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Van de redactie | 5

Geacht digitaal planvormend Nederland / digitaal publiek,
1 januari 2010, een mooie datum om te onthouden. De 
datum waarop de invoering van de digitale aspecten, na 
enig uitstel, haar intrede doet. Vanaf deze datum zullen 
gemeenten en provincies de producten digitaal aanleveren 
en presenteren aan de burger via RO-Online. En misschien 
ook via de eigen website. Zal het papier dan langzaam uit het 
dagelijkse werkproces verdwijnen? Het lijkt erop dat dit bij 
de helft van de bronhouders nog niet per direct gaat lukken. 
Op het moment van schrijven is namelijk net iets meer 
dan de helft van de bronhouders aangesloten op de test- of 
productieomgeving van RO-Online. Dit proces gaat niet 
vanzelf en blijkt vaak complexer dan gedacht. 

Dit is de basis voor het ontstaan van Provero. De (digitale) 
afspraken rondom de bestemmingsplannen zijn geland 

Redactioneel 

en het is tijd voor het volgende onderdeel. Provero wil de 
digitalisering stimuleren. Dit doen we door kennis en 
ervaringen van praktijkmensen met elkaar te delen. De 
enthousiasme voor de eerste bijeenkomst van Provero op 
9 november 2009 was groot en de inzet hoopgevend. 

De inzet van alle aanwezigen leidde tot een inventarisatie van 
thema’s en aandachtspunten voor de toekomst. Er bestaat 
behoefte aan het delen van kennis en ervaringen rondom de 
digitale standaardisering en visualisatie van de structuurvisies. 
Dit is ook de reden dat we dit boekwerk in het teken stellen 
van digitale structuurvisie. We willen u door interviews en de 
laatste technische ontwikkelingen graag laten delen in kennis 
van uw vakgenoten. 

Redactie Provero

Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Met 
de sneeuw is ook het papieren tijdperk in 
RO-land verdwenen. Tenminste… het zou 
verdwenen moeten zijn. In de praktijk 
zijn nog veel organisaties druk in de weer 
met digitalisering. Provero ondersteunt u 
daar graag bij. Zodat u fluitend het nieuwe 
seizoen tegemoet gaat.
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Stel: je hebt je droomhuis gezien. De vraag is 
alleen: mag je er ook een kantoor houden? En 
voor welke subsidies kom je in aanmerking? 
Fantastisch als je dat met één druk op de knop 
zou kunnen zien. Dan is digitalisering niet 
alleen een bestuurlijk verhaal, maar dient het 
ook de burger. De provincie Groningen maakt 
er werk van. Hoe? Dat leest u in dit interview.

groningen was in juni 2009 de eerste provincie in nederland 
die een structuurvisie en een provinciale verordening 
vaststelde. beide zijn digitaal raadpleegbaar op ro-online 
en de provinciale website. reden om in gesprek te gaan met 
gedeputeerde william moorlag, verantwoordelijk voor 
de ruimtelijke ordening in groningen en pieter de plaa, 
coördinator van de cluster realisatie ruimtelijk beleid 
bij de provincie. 

William Moorlag is sinds 1 juni 2009 gedeputeerde voor 
ruimtelijke ordening. Daarvoor was hij vakbondsbestuurder 
en voorzitter van de PvdA-fractie in Provinciale Staten. Van de 
realisatie van de provinciale Structuurvisie - het Provinciaal 
Omgevingsplan 2009-2013 (POP) - maakte Moorlag zelf alleen 
het staartje mee. Het POP is vooral het werk van zijn voorganger 
Marc Calon, die jarenlang verantwoordelijk gedeputeerde was. 
En een groot voorstander van digitalisering. 

Moorlag kan zich goed vinden in ‘de geest’ van de Wro om 
verantwoordelijkheden tussen rijk, provincie en gemeenten 
duidelijk te verdelen. En daarbij onderscheid te maken in beleid 
en juridische normstelling. Wel vindt hij het opvallend dat in 
de praktijk de aandacht zich nu sterk richt op de verordening en 
de doorwerking daarvan in het gemeentelijk beleid. Moorlag: 
‘Het beleid zoals verwoord in het Provinciaal Omgevingsplan
lijkt uit beeld verdwenen. Terwijl deze de artikelen uit de 
verordening juist betekenis geeft.’

