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Beste lezer,

U hebt het eerste boekwerkje van Provero in handen. Hopelijk 
is dit de eerste in een lange reeks. Het zou mooi zijn als de 
ruimtelijke ordeningspraktijk over circa tien jaren zou kunnen 
zeggen dat de boekwerkjes en andere activiteiten van Provero een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de 
digitalisering binnen de ruimtelijke ordening. 
Provero moet zich de komende jaren bewijzen. We zijn nieuw 
en staan aan het begin van onze taak. Onze positie is daarmee 
niet anders dan die van de digitalisering binnen de ruimtelijke 
ordening. De digitalisering is ook nieuw. De voorbereidingen zijn 
getroffen, maar het echte werk moet nog beginnen. Op 1 januari 
2010 is de formele start van de digitalisering. Waar de nieuwe 
werkwijzen binnen de ruimtelijke ordening en Provero toe leiden 
en hoe de verdere ontwikkelingen zijn, is nog ongewis.  
Persoonlijk ben ik er echter van overtuigd dat de digitalisering 
een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan het verbeteren van de 
ruimtelijke ordening. Zowel wat betreft de dienstverlening als 
de inhoud van de plannen en de visies. Digitaal werken heeft 
immers veel voordelen. Aan het begin zal het even wennen zijn, 
maar we zullen de digitalisering snel in onze armen sluiten. 
Want waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Provero wil 
een bijdrage leveren aan de verbetering van het vakgebied. 
Die wens moeten we nog wel waarmaken. We moeten ons 
ontpoppen als een vereniging die daadwerkelijk een bijdrage 
aan de digitalisering binnen de ruimtelijke ordeningspraktijk 
levert. Dit neemt waarschijnlijk wel wat tijd in beslag. 

Redactioneel 

Topprestaties komen niet meteen, maar hebben een goede 
voorbereiding en een aanlooptijd nodig. Als voorzitter van 
Provero heb ik er het volste vertrouwen in dat het Provero zal 
lukken een prominente plaats te bemachtigen in het speelveld 
van de digitalisering binnen de ruimtelijke ordening. Hierbij 
hebben wij echter wel uw steun nodig. Provero is immers een 
vereniging voor en door de leden. Gezamenlijk zullen we de 
ontwikkelingen moeten oppakken en op een goede manier in 
de activiteiten van Provero vertalen. Uw ervaringen en uw 
kennis zijn onmisbaar in het ontwikkel- en uitvoeringsproces 
van de digitalisering en van Provero. 
In dit eerste boekwerkje kijken we vooruit naar het jaar 2010. 
Het jaar dat er daadwerkelijk voor het eerst digitaal gewerkt gaat 
worden. Zo besteden we aandacht aan enkele aspecten waarmee 
u bij het digitale werken rekening moet houden en geven u 
enkele praktische tips en voorbeelden van digitaal werken. 
Tevens schetsen we enkele ontwikkelingen.  
Het eerste ei is gelegd. Het bestuur van Provero is hier trots 
op in de wetenschap dat het ei nog mooier kan zijn. Wij 
werken hier graag aan. Uw suggesties en aanbevelingen zijn 
van harte welkom. 
Rest mij tot slot de huidige leden en sponsors te bedanken. 
Deze hebben het immers mogelijk gemaakt dat dit eerste 
boekwerkje is verschenen. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Jur van der Velde , Voorzitter Provero 

Als op 1 januari 2010 de kruitdampen van 
het vuurwerk zijn opgetrokken zal de wereld 
er anders uit zien. Geen lappen van papieren 
kaarten meer…, geen stapels papier meer … 
maar met een paar muisklikken weten wat 
wel en niet is toegestaan op een bepaalde plek. 
Heerlijk, wat zal het leven van een ruimtelijke 
ordenaar eenvoudig worden…. Of toch niet? 
Want makkelijk verliepen de voorbereidingen 
niet. En heel veel ervaring is er ook nog niet. 
Kortom ook in 2010 is er nog genoeg te doen…



de provincie gelderland steekt al jaren haar nek 
uit op het gebied van digitale ruimtelijke ordening. 
provero ging in gesprek met gedeputeerde co verdaas 
die verantwoordelijk is voor de ruimtelijke ordening 
in gelderland. zijn stelling: ‘de hoge ambitie komt 
voort uit de ambtelijke organisatie. het zit inmiddels 
in de cultuur van onze organisatie’

Zo’n 20 jaar geleden studeerde Co Verdaas af als planoloog 
met als specialisatie GIS. De gemeente Arnhem was zijn 
stageplek. En hij was niet de enige die zijn carrière hier 
begon. De gemeente Arnhem en provincie Gelderland 
zijn broedplaatsen voor digitale ruimtelijke ordenaars. 
Zowel de gemeente Arnhem en als de provincie Gelderland 
gelden landelijk gezien nog steeds als koplopers binnen de 
ruimtelijke ordening. Hoe zou dit komen? Verdaas: ‘De 
hoge ambitie komt voort uit de ambtelijke organisatie. Het 
is niet de verdienste van de politiek. Digitalisering is geen 
politiek onderwerp, ik ben nog nooit aangesproken door 
een burger over het feit dat een ruimtelijk plan niet digitaal 
beschikbaar is. Digitalisering is belangrijk en tegelijkertijd 
vanzelfsprekend. Het hoort bij een moderne overheid. 
Daarom werken we ook niet meer met extra budgetten voor 
digitalisering. De kosten hiervoor worden gedragen door 
de reguliere budgetten. De investering van afgelopen jaren 
moet komende jaren terugverdiend worden. Het bijzondere 
is er nu wel af.’ 

‘Vooral professionals kunnen hun 
voordeel doen met digitalisering’ 

Of de burger echt zit te wachten op digitale plannen is 
de vraag. Verdaas: ‘We moeten de burger als doel 
van de digitalisering niet overschatten. Ruimtelijke 
planvormingsprocessen lopen vaak erg lang en zijn 

Co Verdaas, Gedeputeerde Gelderland: 
‘Digitalisering hoort bij een moderne 
overheid’
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Redactie Provero

“Straks als alles digitaal is kan iedereen 
vanuit de woonkamer 24 uur per dag 
ruimtelijke plannen inzien”. Een prachtige 
gedachte waar elke politicus warm voor zou 
moeten lopen. Maar is dat wel zo? Doen 
we het voor de burger of doen we het voor 
onszelf?  Provero ging in gesprek met Co 
Verdaas en legde hem een paar vragen en 
stellingen voor. Een verrassend gesprek met 
een verrassende stelling. 



Co Verdaas is sinds 2007 lid van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Gelderland en heeft onder andere 
ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Daarvoor 
was hij lid van de Tweede Kamer en namens de PvdA 
woordvoerder tijdens de behandeling van de Wro. Co 
Verdaas heeft planologie gestudeerd aan de universiteit 
van Nijmegen en is daar ook gepromoveerd. 

vaak erg intensief. Het gebruik van digitale media en 
informatiebronnen helpt bij de beschikbaarstelling van 
informatie en maakt het overheidshandelen transparanter. 
Tegelijkertijd leidt het niet zonder meer tot snellere 
planvormingsprocessen en besluitvorming.’ 
Vooral professionals kunnen hun voordeel doen met 
digitalisering volgens Verdaas. ‘De communicatie over 
en via plannen tussen overheden onderling zal beter gaan 
verlopen. Ruimtelijke vraagstukken kunnen eenvoudig 
worden geconfronteerd met de digitaal beschikbare 
formele beleidscontext, waardoor sneller en betere keuzes 
en afwegingen kunnen worden gemaakt. Architecten 
en stedenbouwkundigen kunnen in hun werk gebruik 
maken van goede digitale kaders, wat de nauwkeurigheid 
van plannen ten goede komt.’ Voorwaarde is wel dat 
digitale plannen betrouwbaar zijn. Verdaas: ‘Dat wordt 
opgelost door de inwerkingtreding van de digitale aspecten 
van de Wro. Bovendien vraagt het echte gebruik van 
digitale plannen in de dagelijkse praktijk nog wel om een 
cultuuromslag. Maar ook dat lijkt een kwestie van tijd.’ 
De stap naar interactieve en digitale 
planvormingsprocessen is nog wel een flinke. Verdaas: 
‘Ruimtelijke simulatiemodellen waarbij op een Simcity-
achtige manier ruimtelijke ordening wordt bedreven, 
kunnen daarbij helpen en zullen in de toekomst meer 
ingezet worden. Het gebruik van “echte” digitale plannen 
in dat soort toepassingen maakt een serieuze overstap naar 
volledige digitale planvorming kleiner. Hetzelfde geldt 

voor het gebruik van rekenmodellen met een geografische 
context. De meerwaarde van dergelijke toepassingen neemt 
een flinke sprong zodra de eerste echte digitale plannen 
beschikbaar komen.’ 
Wat concrete toepassingen betreft, zijn de verwachtingen 
voor de komende jaren nog steeds hetzelfde als 20 jaar 
geleden toen Verdaas afstudeerde op het gebruik van GIS 
in de ruimtelijke ordening. Verdaas: ‘Laten we hopen dat 
we komende jaren een flink deel van de verwachtingen 
gaan inlossen en echt het voordeel gaan benutten van 
digitale plannen.’ 
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Provincie Gelderland steunt Provero 
De provincie Gelderland is al jaren actief en blijft zich ook 
de komende jaren inzetten voor de digitalisering binnen de 
ruimtelijke ordening. In 2010 richt de provincie Gelderland 
haar aandacht op de dan verplichte digitalisering. Nu 
wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van het digitaal 
vaststellen van de structuurvisie bedrijventerreinen 
en de ruimtelijke verordening. En de eerste digitale 
inpassingsplannen worden begin 2010 vastgesteld. Ook de 
provincie Gelderland heeft nog een spannende periode voor 
de boeg om de digitale aspecten van de Wro volledig in de 
vingers te krijgen en de opgedane ervaring om te zetten 
naar direct voordeel. 
De provincie Gelderland heeft het voornemen om 
Provero te steunen door sponsoring. Vanuit Provero zijn 
wij daar uiteraard erg blij mee, want daarmee geeft de 
provincie blijk van haar positie als voortrekker bij nieuwe 
initiatieven. De provincie steunt het feit dat Provero een 
platform is om de komende jaren meer kennis op te doen 
en kennis te delen. De afgelopen jaren is hard gewerkt 
aan het voorbereiden van de digitaliseringsverplichting 
in de Wro. Er is veel ervaring opgedaan op het gebied van 
digitale bestemmingsplannen. Alle andere instrumenten 
moeten echter ook digitaal worden gemaakt en daar is 
nog maar heel weinig ervaring mee opgedaan. Provero 
draagt bij aan de verdeling van kennis en ervaring. De 
provincie Gelderland hoopt dat meer organisaties zich 
gaan aansluiten bij Provero om de kennisdeling op gang 

te brengen. Naast kennis opdoen op het gebied van alle 
RO-instrumenten zal ook het gebruik van digitale plannen 
in de planvorming en het daarbij betrekken van burgers 
aandacht moeten krijgen.

verandering inspireert je
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de ruimtelijke ordeningswetgeving staat niet
stil. sinds de wet ruimtelijke ordening (wro) op
1 juli van het vorige jaar in werking is getreden,
hebben zich al weer tal van ontwikkelingen
voorgedaan. de wet zelf is al aangepast en ook
het besluit ruimtelijke ordening (bro) is herzien.
de ro-standaarden van de regeling standaarden
ruimtelijke ordening (rsro) zijn gelukkig nog stabiel
en zijn sinds de inwerkingtreding van de wro niet
gewijzigd. de komende tijd ondergaat de ruimtelijke
ordeningswetgeving weer veel veranderingen.

Wabo
Neem bijvoorbeeld de Wet algemene omgevingsbepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Deze leidt tot het opnemen van
het projectbesluit in de omgevingsvergunning. Ditzelfde
geldt voor de aanlegvergunning en de sloopvergunning.
De ontheffingen van bestemmingsplannen worden binnen 
de systematiek van de Wabo afwijkingen. De ruimtelijke 
ordeningspraktijk zal aan deze nieuwe begrippen moeten 
wennen. De minister van VROM heeft aangegeven dat de 
Wabo nog niet op 1 januari 2010 in werking treedt. Wel is 
het streven erop gericht dit zsm na deze datum te doen. De 
veranderingen als gevolg van de Wabo hebben natuurlijk 
ook gevolgen voor de digitalisering. Waren we net gewend 
aan het digitaliseren van het projectbesluit, dan wijzigt dit 
alweer. Op zich niet erg, maar alert blijven is een vereiste.

