
 

 

  

 
 
 

 
 
Aan Minister van BZK 
Van dgDOO 

 
 

TER ONDERTEKENING  
 

Nota actief openbaar 
Ja 

 
Onze referentie 
2022-0000685974 
 

Datum 
13 december 2022 
 

Opgesteld door 
 

 
 

 

Samengewerkt met 
CZW, CIO BZK, KOOP 
 

Bijlage(n) 
3 

Pagina 1 van 2  

 
Nota bij de reactie op het BIT-advies Platform Open 
OverheidsInformatie 

Aanleiding 
Op 28 november jl. is het BIT-advies PLOOI van het AcICT ontvangen. Omdat 
AcICT het advies vier weken na oplevering zal publiceren, is het wenselijk om uw 
reactie op het advies (samen met het advies zelf) voor 28 december 2022 aan de 
Tweede Kamer te zenden. In het PO met u 3 november jl. verzocht u toe te 
werken naar aanbieding aan de Kamer voor het kerstreces. Bijgaande brief is 
daarvoor opgesteld.  

Kern 
Met deze brief aan de Tweede kamer reageert u op het advies van het AcICT. U 
spreekt het voornemen uit de aanbevelingen van het AcICT over te nemen.   
Daarnaast zendt u de Kamer het eindrapport van de scenario-analyse door Ecorys 
en PBLQ, waarin verschillende varianten van de te realiseren infrastructuur zijn 
vergeleken.   

Toelichting 
AcICT adviseert om de ontwikkeling van PLOOI in de huidige vorm stop te zetten 
en allereerst te investeren in een minimale variant, die snel te implementeren is 
en die de aansluitlast voor bestuursorganen minimaliseert. Op basis van de te 
expliciteren visie op PLOOI kan deze minimale variant vervolgens (indien 
noodzakelijk) verder worden doorontwikkeld. Daarnaast beveelt AcICT aan om de 
ontwikkelaanpak te verbeteren en de ingezette verbetering van de 
programmasturing door te zetten.       

U geeft aan, te stoppen met de ontwikkeling van de huidige variant en het 
ontwerp van de infrastructuur te gaan herzien en daarbij uit te gaan van de 
minimale variant die het AcICT voorstelt. Om draagvlak bij de vele 
bestuursorganen te waarborgen, wilt u dit in interbestuurlijk overleg doen, maar 
tegelijkertijd zo weinig mogelijk vertragen. U zegt daarom toe, in het eerste 
kwartaal van 2023 de opdracht aan Logius/KOOP te zullen verstrekken om met de 
bouw van de minimale variant te beginnen. Daarmee houdt u druk op de 
voortgang en bijbehorende besluitvorming.  

KOOP heeft op dit moment al een ontwerp van de minimale variant uitgewerkt, 
dat in januari 2023 met bestuursorganen wordt besproken. Opdrachtverlening 
aan Logius/KOOP kan vervolgens in Q1 plaatsvinden. In verband met de 
planningscyclus kan realisatie dan in Q2 starten.        



 

 Pagina 2 van 2 

Onze referentie 
2022-0000685974 
 

Datum 
13 december 2022 

Daarnaast zegt u toe, de visie op PLOOI te zullen expliciteren, en de besturing en 
ontwikkelaanpak te zullen verbeteren. Op al deze punten worden op dit moment 
voorstellen uitgewerkt. De ambitie is, de visie op PLOOI in januari en februari met 
betrokken bestuursorganen te bespreken en maatregelen om de besturing en de 
ontwikkelaanpak te verbeteren vanaf het eerste kwartaal van 2023 door te 
voeren.    

De minimale variant die het AcICT adviseert komt ook in de scenario-vergelijking 
van Ecorys en PBLQ aan de orde. Omdat bestuursorganen in deze variant niet 
hoeven aan te sluiten op een centrale infrastructuur zijn de totale kosten van 
deze variant veel lager dan die van de nu ontwikkelde variant. Anderzijds zijn de 
functionele mogelijkheden voor de gebruiker in deze variant waarschijnlijk relatief 
beperkt. Mogelijk is mede om die reden in een volgende fase doorontwikkeling 
van de minimale variant wel noodzakelijk.     

Politieke context 
Door het stopzetten van de huidige ontwikkeling en het in plaats daarvan 
omschakelen naar een minimale variant is er een vertraging van 3 maanden. 
Door toe te zeggen dat u in het eerste kwartaal opdracht verleent aan KOOP om 
te gaan bouwen, houdt u die vertraging zo beperkt mogelijk.  
Tegelijk zal de keuze voor de eenvoudige structuur ertoe leiden dat we eerder live 
kunnen waardoor weer tijdwinst geboekt kan worden.  

Financiële/juridische overwegingen 
In verband met de omschakeling naar een minimale variant zal de inzet bij KOOP 
op de Woo worden afgeschaald. Het gesprek daarover vindt op dit moment plaats. 
De inzet is wel om zoveel mogelijk kennis te behouden bij KOOP. Met het oog 
daarop wordt een deel van het projectteam van KOOP vanaf Q1 2023 ingezet op 
realisatie van de nieuwe kamerstukkenmodule, essentieel voor publicatie door de 
Rijksoverheid van het stukkenverkeer van de departementen aan het parlement.     

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
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