Het POP en de omgevingsverordening zijn interactief 
tot stand gekomen. Honderden burgers en tientallen 
belangenorganisaties hebben hieraan hun bijdrage geleverd. 
Het planvormingsproces is ook digitaal gevoerd op een speciale 
webruimte. Door Provinciale Staten zijn hoorzittingen 
gehouden en bij de vaststelling van het POP en de verordening 
werden 75 amendementen ingediend. Dit democratische 
proces geeft de verordening volgens Moorlag een belangrijke 
meerwaarde als instrument om ruimtelijke doelen te bereiken. 

Redactie Provero

De toekomstige verbeelding van het POP op internet

Zwemmen in yoghurt



‘Alternatieve instrumenten zoals bestuurlijke overeenkomsten 
en convenanten worden immers zonder debat en buiten burgers 
om gesloten’, aldus Moorlag. ‘Keerzijde van de verordening is dat 
deze in de praktijk goed werkt om zaken te beschermen, maar 
voor het realiseren van ruimtelijk kwaliteit minder geschikt is 
als instrument. Terwijl dat ook een belangrijke doelstelling is 
van het POP. Toch is dat geen probleem, want hiervoor beschikt 
de provincie over andere faciliterende instrumenten, zoals 
de inzet van het provinciaal Bouwheerschap. De provinciale 
belangen worden dus gewaarborgd door een mix van regels en 
werkprocessen’.

Inmiddels zijn door Gedeputeerde Staten van Groningen twee 
reactieve aanwijzingen gegeven. Beide aanwijzingen dateren 
van vóór 1 januari jl. en zijn om die reden niet digitaal gemaakt. 
De provincie is overigens wel ‘klaar’ om (zelf) een reactieve 
aanwijzing digitaal op te stellen. 

Binnenkort worden de twee gegeven aanwijzingen behandeld 
door de Raad van State. Dan moet blijken waarover de regels in de 
verordening mogen gaan en hoever ze mogen reiken. Daarnaast 
is ook het eerste provinciale inpassingsplan in voorbereiding. 

Binnen de provincie Groningen is de afgelopen jaren 
hard gewerkt aan de voorbereidingen van de digitale 
verplichtingen, voortvloeiend uit de Wro. Op dit moment 
zijn de inspanningen gericht op het voldoen aan alle 
wettelijke digitaliseringsverplichtingen. Daarom worden alle 
medewerkers opgeleid in het gebruik van informatiesystemen 
en worden de interne werkprocessen vastgelegd. In een 

volgende fase zullen de voordelen van digitaal werken binnen 
de organisatie verder worden benut. Onder meer door het 
optimaliseren van de raadpleegbaarheid op beoordelingsniveau. 

‘De burger is geïnteresseerd in zijn leefomge-
ving. Hier moet de digitalisering op inspelen.’

Moorlag en De Plaa zijn beiden van mening dat de 
voortgaande digitalisering in de ruimtelijke ordening niet 
alleen professionals, maar ook de burger moet dienen. 
De Plaa wijst hierbij op de Europese Inspire-richtlijn, die 
de lidstaten reeds verplicht om bepaalde geo-informatie 
beschikbaar te stellen via het Inspire-portaal. Via dit portaal 
krijgen niet alleen overheden maar ook burgers toegang tot 
geo-informatie. Moorlag: ‘De burger is geïnteresseerd in zijn 
leefomgeving. Hier moet de digitalisering op inspelen. Door 
één basisstandaard te ontwikkelen, waarop alle overheden 
hun (geo)informatie kwijt kunnen. Niet alleen informatie 
over ruimtelijke plannen, zoals op RO-online, maar ook 
andere relevante informatie. Bijvoorbeeld over beschikbare 
subsidies en vergunningen. Een burger die ergens een huis 
wil kopen krijgt dan - binnen enkele klikken - antwoord op 
maat. Hij kan dan vragen stellen als ‘welke plannen gelden 
er, zijn er gevaarlijke bedrijven in de omgeving en komt het 
pand in aanmerking voor renovatiesubsidie? VROM zou bij 
het ontwikkelen van deze standaard het voortouw moeten 
nemen. Want zonder een basisstandaard blijft het verkrijgen 
van digitale informatie voor burgers ‘zwemmen in yoghurt’. verandering inspireert je
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heeft u ze al gezien? de variatie van grijze tot zwarte 
vlakken die de structuurvisiegebieden op ro-online 
weergeven? ze lijken weinig op de visualisaties die 
opgenomen zijn in de betreffende beleidsdocumenten 
zelf. de visualisatie zoals de bronhouder het voor ogen 
had. een doorn in het oog van alle betrokkenen. maar 
ook een harde realiteit, omdat er in het kader van de 
ro standaarden alleen een verbeeldingstandaard is 
voor bestemmingsplannen en niet voor andere plannen. 
provincies en het ministerie van vrom trokken samen op, 
om de eerste stappen te zetten in het verbeelden van de 
zogenaamde vormvrije plannen.

