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Inhoud
In dit document wordt de highlights van de oplevering beschreven van de business
features die zijn gerealiseerd in PI-17.1. Dit document bevat volgende onderdelen:
1. Highlight DSO-LV API niveau
2. Viewer (Regels op de kaart)
3. Stelsel Catalogus
4. Informatiehuis Ruimte (IHR)
5. Ozon
6. KOOP – LVBB
7. KOOP – STOP
8. Knooppunt
9. Toepasbare regels uitvoeren
10. Gebruikerstoepassingen (GT)
11. Omgevingsloket
12. Samenwerken functionaliteit
13. Documentatie
14. Overzicht Known issues
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1. Highlight DSO-LV API niveau
Let op!
De volgende API's zijn vernieuwd. Raadpleeg hierover de API-store:
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/knooppunt/apistore/
StelselCatalogus Opvragen API
API profiel gepubliceerd: https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/catalogus/api/opvragen/v2
Waardelijst met API profielen: https://standaarden.omgevingswet.overheid.nl/id/waardelijst/api-profiel
StelselCatalogus Opvragen API opgevoerd als waarde in de API profielen waardelijst.
Endpoint Samenwerkfunctionaliteit -API
Het endpoint van de services is aangepast. Het nieuwe endpoint is:
Op de pre-omgeving: https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/behandelen/v2 (per 15 feb)
Op de productie-omgeving: https://service.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/behandelen/v2 per 1 mrt)
In PI-16 is versie 1.1.2 van de STTR standaard gepubliceerd.
STTR, IMTR, voorbeeldbestanden en XSD’s zijn beschikbaar op de website van Aan de slag:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/technisch-aansluiten/koppelvlakken/toepasbare-regels/standaard/.
Aanvullend op - maar geen onderdeel van - de STTR is een drietal documenten opgesteld:

Koppelvlak Aanleveren toepasbare regels v1.3;

Toepasbare activiteiten en locaties in relatie tot toepasbare regels v1.3;

Bevoegd gezag logica en behandeldienstconfiguratie v1.0.
Deze documentatie is gepubliceerd op het Ontwikkelaarsportaal:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/digitaal-stelsel/processen/toepasbare-regels/
Alle services zijn beschikbaar in de API-store van het Ontwikkelaarsportaal.

Highlights business features Viewer (Regels op
de kaart)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tonen Gebiedsinfo op locatie (bekijk regels)
Tonen activiteit in gebiedsinfo (bekijk regels)
Aansluiten op CIMOW 1.04
Verbeelden Kaartobject Projectbesluit
Verbeelden Kaartobject Omgevingsvisie
Tonen Omgevingswaarderegels (type regelgeving)
Interactie gebruikerstoepassingen – Sessiemanagement (binnenhalen)
Afronden refactoring Ozon
Verwerken resultaten Tiobe scan
WCAG-onderzoek + verwerken resultaten
Verbetering zoeken op locatie
Performancemeting Regels en Kaart
Tonen activiteitregelkwalificatie
Refactoring IHR codebase
Vectortiling realisatie IHR
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Highlights business features Catalogus
StelselCatalogus Zelfbedieningsportaal (ZBP)

- URI (deels) automatisch invullen bij het opvoeren van een resource.
- Mogelijkheid toegevoegd om concepten op te voeren.
- Mogelijkheid toegevoegd om concepten inhoudelijk te wijzigen.
- Mogelijkheid toegevoegd om concepten geldig/ongeldig te maken.

StelselCatalogus frontend

- Zoeksuggesties klikbaar gemaakt.
- Terugknop naar zoekresultaten toegevoegd
- Tonen van waardelijsten verbeterd door enkel de laatste versie van de waardelijst op de waardelijsen pagina
te tonen. Bij het doorklikken worden de overige versies getoond.
- Sorteren van waarden binnen een waardelijst aangepast door te sorteren op term ipv label.
- Zoekbalk per tabblad toegevoegd.
- Zoekbalk op de tabbladen zoekt enkel binnen dat type resource.
- WCAG bevindingen opgelost: - Warning. Section-element bevat geen heading.