Crisis- en herstelwet 
Een ander voorbeeld is de Crisis- en herstelwet. Deze 
wet introduceert twee belangrijke nieuwe ruimtelijke 
instrumenten: de ontwikkelingsgebieden en de 
projectuitvoeringsbesluiten voor woningbouw.
Een ontwikkelingsgebied wordt bij Algemene maatregel
van bestuur (Amvb) aangewezen. De gemeenteraad kan
voor een dergelijk gebied een gebiedsontwikkelingsplan
vaststellen waarin onder andere integraal wordt beslist
over de bestemming. Het gebiedsontwikkelingsplan
schetst een duurzame ruimtelijke en economische
ontwikkeling in samenhang met een goede

Stilzitten is er niet bij

Redactie Provero

Na 10 jaar van discussie gaan we binnenkort 
echt aan de slag met digitale plannen. Alles 
is uitgedacht en opgeschreven en daarmee 
dus duidelijk… Ware het niet dat de Wro 
niet op zich zelf staat. Bijna gelijktijdig wordt 
ook het vergunningenstelsel op de kop gezet, 
om de burger beter van dienst te kunnen 
zijn… Daarnaast moet Nederland worden 
gered van een economische crisis, waarvoor 
een Crisiswet in elkaar is gezet. Voorziene 
en onvoorziene ontwikkelingen laten hun 
effecten na. Provero signaleert alleen. Het is 
aan u om er in 2010 vervolg aan te geven. 
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milieukwaliteit. De regeling van het ontwikkelingsgebied
wordt opgenomen in de Wro. Ditzelfde geldt voor het 
projectuitvoeringsbesluit voor de woningbouw.
Dit besluit maakt het mogelijk dat met één besluit 
uitvoering kan worden gegeven aan de bouw van 
minimaal 20 en maximaal 1500 woningen. Het 
projectuitvoeringsbesluit dient ter vervanging van alle 
benodigde vergunningen, ontheffingen enzovoort. Kortom, 
een krachtig instrument dat is gebaseerd op de gedachten 
van de succesvolle Deltawet Grote rivieren.De Crisis- en 
herstelwet gaat waarschijnlijk wel op 1 januari 2010 in. De 
hiervoor genoemde instrumenten gelden tot 1 januari 2014.

Zo zullen er de komende jaren ongetwijfeld ook andere 
nieuwe wetten komen die invloed hebben op de Wro en 
op de digitalisering. De ruimtelijke ordening is immers 
een dynamisch werkgebied dat afhankelijk is van vele 
maatschappelijke, economische en politieke factoren.
Van de ruimtelijke ordeningspraktijk wordt dan ook de
nodige alertheid en flexibiliteit verwacht. Dit geldt ook voor 
de digitalisering. Deze zal deze ontwikkelingen moeten 
bijhouden en deze ondersteunen. Hier ligt een mooie taak 
voor Geonovum en het ministerie van VROM.
Stil zitten is er niet bij. Gelukkig ligt er een goed fundament 
waarop verder kan worden gebouwd.

doelgericht ben je



welke stukken moet u elektronisch beschikbaar stellen 
bij publicatie van bestemmingsplannen op internet? en 
hoe gaat u om met zienswijzen? in dit artikel leest u wat 
de gevolgen zijn van de digitaliseringsverplichting van 
het bestemmingsplan op grond van de wro en het bro. en 
dan met name in de ontwerp- en vaststellingsfase van 
het plan.

In juni 2009 verscheen de handreiking ‘Interbestuurlijke 
uitwisseling van ruimtelijke plannen en besluiten’. Deze 
handreiking is een heel bruikbaar en waardevol document 
in het ketenproces van de interbestuurlijke uitwisseling van 
digitale ruimtelijke plannen en besluiten. 

Toch kwamen er naar aanleiding van deze handreiking 
vragen. Over elektronische beschikbaarstelling van 
bijbehorende stukken en  van zienswijzen. Dezelfde vragen 
zijn ook gesteld aan de Helpdesk Wro en op de praktijkdagen 
van VROM in september 2009. 

Tijdens deze praktijkdagen is ook de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State ingegaan op de materie. En de 
handreiking is inmiddels aangevuld met een erratum, waarin 
deze vragen zijn verwerkt. Bovendien heeft het Ministerie van 
VROM  in de memo ‘Publiceren van bestemmingsplannen op 
internet’ (september 2009) geadviseerd over hoe hiermee om 
te gaan. De vraag is of hiermee alles duidelijk is. Een mooie 
aanleiding om eens  wat dieper in te gaan op de materie.

Interactie met de burger
De handreiking is in principe niet bedoeld voor de interactie 
met de burger, maar u kunt haar daar wel voor gebruiken. 
Wat dat betreft zijn vragen over beschikbaarstelling natuurlijk 
logisch en belangrijk. Het is voor de burger immers nodig om 
te weten waar hij alle stukken kan inzien die van toepassing 
zijn bij beoordeling van het bestemmingsplan. 

Mr. R.W.M. (Roeland) Mathijsen, senior adviseur en manager bij BRO, 
adviseurs in ruimtelijke ordening econome milieu, Boxtel

Wat legt u elektronisch ter inzage?Het ter inzage leggen van een ruimtelijk plan 
met alle bijbehorende stukken is een handeling 
waar een gemiddelde RO-ambtenaar de hand 
niet voor omdraait. Met het digitaal publiceren 
van digitale plannen lijkt dat anders, maar is 
dat wel zo? Wat hoort wel en wat hoort niet bij 
een digitaal plan. En moet dat allemaal op 
RO-Online? De eerste ervaringen leiden in 
den lande tot flinke discussies.  Reden om 
alles eens op een rij te zetten. Want een foutje 
is snel gemaakt. 
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Tot voor kort moest de burger de stukken ter plekke gaan 
inzien (gemeentehuis). Dat waren primair analoge, maar 
soms ook digitale stukken. Formeel waren de analoge 
stukken bepalend. Als het goed is, lagen al die stukken op 
één plek ter inzage, namelijk in het gemeentehuis. Met de 
digitaliseringsplicht in de Wro kan het zijn dat de burger 
voortaan toch nog op twee plekken de stukken moet gaan 
inzien: namelijk via internet (website gemeente en RO-
Online) en in het gemeentehuis. 

Ik heb de problematiek samengevat in de volgende twee 
vragen:
- Welke ‘bijbehorende stukken’ moeten (elektronisch)  
 ter inzage worden gelegd? 
- Moeten ook alle zienswijzenbrieven (elektronisch)
  ter inzage worden gelegd tijdens de termijn van de  
 terinzagelegging? 

In dit artikel richt ik me vooral op de gevolgen van de 
digitaliseringsverplichting van het bestemmingsplan op grond 
van de Wro en het Bro. En dan met name in de ontwerp- en 
vaststellingsfase van het plan. Maar de vragen spelen uiteraard 
bij nagenoeg alle plannen en besluiten. 

Eerst schets ik het wettelijk kader en daarna heb ik 
gevoed door een aantal reacties en het advies van het 
Ministerie van VROM – de  gevolgen van dit alles voor 
de praktijk beschreven.

Wettelijk kader: wat is van toepassing?
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) zijn allereerst van toepassing. Daarnaast zijn 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De Wet openbaar-
heid van bestuur (Wob) speelt zijdelings ook een rol, maar laat 
ik in dit artikel buiten beschouwing. 

De Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke 
ordening
Bestemmingsplannen die vanaf 1 januari 2010 in procedure 
worden gebracht, moet u op elektronische manier vastleggen 
en vaststellen. Het ontwerp bestemmingsplan en vastgestelde 
bestemmingsplan worden elektronisch beschikbaar gesteld 
zoals dat wettelijk vereist is (zie onder andere artikel 3.8, lid 
1, Wro en artikel 3.8, lid 3, Wro). De wettelijke vereisten zijn 
technisch uitgewerkt in de Regeling standaarden ruimtelijke 
ordening 2008 (Rsro), die verwijst naar de onderliggende RO 
Standaarden 2008. 

De Algemene wet bestuursrecht
Op grond van artikel 3.8, lid 1 Wro is afdeling 3.4 Awb van 
toepassing op de voorbereiding van een bestemmingsplan. 
Op grond van artikel 3:11, lid 1, Awb (opgenomen in afdeling 
3.4) moet het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop 
betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn 
voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage worden 
gelegd. Aanvullend hierop geldt op grond van artikel 3:14 

Awb de plicht om ingediende zienswijzen, na binnenkomst, 
ter inzage te leggen gedurende de nog lopende termijn 
van terinzagelegging. Ook bijbehorende rapporten en 
onderzoeken moeten ter inzage worden gelegd. 

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is 
onverminderd van kracht bij de elektronische 
beschikbaarstelling van bestemmingsplannen op internet. 
In artikel 8 Wbp is bepaald dat persoonsgegevens slechts 
onder strikte voorwaarden mogen worden verwerkt, zoals 
het voldoen aan een wettelijke verplichting of een absolute 
noodzaak. Omdat het Bro nergens expliciet verplicht tot 
het elektronisch beschikbaar stellen van persoonsgegevens, 
betekent dit dat die gegevens ook niet elektronisch 
beschikbaar gesteld mogen worden, omdat er geen grondslag 
voor is in artikel 8 Wbp. Dit houdt in dat zienswijzen niet 
elektronisch beschikbaar gesteld mogen worden als deze 
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) bevatten of 
andere persoonsgegevens die vallen onder de Wbp. Als de 
persoonsgegevens een onlosmakelijk onderdeel vormen 
van het plan, zoals het opnemen van een huisadres in de 
planregels, is de noodzaak en de basis er wel.

Wat betekent dit voor de praktijk?
In de analoge praktijk worden de volgende stukken als 
(ontwerp)bestemmingsplan ter inzage gelegd: toelichting, 
regels (met eventuele bijlagen), plankaart, bijlagen bij de 

toelichting (waaronder alle onderzoeken die in het kader 
van het bestemmingsplan zijn uitgevoerd en waarnaar in de 
toelichting wordt verwezen), het (ontwerp)vaststellingsbesluit 
met (bij een vastgesteld plan) zienswijzennota. Dit past goed 
bij de onderdelen die bij het bestemmingsplan elektronisch 
beschikbaar moeten worden gesteld:

Onderdeel Status Grondslag
IMRO (“plankaart”) verplicht Bro 1.2.1, eerste lid
Regels verplicht Bro 1.2.1, eerste lid
Toelichting verplicht Bro 1.2.1, tweede lid
Vaststellingsbesluit verplicht (*) Wro 3.8, derde lid
Geleideformulier verplicht Bro 1.2.6, tweede lid -> Rsro
  Bro 1.2.6, derde lid -> Rsro
Bijlagen bij de regels optioneel Bro 1.2.6, eerste lid -> Rsro
Bijlagen bij de toelichting optioneel Bro 1.2.6, eerste lid -> Rsro
Illustratie optioneel Bro 1.2.6, eerste lid -> Rsro
Plantekst optioneel Bro 1.2.6, derde lid -> Rsro
(*) alleen bij vastgestelde en onherroepelijke plannen

Dit past ook goed bij de beleidslijn van de Raad van State, zoals 
die is verwoord in de handleiding Digitalisering dossiervorming 
kamer 1 ABRvS, die aan alle gemeenten is gestuurd.

De stukken die bij het plan horen 
Wat wordt in artikel 3.8 eerste en derde lid bedoeld met 
‘bijbehorende stukken’ die elektronisch beschikbaar gesteld 
moeten worden? Volgens de MvT op de Invoeringswet 
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Wro  wordt hier voor wat betreft het ter inzage leggen van 
het ontwerpbesluit (art 3.8, lid 1, Wro) onder verstaan: 
“het bestemmingsplan en de plantoelichting”. Volgens 
VROM zijn de achterliggende onderzoeken en rapporten en 
ook de ingekomen zienswijzen daar niet onder begrepen. 
Deze interpretatie wordt ook gegeven aan de plicht om het 
(vaststellings)besluit met bijbehorende stukken elektronisch 
beschikbaar te stellen (art 3.8, lid 3). In beide gevallen 
wordt onder “bijbehorende stukken” dus alleen verstaan: 
het bestemmingsplan met de onderdelen zoals in de tabel 
hierboven is aangegeven. 

Gelet op eigen ervaringen met de ABRvS in het analoge 
tijdperk over het ter inzage leggen van ‘bijbehorende stukken’ 
lijkt het erg riskant om voor deze enge interpretatie te kiezen. 
Want kan dit zo worden gesteld in relatie tot artikel 3:11, lid 
1 Awb? Bovendien: blijft bij dit alles nog steeds onduidelijk 
wat precies wordt bedoeld met ‘bijbehorende stukken’. Zijn 
dat alle bijlagen, zoals onderzoeksrapporten (wat soms een 
hele stapel kan zijn) of kan bijvoorbeeld worden volstaan 
met het elektronisch beschikbaar stellen van een MER en 
het analoog beschikbaar stellen van alle daarbij behorende 
onderzoeksrapporten? 

Op twee plaatsen beschikbaar
VROM adviseert om achterliggende onderzoeken, rapporten 
en andere relaterende stukken op vrijwillige basis elektronisch 
beschikbaar te maken bij het elektronisch beschikbaar stellen 

van het bestemmingsplan, als deze stukken beschikbaar 
zijn. De stukken die dan niet elektronisch beschikbaar zijn, 
worden dan analoog ter inzage gelegd. Dat betekent dus dat de 
burger wellicht op twee plaatsen de stukken moet gaan inzien. 
Mocht het dan tot een beroepszaak komen bij de ABRvS, 
dan is het mogelijk dat alle stukken alsnog elektronisch 
beschikbaar moeten worden gesteld via de uploadserver van 
de Raad van State (zie hiervoor de handleiding Digitalisering 
dossiervorming kamer 1).

Het beste advies in deze is om zekerheid voor alles te 
kiezen en de beleidslijn van de gemeente Utrecht te 
hanteren. Deze gemeente stelt namelijk alle bijbehorende 
onderzoeksrapporten elektronisch beschikbaar via de 
gemeentelijke website. Deze stukken kunnen in dat geval ook 
via RO-Online worden geraadpleegd als ze worden opgenomen 
in een bijlage bij de toelichting, omdat ze dan onder de STRI 
vallen en kunnen worden opgenomen in het manifest . Wat 
in ieder geval goed voor ogen moet worden gehouden is dat 
díe stukken (elektronisch) ter inzage worden gelegd die voor 
de beoordeling van een plan noodzakelijk zijn. En dat kan per 
situatie anders zijn. 