Om bestemmingsplannen vergelijkbaar, raadpleegbaar en 
leesbaar te maken, is er sinds 2004 gewerkt aan standaarden op 
dat vlak. Resultaat: de wettelijke ‘Standaard Vergelijkbaarheid 
Bestemmingsplannen’ (SVBP) onder de Wro. Bij de 
ontwikkeling van RO Standaarden is ook gekeken of het 
wenselijk en mogelijk is om meer eenheid te brengen in 
de opbouw en presentatie van provinciale structuurvisies. 
Dat bleek een stap te ver. Er was geen draagvlak voor 
standaardisering voor dit nieuw Wro-instrument.

Daarvoor is een aantal redenen aan te wijzen. Allereerst was er 
nog helemaal geen ervaring mee. De traditionele functionele 
benadering van de toetsende streekplannen zouden vervangen 
worden door een nieuwe, nog deels onbekende, vocabulaire 
voor structuurvisies in termen van bescherming, kwaliteiten, 
ontwikkeling, strategie. 

Daarnaast was het misschien een stap te ver om naast 
verbeelding (standaard legenda’s) ook al te spreken over 
vergelijkbaarheid (gelijke opbouw van het plan).

Maar met het verschijnen van de eerste grijze vlakken van de 
vormvrije plannen werd het draagvlak hervonden voor een 
eenvoudige, goedkope en pragmatische oplossing. Eenvoudig, 
in de zin dat er wel symboliek wordt uitgewisseld, maar (nog) 
geen inhoudelijke legenda’s af te spreken. Goedkoop, door 
geen aanvullende bestanden uit te wisselen, maar de oplossing 
te zoeken binnen de RO Standaarden, die ook geen nieuwe 

Ron Bloksma, Informatiearchitect Invoeringsbegeleiding Wro en 
David de Jong, Adviseur ruimtelijke ordening & dWro coördinator

Voor standaardisering van structuurvisies 
is nog geen draagvlak. Maar de zwartgrijze 
vlakken die nu op RO-online staan, zijn ook 
niet ideaal. Reden voor de provincies en 
het ministerie van VROM om samen naar 
pragmatische oplossingen te zoeken. 

Verbeelden van vormvrije plannen
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technische voorzieningen vergde. En pragmatisch, door 
werkende weg de ideeën nader vorm te geven en niet geheel 
vooraf theoretisch te benaderen. 

De gemeenschappelijke provincies en VROM (als 
bronhouder van enkele vormvrije plannen) betaalden 
deze doorontwikkeling van RO-Online. En deze 
gemeenschappelijke aanpak blijkt zeer effectief te zijn.

De effectiviteit van de aanpak en pragmatisme blijkt 
bijvoorbeeld bij het tonen van de opbouw van het plan. 
Op zich zijn rijk- en structuurvisies gebaseerd op 
planobjecten, ruimtelijke eenheden waarop één of meerdere 
beleidsuitspraken betrekking hebben. De beleidsuitspraken 
zijn daarbij hiërarchisch gegroepeerd, maar kunnen ook in 
diverse andere samenstellingen gegroepeerd zijn. 

Een dergelijke complexiteit is lastig om gebruiksvriendelijk 
in een website te tonen. Daarbij moet het mechanisme ook 
werken met plannen met een andere opbouw, zoals AMvB’s 
en provinciale verordeningen. 

