBDSO-1094) 

 WCAG compliancy (PBDSO-1094) 

 Verwerken bevindingen codekwaliteit (SIG/Tiobe) (PBDSO-1094) 

 Architectuur onderwerpen waaronder: 

o Solution architectuur “Kaartmotor” (PBDSO-987) 

o Architectuurschets omgevingen DSO (PBDSO-1160) 

o Uitwerken onderwerpen vanuit Portfolio mgt 

o Basisplaat DSO architectuur (PBDSO-986) 

o Uitwerken ontbrekende CIM’s (OP, HF, TR, AM) (onder meer 

PBDSO-1168) 

o Implementatie besturingsmodel Datamanagement (PBDSO-1156) 

 Verschillende activiteiten ter verbetering van performance en robuustheid. 

 Voorspelbaarheid beschikbaarheid en communicatie hierover, gepland 

onderhoud buiten kantooruren (PBDSO-917). 

 Implementeren DSO-monitoring bij KOOP (PBDSO-1115) 

 Ondersteuning bestuurlijke vaststelling TPOD’s 

 Werkplaats geo-optimalisatie 

 Voorbereiding Tranche 5 TPOD’s (Geluidsproductieplafond, 

Luchthavenbeluit) (PBDSO-933) 

 Kennissessies, webinars e.d. 

 Robuustheid planketen (PBDSO-1012) 

 Near-zero-downtime bij deployments 

 Verbetering van communicatie over onderhoud, storingen enz. 

 Verwachte planning komende releases 

 Inrichting Serviceketen 

 samenwerking met de leveranciers om gezamenlijk een werkend stelsel op 

te leveren aan de overheden in de aanloop naar de IWT 

 

Wat lukt niet in PI-21? 

Het restwerk dat is voorzien na PI-21 aan DSO-LV is te onderscheiden in een 

aantal categorieën. 

1. Resterend afbouw, is onderdeel van IWT en is gewenst om af te ronden  voor 

inwerkingtreding. 

 Kunnen gebruiken meerdere coördinatenstelsels in Toepasbare Regels 

(PBDSO-757) 

 Automatiseren downloadfunctie omgevingsdocumenten (PBDSO-898, 

PBDSO-897, PBDSO-695) 

 Auditlog en audittrail voor Omgevingwetloket en 

Samenwerkingsfunctionaliteit (PBDSO-737) 

 DSO-LV breed berichtenarchivering (check via DUTO scan) (PBDSO-761) 

https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1086
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1094
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1094
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1094
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1094
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1094
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-987
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1160
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-986
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1168
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1156
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-917
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1115
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-933
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1012
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-757
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-898
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-897
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-695
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-737
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-762
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 AVG compliancy (mogelijk inmiddels beheer) (PBDSO-738) 

 B1-taalniveau (nog een keer doorlopen voor IWT) (PBDSO-751, PBDSO-753) 

 Applicatielogging Knooppunt (PBDSO-764) 

 Leveren geometrie bij gebruik van locatiegroepen in 

gebruikerstoepassingen (PBDSO-1122) 

 Aanvragen van een DSO-ID mag alleen door niet-ingezetenen (PBDSO-838) 

 

2. Resterend afbouw, geen onderdeel van IWT maar is per inwerkingtreding 

nodig. 

 Rol adviseur in gebruikerstoepassingen (PBDSO-759) 

 STOP consolidaties Rijk/ Bronhouderskoppelvlak Rijk (dit is gericht op 

scenario’s die zich bij andere overheden niet voordoen. Het is daarom ook 

niet nodig dat alle leveranciers hierop aansluiten en alle scenario’s hiervoor 

ondersteunen. 

 

3. Resterend afbouw, is onderdeel van Basisniveau of IWT maar is niet 

blokkerend voor inwerkingtreding en/of is afgesproken later te 

implementeren. 