Zienswijzen en persoonsgegevens
De vraag of ook alle zienswijzenbrieven elektronisch ter 
inzage moeten worden gelegd tijdens de termijn van de 
terinzagelegging is tijdens de VNG-praktijkdagen in januari 
2009 naar voren gekomen en heeft tot veel onduidelijkheid 

geleid. Blijkens de parlementaire geschiedenis van de Awb 
geldt op grond van art 3:14 Awb wel de plicht om ingediende 
zienswijzen, na binnenkomst, ter inzage te leggen (analoog) 
gedurende de nog lopende termijn van terinzagelegging. 
Het elektronisch beschikbaar stellen van stukken met 
persoonsgegevens is echter in strijd met de Wbp, omdat  in de 
Wro geen verplichting is opgenomen om dergelijke gegevens 
actief openbaar te maken. Het bestemmingsplan wordt dus 
zonder persoonsgegevens elektronisch beschikbaar gesteld. 
Dat geldt ook voor het vaststellingbesluit en dat geldt dus ook 
voor de zienswijzen en de zienswijzennota . 

Naast strijd met de Wbp kleven er twee praktische bezwaren 
aan de elektronische terinzagelegging van zienswijzenbrieven :
 Bij een beetje omvangrijk of omstreden plan (bv. een  
 bestemmingsplan buitengebied met 250 zienswijzen)  
 moeten dagelijks tientallen zienswijzenbrieven worden  
 gescand en moet de hele procedure van publicatie op het  
 internet worden gevolgd (denk aan geleideformulier,  
 manifest en opnieuw publiceren). Bij RO-Online ook niet  
 erg praktisch: al die versies van datzelfde plan in dezelfde  
 fase over elkaar.
 In de STRI staan de onderdelen van een bestemmingsplan  
 die elektronisch beschikbaar moeten en kunnen  
 worden gesteld. Het valt niet mee om een onderdeel  
 uit de STRI aan te geven waaronder een zienswijzenbrief 
 kan worden gevat. Hoe kunnen die brieven dan  
 beschikbaar worden gesteld?

Bovendien is het de vraag of met ‘nieuwe relevante stukken 
en gegevens’ in artikel 3:14 Awb ook de zienswijzenbrieven 
bedoeld zijn. Het moet immers gaan om nieuwe relevante 
stukken en gegevens. Verder is het de vraag of zienswijzen 
van derden voor andere derden nodig zijn om het ontwerp 
zelf te kunnen beoordelen. Dat zouden immers stukken van 
of in opdracht van het betreffende bevoegd gezag of een ander 
orgaan van de betreffende bestuursrechtelijke rechtspersoon 
moeten zijn. 

In de huidige RO-praktijk worden in de toelichting en/of het 
vaststellingsbesluit (zienswijzennota) soms persoonsgegevens 
opgenomen. Door VROM wordt geadviseerd om deze 
werkwijze aan te passen aan de vereisten van de Wbp. Het is 
mogelijk om dit soort gegevens vast te leggen in een separate 
zienswijzennota die niet op elektronische wijze beschikbaar 
wordt gesteld en waar toelichting en vaststellingsbesluit naar 
kunnen verwijzen. In de toelichting en het vaststellingsbesluit 
zelf wordt dan de zakelijke inhoud van de zienswijzen 
vermeld. Als het niet mogelijk is om het vaststellingsbesluit 
te vrijwaren van persoonsgegevens, moeten deze gegevens 
geanonimiseerd worden, voorafgaand aan de publicatie op 
internet. Dit lijkt me een praktisch hanteerbare werkwijze.

Conclusies
Het lijkt erop dat de meeste zekerheid is geboden door alle 
achterliggende onderzoeken, rapporten en andere relaterende 
stukken in ieder geval op vrijwillige basis elektronisch 
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beschikbaar te stellen als deze stukken (elektronisch) 
beschikbaar zijn en geanonimiseerd. Dit is geen verplichting 
vanuit Awb of Wro, maar biedt wel meerwaarde bij het 
raadplegen van het plan via internet en de meeste zekerheid 
mocht het aankomen op een beroep bij de ABRvS. Bovendien 
past deze werkwijze ook goed bij de dienstverlenende overheid.

keuzes wil je
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sinds 1 juli 2009 is de wet elektronische bekendmaking 
(bekendmakingswet) in werking getreden. hierbij wordt 
internet als rechtsgeldige manier gebruikt om besluiten 
in openbaring te brengen. voor de rijksoverheid gaat 
deze wet direct van start. decentrale overheden 
worden pas op een later tijdstip verplicht hun besluiten 
te digitaliseren. wat houdt deze regeling in? 

In dit artikel gaan we in op de bekendmaking van digitale 
ruimtelijke besluiten in het kader van de Wet elektronische 
bekendmaking. Bekendmaking is een belangrijke voorwaarde 
voor rechtsgeldigheid. Zorgvuldigheid is daarom vereist. 

De Wet elektronische bekendmaking in de praktijk
De invoering van de Bekendmakingswet heeft drie gevolgen. 
Allereerst maakt het Rijk algemeen verbindende voorschriften 
op elektronische wijze bekend; het Staatsblad en de 
Staatscourant worden voortaan digitaal gepubliceerd. 
Verder wordt voor gemeenten, provincies en waterschappen 
een bevoegdheid tot elektronische bekendmaking gecreëerd. 
Deze bevoegdheid wordt op een later tijdstip en in overleg 
met de betrokken overheden omgezet in een verplichting. 
Als laatste stellen gemeenten, provincies, waterschappen (op 
termijn) en het Rijk (met ingang van de inwerkingtreding) 
hun algemeen verbindende voorschriften, in geconsolideerde 
vorm, verplicht beschikbaar op het internet. 

Circulaire en aandachtspunten 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een circulaire 
opgesteld die u kunt gebruiken als leidraad voor deze nieuwe 
manier van bekendmaken van regelgeving. Deze circulaire is 
te vinden op: www.deoverheidheeftantwoord.nl. 

In deze circulaire is een aantal aandachtspunten opgenomen. 
Het is van belang dat u vier zaken in acht neemt. Allereerst 
het zo spoedig mogelijk registreren bij het Digitaal Loket, 

De Wet elektronische bekendmaking: 
praktische aanwijzingen

Mr. J. de Vries en Mr. T. Tuente, Pro Vijn juridische 
detachering en advies 

We zouden het als vakbroeders bijna vergeten:
er zijn behalve de Wro meer wetten die 
binnen de ruimtelijke ordening een digitale 
context hebben. Digitalisering binnen de 
ruimtelijke ordening staat immers niet 
op zichzelf. Het past in de totale digitale 
revolutie binnen overheden. Neem de Wet 
elektronische bekendmaking. Hoewel deze 
wet al in werking is getreden, zullen veel 
gemeenten komend jaar de combinatie tussen 
deze wet en de digitale procesgang vanuit de 
Wro in 2010 gaan ervaren. In dit artikel staan  
enkele praktische handvatten.
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zodat gemeente, provincie of waterschap een digitaal kopij 
van bekendmakingen in de Staatscourant kan plaatsen. 
Verder moet u  bepalen op welke termijn u gebruik maakt 
van de bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften 
elektronisch bekend te maken. Dit wordt  een verplichting. 
Ten derde is het belangrijk dat u stappen onderneemt om 
algemeen verbindende voorschriften uiterlijk 1 januari 2011, 
in geconsolideerde vorm elektronisch beschikbaar te stellen 
via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). 
Zorgt u er ten slotte voor dat u voorlichting geeft aan burgers 
over veranderingen in bekendmaking van besluiten en 
beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten. 
  
Combinatie van huidige én digitale bekendmaking 
niet mogelijk
Op dit moment is het digitaal bekendmaken van regelgeving 
voor de centrale overheden nog niet verplicht. Voor 
het  openbaren van regelgeving moet een keuze worden 
gemaakt: bekendmaken op de huidige of digitale wijze. 
Een combinatie is niet mogelijk. Bij keuze van een geprint 
publicatieblad kan wel bij wijze van service een digitale versie 
worden gemaakt, maar dat vormt dan geen rechtsgeldige 
bekendmaking. Omgekeerd kan bij digitale bekendmaking 
hiervan mededeling worden gedaan in een gedrukt blad. Het 
bestuursorgaan zal steeds duidelijk moeten aangeven welke 
versie de officiële publicatie is. 
In een digitaal publicatieblad worden alle algemeen verbindende 
voorschriften bekendgemaakt. Een wijziging van artikel 3:42 

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het mogelijk 
om ook andere besluiten in dit publicatieblad te openbaren. 

Zorg voor de juiste aanduiding
Een elektronisch publicatieblad moet de juiste aanduiding 
bevatten, namelijk: de naam van het uitgevende 
bestuursorgaan, de datum van publicatie en een nummer. 
Het is gebruikelijk dat elke publicatie in een afzonderlijke 
editie van het publicatieblad wordt opgenomen. Voorschriften 
hierover geeft de wet overigens niet. Hierbij willen wij 
nog wel wijzen op het feit dat het bij bekendmakingen 
van ontwerpbesluiten ook handig is om het indienen van 
zienswijzen digitaal te regelen. Daarvoor denken wij aan een 
webformulier of een e-mailadres, waar de burger zijn of haar 
zienswijze kan achterlaten. 

Voorschriften betrouwbaarheid en beveiliging
Er zijn voorschriften met betrekking tot de betrouwbaarheid 
en de beveiliging van de elektronische uitgave. Burgemeester 
en wethouders en gedeputeerde staten bepalen het 
internetadres waarop het elektronisch publicatieblad 
wordt geplaatst (art. 1, 2 en 3 van het Besluit). Bovendien 
moeten burgers in staat worden gesteld om het elektronisch 
publicatieblad kosteloos in te zien. Dit betekent dat op één 
of meer locaties de mogelijkheid wordt geboden om via het 
internet kosteloos kennis te nemen van het publicatieblad. 
En net zoals nu bij provincies en gemeenten geregeld is, kan 
iedereen een papieren afschrift krijgen tegen (ten hoogste) 

de kosten van het maken van een afschrift. Als elektronische 
uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het 
bestuursorgaan in een vervangende uitgifte, bijvoorbeeld door 
middel van een gedrukte uitgave. 

Gevolgen voor publicatie in huis-aan-huisbladen
Wat betekent de wet voor de huidige publicatie in een 
huis-aan-huisblad? In eerste instantie brengt de wet geen 
verandering op dit punt. Algemeen verbindende voorschriften 
en andere besluiten die niet gericht zijn tot één of meer 
belanghebbenden, kunnen nu bekend worden gemaakt in een 
van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws-, of 
huis-aan-huisblad. Deze keuzemogelijkheid blijft bestaan na 
inwerkingtreding van de wet, zij het dat het publicatieblad van 
de overheid dan ook in elektronische vorm kan verschijnen 
(zie de huidige en de nieuwe teksten van art. 139 Gemeentewet 
en art. 3:42 Awb). De kennisgeving (de zakelijke inhoud) 
van een ontwerpbesluit op grond van artikel 3:12 Awb, 
geschiedt in een dag- nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel 
op andere geschikte wijze. Ook deze keuzemogelijkheid blijft 
bestaan na inwerkingtreding van de wet. Kennisgeving in 
een elektronisch blad kan onder omstandigheden nu, en na 
inwerkingtreding van de wet, een ‘andere geschikte wijze’ zijn. 

Eisen Bekendmakingswet voor elektronisch blad
In artikel 2 van de ‘Regeling elektronische bekendmaking 
en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’ 
(Stcrt. 2008, 248) worden de volgende eisen gesteld aan 

een elektronisch blad voor bekendmaking. De publicaties 
moeten worden uitgegeven en beschikbaar blijven in 
het bestandsformaat Pdf/Al-a. En het systeem voor 
gegevensverwerking waarmee de publicaties worden 
uitgegeven en beschikbaar gehouden, moet voldoen 
aan continuïteitseisen en volgens algemeen aanvaarde 
Nederlandse en internationale standaarden voor 
informatiebeveiliging zijn ingericht. Alle mutaties in het 
systeem moeten elders worden geregistreerd en van alle 
publicaties moet een elektronische kopie worden gemaakt, 
zodat een reconstructie mogelijk is in het geval van een 
calamiteit. 

Verplichting voor doorlopende teksten van verordeningen
De Bekendmakingswet biedt niet alleen de mogelijkheid om 
regelgeving digitaal bekend te maken, maar zij legt ook de 
verplichting op om doorlopende teksten van verordeningen op 
het internet beschikbaar te stellen. Decentrale overheden dienen 
per 1 januari 2011 alle algemeen verbindende voorschriften in 
geconsolideerde vorm via de CVDR te publiceren. Meer hierover 
is te vinden op de eerder genoemde link. 
Het Digitaal Loket, waar partijen hun stukken naar toe 
moeten zenden, staat sinds november 2008 open voor 
geregistreerde aanleveraars. Deze loggen in met behulp van 
hun DigiD voor burgers of een DigiD-OP (DigiD Officiële 
Publicaties). Bij aanlevering van een publicatieopdracht wordt 
gevraagd enkele aanvullende gegevens over de opdracht in 
te vullen. Deze gegevens maken de opdracht makkelijker 
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vindbaar op internet. Hierna kan de aanleveraar de verdere 
verwerking van de kopij volgen in het Digitaal Loket en het 
opgemaakte eindresultaat reeds voor publicatie bekijken. 