- Error. Het a-element van de link in de tekst “is onderdeel van Digitaal Stelsel Omgevingswet” heeft een target-attribuut met een lege waarde
- Warning. Type-attribuut aanwezig op script-element van Javascript resources; dit is niet nodig. 1 Type-attribuut weglaten.
Zoekfunctionaliteit Verbeterd door de optie te bieden om bij de resultaten ook gerelateerd resultaten te tonen. Deze resultaten worden getoond o.b.v. de relaties
zoals deze bij concepten zijn gelegd.
- Is Specialisatie van - is Generalisatie van - Generalisatie van - is Onderdeel van - Bestaat uit - Gerelateerd - Heeft betrekking op
- is ongeveer hetzelfde als - is hetzelfde als - Zie Ook - Is breder dan - Is enger dan

StelselCatalogus Opvragen API

- API profiel gepubliceerd:
https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/catalogus/api/opvragen/v2
- Waardelijst met API profielen
https://standaarden.omgevingswet.overheid.nl/id/waardelijst/api-profiel
- StelselCatalogus Opvragen API opgevoerd als waarde in de API profielen waardelijst.

Highlights business features Informatiehuis Ruimte
(IHR)
•

Gedurende PI-16 deed zich een performanceprobleem voor dat onder BF160199 is aangepakt dmv een
grondige herstructurering van de datastore, de verwerkingsstraat en de configuratie van de RP-API. Dit
performanceprobleem is met de hoogste prioriteit opgepakt en uitgevoerd met als gevolg dat lager
geprioriteerde business features doorgeschoven zijn naar een later PI.
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Objectgerichte Ontsluiting Omgevingsdocumenten (Ozon)

Highlights business features Ozon
•
•
•

Standaard STOP 1.0.4 geïmplementeerd
Mutatiescenario’s obv de STOP standaard 1.0.4 gerealiseerd
Performance-verbeteringen welke oa het time out issue dat de ‘technische fout’ foutmelding
genereert verholpen.
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Highlights business features LVBB (PR30)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementatie STOP 1.04 voortzetting bestaande functionaliteiten
Metadata officiële publicaties obv STOP/LVBB 1.0.4
Mengvorm artikelen / vrije tekst (visie)
Archiveren uitgaande berichten
Implementeren presentatiestandaard en normwaarden in kaartmodule viewer
Opvoeren STOP-toestanden Rijksdocumenten tbv doorlevering naar OZON
API afwijkvergunning implementeren in LVBB
Realiseren van de kruisvalidaties met Ozon
Publiceren en valideren kennisgeving bij een ontwerpbesluit
Tonen van een regeling en van een geconsolideerde GIO in het CVDR portal
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Highlights business features STOP (PR34)
•
•

Hardening STOP documentatie
Uitlevering STOP 1.0.4
(- Op 15/10 is STOP 1.0.4-rc uitgeleverd)
(- Op 30/10 is STOP versie A (1.0.4) uitgeleverd)

•
•
•
•
•
•
•

Annotaties: mechanisme beschrijven
Annotatie: artikelgewijze toelichting
Corrigeren van Annotaties (foutcorrecties)
Rectificatie Annotaties
Rectificatie tekstmodel
Rectificatie consolideren
Doorgeven besluit rechter aan LVBB
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Highlights business features Knooppunt
•
•
•
•
•

Verbeteren credentialsmanagement (implementatie)
Inloggen met eIDAS voor burgers zonder bsn
Wijzigen gebruikersgegevens: API voor het wijzigen van de profielgegevens van een gebruiker:
telefoonnummer, e-mailadres en de ‘schermnaam’ (naam die in het loket wordt gepresenteerd).
Tevens auditlogging bij dit event
Machtigen bij gebruikers ingelogd met Omgevingsloket-ID
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Highlights business features Toepasbare regels
uitvoeren