Pragmatisch: eerst het plan, dan de kaarten
Tijd voor pragmatische oplossingen. In de gekozen opzet wordt 
een plan allereerst getoond met zijn algemene informatie en de 
ligging van het plangebied. Vervolgens kan de kaartopbouw 
van het plan getoond worden en vandaar uit één van de 
kaarten verbeeld worden. Binnen de geselecteerde kaart 

wordt vervolgens de nadere hiërarchie in de planobjecten 
getoond en heeft de gebruiker de mogelijkheid alleen de 
specifieke objecten te selecteren en te verbeelden.

De visualisatie van de planobjecten zelf is gebaseerd op een 
symboolcode, die de kleur en de lijnkleur, vlakvulling of 
symbooltype representeert. Daarnaast is de naam van de 
kaart opgenomen. De symboolcode en kaartnaam wordt 
bij het planobject geregistreerd door extra waarden voor 
het element ‘thema’ op te nemen. Die wordt daarmee 
oneigenlijk gebruikt. Op deze wijze is er een nadere 
werkafspraak gemaakt om de verbeelding van vormvrije 
plannen van provincies en het Rijk te kunnen uitwisselen. 
Naast een manier van coderen is er een symboolcodelijst.

Binnenkort is het resultaat zichtbaar in de proefomgeving 
van RO-Online en daarna ook in de officiële versie van 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De codeerlijst zal beheerd 
gaan worden en de provinciale applicatie voor het coderen 
van plannen, zal deze optie moeten gaan ondersteunen.

Vraag is natuurlijk of gemeentelijke plannen ook gebruik 
kunnen maken van deze wijze van het uitwisselen van 
de verbeelding. Dit zal binnenkort nader onderzocht 
worden op zijn consequenties. De softwareleveranciers 
en stedenbouwkundige bureaus hebben op zich zeker 
belangstelling om deze wijze ook te hanteren. 

Daarnaast is het een eerste stap om verder te komen tot 
een inhoudelijke verbeeldingsstandaard voor structuur-
visies en misschien wel naar vergelijkbaarheid. Op naar 
een SVpSV! 

Signalering | 13
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Zuid-Oost Brabant heeft een unieke 
combinatie van wonen, werken en 
landschap. Daarmee heeft de regio een 
prima uitgangspositie om het internationale 
investerings- en vestigingsklimaat te 
verbeteren. Natuurlijk moet die combinatie 
wel bewaakt worden. Waarom en hoe? 
Dat kan allemaal opgeschreven worden in 
de structuurvisie. Eindhoven heeft haar 
weg daarin gevonden.

nieuwe wet, nieuwe mogelijkheden. de regie weer bij de 
overheid. op weg naar ontwikkelingsplanologie. helder 
aangeven wat je als gemeente wilt bereiken. daartoe een 
structuurvisie opstellen. die is vormvrij, geen format. 
maar hoe pakken we dat aan? de zoektocht is tweele-
dig: hoe maken we een structuurvisie? en hoe moet die 
functioneren in het nieuwe stelsel? eindhoven heeft de 
eerste vraag beantwoord en gaat ervaring opdoen met 
de tweede.

Structuurvisie, ruimtelijk kader
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor dat 
gemeenten structuurvisies opstellen. Over het gehele 
grondgebied moet de raad zich kaderstellend uitspreken 
over de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. 
Een structuurvisie geeft dit beleidskader op hoofdlijnen, 
voor de middellange termijn en bepaalt op welke 
wijze en wanneer dit kader zal worden uitgevoerd 
(uitvoeringsprogramma).

Eerst een interimstructuurvisie, daarna de definitieve
In het voorjaar van 2008 is een discussie gevoerd met 
betrokken raadscommissies over hoe om te gaan met de 
Wro. Als koers werd bepaald dat Eindhoven maximaal 
gebruik wil maken van de instrumenten die de Wro biedt. 
En daarvoor is het nodig snel een structuurvisie vast te 
stellen. Dat is bereikt door te kiezen voor een gefaseerde 
aanpak. De eerste stap is een interimstructuurvisie op 
basis van al eerder vastgestelde beleidskaders. Daarna 
wordt de definitieve structuurvisie bepaald met nieuw 
beleid. De Interimstructuurvisie is inmiddels vastgesteld 
(1 december 2009), de definitieve is gepland voor 2011. 
Deze aanpak heeft twee voordelen. Ten eerste kan de 
interimstructuurvisie redelijk snel worden vastgesteld. 
Het gaat immers over een ruimtelijke visie op basis van al 
bestaand beleid. Het tweede voordeel is dat er in deze twee 
jaar ervaring kan worden opgedaan met het verschijnsel 
structuurvisie. 