Aanlevering publicatie Staatscourant
De maximale aanlevertijd voor een publicatie in de Staats-
courant is, nu de wet in werking is gezet, vijf werkdagen. 
Hiermee moet u tijdens de planning van de procedure wel 
rekening houden. Aanleveren betekent niet onmiddellijke 
bekendmaking. Het Digitaal Loket stuurt notificaties over 
de belangrijke statuswijzigingen van de opdracht. Hiermee 
is de status van de opdracht te volgen en kunnen er zonodig 
acties worden uitgevoerd. Deze notificaties dienen als bewijs 
dat publicatie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De 
datum van publicatie op internet (dus niet de aanleverdatum) 
is hierbij bindend. De jurisprudentie van de Raad van State zal 
op dit punt waarschijnlijk onveranderd blijven: dat wil zeggen 
dat er geen werkzaamheden of activiteiten mogen worden 
uitgevoerd voordat er op de wettelijke vereiste wijze bekend 
is gemaakt. In het licht hiervan willen wij u nog wijzen op de 
volgende link: http://www.staatspublicaties.nl/?FAQs. Hier 
vindt u vraag en antwoord betreffende de gang van zaken bij 
aanlevering van publicaties bij het Digitaal Loket. 

Strikte regelgeving rond bewijslast
Het voorgaande heeft betrekking op stukken die op rijks-
niveau moeten worden gepubliceerd. Lokale regelgeving 
moet na verloop van tijd via een eigen website worden 

bekendgemaakt. Hiervoor is al een en ander gezegd over 
beveiliging van de bekendmakingen op internet. Zoals 
eerder ook genoemd, dient men er zorg voor te dragen dat de 
digitale publicatie de juiste aanduiding bevat: de naam van het 
uitgevende bestuursorgaan, de datum van publicatie en een 
nummer. Dit is van belang met betrekking tot de bewijslast bij 
een eventuele rechtsgang. Op dit moment is de jurisprudentie 
daar, zoals bekend, erg strikt in. Naar verwachting zal daar 
weinig verandering in komen. 

Verdiepen in materie
Hoewel voor decentrale overheden het digitaal bekendmaken 
van regelgeving nog niet verplicht is, is het wel belangrijk dat 
u zich alvast in de materie verdiept. Dit om te voorkomen dat 
straks fouten worden gemaakt. 

  

inzicht vormt je
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handboeken en informatieavonden genoeg. en toch 
kijken veel gemeenten nog afwachtend naar de dingen 
die komen gaan bij de invoering ‘de digitale paragraaf’ 
van de wro. er wordt vrijwel nergens gestructureerd en 
planmatig of projectmatig gewerkt. is dat verstandig?
wat kan er mis gaan? en wat is er dan nog nodig om 
gemeenten beter van dienst te zijn bij de omschakeling 
naar digitale plannen? 

Leren werken met digitale Wroplannen: 
organiseer alle processtappen goed

Bram van Hoeve, Rogem, adviseur digitale ruimtelijke ordening. 

In dit artikel benoemen we zes basisstappen die gemeenten 
zouden moeten zetten om verantwoord en op tijd de 
Wroplannen in procedure te kunnen brengen. Deze 
basisstappen kunnen afzonderlijk worden ‘ingeoefend’. 
Aan de hand van de ervaringen kan een gemeenten daarna 
proberen het digitale planproces verder te optimaliseren 
en efficiënter te laten verlopen. Het artikel sluit af met een 
vooruitblik naar de mogelijke of wenselijke situatie over 
enkele jaren wanneer de huidige invoeringsproblematiek 
al lang is vergeten.  

Zes keer groen licht
De zes basisstappen zijn generiek en gelden voor iedere 
gemeente, het maakt daarbij niet uit of in belangrijke 
mate wordt uitbesteed of niet. De gemeente blijft immers 
eindverantwoordelijk en zal ook uitbestede diensten desnoods 
achteraf en op hoofdlijnen moeten kunnen controleren. 

De stappen zijn zo geformuleerd dat deze qua grootte en impact 
ongeveer even zwaar zijn. Ze geven leidinggevenden [2] inzicht 
in de aard van de opgaven waarvoor hun medewerkers zich 
geplaatst zien. Bij het begin van het in procedure brengen van 
een digitaal Wroplan na 1 januari 2010 zou het management 
dus 6x een groen sein moeten krijgen van de medewerkers die 
voor dat deel verantwoordelijk zijn. 

Tot dat moment hebben zelfs de meest doorgewinterde 
medewerkers de rechtstreekse steun van het management of 

Het implementeren van nieuwe (onbekende) 
software gaat niet altijd vanzelfsprekend goed en 
vraagt veel tijd. En dat is nog voorzichtig uitgedrukt. 
Nu is er al een jubelstemming als aan het eind van 
een pilot een eigen ruimtelijk plan via RO-online op 
internet zichtbaar is. Maar binnenkort moet élk
ruimtelijk instrument in élke fase op deze manier 
beschikbaar gemaakt worden. Veel overheden zullen 
waarschijnlijk een groot deel van 2010 nodig hebben 
om het interne digitale planproces te optimaliseren. 
In deze bijdrage wordt een tipje van de sluier 
opgelicht.
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een duidelijk omschreven ‘mandaat’ nodig om het nieuwe 
digitale planproces goed te kunnen inregelen. 

Kleine foutjes
Gemeenten die al een heel eind op de goede weg zijn, geven 
aan dat het  al met al niet zo bijzonder veel voorstelt. Maar 
let op: in praktijk gaan er heel veel op zich onnozele zaken 
ongemerkt net mis waardoor de kans op foutjes en fouten in 
de eerste periode toch behoorlijk groot is. En dat kan allerlei 
juridische en financiële consequenties hebben. Bovendien 
kan het frustraties en onbegrip met zich meebrengen. 

Belangrijke tekortkoming
Een belangrijke tekortkoming in ‘het systeem’  is het feit dat 
er geen communicatieplatform is waarop het interbestuurlijke 
proces rond een plan goed is te volgen en onderling af te 
stemmen. De voorheen regisserende rol van de provincie zal 
node worden gemist. De aanname dat er tussen de partijen 
als vanzelf goed zal worden geschakeld is zeker voor het 
eerste jaar 2010 zeer waarschijnlijk een onderschatting van de 
werkelijkheid. VROM doet er als wetgever goed aan om in dat 
eerste jaar nog actief ‘olie’ toe te voegen tot de machine loopt 
als en zonnetje.

Haalbare kaart
Is dat nog haalbaar? Ja, er is goed nagedacht over het 
technische kader, de RO Standaarden 2008 zijn in praktijk 
goed uitvoerbaar gebleken. Er zijn voldoende tools beschikbaar 

om het proces te ondersteunen. Er is voldoende kennis 
aanwezig bij de gevestigde bureaus om gemeenten waar 
nodig te ondersteunen. 

Stap 1
Zorg voor een volledige en inhoudelijk en technisch juiste 
dataset van het plan

Tot nu toe is de meeste aandacht uitgegaan naar het digitale 
plan zelf. Hoe ziet dat er uit? Hoe is dat gecodeerd? Welke 
goed uitgedachte software is daarvoor beschikbaar enzovoort. 
Veel gemeenten besteden het maken van plannen uit (ook 
straks een digitaal voorbereidingsbesluit?) en lijken dan dus 
klaar te zijn. Dat is inderdaad bijna helemaal juist wanneer je 
het bekijkt vanuit het gezichtsveld van stedenbouwkundige 
bureaus, provincies, rijk en burgers. Maar niet helemaal 
wanneer je het bekijkt door de bril van een gemeentelijke 
plantrekker. 

Deze moet kunnen verantwoorden hoe goed het plan is. 
Inhoudelijk en voor wat betreft de toepassing van de RO 
Standaarden. Deze taak is zonder meer lastig, ook als je 
gebruikt maakt van goede software en tools. Hoe voer je een 
acceptatietest uit? Hoe communiceer je hierover met degene 
die bestanden aanlevert? Het tijdig bijeen krijgen van alle 
planonderdelen met de juiste namen, ook in de bestanden 
zelf en het valideren en technisch controleren is een redelijk 
specialistisch werk dat veel plantrekkers niet voor ogen 

hadden toen ze dat vak kozen. Maar het is ook niet volledig 
over te laten aan technische lieden of het externe bureau. 

Voor de korte termijn kun je je blijven richten op de analoge 
versie. Voorwaarde is wel dat je waterdichte afspraken  hebt 
met de leverancier. Dan nog blijft het risico groot dat er 
op het laatste moment essentiële details ontbreken in het 
definitieve plan en dat deze te laat aan het licht komen. Graag 
zouden gemeenten worden geholpen met tools waarmee 
ook inhoudelijk een digitaal plan  goed en eenvoudig is te 
controleren. 

De controlestappen per plan zijn:
 Zijn alle documenten aanwezig volgens het juiste formaat  
 en de juiste naamgeving?
 Zijn alle documenten technisch correct gevalideerd?
 Zijn de RO Standaarden inhoudelijk goed toegepast?
 Is het plan beleidsinhoudelijk juist opgesteld?
 Is de analoge versie inhoudelijk gelijk aan de digitale versie?

Stap 2
Bereid de besluitvorming en bekendmaking van het 
digitale plan zorgvuldig en volledig voor. 

Er zijn in het totstandkomingstraject van wroplannen meestal 
twee ‘doelen’ waarop de voorbereidingen zich richten: 
een besluit nemen en een bekendmaking van dat besluit 
voorafgaand aan de ter inzage legging. 

Beide acties worden gestart door de plantrekker. Soms doet hij 
dat tegelijkertijd, soms na elkaar. Aan dat traject wordt nu een 
aspect toegevoegd omdat het digitale plan het authentieke plan 
wordt en dit tevens digitaal beschikbaar moet worden gesteld. 
Tot op heden is de benadering vaak om dat achteraf in orde te 
maken. Dat doet geen recht aan het feit dat het primaire proces 
een digitaal proces is en het vastgestelde digitale plan het 
authentieke plan is. 

We bepleiten daarom de werkwijze om op het moment dat 
de plantrekker beide processen start dit tegelijkertijd ook 
digitaal te organiseren. Op dat moment kan hij ook een 
volledige digitale dataset gereed en authentiek maken met 
een digitaal waarmerk en klaarzetten voor publicatie op 
de uiteindelijke weblocatie. De vindbaarheid naar buiten 
toe van deze dataset (hyperlink en bijgewerkt manifest) 
kan pas worden gewijzigd nadat de bekendmaking heeft 
plaatsgevonden. In de tussentijd zou in het kader van de 
besluitvorming deze locatie wel kunnen worden opengesteld 
voor de besluitvormers (college/commissie/raad). Dat lijkt 
‘overdreven’ maar verlost de plantrekker van de lastige taak 
om te zorgen dat in de uiteindelijke dossiers er geen verschil is 
tussen digitaal en analoog. Wijzigt er door de besluitvorming 
iets aan de planinhoud dan zal net als nu, er een bijgestelde 
versie aangemaakt moeten worden waarbij de naamgeving van 
de dataset wordt aangepast. Uit de tekst van het raadsbesluit 
en de publicatie zal steeds eenduidig moeten blijken welke 
planversie uiteindelijk is vastgesteld. 
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Op veel plaatsen is de vraag gesteld hoe moet worden voorzien 
in het digitaal waarmerken van plannen door de raad. De raad 
stelt een plan vast, maar nergens is bepaald dat de griffie in het 
digitaal waarmerken van het plan moet voorzien. Ook niet 
voorheen toen GS en Raad van State gewaarmerkte analoge 
exemplaren vroegen. In wezen wordt niet het digitale plan maar 
het geleideformulier (alleen de inhoudsopgave) gewaarmerkt en 
vervolgens het manifest (de toegang tot de digitale planbalie). 
Door het plaatsen van het waarmerk wordt de volledige inhoud 
van het plan ‘bevroren’ maar niet inhoudelijk geaccordeerd 
zoals met een ‘goedkeuringsparaaf’. Beide waarmerken behoren 
met tenminste een organisatiegebonden waarmerk te worden 
uitgevoerd zodat naar buiten toe steeds in het midden blijft 
wie nu welk plan heeft gewaarmerkt. Zou de griffie dat toch 
liever willen doen dan ontstaat de vraag hoe te handelen bij 
ontwerpplannen, mogelijk gemandateerde projectbesluiten, 
tijdelijke ontheffingen enzovoort. 

Het is dus niet doelmatig om de griffie zo’n bevoegdheid te 
laten uitvoeren. Het is wel essentieel om een intern protocol 
te laten vaststellen door het college over dit onderwerp. De 
gemeentewet geeft daarbij voldoende aanknopingspunten. 

Nieuw is de verplichting om een digitale kennisgeving (dus 
een e-mail) te versturen aan medeoverheden bij gewijzigde 
vaststelling. Dat zal zich relatief vaak voordoen. In dit 
traject zal  zowel intern als tussen de partijen nog heel wat 
afstemming moeten plaatsvinden.

De acties per plan zijn:
 De volledige dataset voorzien van een waarmerk volgens  
 een vastgesteld intern mandaatbesluit of protocol
 Tijdig publiceren van de dataset en controle op de digitale  
 verbeelding
 Tijdig digitaal bekendmaken en de kennisgeving per  
 e-mail versturen aan medeoverheden
 Het last-minute doorvoeren van een wijziging in het plan  
 of het besluit en herplaatsen van het waarmerk is een  
 kritisch proces waarvoor een geschikte werkomgeving  
 aanwezig moet zijn.

