
Release notes - OZON ETO - PI22S6.1 en PI22S6.2 
Woensdag 13 juli 2022 

  

API Specs 
Presenteren API v7.1.2 | Opvragen API v5.2.2 | Toepasbaar Opvragen v7.0.3 | Verbeelden v3.1.2 | 
OwValidatie v2.3.2 | Geovalidatie v1.1.0 | Registratie v2.1.3 | Synchroniseren v2.0.0 | 
Downloaden v1.0.0 
 
De volgende APIs worden per 01-01-2023 uitgefaseerd: OwValidatie v1 | Verbeelden v2 | 
Presenteren v6 | Toepasbaar Opvragen v6 

 
Functioneel 

• [OZON-6477] - [Presenteren v6 & v7 API] Uitkomsten van api aanroepen konden 

onvoorspelbare resultaten opleveren omdat standaard er geen sorteervolgorde was. 

• [OZON-8976] - [Presenteren v7 API]  

• regelteksten heeft nu hallink 'heeftWerkingInExact', 'heeftWerkingInIndicatief' 
• get locatie heeft nu een nieuwe query param 'idealisatie' 

• [OZON-9187] - [Toepasbaar v7 API] Performance van het /locaties/_zoek endpoint is 

verbeterd. 
• [OZON-10050] - [Presenteren v7 API] het is nu mogelijk om bij de 

(ontwerp)regelingen/_zoek endpoints met "document.bevoegdGezag" te gaan zoeken 

• [OZON-10220] - [Presenteren v7 API] Het /regelingen/suggesties endpoint levert bij 

resultaten nu de bijbehorende registratiegegevens uit (tijdslijnen). 

• [OZON-10223] - [Presenteren v7 API] Locaties embedden in OwObjecten _zoek 

• Queryparameters: 

• _expand=true  

• _expandScope=locaties 

• Expand locaties queryparameters functionaliteit ingebouwd in 

Presenteren-v7 api voor de volgende endpoints: 

• gebiedsaanwijzingen/_zoek  

• activiteitlocatieaanduidingen/_zoek  

• omgevingsnormen/_zoek  

• omgevingswaarden/_zoek  

• ontwerpgebiedsaanwijzingen/_zoek  

• ontwerpactiviteitlocatieaanduidingen/_zoek  

• ontwerpomgevingsnormen/_zoek  

• ontwerpomgevingswaarden/_zoek 

 
Technisch 

• [OZON-10330] - [Presenteren v7 API] Het eindpunt ontwerpregelingen/regels/_zoek had 

een zeer slechte performance dit regelmatig tot time-outs leidde. Dit is aangepast en de 

responsetijden liggen nu veelal onder de 2s. 

• [OZON-10527] - [Presenteren v7 API] Uitkomsten van api aanroepen konden 

onvoorspelbare resultaten opleveren omdat standaard er geen sorteervolgorde was. Dat 

is nu aangepast. 
 



Bug fix 

• [OZON-10110] - [Presenteren v7 API] Het eindpunt ontwerpregelingen/technischId/ 

ontwerpdocumentcomponenten had een zeer slechte performance dit regelmatig tot 

time-outs leidde. Dit is aangepast en de responsetijden liggen nu veelal onder de 2s. 
• [OZON-10233] - [Toepasbaar v7 API] Performance van het /locaties/_zoek endpoint is 

verbeterd. (TMR-555; TMR-669; TMR-735; TMR-794) 
• [OZON-10344] - [Verbeelden-v3] Werkingsgebieden verbeelding op juiste ids bij elkaar 

gezocht 

• [OZON-10444] - [Toepasbaar V7 API] Het /locaties/_zoek endpoint gaf een HTTP 500 

respons als het aantal resultaten groter was dan de gevraagde pageSize. Dit is verholpen. 

• [OZON-10445] - [Presenteren v6 API] Indien er geen zoek parameters worden opgegeven 

bij de diverse _zoek endpoints dan trad er een fout op.Deze is nu voor alle _zoek 

endpoints verholpen. (TMR-807; TMR-555) 

• [OZON-10465] - [Verbeelden-v3 API] SymboolMetadata Omgevingsnorm/ 

Omgevingswaarde levert Normwaarde uit.  

• [OZON-10628] - De OZON0207 validatie werd niet uitgevoerd door een foutje in de regex 

voor de akn van provinciale documenten. Dit is verholpen. 

 


