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Release notes VDK 1.15.0                       23-09-2022 

Nieuwe functionaliteit 
VDK-28  Niveau weergave in inhoudsopgave 

VDK-56  Locatie filtering en dropdown in inhoudsopgave 

VDK-1518 Tonen waarden bij omgevingsnormen en omgevingswaarden in Plekinfo 

Opgeloste issues (die extern zijn gemeld) 
VDK-1490 Instabiele resultaten Plekinfo 

VDK-1491 Regels op locatie ontbreken  

VDK-1492 Springen vanaf inhoudsopgave naar regels werkt niet  

VDK-1495 Ontbrekende annotaties bij regel 

Openstaande issues (intern en extern gemeld) 
VDK-1539  Verkeerde locaties op kaart bij ‘Locaties’ in annotatiepaneel bij regels 

VDK-1825 Na springen vanaf inhoud werkt locatieskipper niet meer in Regels tab 

VDK-1826 Sommige IHR plannen: na springen vanaf Plekinfo is inhoud Regels tab niet responsive  

VDK-1766   Zoeken op getekend gebied vanaf locatie popup werkt niet 

VDK-1768  Bad request (400) op IHR plannen endpoint 

VDK-1770  Locatie skipper ten onrechte getoond bij ‘Toon alles op gekozen locatie’ 

VDK-1746 Inconsistente melding bij prikken buiten regelingsgebied in Regels tab (IHR) 

VDK-1751 Documentenlijst wordt niet altijd geladen bij zoeken op locatie 

VDK-1570 Skipper ‘regels op locatie’ springt naar volgende afdeling 

VDK-1743 Aanhef en sluiting moeten niet op locatie gefilterd worden (buiten inhoud) 

VDK-1683  Opnieuw zoeken naar documenten bij tekenen levert geen resultaten 

VDK-1687 Prikken buiten NL wordt niet goed afgehandeld 

VDK-1164  Er blijft een lege legenda hangen van vorige zoekopdracht 

VDK-1169 Inhoud van ‘bijlagen bij toelichting’ wordt (soms) niet getoond 

VDK-1152  Gefilterde tekst wordt soms lichtgrijs getoond 

VDK-1372 Plekinfo werkt niet bij sommige IHR documenten 

VDK-1153  ‘Toon alles op gekozen locatie’ matcht (soms) niet met Plekinfo 

VDK-1449 Oneindige spinner in Plekinfo na selecteren activiteit (sommige documenten) 

VDK-1457 Error modal verdwijnt achter andere panelen 

VDK-1450 Na starten url met tijdreisdatum wordt deze datum niet getoond in linkerpaneel 

VDK-1496     Er is geen tooltip bij pennetje 
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VDK-1516 Plekinfo requests worden dubbel uitgevoerd 

VDK-1674 Inhoudsopgave van beleidsdocumenten wordt niet opengeklapt 

VDK-1680 Documenttype ‘Programma’ is een beleidsdocument 

VDK-1686 Regelteksten worden meerdere keren opgehaald bij wisseling tabs 

VDK-1068 Er treden soms cancelled requests op (ontwerplocaties) 

VDK-1769 Tab ‘Gerelateerd’: na kiezen van een item wordt je uit applicatie gegooid 

VDK-1774 Browser back button: panelen reageren niet goed 

 