 Implementatie ETRS89 in de keten (PBDSO-977, PBDSO-756) 

 LVBB aansluiten op wetten.nl en realiseren BHKV Rijk (realisatie) (PBDSO-

923) 

 CIM Samenwerken (PBDSO-991)  

 Statussen “Nog niet in werking”, “Vervallen” in Ozon/Viewer (PBDSO-893) 

 LVBB aansluiten op attenderingsmakelaar (PBDSO-836) 

 Genereren papieren formulier (PBDSO-733) 

 eIDAS voor bedrijven (PBDSO-732) 

 Keuzehulp (duiding welk plan het belangrijkst is) (PBDSO-851) 

 Doorgeven statusinformatie gerechtelijke procedures aan BHKV (PBDSO-

726) 

 UX: algemene regels voor een activiteit kunnen vinden (PBDSO-779) 

 Concurrent versioning (start wel in PI21) (PBDSO-997) 

 Maatregelen op maat beter vindbaar maken in loket (PBDSO-809) 

 Ambtshalve opvoeren aanvraag/melding/informatieplicht (PBDSO-730) 

 Wijzigen profielgegevens in het loket (PBDSO-731) 

 Gegevens kunnen leveren aan INSPIRE (PBDSO-824) 

 Geharmoniseerde symbolisatie aanpassing in Ozon/LVBB (PBDSO-837) 

 Contentscanning Toepasbare regels (op virussen e.d.) (PBDSO-1042) 

 Doorsturen Bodemmelding naar ILT (realisatie) (PBDSO-778) 

 Implementatie STOP B in de keten (PBDSO-1002) 

 Implementatie STOP C in de keten (PBDSO-1001) 

  

4. Uitbouw, maar wel eerder als demand opgevoerd. 

 Coördinatieregeling (met onder meer verzoekenregister 

aanvragen/meldingen) (PORT-34, PBDSO-866) 

 

 

https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-738
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-751
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-753
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-764
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1122
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-838
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-759
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-977
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-756
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-923
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-923
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-991
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-893
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-836
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-733
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-732
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-851
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-726
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-726
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-779
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-997
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-809
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-730
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-731
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-824
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-837
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1042
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-778
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1002
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-1001
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PORT-34
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-866
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5. Overig 

 PoC kwaliteitsmeting DSO gegevens (PBDSO-989) 

 Verwijzing naar Berichtenbox voor Ondernemers (geen Basisniveau meer) 

(PBDSO-776, PBDSO-619) 

 Downloaden van een bijlage van een ingediend verzoek uit de Projectmap 

(PBDSO-881) 

 Doorontwikkeling afleiding bevoegd gezag 

  

https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-989
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-776
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-619
https://tbokadaster.atlassian.net/browse/PBDSO-881
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Welke IWT-eisen zijn nog niet compleet na PI-21? 

Naast het overzicht hierboven komt ook regelmatig de vraag naar voren wat er nu 

specifiek van het IWT-niveau of van de GPVE-eisen nog gerealiseerd moet 

worden. Om deze reden wordt in deze en de volgende paragraaf aangegeven aan 

welke eisen na PI-21 nog niet (geheel) voldaan wordt.  

IWT0.0.0 
Ambtshalve invoeren aanvraag die buiten DSO om is ontvangen (LAGE 
PRIO) BN PBDSO-730 

IWT0.1.1 
O.b.v. laatste scans afspraken maken over opvolging adviezen en afronding 
DUTO MVP PBDSO-761 

IWT0.1.4 KNP applicatielogging nog niet gedaan voor WSO2 software MVP PBDSO-764 

IWT0.3.1 
NFR: nog niet aan alle NFR's is voldaan - norm moet soms scherper 
geformuleerd MVP PBDSO-766 

IWT0.4.6 Toep.Regels: Kunnen gebruiken van verschillende coordinatenstelsels MVP PBDSO-757 

IWT1.1.14 

de statussen 'in werking', 'in werking in beroepsperiode' en 
'onherroepelijk' nog niet ondersteund  (onderdeel van implementatie STOP 
release B)) IWT PBDSO-726 