Stap 3. 
Organiseer een efficiënte en verantwoorde digitale balie. 

Tot het moment waarop de Wet elektronische bekendmaking 
in werking treedt (en de Wro daarop wordt aangepast) 
blijft de situatie bestaan dat analoge plannen aan de 
gemeentelijke publieksbalie ter inzage liggen. Inmiddels is het 
verwachtingspatroon ontstaan dat alle overheidsinformatie ook 
digitaal goed ontsloten is. De Wro formaliseert dat verder. Op de 
meeste gemeentelijke websites is het lastig zoeken naar een voor 
de hand liggende plek waar je alle digitale ro-informatie kunt 
aantreffen. Er is een bruikbare stelregel dat een gemeente zich 
digitaal naar buiten toe doorgaans niet beter kan voordoen dan 
men in werkelijkheid is. Probeer dus de orde en vindbaarheid 
van de ro-informatie op de eigen website zo goed mogelijk te 
laten aansluiten bij het eigen ambitieniveau.     

En voor wie dacht, dat doet RO-Online toch allemaal? Ja, dat 
kan. RO-Online toont alle plannen die de gemeente beschikbaar 
stelt via het manifest op de daarvoor kenbaar gemaakte 
weblocatie. De gemeente is slechts bronhouder en zal daarom 
tenminste de bronbestanden gedurende de tijd die daar voor 
staat voor iedereen beschikbaar moeten houden op een openbare 
weblocatie. De gemeente kan aan iedereen in de (digitale) 
bekendmaking steeds deze bronlocatie  kenbaar maken en voor 
wat betreft de digitale verbeelding van het plan verwijzen naar 
RO Online, met een rechtstreekse hyperlink naar alleen dat plan. 
Toch zul je iets hebben uit te leggen aan burgers als er nergens op 
de gemeentelijke website feitelijke informatie is te vinden over 
plannen die mogelijk ook beroering te weeg brengen en die je 
graag nog wilt laten vaststellen door de raad. 

Zorg daarom voor een herkenbare en vaste toegang tot het 
onderdeel ro-informatie op de gemeentelijke website en hanteer 
daarbij een goede ontsluitingsstructuur van deze informatie. 
Bovendien verwachten veel burgers dat er een digitale reactie-
mogelijkheid geboden wordt (is niet verplicht op grond van de 
Wro) en zal vervolgens de behoefte ontstaan om de voortgang 
van het planproces, waaronder de afhandeling van reacties 
rechtstreeks te kunnen volgen. Het actueel houden van deze 
webomgeving, ongeacht de ambitie, is een heel belangrijk punt. 

Advies: stuur aan op een wro-webgisraadpleegomgeving op 
de eigen website van de gemeente die zo rechtstreeks mogelijk 
wordt gevoed vanuit het manifest.

Stap 4. 
Zorg steeds naast een volledig digitaal plandossier voor 
een actuele en goed ontsloten digitale planvoorraad: de 
vigerende situatie. 

Het hele stelsel gaat er van uit dat ieder nieuw bestemmings-
plan-in-procedure op zich en alle authentieke vigerende 
digitale plannen in samenhang voor iedereen op een 
begrijpelijke wijze beschikbaar moeten zijn. Het is (voor de 
korte termijn zeker) voldoende om op internet een lijst bij te 
houden van nieuwe plannen en deze aanklikbaar te maken. 

Op zich is het een aardige opgave voor de betere gis- en 
gegevensbeheerders om deze informatie op de juiste wijze 
te ontsluiten. Toch is het van belang om vast te stellen dat 
het juridisch betrouwbaar moet zijn en blijven. En dat er 
verschillende vraagprofielen zijn. Een bouwplantoetser wil de 
informatie anders voorgesorteerd krijgen dan een behandelaar 
van een planschadeverzoek. En zelfs burgers willen zowel 
rechtstreeks als volledig over de juiste informatie kunnen 
beschikken. Bovendien is in wezen het kaartbeeld niet meer 
van belang, het gaat om de informatie erachter, waarbij 
soms nog ondersteuning nodig is van een kaartbeeld. Het 
verwachtingspatroon van veel gebruikers ontwikkelt zich 
de afgelopen jaren bijzonder snel onder invloed van breed 
beschikbare webmaps en routeplanners. Waar het nu nog 
vernieuwend is om alle RO-informatie samen te brengen, 
zal daarna vrij snel de situatie ontstaan dat de ro-laag alleen 
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een rol speelt bij vervolgtoepassingen zoals het zoeken van 
een woning, het aanvragen van een bouwvergunning of het 
maken van integrale locatieafwegingen. Processen sturen met 
relevante informatie. 

De gemeente als bronbeheerder zal de data niet alleen steeds 
als brondata, maar vooral als een (nader te bepalen) webservice 
beschikbaar moeten stellen aan afnemers. Het pad is nog lang 
niet geëffend. De ultieme check is steeds of de eindgebruikers 
goed worden bediend. Ga regelmatig na of je hierover als 
aanbieder van digitale informatie tevreden mag zijn. 
 
Stap 5. 
Oriënteer je goed op digitaal lastige planfiguren zoals 
partiële herzieningen, uitwerkingen, binnenplanse 
wijzigingen, ontheffingen, structuurvisies, doorwerking 
van uitspraken en aanwijzingen. 
 
De Wro bepaalt dat latere besluiten over een bestemmingsplan 
na inwerkingtreding onderdeel uit moeten maken van dat 
plan. Het bestemmingsplan kent dus -net als bijvoorbeeld een 
wet- een ‘historie’. Bij het opstellen van zo’n ‘planwijziging’ 
moet worden uitgegaan van een digitaal zelfstandig leesbaar 
plan (zodat je exact weet wat je vaststelt en daarmee waartegen 
beroep mogelijk is). Gemakshalve is ervan uitgegaan dat de 
latere doorwerking in het onderliggende moederplan een 
zaak is die gemeenten intern vast wel kunnen oplossen. 
Vermoedelijk is hiervoor een aanvulling op de standaarden 

nodig, of een praktijkrichtlijn over hoe hiermee het best kan 
worden omgegaan. Het is geen goede weg om een situatie na 
te streven, waarbij gemeenten handmatig steeds een actueel 
vigerend overzicht moeten bijhouden (en beschikbaar stellen), 
inclusief de soms lastige vertaling van uitspraken van de 
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. 

Bij structuurvisies doet zich het probleem voor dat de ‘verbeel-
ding’ niet is gestandaardiseerd. Er is dus geen standaardlegenda 
en daardoor kan de visiekaart niet eenvoudig worden getoond in 
de meeste raadpleegomgevingen. Daar is bewust voor gekozen 
omdat gemeenten beter eerst ervaring kunnen opdoen met een 
bruikbare invulling van het instrument, voordat besloten wordt 
om het vergaand te detailleren en hoe dan ook inhoudelijk in 
een keurslijf te plaatsen. Gemeenten moeten zich realiseren dat 
het wel wenselijk is om de verbeelding van de structuurvisie op 
een goede manier te ondersteunen in de raadpleegomgeving die 
wordt aangeboden aan burgers. RO-Online verzorgt dat niet. 

Bepaal of je niet-verplicht-digitale planfiguren als ontheffingen 
toch digitaal en objectgericht wil registreren. Bijvoorbeeld om 
op termijn eenvoudiger om te gaan met actualiseringen. 
 
Stap 6. 
Waarborg digitale duurzaamheid en archivering. 
 
De Archiefwet -met bijbehorende besluiten- regelt onder meer 
dat documenten duurzaam beheerd, geregistreerd en ontsloten 

moeten worden. Zo uiteraard ook digitale dossiers. Een digitaal 
plan (en procesonderdelen daarvan) moet een groot aantal jaren 
later nog steeds digitaal teruggevonden en getoond kunnen 
worden. Het is dus noodzakelijk om er een stand-alone gml-
viewer op na te houden, die ook op toekomstige platforms 
bruikbaar blijft. Dat de meeste  voorgeschreven bestandsformaten 
een open standaard zijn,  is hierbij een groot voordeel. 

Veel gemeenten richten zich nu op digitale postregistraties 
met scanstraten en digitale afhandeling van ‘zaken’ 
en besluitvorming. De ro-medewerker en de post/
archiefmedewerker hebben elkaar meestal nog niet gevonden 
en spreken bovendien niet dezelfde taal (met andere woorden: 
hebben niet dezelfde belangen). De eerste vraag luidt: kan de 
archiefmedewerkers het digitale dossier na afronding van het 
besluitvormingtraject in beheer overnemen en toegankelijk 
maken? De tweede vraag is of ook tijdens de totstandkoming 
van een wroplan alle digitale informatie onder één zaak 
gebracht kan worden, zodat het goed toegankelijk is voor de 
verschillende behandelaars. De derde vraag is: kan men de 
authentieke datasets, die via het manifest op de weblocatie 
voor iedereen beschikbaar zijn, technisch beheren? En wil 
men als gegevensbeheerder optreden? Meestal levert dit een 
set randvoorwaarden op, waarmee maar beter van begin af 
aan rekening kan worden gehouden. 

Waar gaat dat heen, hoe zal dat gaan, ...
Gemeenten die zich de bovenstaande stappen voldoende 

hebben eigen gemaakt, gaan ervaren dat het werken met 
digitale plannen op termijn grote voordelen biedt. Die 
voordelen worden nog groter, wanneer het systeem van de 
RO Standaarden op de langere duur zich goed kan evolueren. 
De richting bepalen we met elkaar en gemeenten worden 
nadrukkelijk uitgenodigd hieraan een bijdrage te leveren. 
De volgende denkrichting nemen we daarbij in overweging: 

* Integreren van geo-objecten met attributen (het IMRO 
van nu) in een generiek model waarin ook tekstobjecten 
en procesobjecten (besluiten, publicaties, niet-ro-gegevens, 
zienswijzen, uitspraken, versiegegevens en was-wordt-
gegevens) een primaire plek hebben gekregen. Bij 
structuurvisies wordt nu al niet meer alle gegevens direct 
gerelateerd aan de kaart. Niet meer het plangebied maar het 
genomen besluit wordt op den duur het root-element.

* Het IMRO-model is vergaand gemodelleerd met 
domeinlijsten en vele objecttypen om ruimtelijke analyses 
te plegen. Dat is een oneigenlijk doel dat beter op een 
afgeleide wijze kan plaatsvinden. Maak uitsluitend een 
gereedschapskoffer, waarin alle denkbare onderdelen van de 
plankaart van een verbeelding worden voorzien (en tevens van 
aanknopingspunten voor ‘tekstinformatie’, zoals planregels 
en planversie). Maar definieer niet de inhoud van het object. 
Zo ontstaat een veel lichter en flexibeler systeem dat modulair 
kan worden uitgebreid. Bestemmingsplannen van nu zullen 
we over een aantal jaren namelijk toch op een andere wijze 
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willen/kunnen vormgeven/bestemmen. Het enige dat 
gedefinieerd wordt, is dus de stijl. Een stijl waarbij voor 
verschillende doelen ook verschillende stylesheets ontwikkeld 
kunnen worden. 

* Schaf zo spoedig mogelijk de eisen voor de ‘analoge weergave’ 
af. En laat deze onderdelen uit de Wro vervallen. Er zullen 
altijd analoge versies blijven bestaan, maar deze hoeven 
nooit uniform en vergelijkbaar te zijn. Bovendien maakt dit 
de ontwikkeling van tekenen-in-cad naar bewerken-in-gis 
eenvoudiger. 

* Schaf de planstatus ‘vigerend’ af en vervang dit door de 
attributen (op planniveau en op objectniveau) ‘planbesluiten’, 
‘kennisgevingen’ en ‘inzagetermijnen’. Zo ontstaat een 
hanteerbare index van planhistorie van het moederplan en 
alle vervolgbesluiten die daarop van toepassing zijn, inclusief 
een aanwijzing en een uitspraak. 
We hoeven we ons nog niet onmiddellijk te wagen aan 
uitspraken over de gewenste ontwikkelingsrichting. Het zou 
goed zijn om in 2010 met bovenstaande denkrichtingen in 
het achterhoofd de feitelijke uitvoeringsproblematiek van 
gemeenten goed te observeren en daarna duidelijke keuzes te 
maken. 

Meer...
Een nadere uitwerking van de genoemde zes stappen is terug 
te vinden op www.wroplannen.nl/stappen. Daar is eveneens 

een interactieve presentatie te vinden waarmee een snelle 
zelftest kan worden doorlopen voor de meest pragmatische 
gemeentelijke aanpak. 

[1] Ervaring van een VROM-regioadviseur en op basis 
van veel workshops over dit onderwerp bij regionale en 
landelijke bijeenkomsten. Dit komt mede voort uit de 
normale uitvoeringspraktijk van gemeenten waarbij vooral 
‘standaardproductie’  moet worden geleverd en men niet snel 
zelfsturend en innovatief te werk gaat. Het wordt bovendien 
ingegeven door het feit dat er geen invoeringslasten worden 
verondersteld (ander dan bij bijvoorbeeld de Wabo) voor het 
onderdeel digitale plannen. Een en ander is een logisch gevolg 
van het oorspronkelijke stimuleringsprogramma DURP. Bij de 
latere wettelijke borging is niet opnieuw de vraag aan de orde 
geweest welke uitvoeringsstrategie en welk instrumentarium 
het meest geschikt is. Gemeenten hebben tot op heden nooit 
aangegeven niet in staat te zijn deze opgave tot een goed eind 
te brengen. 