Structuurvisie in Eindhoven

Paul Wolff, Projectmanager structuurvisie bij de gemeente Eindhoven
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De ruimtelijke context: Brainport Zuidoost-Brabant
De beleidskaders van andere overheden (rijk, provincie, 
waterschap) en de afspraken die in regionaal verband zijn 
gemaakt vormen de bovenlokale context. Leidend thema is 
de visie op de ontwikkeling van Brainport Zuidoost-Brabant, 
waarvan Eindhoven de kerngemeente is. 
Opvallend is de grote mate van consistentie tussen de diverse 
bestuurslagen over de ontwikkelingsrichting van Eindhoven/
Zuidoost-Brabant. Het rijk heeft de regio aangewezen als 
‘Brainport’, een sleutelgebied van de nationale economie op het 
gebied van kennis, innovatie en technologie. De regio is hierin 
één van de toonaangevende gebieden binnen Europa. Zuidoost-
Brabant vormt het zwaartepunt van de grensoverschrijdende 
technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken (ELAT). 
Brainport Zuidoost-Brabant onderscheidt zich binnen Europa 
door een klimaat, waarin innovaties succesvol worden omgezet 
in toegepaste kennis. Die kennis wordt vervolgens succesvol 
vermarkt. Deze sterke formule moet worden ondersteund door 
goed gekwalificeerde mensen en een optimale ruimtelijke 
inbedding. De gebiedsgerichte ontwikkeling schuilt vooral 
in het voortbouwen op de synergie tussen ‘Technology’, 
‘Bussiness’, ‘People’ en ‘Basics’. 

De bovenlokale context is al zolang de stad bestaat maatgevend 
voor de ontwikkeling van Eindhoven. Bereikbaarheid is 
steeds het thema. Ook nu weer staat Eindhoven voor een 
nieuw bereikbaarheidsoffensief met de ombouw van het 
rijkswegennet en de mogelijke uitbreiding van de luchthaven. 
Deze ontwikkelingen worden door en met de inbreng van 
andere overheden gerealiseerd als uitwerking van gezamenlijk 

geformuleerd beleid. Daarnaast bepalen zulke projecten door 
de jaren heen het verstedelijkingspatroon, dat zo uniek is voor 
Eindhoven (en de regio).

Unieke combinatie wonen, werken en landschap
In regionaal verband is een totaalstrategie ontwikkeld 
(Ruimtelijk Programma Brainport, 2009) om het 
internationale vestigings- en investeringsklimaat te 
verbeteren. Uitgangspunt is de analyse dat Zuidoost-Brabant 
zijn goede uitgangspositie hiervoor te danken heeft aan de 
unieke combinatie van wonen, werken en landschap. Die 
combinatie wordt bewaakt door enerzijds in te zetten op 
ruimtelijke knopen met hoogstedelijke cultuur en concentratie 
van voorzieningen. Aan de andere kant staat een fijnmazig 
groenstedelijk netwerk in een regiospecifieke landschappelijke 
omgeving. Als kerngemeente van de regio kiest Eindhoven 
voor een ruimtelijke ontwikkeling, die in het verlengde 
ligt van deze ambitie: ruimte bieden aan een krachtige 
ontwikkeling van de economische kernzone met een hoge 
kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat daarbij vooral om 
een schaalsprong in kwaliteit. En om een doorontwikkeling 
in bestaand stedelijk gebied.

Raadprogramma’s
In de programmabegroting heeft de raad de ruimtelijke 
agenda van Brainport als prioriteit aangemerkt.
Met reguliere raadprogramma’s en bijzondere bestuurlijke 
thema’s vult de raad op lokaal niveau zijn sturende rol in. 
De programma’s en thema’s zijn in de regel sectoraal opgezet, 
bijvoorbeeld Wonen, Water, Verkeer. Voor het opstellen van 

de Interimstructuurvisie is uitgegaan van het vastgestelde 
kaderstellende beleid van de programmaonderdelen die 
aanspraak maken op de ruimte. De aanspraak kan rechtstreeks 
zijn vanuit een ruimteclaimend programma. Of indirect door 
een voorwaardenstellend beleidsonderdeel, zoals milieu. Voor 
delen van de stad zijn in het recente verleden ontwikkelingsvisies 
opgesteld. Deze zijn ook verwerkt in de Interimstructuurvisie.