IWT1.1.15 
2 statussen regelingsversie nog niet ondersteund: 'nog niet in werking', 
'vervallen' (implementatie nog te plannen) MVP PBDSO-893 

IWT1.1.16 Resteert het automatiseren van de downloadservice.  MVP PBDSO-695 

IWT1.1.19 
LVBB aansluiten op de nieuwe attenderingsmakelaar (onderdeel van 
implemenatie STOP B, vanwege gebiedsaanwijzing) MVP PBDSO-836 

IWT1.1.21 OZON en LVBB: Geharmoniseerde symbolisatie aanpassing nav STOP 1.0.4 BN PBDSO-837 

IWT1.4.4 Uitbreiding mogelijkheid tot voorinvullen vanuit registers (TR) MVP PBDSO-894 

IWT2.1.2 Indienen: Opvoeren gebruiker aanpassen: alleen voor niet-ingezetenen IWT PBDSO-838 

IWT2.1.3 Ondersteuning eIDAS voor bedrijven  IWT PBDSO-732 

IWT2.1.5 
(Papieren) formulier kunnen genereren obv locatie en activiteit (ter 
verzending via email) MVP PBDSO-733 

IWT2.1.6 Restpunten eIDAS (burgers met BSN, organisaties)  IWT PBDSO-732 

IWT2.1.Extra Wijzigen gebruikersprofielgegevens (voor oa telefoonnr en e-mailadres IWT PBDSO-731 

IWT2.6.5 
Auditlogging en audittrail voor Omgevingswetloket en 
Samenwerkingsfunctionaliteit  MVP PBDSO-737 

IWT2.6.6 AVG-compliancy: verwerken resultaten PIA en PRA  MVP PBDSO-738 

IWT3.1.17 Concurrent versioning voor implementatie STOP release B IWT 
PBTBO-740 PI-20 
PBTBO-997 PI-22 

IWT3.1.9 STOP ontwikkeling: B-Release (afbouw): LVBB: Rectificatie van een besluit  BN PBDSO-844 

IWT3.4.11 
Ontsluiting omgevingsdocumenten en juridische regels ten behoeve van 
INSPIRE , aanleveren van omgevingsdocumenten in INSPIRE BN PBDSO-824 

IWT3.4.12 

Keuzehulp: uitleg om te duiden welk plan het belangrijkste is (ontwerpplan 
tov. omgevingsplan). Dit zijn generieke teksten die specifiek per situatie 
worden getoond. (Methode ontworpen in PI-17) IWT PBDSO-851 
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Bij aanvang van PI-21 waren 28 IWT eisen nog niet helemaal ingevuld. Van 6 

eisen wordt verwacht dat deze zijn afgerond na PI-21. Na PI-21 zijn nog 22 van 

de 349 IWT eisen niet volledig ingevuld, ofwel 6%. Deze eisen zijn echter niet 

blokkerend voor inwerkingtreding van de wet, soms is ook expliciet afgesproken 

ze pas na inwerkingtreding te implementeren. 

 

Aan welke GPVE-eisen wordt nog niet voldaan na PI-21? 

De GPVE eisen zijn gekoppeld aan capabilities en IWT-eisen. Op basis daarvan 

wordt na PI-21 aan de volgende GPVE eisen nog niet voldaan. Hierbij is de 

indeling van de Business Capabilities gehanteerd: 

Capability (1.1) Kunnen gebruiken omgevingsdocumenten 

Functionele eisen rond oriënteren 

ORN 04a, 07, 08, 09a, 20, 21a: 

Ontwerp afronden 

Status informatie besluit (uitgesteld tot release B) 

Vastgesteld nog niet in werking (weergave in viewer) 

Tijdreizen 

Automatiseren downloadservice 

Verder is er een wens ontstaan om een document gerichte viewer te ontwikkelen 

ten behoeve van met name de rechtelijke macht. Dit is geen onderdeel van het 

basisniveau, maar wordt ontwikkeld ten dienste van de uitvoeringspraktijk. Er is 

nu een prototype ontwikkeld, dat voor inwerkingtreding nog wordt doorontwikkeld 

tot een tijdelijke viewer die geschikt is om in productie te gebruiken. Parallel 

wordt als aanloop naar een definitieve oplossing de ontwikkeling van een 

documentgerichte viewer gebaseerd op de Viewer Regels en Kaart ontwikkeld2. De 

verwachting is dat deze functionaliteiten daarna relatief eenvoudig geïntegreerd 

kunnen worden.  