[2] Leidinggevenden en bestuurders hebben zich tot nu toe 
doorgaans niet actief opgesteld en het goed organiseren van het 
digitale planproces niet aangemerkt als sleutel tot efficiëntere 
en betere (en dus goedkopere) dienstverlening.

de situatie beheers je
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de digitaliseringsplicht van de wro is enkele malen 
uitgesteld. dat heeft het beantwoorden van de 
vraag wat digitaal moet en nog analoog mag  er niet 
gemakkelijker op gemaakt. er kunnen verschillende 
periodes worden onderscheiden. in dit artikel 
wordt hiervan een overzicht gegeven. tevens wordt 
vooruitgekeken wat na 1 januari 2010 nog analoog mag.

Hoewel veel ruimtelijke ordenaars op het eerste gezicht 
de afgelopen periode alleen bezig zijn geweest met de 
digitalisering, is er de afgelopen tijd gelukkig ook nog 
‘gewoon’ gewerkt.  Er zijn nieuwe plannen, besluiten en visies 
in voorbereiding genomen en sommige daarvan zijn al bijna 
gereed. Ook zijn er in veel gevallen  concept-besluiten met de 
bijbehorende stukken ter inzage gelegd. De afronding hiervan 
is voor een groot aantal plannen en besluiten voorzien na de 
magische datum van 1 januari 2010. De vraag is dan hoe er 
vanuit het oogpunt van de digitalisering  gehandeld moet 
worden. Of anders gezegd: wat mag er na 1 januari 2010 nog 
analoog en hoeft niet te voldoen aan de eisen van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) en de Regeling standaarden 
ruimtelijke ordening (Rsro). Aan de eisen van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) zelf moet altijd worden voldaan. 
Vergeet dat niet! Deze wet geldt immers al vanaf 1 juli 2008.

Voor de beantwoording van de vraag wat analoog mag of 
digitaal moet is het goed drie verschillende periodes te 
onderscheiden:
•	 de	periode	tot	1	juli	2009
•	 de	periode	tussen	1	juli	en	1	januari	2010
•	 de	periode	na	1	januari	2010

Per periode worden hierna de feiten op een rijtje gezet. Bij het 
noemen van de data is het belangrijk te vermelden dat het 
ijkpunt de officiële ter inzage legging van een ontwerp-besluit 
is. Het betreft hier de terinzagelegging voorafgaande aan de 

Analoog: mag dat nog?Voor de echte liefhebbers van papieren 
plannen breken zware tijden aan. Maar er is 
er nog hoop. De wetgever voorziet namelijk 
in een overgangstermijn waarbij digitale 
en analoge plannen naast en door elkaar 
gebruikt mogen en moeten worden. Maar 
dat geldt niet voor alle plantypen en is ook 
nog afhankelijk van het moment waarop 
plannen ter inzage worden gelegd. Zo vlak 
voor 1 januari 2010, is een beetje overzicht 
wel prettig. 

Redactie Provero
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vaststelling. Deze datum is bepalend voor de beoordeling 
welke recht bepalend is voor het betreffende besluit. 

Periode tot 1 juli 2009:
•	 digitaliseringsverplichting:	digitaal	beschikbaarstellen		
 van bestemmingsplan, inpassingsplan, uitwerkings/ 
 wijzigingsplan en projectbesluit. Deze verplichting vloeit  
 voort uit de Wro. De wijze van digitale beschikbaarstelling  
 was vrij en hoefde niet te voldoen aan de RO Standaarden.  
 Veelal werd gebruik gemaakt van pdf-jes. 
•	 digitaal vaststellen kon niet (art. 1.2.3 Bro was nog niet in werking)
•	 	analoog	gaat	boven	digitaal
Kortom, alles op de oude vertrouwde wijze

Periode tussen 1 juli 2009 en 1 januari 2010:
•	 analoog	werken	is	nog	toegestaan,	wel	op	basis		 	
 van de Wro verplicht (vrij) digitaal beschikbaarstellen  
 van bestemmingsplan, inpassingsplan, uitwerkings/ 
 wijzigingsplan en projectbesluit. De wijze van   
 digitalisering is net als de voorgaande periode vrij.
•	 overheden	mogen	echter	‘echt’	digitaal	werken	conform		
 de Rsro. Dit is overeengekomen tussen de VNG , IPO en 
  VROM om de overheden die al digitaal kunnen werken  
 in de gelegenheid te stellen dit te doen. In dit geval gaat het
  digitale informatie boven de analoge verbeelding.  
 Overheid moet aangeven of er op deze wijze gewerkt wordt.  
 Er mag geen onduidelijkheid bestaan over de werkwijze.
Kortom: overheid heeft keuze: analoog of digitaal. Als er voor 
digitaal gekozen wordt, dan moet dit conform de vereisten van 
het Bro en de Rsro.

Na 1 januari 2010:
•	 digitalisering	conform	Bro	en	Rsro	volledig	verplicht		
 voor alle instrumenten die na 1 januari in ontwerp ter  

 inzage worden gelegd. Er is geen keuzevrijheid meer.
•	 digitale	informatie	gaat	boven	analoge	verbeelding.
Kortom, digitaal werken verplicht. Let echter wel op dat er 
altijd ook nog een volledige verbeelding op papier moet worden 
vastgesteld. Het analoge werken is nog niet geheel verdwenen.

Het overgangsrecht van het Bro wordt aangepast. In dit 
overgangsrecht worden enkele specifieke situaties benoemd  
waarin het mogelijk is om toch analoog te blijven en niet te hoeven 
voldoen aan de digitaliseringseisen van het Bro en de Rsro. Deze 
uitzonderingen op de digitaliseringsverplichting worden gemaakt 
om de ruimtelijke ordeningspraktijk niet onnodig te belasten. 
Hoe dit overgangsrecht er komt uit te zien is nog een punt van 
discussie binnen VROM. De contouren van dit overgangsrecht 
zijn echter al zichtbaar en ook reeds gecommuniceerd.  Hierin zijn 
ook de wensen voor een tijdige invoering van de digitalisering en 
voor een tijdige actualisering herkenbaar.

Waarschijnlijk komt het overgangsrecht er als volgt uit te zien:
•	 uitwerkings/wijzigingsplannen	gebaseerd	op	een		
 bestemmingsplan dat voor 1 januari 2010 als ontwerp ter  
 inzage is gelegd en dit plan niet digitaal is vastgesteld
•	 inpassingsplannen	als	deze	plannen	betrekking	hebben	op		
 bestemmingsplannen die voor 1 januari 2010 als ontwerp  
 ter inzage zijn gelegd en deze bestemmingsplannen niet  
 ouder zijn dan 10 jaren en niet digitaal zijn vastgesteld 
•	 een	herziening	van	een	bestemmingsplan	dat	in	ontwerp	ter		
 inzage is gelegd voor 1 januari 2010, en waarvan de herziening  
 niet betrekking heeft op het vervangen van een bestemming 

In de praktijk zal het nog wel even puzzelen blijven welk recht 
van toepassing is. Het verdient aanbeveling om steeds secuur 
na te gaan onder wel regime een besluit valt en aan welke eisen 
het moet voldoen. Fouten zijn snel gemaakt! 

het diepe lokt je
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als toeristisch geografe uit tilburg was ik sterk bij 
ruimte betrokken, maar had ik echt geen kaas gegeten 
van ruimtelijke ordening. vroeg je me daarentegen wat 
duurzamer was; met het vliegtuig naar ecuador om daar 
de vakantie in een ‘ecodorp’ door te brengen of met een 
touringcar naar de costa del sol, dan kon ik je dat wél 
vertellen. ik kon toen nooit voorzien dat ik nu beheerder 
ben van ruimtelijke ordening standaarden bij geonovum. 
IMRO, je zou kunnen zeggen dat ik er bijna mee ben opgegroeid. 

Het was ergens in 2002 dat ik er voor het eerst mee in 
aanraking kwam. Ik snapte er aanvankelijk niets van. 
Tvg310101 met een bsc 0101: dat moest een ‘enkelbestemming 
wonen, niet gestapeld’ voorstellen. Duidelijk toch? Een 
‘enkelbestemming wonen, niet gestapeld’. En dan digitaliseren 
en uitwisselen, zodat de ontvanger van het plan ook nog 
‘enkelbestemming wonen, niet gestapeld’ leest. Het digitaal 
werken was natuurlijk geen probleem, want als consultant in 
de GIS-sector kon ik daar prima mee uit de voeten. Toen wist 
ik nog niet dat dit mijn eerste stappen in de digitale RO-wereld 
zouden zijn. 
  
Spookverhaal 
In de afgelopen jaren heb ik de RO-praktijk een omslag zien 
maken. Het woord ‘standaard’ was toch wel het naarste 
woord dat je kon gebruiken. Standaard betekende verloren 
vrijheid! Geen keuzemogelijkheden, een keurslijf. En 
natuurlijk was het altijd de schuld van de techniek, als je 
maar niet werkte met de software, dan zou het digitale 
verhaal gewoon aan deze deur voorbij gaan. En dat het in 
een nieuwe Wro zouden worden opgenomen, was natuurlijk 
een spookverhaal; dat zou echt nooit gebeuren! Maar 
ondertussen legde ik wel elke dag aan nieuwe gebruikers 
uit hoe de standaard werkte en dat de applicatie niet een 
beslissing voor je nam. Het vinkje dat je aan of uit moest 
zetten, was eigenlijk een beslissing van de organisatie. 
Daarvoor moest ik niet alleen de gebruiker wegwijs maken, 
maar ook collega’s en hun manager. Of de gemeenteraad. 

Tvg310101 met een bsc 0101, 
duidelijk toch?

Monique van Scherpenzeel, Geonovum. 

Na bijna 2 decennia nadenken en veel discussiëren
over standaardisering zijn de meeste ruimtelijke
ordenaars blij om te horen dat de RO Standaarden
nu vastliggen. Althans voorlopig vastliggen. 
Ontwikkelingen in aanpalende vakgebieden en 
ervaringen uit de dagelijkse praktijk vragen om 
regelmatige bijstelling van de standaarden.
Het is belangrijk te beseffen dat de doorontwikkeling 
van standaarden noodzakelijk is en niet alleen maar 
vervelend. Om die reden is deze rubriek in het leven 
geroepen. Zo houden onze leden inzicht in de context 
van de RO Standaarden. Hopelijk maakt dit de 
acceptatie van wijzigingen in de RO Standaarden 
iets makkelijker.
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‘En dat het in een nieuwe Wro zouden 
worden opgenomen, was natuurlijk een 
spookverhaal; dat zou echt nooit gebeuren!’ 

Wijzigingsprotocol 
Nederland is nu nog maar enkele weken verwijderd van de 
inwerkingtreding van de RO Standaarden. Net als wij bij 
Geonovum, is iedereen voorbereid. Er is veel uitleg gegeven 
over de RO Standaarden. Veel, héél veel vragen over de 
toepassing ervan zijn beantwoord en zullen ook beantwoord 
blijven worden. Wensen om de RO Standaarden aan te 
passen, gesignaleerde minpunten of simpelweg foutjes zijn 
binnengekomen en genoteerd. De RO Standaarden worden 
echter nog niet aangepast. Ze liggen vast bij wet. We kunnen 
dus niet zomaar een komma of een hele pagina aanpassen. Een 
gewijzigde pagina die voor de een geen effect heeft, kan voor de 
ander wellicht betekenen dat zijn plan opnieuw moet worden 
gemaakt. 
  
Juist vanwege dat ‘wellicht’ is een wijzigingprotocol voor 
de RO Standaarden opgesteld. Er is een Beheergroep RO 
Standaarden, die het beheerteam van Geonovum van advies 
voorziet, direct vanuit de RO-praktijk. De Adviesgroep digitale 
aspecten Wro met vertegenwoordigers van VROM, IPO en 
VNG bekijken of een wijziging van de RO Standaarden echt 
wel noodzakelijk is. Zij zullen tenslotte een advies uitbrengen 

aan de Minister van VROM. Dus ‘wellicht’ komt niet voor in 
het vocabulaire van het beheerteam RO Standaarden. 
  
D-day 
Een wijziging van de standaarden neemt ongeveer twee jaar in 
beslag. Is dat niet erg lang? Ja, in een enkel geval wel, maar in 
deze tijd hebben we een uitbreiding van extra standaard hard 
nodig. Stel je bijvoorbeeld voor dat voor het ruimtelijk instrument 
exploitatieplan een standaard komt? Dit zou betekenen dat we een 
praktijkrichtlijn gaan schrijven, het IMRO onder de loep nemen, 
aanpassen en aanvullen. Dat softwareleveranciers dit opnemen 
als nieuwe functionaliteit in applicaties. Dat de praktijk er kennis 
van gaat nemen en het gaat gebruiken. Dat de wet- en regelgeving 
verandert, omdat ook het exploitatieplan onder de digitale 
verplichting komt. En dat er een D-day is. De datum waarop alle 
exploitatieplannen conform de RO Standaarden gemaakt worden. 
Is twee jaar dan te lang? Ik denk het niet. We hebben geen ‘DURP’ 
nodig om dit voor elkaar te krijgen, maar moeten er wel samen voor 
gaan. 
  