•
•
•
•
•

Kunnen uitvoeren Uitvoeringsregeltype registerbevraging (i.c. BAG):*
In toepasbare regels kan verwezen worden naar een gegeven in een (basis)registratie, zodat deze
vooringevuld getoond wordt aan de initiatiefnemer.
Een waarde kan aangepast worden in de gebruikerstoepassing.
RTR aanpassen op eisen van digitoegankelijkheid (WCAG):
Toetsenbordnavigatie;
Weergave functionele structuur (opbouw);
Koppen bij filteropties en functionele structuur;
Herplaatsen focus bij sluiten van FS of een modal.
Aansluiten op nieuwe versie van API Bestuurlijke grenzen;
Lijstwaarde "geen van bovenstaande” toegevoegd;*
Verbeteringen CRUD RTR gegevens (performance, beveiligd met throttling);
Thema bij maatregelen op maat van verplicht naar optioneel bij aanleveren;*
* Versie 1.1.2 van STTR/IMTR beschikbaar op Aandeslag.

•

Zie aanvullende toelichting tbv leveranciers.

•

•
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Highlights business features Gebruikerstoepassingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoriseren derden en toekennen rechten (niet GDI variant), resterende functionaliteit
Kaart vragen geo-verwijzing opnemen in PDF
‘Geen van bovenstaande’ bij meerkeuzevraag
XLS overzicht van maatregelen als optie ter download
Activiteiten zoeken uitbreiden met bestuurslaag (Rijk, provincie, waterschap en gemeente)
Contouren: bepalen activiteiten en bepalen bevoegd gezag over gemeentegrenzen heen
Controle actualiteit en melding bijlagen bij openen opgeslagen activiteit-plichtcombinatie
Landingspagina voor checken
Landingspagina voorschriften en maatregelencheck
Verwijder (ingetrokken) Verzoek
Verbeteren digitoegankelijkheid
PDF Maatregelen op maat toegankelijk maken
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Highlights business features Omgevingsloket
•

Implementatie van eIDAS voor burgers in het loket. eIDAS maakt het mogelijk om met alle europese
inlogmiddelen in te loggen. Aansluiting is verplicht volgens europese wet- en regelgeving.

•

Tbv de livegang in januari 2021 is een extra service gebouwd om OLO verzoeken vanuit een VTH- of
zaaksysteem in de SWF te laden
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Highlights business features Samenwerken (SWF)
•

Tbv de livegang in februari 2021 is een extra service gebouwd om OLO verzoeken vanuit een VTH- of
zaaksysteem in de SWF te laden

•

Nieuwe functionaliteit voor Samenwerken (API):
-Verwijderen documenten
-Updaten documenten
-Notificeren bij effectueren bewaartermijn (1 jaar)

•

Endpoint SW-API
Het endpoint van de services is aangepast. Het nieuwe endpoint is:
(15 feb) pre-omgeving: https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/behandelen/v2
(1 mrt) productie-omgeving:
https://service.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/behandelen/v2

Meer info: SWF Releasenotes

Documentatie
• DSO-LV Algemeen https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
• Alle documentatie is te vinden op de ontwikkelaarsportaal:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/
•
•
•
•

Alles
Alles
Alles
Alles

over
over
over
over

omgevingswetbesluiten publiceren (STOP/TPOD)
toepasbare regels voor vragenbomen (STTR)
vergunningaanvragen en meldingen ontvangen (STAM)
samenwerkingsfunctionaliteit

• Standaard Officiële Publicaties STOP: https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/index.html
• LVBB: https://www.koopoverheid.nl/voor-overheden/gemeenten-provincies-enwaterschappen/landelijke-voorziening-bekendmaken-en-beschikbaarstellen-lvbb
• Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD): https://www.geonovum.nl/geostandaarden/omgevingswet/STOPTPOD
• Omgevingswetbesluiten publiceren: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaalstelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/
• API Store (Pre-productie omgeving): https://pre.omgevingswet.overheid.nl/knooppunt/apistore/
• API-Register en toelichting https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/
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Overzicht ‘known’ issues

Known issues zijn opgenomen in de ingesloten pdf.
Klik voor openen.
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