Capability (3.1) Kunnen aanleveren omgevingsdocumenten 

Functionele eisen rond het aanleveren van omgevingsdocumenten:  

Nog af te ronden: ROD 02a, 05b, 08a, 08c, 09 

Binnen de huidige functionaliteit is aanlevering van omgevingsdocumenten 

gerealiseerd.  

Vrijwel alle typen omgevingsdocumenten zijn bestuurlijk vastgesteld. 

Er geldt voor twee varianten nog een voorbehoud: 

                                                
2 Dit gebeurt in een aparte “kopie” van de Viewer Regels en Kaart om daarmee geen risico’s 
te lopen in de huidige Viewer tot inwerkingtreding.  
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1. Het voorbereidingsbesluit dient meervoudig te kunnen werken (dat wil zeggen 

een provincie of het rijk moet voor meerdere gemeenten tegelijkertijd een 

voorbereidingsbesluit kunnen nemen) 

2. Het programma moet nog beproefd worden door provincie en rijk (nationaal 

water programma). Het rijk en het waterschap hebben het programma al positief 

beproefd.  

Verder is er een beperking afgesproken van de variaties in muteren tot de 

sequentiële basisvariaties (als afspraak met plansoftware leveranciers en koepels 

om de implementatie van de wet mogelijk te maken). Ingewikkeldere mutatie/ 

consolidatiescenario’s worden na inwerkingtreding gerealiseerd. Deze realisatie zal 

in concurrent versioning (het ondersteunen van meerdere versies van de software 

tegelijkertijd) worden uitgebracht om geen onderbreking van dienstverlening te 

veroorzaken.  

Omgevingsinstrumenten programma, afwijkvergunning en Natura 2000 zijn 

uitbouwelementen, maar in nov. 2019 op verzoek van OGB onderdeel geworden 

van het IWT-niveau. 

Capability (3.2) Kunnen valideren omgevingsdocumenten  

Functioneel kan de LVBB en DSO-LV aanleveringen aan het BHKV valideren. Dit is 

een proces van: 

1. Controle volledigheid aangeleverde opdracht 

2. Validatie van de OP levering 

3. Validatie van de Geo objecten 

4. Kruisvalidaties 

5. Proefpublicatie 

6. Proefconsolidatie/registratie 

Waar we in de keten door het oefenen met real life content achter komen is dat er 

constructies mogelijk zijn en omvang van bestanden  (zeer omvangrijke 

bestanden) die in deze processen time-outs veroorzaken. Deze issues worden nu 

geanalyseerd en opgelost, c.q. we stellen grenzen aan wat er aangeleverd mag 

gaan worden ter bescherming van het stelsel (Taskforce geo). 

Capability (3.4) Beschikbaar stellen omgevingsdocumenten 

Eisen op het gebied van INSPIRE :INS 01, 02, 03, 06 

Inspire is een verplichting die in het OGB van 16 april met toestemming is 

uitgesteld tot na inwerkingtreding. Dit is tevens afgestemd met de beheerders van 

INSPIRE.  

Eisen op het gebied van archivering  

Eis: ARC 01 

Alle DUTO vereisten zijn vrijwel ingevuld. Hier dienen nog de spreekwoordelijke 

puntjes op de I te worden gezet.   
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Niet functionele eisen op het gebied van compliancy, beheer enz. 

Eisen: LOK 02, 03, 06, 08, 12a, 17b, 17c 

B1 taalniveau, WCAG ambitie A en/of AA, ETRS, aansluiten informatieproducten, 

inlog via Eidas en omgevingsloket-ID.  

