
PI17 

Wijzigingen in bestaande services: 

 De synchronisatie tussen Ozon en de RTR is aangepast. De attributen 
documentIdentificatie, juridischeGrondslagIdentificaties en locatie noemer worden 
niet meer teruggegeven via de CRUD RTR gegevens: raadplegen activiteiten. Deze 
gegevens zijn direct op te vragen met de API van OZON, net als de RTR nu doet. 

 Werkzaamheden kunnen logisch aan elkaar gerelateerd worden. Wanneer iemand een 
jachthaven gaat exploiteren gaat hij wellicht ook een restaurant bouwen. Maar niet 
iedereen die een restaurant bouwt, gaat ook een jachthaven exploiteren. Logische 
gerelateerde werkzaamheden zijn nu dan ook unidirectioneel. Alleen de NAAR relatie kan 
worden beheerd en wordt teruggekoppeld. 

 API CRUD RTR gegevens: beheren werkzaamheden 
 API Samengestelde RTR services: geef logisch gerelateerden 

 Als toelichting bij toepasbare regels kan ook gebruik gemaakt worden van video’s. Tot nu 
werd elke mogelijke videosite toegestaan, mits aangemeld. Voor de 
gebruikerstoepassingen bleek het echter zeer ingewikkeld om hiermee rekening te 
houden in relatie tot de eisen vanuit de WCAG. Zowel youtube als vimeo bieden default 
ondersteuning die voor de WCAG kan worden gebruikt. Daarom worden nu alleen 
youtube en vimeo video's toegestaan met de markdown-it-video tags: @[vimeo](id) en 
@[youtube](id). Hierop wordt bij aanlevering ook geverifieerd. Voor meer informatie zie 
https://www.npmjs.com/package/markdown-it-video. 

 De “expand”-vlag zal in PI18 verdwijnen uit de getAll operatie bij het ophalen van 
werkzaamheden. Dit betreft de API CRUD RTR gegevens: raadplegen werkzaamheden. 
Vooruitlopende daarop is deze optie als deprecated aangegeven. 

Nieuwe service: 

 Voor het beheren en het bepalen van het omgevingsoverleg zijn nieuwe services 
ontwikkeld: 

 “API Omgevingsoverleg configuraties API” om het toestaan van het 
omgevingsoverleg te kunnen configureren. 

 “API Verzoeksroutering: bepalen omgevingsoverleg” om het omgevingsoverleg 
voor een verzoek te bepalen. 

In PI17 is bovendien een aantal technische bevindingen opgelost die via het Informatiepunt 
waren aangemeld: 

 yaml Toepasbaar maken (ATR) op ontwikkelaarsportaal is verouderd en incompleet (vraag 
21 02 1603); 

 Gefilterde aanroep Uitvoeren gegevens geeft 500 OutOfMemoryError: Java heap 
space (vraag 21 03 2138). Paginering van de Uitvoeren gegevens service volgt in PI18; 

 Lijstwaarde “Documenttypegeneriek” in de STTR bevat verschillen t.o.v. STAM, waardoor 
aanvragen met bepaalde documenttype niet ingediend kunnen worden. Plan van aanpak 
moet zijn PlanVanAanpak en Technische tekening moet zijn TechnischeTekening. De XSD 
is hierop aangepast en op gebruik juiste waarde op geverifieerd worden; 

 XML-opbouw van het aanleverenToepasbareRegelsResponse-bericht voldoet niet aan de 
WSDL + Verkeerde JSON (zonder komma) leidt tot ERROR zonder 



validationMessages (vraag 20 12 2212). Nu wordt een foutmelding getoond met een 
validationMessage dat de request niet voldoet aan de JSON; 

 Statuscode 400 moet statuscode 200 zijn bij een verificatiefout bij het regels verifiëren. 

PI18 

STTR uitbreidingen: 

 nieuw optioneel uitvoeringsregel element "context" in implicietAntwoord, zodat de 
regelmaker kan aangeven of de geselecteerde werkzaamheid in context moet zijn; 

 Maatregelen op maat: een voorschrift moet altijd een maatregel hebben (nu moet een 
lege string “” ingevuld worden). 

Services:  

 De juridische activiteiten worden automatisch uit Ozon opgehaald en bijgewerkt in de 
Functionele structuur 

 Het _geo object ondersteunt nu ook type GeometryCollection 
 API Aanleveren toepasbare regels: verificatie toegevoegd op een herbruikbare 

registerbevragingAPIProfiel conform de andere type herbruikbare uitvoeringsregels. 

Services: voorbereiden op aanpassing 

 API Uitvoeren-gegevens v02: paginering conform API-strategie wordt toegevoegd 
 API CRUD RTR gegevens: raadplegen werkzaamheden (/werkzaamheden): expand 

flag voor het direct ophalen van de activiteiten werkt alleen bij het raadplegen van de 
werkzaamheden in combinatie met de URN filter 


