
 

 

Release notes RWS DSO-LV 
 

Datum releasenotes: maandag 22 november 2021 

Releasenaam: Jisp (20.4 ketenrelease) 
 

Release data: 

Omgeving (Geplande) datum 

A CC 22-11-2021 

PRE 24-11-2021 

PRD 25-11-2021 

DMO ? 

 

Inhoud release: 
 

API: 

API-naam Huidige versie Nieuwe versie 

OZON Omgevingsdocumenten 

Presenteren API v6 

6.0.0 (op ACC al 6.1.0) 6.2.0 

   

   

   

 
 
 
Functionaliteit: 

Nieuwe functionaliteit Relevante user story 

Add provisioned Prikbord:  

 Nieuwe versie v/h Prikbord met verdere uitwerking van de 

beoogde functionaliteit. 

 Data voor het provisionen van de Subject en Subscription voor 

de ozon-sync 

 naast de DSO ID ook de (human readable) username van de 

incoming caller logt 

 naast de DSO ID ook de (human readable) username van de 

resource owner persisteert. 

DSO2905-1908 

Third-party-api’s: Dit zorgt ervoor, dat de door Kadaster aangeboden 

swaggers, die zijn opgehaald vanuit de 3rd-party-api pipeline, 

automatisch worden toegevoegd aan de provisioning en op INT en ACC 

automatisch beschikbaar worden gesteld. 

BDR-3219 

De rtr-service-ozonsync is hernoemd naar rtr-master-service. Deze pod 

mag niet geschaald worden. 

PR13-8326 

De waterRijksOins en nietWaterRijksOins zijn toegevoegd aan 

configmap van verzoeksroutering service 

PR13-8342 

Herbruikbare beslissing: vooralsnog alleen beschikbaar op de RWS-

interne BTA omgeving (deze functionaliteit wordt met deze release 

meegeleverd). 

PR13-8263 

 
 
Technische fix: 

Aanpassing Relevante user story 

increase nexus min storage size to 2GB: De default PVC-size van inception-

nexus blijkt te laag te zijn bij normaal gebruik. 

PR13-8280 

Int2905 fix eh vestigingsnr c laim: Bij inloggen met EH blijkt een vestigingsnummer 

in een andere claim te worden terug gegeven. Daarom is voor alle drie de EH IDP's 

de c laim mapping aangepast. 

DSO2905-1947 

improved provisioning check: Zorgt dat de provisioning check tegen een 

crashende provisioning pod kan 

BDR-3435 



 

 

Aanpassing Relevante user story 

'.id.provider' stond bij een aantal API's niet correct. Dit is nu gefixed. De 

nu (over alle API's heen) voorkomende providers zijn 'Kadaster-

Catalogus', 'Kadaster-Ozon', 'Knooppunt' en 'Rijkswaterstaat'. 

BDR-3435 

De yaml van de pipeline bevatte een aantal fouten, die nu gefixed zijn. 

Daarnaast stonden er in een commentaarregel utf-8 characters, 

waardoor yamllint crashte. Ook die zijn verwijderd. 

BDR-3435 

Enable dynamically turning off shadow deployments to save test2 

cluster when needed: Hiermee wordt het mogelijk om wanneer 

noodzakelijk de shadow deployment dynamisch uit te schakelen. 

In CI/CD variabelen is OS4_SHADOW_DEPLOYMENT toegevoegd die nu 

per default true is. Hiermee is het gedrag van de pipeline nu 

onveranderd.  

OBO-1129 

Int2905 cancel digid: ALs gebruiker bij inloggen op 'Annuleren' klikt, 

geeft IAM nu een redirect die PR02 gaat oppakken voor een nette 

feedback naar de gebruiker 

DSO2905-1657 

Wijzigingen in 'Projectnaam' worden niet opgeslagen als stap 1 wordt 

afgesloten mbv de enter-toets. 