BEH 01, 03: Afronden inrichting laatste stukken Non-Functional requirements. 
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Functionele roadmap DSO 
 
Op hoofdlijnen zien we de volgende ontwikkeling van het DSO na PI-21, met de 
kanttekening dat prioritering uiteindelijk via de PI-planning blijft verlopen, dit is 

dus indicatief. 
 
Koppelvlak juridisch plan 
 
Q2 2022 Gewenst voor IWT 

 Downloadservice automatiseren (nu beschikbaar via beheer) 

 Afronden implementatie tekstvervanging in keten en mutatiescenario 
Intrekken 

 Documentviewer tijdelijke versie (prototype beschikbaar)  

 
Na IWT (Q3/Q4 2022) 

 Implementeren tekst presenteren stylesheet 

 ETRS89 ondersteunen (bewuste keuze, RD functioneert) 

 BHKV rijksscenario’s inbouwen 

 Kaartmotor voor ontsluiten informatieproducten 

 Concurrent versioning t.b.v. ontkoppeling ontwikkeling/aansluiting 
standaard upgrades 

 Release B/Rijk3/C implementatie  

 Rijksscenario’s in LVBB en doorgifte richting BWB/wetten.nl 

 Document viewer definitieve versie 

 Inspire (bewuste keuze) 

 

Koppelvlak Toepasbare Regels 
 n.v.t. 

 
Koppelvlak Aanvragen en Meldingen 

 
Q2 2022 Gewenst voor IWT 

 Omgevingsoverleg alleen als het ingesteld is 

 Inzicht in gerelateerde aanvraag/verzoek   

 Verbeteren zichtbaarheid beperkingengebieden 

 Verbeteren selecteren geografisch gebied 
 

Na IWT 

 Meldpunt Bodem Kwaliteit: doorstuur-functionaliteit (handmatige 
workaround via beheer) 

 Nieuw concept ‘Mijn Omgevingsloket’  

 Documenten downloaden uit projectmap  

 rol van adviseur bij machtigen 

 Hergebruik van een ingediend verzoek 

 Nederlandstalige foutmeldingen Elastic Search 

                                                
3 Dit betreft een separate variant voor scenario’s die zich uitsluitend bij het Rijk kunnen 
voordoen. Wat er precies wanneer wordt geïmplementeerd wordt nader bepaald in de 
roadmap die hiervoor in dit PI wordt ontwikkeld. 
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Koppelvlak Samenwerken aan verzoeken 

 
Na IWT 

 Ketenpartners (incl. bedrijven) uit lijst (incl. naam) 

 Kiezen product uit PDC in GT van de SWF 

 Uitnodigen ketenpartner voor samenwerken via e-mail met 
activatiecode 

 Selecteren organisatie op naam: HR-zoekservice HR aansluiten en API 
bouwen 

Generiek 
 
Na IWT 

 Aansluiten informatieproducten 

 Digital Analytics 

 Helpcentrum verder ontwikkelen 

 WCAG level A behalen 

 
  



 

VERTROUWELIJK Pagina 20 van 22 
 

Kritische paden voor IWT 
 

Naast de functionele ontwikkeling en het robuust maken van het stelsel is er een 
aantal kritieke paden die aandacht behoeven voor een succesvolle 
inwerkingtreding: 
 

 Testen van mutaties door BG/plansoftware leveranciers (beproeven van 
de gehele keten) – afh. van vorderingen op ontwikkelgebied van 
plansoftware leveranciers 

 Beproeven van de stabiliteit en performance van de gehele keten van 
planaanlevering tot en met performance in de gebruikerstoepassingen 
o.b.v. real life content . Hierop wordt–versterkte ondersteuning 
georganiseerd in Q1 

 Meerdere publicaties per dag v.s. de ontwikkeling van samenloop in 
release B (na IWT) – op zoek naar procesoplossing, analyse opgenomen 
in de planning 