Ik ben er klaar voor 
Geonovum, als spil van de standaarden in de sector van Geo-
informatie, ziet dergelijke ontwikkelingen en signalen voor de 
RO Standaarden. Dit kan alleen dankzij het contact met de RO-
praktijk van bronhouders, adviseurs, stedenbouwkundige bureaus, 
softwareleveranciers en alle andere betrokkenen. Het beheer van 
de RO Standaarden staat daarom niet op zichzelf. Kortom: eigenlijk 
ben ik net pas begonnen, maar ik ben er klaar voor. Jij toch ook?  

draagv lak creeer je
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  de gemeente skarsterlân heeft onlangs een innovatief 
model voor bouwtoezicht ingevoerd. dit nieuwe model 
wordt toegepast bij de uitbreiding van een nieuwe 
woonwijk, die vooruitstrevend is op het gebied van 
duurzaamheid. toekomstige eigenaren krijgen de 
vrijheid om naar eigen inzicht een woning te bouwen 
op basis van een vooraf vastgesteld algemeen bestek. 
tegelijk met de aankoop van het bouwperceel krijgen 
eigenaren een zogenaamde ‘prestatievergunning’. dit is 
de innovatieve variant van een bouwvergunning.  

Digitale bestemmingsplannen 
bieden ongekende perspectieven

Carte blanche bouwvergunning 
Het verschil met een gewone bouwvergunning is dat de 
bouwer een ‘carte blanche’ bouwvergunning krijgt. Zolang 
de bouwer voldoet aan de randvoorwaarden, kan hij of 
zij zelf bepalen hoe het huis vorm krijgt. De belangrijkste 
voorwaarden die de gemeente stelt, zijn: voldoen aan het 
bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de Bouwverordening. 
Daarnaast geeft de gemeente ter inspiratie een beeldkaart mee 
om de esthetische kwaliteit te bewaken.  

Digitalisering: overal toepasbaar en administratief luw 
Digitalisering levert een belangrijke bijdrage aan deze nieuwe 
werkwijze. Het bestemmingsplan wordt digitaal en voor de 
lezer zeer toegankelijk opgesteld. Iemand die in Skarsterlân 
wil bouwen, kan de website van de gemeente raadplegen. 
Hier kan hij gemakkelijk zien aan welke planologische 
randvoorwaarden hij moet voldoen bij het indienen van 
een bouwplan. Bovendien reikt de gemeente digitaal een 
checklist rond het Bouwbesluit en de Bouwverordening aan. 
De digitale beeldkaart vormt het sluitstuk als goed werkend 
alternatief voor de welstandstoets. Deze digitale tools bevatten 
alle randvoorwaarden om voor een onmiddellijke verlening 
van een bouwvergunning in aanmerking te komen. Deze 
werkwijze is in heel Nederland toepasbaar en levert een  
administratief luw systeem van bouwvergunningverlening op.   

Voordelen van de prestatievergunning 
Het bouwen via een prestatievergunning brengt verschillende 

Mr. Gert Blekkenhorst, directeur adviesbureau Lexnova, Groningen

Het is niet alleen de Wro die de ruimtelijke 
ordening richting digitalisering duwt. Het zijn 
vooral ook de maatschappelijke verwachtingen 
die nieuwe ideeën en toepassingen laten 
ontstaan. Als we onszelf uitsluitend richten 
op de wettelijke verplichtingen beperken we 
onszelf in de kansen die op het snijvlak van 
de ruimtelijke ordening en ICT zijn te vinden. 
Provero zet de deur open voor frisse ideeën 
en toepassingen.
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voordelen met zich mee. Zo hoeft de gemeente weinig 
tijd te besteden aan de vergunningverlening. Advies 
van de welstandscommissie is overbodig, omdat de wijk 
welstandsvrij is. Het bouwbedrijf van de potentiële bouwer 
hoeft geen aanvraag op te stellen en tijd te investeren in de 
begeleiding tijdens de vergunningverleningsprocedure. 
Ook blijven de gegevens en documenten die bij de aanvraag 
horen achterwege. De bouwer hoeft alleen maar een 
prestatieverklaring in te vullen, waarin staat dat hij voldoet 
aan de randvoorwaarden. Daarna kan hij starten met de bouw 
van de woning. Verder wordt een korting op de bouwleges 
gegeven en zijn er geen leges voor welstandsadvisering 
verschuldigd. Tijdens en na de bouw vinden wel controles 
door de gemeente plaats. De gemeente maakt afspraken 
met de bouwer over bijvoorbeeld het uitzetten, wapening, 
constructies, isolatie en installaties. 
De prestatievergunning is uitermate geschikt om toe te 
passen bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en 
bedrijventerreinen. Maar op termijn is deze werkwijze ook 
toepasbaar in bestaande gebieden. Verdergaande digitalisering 
zal in de nabije toekomst de bouwvergunningverlening in een 
totaal ander perspectief plaatsen. Als alle randvoorwaarden 
op digitale wijze snel en makkelijk raadpleegbaar zijn, is het 
proces van bouwvergunningverlening slechts een formaliteit. 
U kunt hier morgen mee beginnen! 

zekerheid zoek je



in de ruimtelijke ordening volgt het ene plan het andere 
op. en toch bevatten de objecten, zoals deze nu worden 
vastgelegd, geen begin- en eindtijd. daarom pleit rudolf 
jekel ervoor om het temporele aspect van elk object 
afzonderlijk vast te leggen. 

Ongeveer 15 jaar geleden is een ballon opgelaten: het 
‘Terreinmodel Vastgoed’. Dat was een visie. De RO speelde in 
eerste instantie zijdelings een rol, maar wel een belangrijke. 
De RO bleek wel het eerste werkveld waarvoor toepassing 
voor de hand lag. Nu, vele jaren later, doen we het allemaal: 
bijvoorbeeld abstract, modelmatig denken en werken door 
objecten toe te wijzen en deze te coderen. 
  
We hebben daarmee een zeer belangrijke mijlpaal bereikt. 
Zo heeft iedere burger toegang tot een omgeving waar alle 
overheidsplannen, -visies en -besluiten direct vindbaar zijn. 
Maar wordt het nu geen tijd om een en ander te evalueren? 
Moet er niet weer eens visionair nagedacht worden? Uiteraard 
niet door het verleden uit te sluiten en opnieuw te beginnen. 
Alhoewel, een visie kan toch ook met zich meebrengen dat het 
verleden wordt vergeten? 
  
Ik waag voorzichtig een poging om een belangrijk aspect, dat 
mij bezig houdt, aan te kaarten: wat tot op heden is bedacht 
en wat we nu doen, is in zekere zin het maken van een 
(uitstekend) hard, statisch vastgelegd digitaal product. In de 
RO is evenwel de tijdsfactor van zeer groot belang. Het ene 
plan volgt het andere op. Wat geldt nu en wat gold gisteren. 
En morgen niet te vergeten. De objecten, zoals deze nu worden 
vastgelegd, bevatten geen begin- en eindtijd. De enige houvast 
daarvoor is de planstatus. Maar dat is te weinig, te globaal, 
want het betreft één geheel van objecten. Dus nu komt het: 
het temporele aspect van elk object zou afzonderlijk moeten 

Temporeel?!

Geef de pen door | 53

Rudolf Jekel

Provero wordt gedreven voor en door leden. 
In deze rubriek wordt ruimte geboden aan 
iedereen die zijn of haar verhaal of boodschap 
kwijt wil.  Door de pen aan elkaar door te 
geven ontstaat een doorlopend geheel. Het is 
aan de schrijver om richting te geven aan de 
onderwerpen. De aftrap wordt gedaan door 
Rudolf Jekel, die afgelopen jaren met veel 
passie en inzet heeft gewerkt aan de 
RO-Standaarden.
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worden vastgelegd en zou uitgangspunt moeten zijn van het 
modelmatige model dat ten grondslag ligt aan het digitaal 
vastleggen van RO-instrumenten. 
  
Niet even tussendoor regelen 
Is dat een nieuwe visie? Nee, eerder een logisch vervolg, een 
vervolmaking. Maar het vergt wel denktijd en zorgvuldige 
voorbereiding waarvoor veel tijd moet worden genomen. 
Dus niet even tussendoor iets regelen, maar nu gewoon 
doen wat we kunnen. Liefst zonder grote aanpassing, te 
zijner tijd de temporele eigenschappen van de objecten 
vakkundig in de standaarden verankeren. Daarmee zal dan 
ook kunnen worden voorzien in een goede systematiek voor 
het vastleggen van zogenoemde partiële herzieningen van 
plannen, visies en besluiten. Nogmaals, dit alles moet binnen 
het huidige model een plaats krijgen, want aan weggooien 
heb ik een gruwelijke hekel. 
  
Ik ben mijn ei kwijt en moet nu de pen doorgeven. Zonder 
daarbij te vragen om op mijn ei door te gaan, geef ik hem door 
aan Monique van Scherpenzeel van Geonovum.   

Informatie Provero | 55

na durp en de invoering van de digitale aspecten van 
de wro zijn digitale ruimtelijke plannen binnenkort 
gemeengoed in nederland. althans dat is het streven. 
dat betekent niet dat komende jaren geen expliciete 
aandacht meer nodig is voor ontwikkelingen op het 
snijvlak van de ruimtelijke ordening en ict. provero 
is opgericht om komende jaren een platform te bieden 
voor alle digitaal denkenden en werkenden binnen de 
ruimtelijke ordening

Doel
Provero is een vereniging die is opgericht om de digitalisering 
binnen de ruimtelijke ordening te stimuleren. Dit gebeurt door 
kennisuitwisseling en kennisontwikkeling. Provero wil een actieve 
bijdrage leveren aan de verdere digitalisering binnen de ruimtelijke 
ordening. Provero is onafhankelijk en niet gebonden aan een 
instantie of bedrijf werkzaam binnen de ruimtelijke ordening. 
Provero heeft een eigen verantwoordelijkheid en een eigen bestuur 
dat conform de statuten uit de leden wordt gekozen. Daarnaast kent 
Provero twee commissies die zich zelfstandig bezighouden met 
de activiteiten. Provero bestaat uit praktijkmensen die van elkaar 
willen leren.

Voor wie?
Iedereen die geïnteresseerd is in de digitalisering binnen de 
ruimtelijke ordening kan lid worden van Provero. Dit betreft 
zowel natuurlijke als rechtspersonen. Provero richt zicht vooral 
op medewerkers van het rijk, de provincies en de gemeenten 
en op adviseurs van (stedenbouwkundige) adviesbureaus en 
ingenieursbureaus. Ook opleidingsinstituten, juristen en 
consultants kunnen baat hebben bij een lidmaatschap van Provero.

Activiteiten
Provero is erop gericht om diverse activiteiten te ontplooien ter 
ondersteuning van het doel van de vereniging. Het eerste jaar zal de 
inzet vooral gericht zijn op het organiseren van drie bijeenkomsten 
en drie publicaties. Samen met de leden wordt bepaald welke 
nieuwe activiteiten opgepakt zullen gaan worden.

Mogen wij ons voorstellen?

Redactie Provero
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Bestemburo BV | www.bestemburo.nl 
BRO | www.bro.nl 
Dezta BV | www.dezta.nl 
Gemeente Arnhem | www.arnhem.nl 
Gemeente Emmen | www.emmen.nl 
Grontmij | www.grontmij.nl   
Lexnova | www.lexnova.nl 
Pardal | www.pardal.nl 
Provincie Zuid-Holland | www.zuid-holland.nl 
Provincie Gelderland | www.gelderland.nl 
Provijn | www.provijn.nl
Sonsbeek Adviseurs BV | www.sonsbeek.nl 
RBOI Groep | www.rboi.nl   
Tonnaer Planologie en Stedenbouw BV | www.tonnaer.nl 
Viewpoint BV | www.viewpointbv.nl 
Witpaard | www.witpaard.nl 

Zij zijn al organisatielid …
… en steunen Provero

Organisatieleden | 57

Provero wordt gesteund door de volgende sponsoren:

Lid worden? 
Iedereen die zich actief bezighoudt met de ruimtelijke orde-
ning kan lid worden. Er zijn verschillende lidmaatschappen 
voor personen, organisaties en studenten. Kijk voor meer 
informatie op onze website www.provero.nl. 
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Dezta, in dienst van de RO 

Bent u ook
klaar voor de 
volgende fase?

Dezta Advies Opleidingen en Software

Sweerts de Landasstraat 50

6814 DG Arnhem

telefoon 026 - 35 23 122

e-mail info@dezta.nl

internet www.dezta.nl

Digitalisering is voor ons een belangrijk thema binnen

de ruimtelijke ordening. Jarenlang is gesproken en

gedebatteerd over het nut en de noodzaak en vooral ook

over de wijze waarop digitale plannen vormgegeven

moeten worden. Nu de invoering van de digitale aspecten

van de Wet ruimtelijke ordening komen aanstaande is,

gaan we eindelijk echt aan de slag.

Volgens ons zullen digitale plannen hun nut en meerwaarde snel 

bewijzen en zal ruimtelijk ordenend Nederland binnen afzienbare 

tijd niet meer zonder kunnen. Zo ver is het echter nog niet. Daarom 

steunt Dezta de oprichting van Provero als vereniging voor het 

bieden van een platform waarbij kennis over digitalisering binnen

de ruimtelijke ordening kan worden ontwikkeld en ervaringen 

kunnen worden gedeeld. Wat ons betreft beginnen we nu pas.