PR12-13140 

Melding bij werkzaamheden met meer bestuursorganen splitsen. PR12-12849 

storageClassName voor OS4 aanpassen PR12-13232 

Bepalen verzoeken geheel aan de frontend-api overlaten PR12-12913 

dso-keten pipeline automatisch uitvoeren voor develop PR12-13179 

Fix nginx vulnerabilities PR12-13193  

Vlak tekenen in Safari lukt niet PR12-13241 

Storingsmeldingen services verbeteren PR12-10730 

Storingsmeldingen services 1 op 1 doorgeven PR12-12891 

Al voor Ijmuiden opgeleverde fix voor crossing border PR12-13328 

Indienen zonder verzoeknaam te wijzigen, verzoeknaam wordt niet 

ingediend 

PR12-13324 

Fix in make certs: Volgorde van code aangepast zodat de switch ook echt werkt BDR-3446 

certificaten met beheerportaal.*.omgevingswet.overheid.nl toegevoegd BDR-3446 

Enable the OZON team to expose their resources via the webdomain DSO2905-1665 

Fix voor BDR-3492 / PR13-8485 / PR13-8491: Caching van 

kieContainers o.b.v. LRU algoritme met configurabel cache-grootte.  

BDR-3492 / PR13-8485 / PR13-

8491 

Aantal properties dat via de values.yaml in de dso-keten geconfigureerd 

kan worden zijn uitgebreid. 

PR13-8454 

Fix ozonsync PR13-8502 

Fix elasticsearch indexeren ( gebeurt nu om de 15 minuten, instelbaar) PR13-8494  

Fix error in provisioning when short-sha is a number: Wanneer de short-

sha voor dso-keten in de provisioning alleen uit cijfers bestaat, gaf dit 

een error omdat er door yaml .00 achter gezet werd. 

Dit is nu opgelost door dit te quoten. 

BDR-3465 

RTR cor test configureerbaar: hiermee wordt het mogelijk om de inhoud 

van een rtr test te configureren. Dit is nodig om deze test correct uit te 

kunnen voeren op zowel PRE als alle andere omgevingen. 

BDR-2680 

Robuustheid invalide domein trusted sites: Bij een verkeerd ingestelde 

trusted site (zonder protocol) gaat het aanleveren van toepasbare regels 

met een valide of invalide verwijzing naar media niet 'kapot'. De 

toepasbare regels worden succesvol opgeslagen of er wordt een 

validatie foutmelding gegeven dat de verwijzing niet in de whitelist 

voorkomt. 

PR13-7372 

APIM change: New version of apikeyhandler. Changed the isValidToken 

time to 1 minut 

DSO2905-1904 

I/O error op request bij ToepasbareRegelsUitvoeren service opgelost. Bij 

aanvragen die gaan over regels in het verleden, vooral veroorzaakt door 

de functionaliteit/ service Aanvullen, moet de drools pod eerst de regels 

uit het verleden laden. Daarbij wordt de KJAR (=alle regels van een 

PR13-8491, PR13-8485 en BDR-

3492 



 

 

Aanpassing Relevante user story 

specifieke OIN) geladen en dat kan lang duren, specifiek 17 seconden 

(dit is de tijd die nodig is om het te laden van disk). Dit wordt pijnlijker 

in geval van BZK (waar de Algemene Set is opgedeeld in 12 delen/ 

KJAR’s, dus 12x 17 seconden). Daarmee duurt het laden dan dus meer 

dan 2 minuten. In de tussentijd krijgt de gebruiker een foutmelding, 

maar loopt het laadproces wel verder. Hiermee wordt dus wel een JDBC 

connection vastgehouden. Wanneer meer gebruikers deze Algemene Set 

binnen deze laadperiode opvragen, dan kan het dus zijn dat het aantal 

Database connecties van max 10 volloopt en dan krijgen enkele mensen 

een JDBC connectie fout. Dus zowel issue van JDBC connection error als 

het niet goed kunnen openen van aanvragen of projecten is hiervan 

gevolg. --> Toevoegen/aanpassen (functionele/technische wijziging): 

aantal kjar's in cache configureerbaar per omgeving maken en cache 

aanpassen zodat deze de X meest recent gebruikte kjar's in geheugen 

heeft 

 

 
 