 Laden content op productie door BG’s als gevolg van de Rijkscontent 
planning. De doorlooptijden hiervoor zijn kort. De piekbelasting kan 
daardoor groot worden. In Q1 wordt uitgezocht via load testing wat de 
maximale piekbelasting kan zijn 

 Services in de VTH keten worden nog erg weinig getest door VTH-
leveranciers / BG’s 

 Inregelen van routeringen voor BG’s – kennis probleem bij BG’s en OD’s 

 
Risico’s PI-21 

Bij de afronding van de voornemensnotitie werd nog gewerkt aan de inventarisatie 

en inschatting van de PI-risico’s. Om toch een indruk te geven van waar de risico’s 

worden gezien volgt hieronder een “bruto” opbrengst van wat in het 

planningsproces aan risico’s naar voren is gebracht. Verdere verwerking in het 

risico managementproces volgt nog. 

TPOD 
1. Niet tijdige bepaling inhoud provinciale praktijkproef programma 
2. Tijdige levering Nationaal Water Programma t.b.v. bestuurlijke vaststelling 

 
PR34 | STOP 

3. Discussie B-C features loopt nog (herprioritering betekent PI open breken) 
 
LVBB team + ana 

4. Lastminute issues / prio’s die op het planningsbord komen DSO 
 

PR16 | IHR 

5. Tijdreizen afwijkend van ‘beschikbaar op’ (alleen beschikbaar op is 
mogelijk) 

 
PR02 | Loket 

6. Analyse Helpcentrum en contextuele info vindt plaats in eerste sprints. 
Totale omvang is dus niet bekend. 

 
PR12V | Viewer 

7. Tijdige levering door OZON 
8. Tijdige levering correcte datasets 
9. Migratie IHR 
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10. Continue beschikbaarheid Knooppunt 
11. Performance backend services (OZON en IHR) 
12. Continue thuiswerken / thuissituaties 
13. Complexiteit en implementeerbaarheid Ontwerpregeling gaat ten koste 

van robuustheid: meer bevragingen noodzakelijk 
14. Gebruik van omvangrijke omgevingsdocumenten 
15. Onduidelijke demands 

 
Architectural Runway 

16. Architectuur kan te weinig vooruit werken door focus op IWT. 
 

Algemeen 
17. Potentiële capaciteitsrisico’s a.g.v. inhoudelijke tegenvallers, het bieden 

van ondersteuning aan en benodigde communicatie, uitleg en instructie 
over werken met onderdelen DSO en verandering a.g.v. nieuwe 
functionaliteiten aan overheidsorganisaties, dienstverleners  en 
leveranciers van software 

 
Apart aangeleverd OBO RWS 

18. De onzekerheid over de omvang van de werkzaamheden gerelateerd aan 
de ondersteuning van oefenen en bevindingen uit oefenen. Dit risico kan 
voor de planning zowel positief als negatief uitpakken.  

19. Het proces “Oplosblok content issues/complexe bevindingen” is niet goed 
genoeg afgestemd en kan zorgen voor een parallel proces aan de reguliere 

processen (o.a. meldingenbeheer/problem management). Het risico is dat 
de “oplosdagen” een niet geplande claim op de capaciteit kunnen doen.  

20. Voor het “Helpcentrum” en de “contextuele info” (PR02) wordt begin PI21 
een analyse uitgevoerd en een ontwerp opgesteld waardoor er 
onzekerheid is hoeveel tijd voor de implementatie overblijft. 

21. Uit het testen van de keten-mutatiescenario’s kan ongepland werk volgen 
dat geprioriteerd zal moeten worden en met ander gepland werk (o.a. 

voor PR13u) kan concurreren. 
22. Uit de geo taskforce kan ongepland werk volgen dat geprioriteerd zal 

moeten worden en met ander gepland werk (o.a. voor PR13u) kan 
concurreren. 