Dezta20x20.indd   1 23-10-2009   10:16:54

Alles wat een mens zich kan verbeelden, 
kunnen mensen waar maken’ – Jules Verne

…alleen sommigen kunnen daarbij hulp goed gebruiken. 

Kijk eens op www.pardal.nl. 
Pardal – ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, ict



Vanaf 1 januari 2010 is het (nieuwe) digitale plan 
rechtsgeldig, de Nederlandse ruimtelijke ordenaars 
passen zo helemaal in het digitale tijdperk; vooruit-
strevend, innovatief en bij de tijd. Hetzelfde geldt 
voor Grontmij. Op het snijvlak van RO en ICT is 
Grontmij vooruitstrevend en innovatief; zonder de 
praktische haalbaarheid van dit moment uit het oog 

creatief, gedurfd 
en reëel lexnova

innovatie in regelgeving en organisatie

Lexnova is een bureau gespecialiseerd in het bieden van oplossingen 
bij complexe of een teveel aan regelgeving binnen uw overheids-
organisatie of uw onderneming. Wij ontwikkelen nieuwe werkwijzen en 
dragen zorg voor de implementatie van regelgeving op de werkvloer. 
Dit kan variëren van onderwerpen die samenhangen met de 
Wet Ruimtelijke Ordening tot de Dienstenwet, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht tot de Algemene Plaatselijke Verordening. 
Meer en meer biedt digitalisering hierbij nieuwe mogelijkheden.

De expertise van Lexnova richt zich concreet op:
  Nieuwe werkwijzen aangaande bouwvergunningverlening
  Transparante en ICT-gestuurde welstandsnota’s
  Bestemmingsplannen nieuwe stijl
  Implementatie van de Wabo
  Workshops ‘optimalisatie van het bouwproces’ voor gemeenten

Medewerkers van Lexnova beschikken over gedegen en hoogwaardige 
kennis van juridische- en organisatorische aspecten. Zij bewandelen 
niet altijd de gangbare wegen, maar komen via een gedurfd en creatief 
proces, tot aansprekende resultaten op het terrein van regelgeving 
en organisatie. Wij voelen het als een uitdaging de verwachtingen van 
onze opdrachtgevers te overtreffen. 

Oude Boteringestraat 17a

9712 GC Groningen

T  050 313 11 33

F  050 318 34 26

M  06 29 11 92 09

vragen@lexnova.nl

www.lexnova.nl

Lexnova advertentie 10.2009.indd   1 30-09-2009   17:11:01

Agenda 2010

Ruimtelijke Ordening heeft de toekomst!
te verliezen. De gebundelde kennis van Grontmij op 
het gebied van Ruimtelijke Ordening, digitale geo-
informatie, webtechnologie en externe hosting biedt 
uw organisatie de mogelijkheid om volledig gebruik 
te maken van de nieuwste digitale standaarden. 
Graag adviseren wij u bij het optimaliseren van 
uw Ruimtelijke Ordening!



Omweg?
Verder komen. Dat wil iedereen. De 
vraag is alleen: hoe? Wij geloven dat 
je het beste communicatieresultaat 
bereikt als je weet wat mensen 
beweegt. Als je écht contact maakt. 
Daarom werken we intensief samen 
met onze klanten en met elkaar. Zo 
halen we onze doelen. En, net zo 
belangrijk, met plezier.

tekst

pastoor
Pastoor geeft communicatie-
advies, traint, schrijft, leidt op 
en maakt medewerkers en 
teams professioneler.

schrijvenlezencontact Burchtstraat 12E
8051 GZ Hattem

Pro Vijn is een bureau dat zich richt op de ondersteuning van met name 
overheden op het terrein van de ruimtelijke ordening, het omgevingsrecht, het 
bouwrecht en het algemene bestuursrecht. Deze ondersteuning vindt plaats 
door het detacheren van deskundige adviseurs en het geven van adviezen.
Pro Vijn vloeit voort uit een samenwerkingsverband van Pro Facto te Groningen 
en Buro Vijn bv te Oenkerk. Beide gerenommeerde bureaus leveren een actieve 
bijdrage aan de kwaliteit en de dienstverlening van Pro Vijn.

Mw. Mr. T. Tuenter (ttuenter@provijn.nl) 
Postadres:  Oostermeentherand 2a, 8332 JZ Steenwijk.  Tel: 06-20948543

voor meer info: www.provijn.nl

Rietgrachtstraat 32  

 6828 KD  Arnhem   

+31 (0) 26 750 15 67

info@fwdconcept.nl   

www.fwdconcept.nl



De RBOI-Groep bestaat uit RBOI-Rotterdam, Buro Vijn in Oenkerk en 
RBOI-Middelburg. Wij werken voor circa 200 gemeenten, provincies, 
rijksdiensten en vele marktpartijen. 
Bij ons werken ruim 175 professionals met expertise en ervaring die 
door betrokken en onafhankelijke advisering een bijdrage leveren 
aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Wij leveren ruimtelijke 
adviezen, producten en processen op basis van een integrale aanpak, 
gericht op regionaal en lokaal niveau. 

Wij doen dat met onderzoek, visies, beleid, ontwerp, instrumentarium 
en planproces. Digitale structuurvisies en bestemmingsplannen en 
advisering over digitalisering van ruimtelijke ordeningsprocessen 
vormen hier een natuurlijk onderdeel van.

Met onze kennis, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid werken 
wij aan creatieve en innovatieve oplossingen voor ruimtelijke opgaven. 
De RBOI-Groep wil op vakgebied en werkterrein tot de kwalitatieve 
top van de adviesmarkt behoren. Kwaliteit en kennisontwikkeling 
staan bij ons centraal.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap vormt een belang-
rijke basis voor ons ondernemingsbeleid.

Onze opdrachtgevers mogen daarom rekenen op integere en hoog-
waardige dienstverlening. Klantgericht maatwerk en flexibiliteit staan 
daarbij voorop. De RBOI-Groep: Professionals met passie.

Sonsbeek Adviseurs in een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap. 

Sonsbeek Adviseurs richt zich op de inrichting van de leefomgeving in de meest ruime zin. De werkzaamheden lopen 

uiteen van onderzoek en advies op het terrein van de ruimtelijke ordening tot de vormgeving van stedelijke en landelijke 

gebieden en het opstellen van bestemmingsplannen daarvoor. Opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, ministeries, 

ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren.

Achter de naam Sonsbeek Adviseurs staat een enthousiast team van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en 

ondersteunende medewerkers, waarbij jarenlange ervaring is gekoppeld aan jong elan.

Het bureau bestaat ruim 60 jaar en heeft in de afgelopen jaren ook een vooraanstaande positie opgebouwd op het 

terrein van de standaardisatie en de digitale planvorming.

Standaardisering, digitalisering en actualisering.

Deze drie trefwoorden geven aan dat deze begrippen in onze wijze van werken, naast onze stedenbouwkundige en 

landschappelijke vakkennis, een belangrijke rol spelen. Dit is niet voor niets een actueel thema. Serviceverlening 

naar de burger, betrouwbare en juiste informatievoorziening en een efficient overheidsapparaat staan immers 

centraal. Het eenvoudig kunnen beschikken over bestemmingsplaninformatie via een voor iedereen toegankelijke 

raadpleegomgeving, is daarvoor een voorwaarde. Niet voor niets is in de Wet ruimtelijke ordening nu opgenomen dat 

bestemmingsplannen digitaal moeten worden vastgelegd en vastgesteld.

Op het raakvlak van ruimtelijke ordening en de wereld van geografische informatie heeft Rudolf Jekel, directeur van 

Sonsbeek Adviseurs, aan de wieg gestaan van de digitale standaardisatie binnen de ruimtelijke ordening. In dat kader 

zijn door hem vele rapporten opgesteld, waaronder in het bijzonder de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen, de 

Praktijkrichtlijn gemeentelijke structuurvisies en de Praktijkrichtlijn gebiedsgerichte besluiten.

Sonsbeek Adviseurs heeft dan ook het opstellen van actuele, digitale, vergelijkbare en daarmee raadpleegbare en 

uitwisselbare bestemmingsplannen, structuurvisies en andere instrumenten volgens de RO-standaarden geheel in 

de vingers. Ook biedt Sonsbeek Adviseurs diensten aan om de overheden te helpen met de toepassing van de RO-

standaarden in hun organisatie.

..



WITPAARD op de praktijkdagen ‘Digitale Ruimtelijke 
Plannen’, september 2009

WITPAARD is door VROM gevraagd om te ondersteunen op de Digitale 

Werkplaats tijdens de praktijkdagen ‘Digitale Ruimtelijke Plannen’. Mensen met 

uiteenlopende vragen, over alle aspecten van het digitaliseringsproces, konden op 

deze “Werkplaats” met hun vragen terecht. Vanuit WITPAARD is ondersteuning 

verleend bij het toetsen of de voorgelegde plannen voldoen aan de RO Standaarden 

2008. WITPAARD heeft op alle vier de praktijkdagen mogen adviseren.

Voor meer informatie: www.witpaard.nl en www.praktijkdagen.registrationsite.nl

"De wil om te blijven vernieuwen…

innovatie is onze kracht en creatie onze drijfveer."

In de stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling veranderen de vragen en de 

oplossingen met de dag. Nieuwe problematiek (krimp, herstructurering en 

transformatie), nieuwe regelgeving (Wro, milieuwetten), digitalisering, de 

mondige burger, de schaarser wordende ruimte in Nederland. U staat er als 

opdrachtgever midden in. Die dynamiek vraagt om vernieuwend vormgeven aan 

Nederland. WITPAARD uit Zwolle is de aangewezen adviseur om u daarbij te 

ondersteunen. 

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

WITPAARD is een breed georiënteerd modern adviesbureau voor stedenbouw en 

ruimtelijke ordening, werkzaam in vele gemeenten in Nederland. Opdrachtgevers 

ervaren ons als een betrouwbaar en creatief bureau. Wij volgen de nieuwste 

ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en maatschappelijke trends nauwgezet, 

zijn kritisch en adviseren met beide benen op de grond. Graag delen wij onze kennis 

en expertise met onze opdrachtgevers en nemen hierin het initiatief. 

De (toekomstige) gebruiker centraal

In zowel stedelijke gebieden als in plattelandsgemeenten voelen wij ons thuis. Onze 

dienstverlening concentreert zich veelal op structuur(visies), herinrichting van 

een dorps- of stadscentrum, supervisie, beeldkwaliteits-, bestemmingsplannen en 

herstructurering opgaves voor het stedelijk of landelijk gebied én het ontwikkelen 

van nieuwe woonlocaties en bedrijventerreinen. In toenemende mate gaat het ook 

om het beschermen van bestaande karakteristieke omgevingen, vergroten van 

duurzaamheid en behalen van milieuwinst. De menselijke maat en de behoeften 

van de (toekomstige) gebruiker zijn hierbij sleutelbegrippen. 

Doordacht, creatief en vernieuwend

Korte lijnen en een beperkte hiërarchie zorgen binnen WITPAARD voor een 

opvallend grote betrokkenheid van de medewerkers. Iedere opgave wordt door 

een zorgvuldig samengesteld projectteam opgepakt. Dankzij onze 50 deskundige 

medewerkers (stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, juristen, ontwerpers 

en planologen) zijn wij als geen ander in staat om op een doordachte, creatieve en 

vernieuwende wijze invulling te geven aan alle vraagstukken op het terrein van 

stedenbouw en ruimtelijke ordening. 

Sinds januari 2008 maakt WITPAARD onderdeel uit van ARCADIS. Hierdoor zijn 

we nog breder inzetbaar, is onze kennis en ervaring verder vergroot en kunnen we 

nog sterker dan voorheen onze huidige en nieuwe opdrachtgevers bedienen.

GEO-ICT  &  Planpresentatie

Viewpoint ontzorgt op het gebied van
beheer en hosting van digitale planvormen

tekenen alle planvormen

digitaliseren planvormen

ondersteunen tbv het
realiseren valide plannen

controleren/herstellen
plannen

implementeren plannen
in gemeentelijke software

procesbegeleiding

advisering

informeer naar de mogelijkheden, telefoon: 0411 - 653 590

Viewpoint, een kennisbureau op het gebied van digitalisering in de Ruimtelijke Ordening levert 

maatwerk vanuit de inhoud, opererend op het snijvlak van GEO / ICT en Planpresentatie en adviseert 

organisaties in het complexe traject rond inhoud, techniek en proces.

info @  viewpointbv.nl
www.  viewpointbv.nl



BRO is een onafhankelijk advies- en ontwerpbureau in de Ruimtelijke Ontwik-

keling. Vanuit onze hoofdvestiging in Boxtel werken we met drie kennisgeori-

enteerde pijlers gericht op Ruimtelijk Functioneren, Ruimtelijk Vormgeven en 

Ruimtelijk Ordenen. Daarnaast hebben we regiovestigingen in de directe na-

bijheid van onze opdrachtgevers, namelijk in Amsterdam, Tegelen en Genk 

(België). Door kennis en expertise van onze disciplines retail, ruimtelijke eco-

nomie, verkeer, stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur, ecologie, planolo-

gie, omgevingsrecht, milieu en financiële planbegeleiding te combineren, 

komen we tot creatieve én haalbare oplossingen die een duurzame ruimte 

creëren om in te leven. Voor nu en voor de generaties na ons. www.bro.nl

‘In de wiskunde is het niet zo dat je de dingen begrijpt.
Je raakt gewoonweg aan ze gewend.’
 John von Neumann
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