23. In sprint 1 doet Ozon een PoC met de oplossing voor het tijdreizen op 
beperkingsgebieden. Als deze PoC niet succesvol is, dan is het risico dat 

we het goed weergeven van beperkingengebieden op een andere datum 
dan vandaag, niet kunnen bouwen in deze PI. Daarmee zou in theorie 
‘aanvullen’ niet altijd de juiste situatie kunnen weergeven. 

24. RWS heeft best veel infrastructurele aanpassingen (o.a. OS4 4.8 migratie, 
postgress upgrade, uitfaseren wasstraat, OS4 4.9 update, WSO2 
kwetsbaarheden) in PI21 ingepland. Het risico is dat de aanpassingen in 
Q1 niet afgerond worden en doorlopen in Q2.  

25. Enkele uncommitted items (herinrichten omgevingen i.v.m. 
financieringsdiscussie, IL&T work-around i.v.m. verdere inhoudelijke 
detaillering) kunnen alsnog en groot tijdsbeslag gaan leggen op de 
beheercapaciteit en kan daarmee de geplande zaken wegdrukken. 

26. Er ontbreekt een ketenbreed beleid over het gebruik van de omgevingen. 
Zolang de voorgestelde oplossing niet ingericht is, leidt de huidige situatie 
van omgevingen, die voor uiteenlopende doelen gebruikt worden, tot 

risico’s en problemen. 
 

Risico’s (RWS) op langere termijn (2022): 
27. Het niet kunnen afronden van de functionaliteit in PI21 kan druk leggen 

op de stabiliseringsperiode. 
28. Infrastructurele aanpassingen en Robuustheid-items zorgen voor een 

instabiele basis bij livegang. Als deze items niet in PI21 af komen, is er 

weinig tijd over om dat nog voor livegang voor elkaar te krijgen. 
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29. Wanneer er door andere OBO’s geen goede Performancetestomgeving 
wordt opgezet, komt de werkelijke test pas bij IWT. 

30. De PI21 demand voor PR12 was flink groter dan in eerdere PI’s. Daarom is 
diverse keren uitdrukkelijk geuit dat er vanuit de BLMs de wens is om 

verder te plannen voor de komende PI’s, zodat duidelijk wordt wat men 
wanneer kan verwachten. Dat is inderdaad wenselijk, mede in het licht 
van de ‘stabiliseringsperiode’. Dan kan goed en tijdig bekeken worden wat 
wel en wat niet gereleaset mag worden in deze periode. 

31. Op 19 januari is er een breakout belegd om de wensen voor extra 
functionaliteit in de SWF te inventariseren. Het risico bestaat dat meer 
wensen uit de breakout komen dan geïmplementeerd kunnen worden in 

de komende PI’s. 
32. Inrichting/implementatie van de ketenprocessen (o.a. 

configuratiemanagement, problemmanagement) is mogelijk niet af voor 
IWT. 

33. Inbeheername traject: Wie accepteert tegen welke voorwaarden? 
Vrijgaveadvies? Er zal duidelijkheid over het proces moeten komen. 

34. Het vasthouden van (extern) personeel kan een uitdaging worden als de 
inwerkingtredingsdatum niet vastgesteld wordt of de perspectieven over 
de scope van 2022 niet helder zijn (o.a. doorontwikkeling en uitbouw). 

 
ORANJE / RODE risico’s in de laatste PI-19 Heatmap: 

35. [KOOP] Impact oefenen (veel bugs/underscore robuustheid) raakt de PI-
planning STOP en/of LVBB (kxi: 3x5) 

36. [Kadaster] Uitkomsten Taskforce Geo. (kxi: 4x5) 
37. Onvoldoende oefenen i.r.t. diversiteit in interpretatie van de standaarden. 

(kxi: 3x4) 
 
Benoemd tijdens de PI-Planningsdagen: 

38. Welke werkzaamheden volgen nog uit de ‘Taskforce grote bestanden’?  
Extra: 

39. [Kadaster, tijdens PIBO-Commitmentsessie] Geen geld = geen werk (geldt 
o.a. voor de extra omgevingen en ook voor doorontwikkeling bij Ozon en 
Viewer) 

 

 

 

 

 