Werkwijze en opzet
De input vanuit de bronnen was veelal sectoraal en 
gedetailleerd. Voor de Interimstructuurvisie zijn op 
hoofdlijnen de ruimtelijke aspecten van de programma’s 
met elkaar en met de bovenlokale context geïntegreerd. 
Theoretisch bestaat bij het integratieproces de mogelijkheid 
dat ruimteclaims elkaar uitsluiten. In de praktijk bleek dat 
erg mee te vallen. Daarom worden de geringe tegenstellingen 
geparkeerd en opgelost bij de definitieve structuurvisie.
Waar vanuit de beleidskaders geen gebiedsdekkend ruimtelijk 
beleid kon worden geformuleerd, is uitgegaan van de 
vigerende bestemmingsplannen. 

De kaart ‘ruimtelijk beleid’ bestaat uit twee lagen
Het beleid is in beeld gebracht op de kaart “Ruimtelijk 
beleid”, die uit twee lagen bestaat. Dit geeft de mogelijkheid 
om structuren te onderscheiden van het grondgebruik. In de 
lagenbenadering liggen structuren vanuit de onderste lagen 
min of meer vast, fysiek en/of beleidsmatig. Het grondgebruik 
in de bovenste lagen richt zich naar deze structuren.
De onderliggende laag (1.a. Ruimtelijke hoofdstructuur) 
geeft de hoofdstructuur weer. Die wordt gevormd door de 

groene hoofdstructuur, waterlopen, kanalen, hoofdwegen, 
spoorlijnen, HOV-routes en knooppunten - zowel bestaand als 
te ontwikkelen - en voor zover relevant op stedelijk niveau. 
Bebouwd gebied (en te bebouwen gebied) vormt eveneens een 
element van de hoofdstructuur (als de contramal van in het 
bijzonder de groene structuur). Gebieden die van kleur zullen 
veranderen, zijn als transformatiegebieden aangegeven op 
de kaart van de ruimtelijke hoofdstructuur. Overwegingen 
die aan de locatiekeuze voor deze functieverandering ten 
grondslag liggen, zijn beschreven.

KAART 1.a.
Het grondgebruik moet zich naar dit raamwerk richten. In de 
tweede laag (1.b. Gebruik van de ruimte) is de verdeling van 
het actuele en gewenste grondgebruik weergegeven. Negen 
gebruiksvormen zijn onderscheiden: natuur, gebruiksgroen, 
zorg en opvang, wonen, onderwijs, werken, sport, 
centrumvoorzieningen en vliegveld/militair terrein.

De criteria voor weergave met een vlek op de kaart zijn, dat het 
grondgebruik relevant is op stedelijk niveau én substantieel 
ruimte beslaat (tenminste 5 ha.). Actuele en gewenste menging 
van gebruiksvormen (op stedelijk niveau) komt vaak voor. Bij 
een ruimte van kleiner dan 5 ha. worden deze gebruiksvormen 
niet afzonderlijk weergegeven. Toch kunnen zij in en voor 
het betreffende gebied een belangrijke, complementaire rol 
spelen én op stedelijk niveau relevant zijn. Als dit het geval is, 
wordt deze menging van gebruiksvormen met verschillende 
pictogrammen in een kruis weergegeven. Het eerste kwadrant 
linksboven is de hoofdfunctie van het gebied (het bepaalt de 

Digitale structuurvisies | 17
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kleur van het gebied), het tweede kwadrant rechtsboven en 
vervolgens rechtsonder en linksonder zijn aanvullend aan de 
hoofdfunctie, in afnemende belangrijkheid.
Kleinschalige voorzieningen ten dienste van de gebruiksvorm 
vallen binnen de definitie van die gebruiksvorm. Bijvoorbeeld 
basisscholen, winkels, of een tandartspraktijk binnen de 
gebruiksvorm ‘Wonen’.

KAART 1.b.
Verspreid en/of min of meer geïsoleerd voorkomende 
voorzieningen met een (doorgaans) gering oppervlak zijn niet 
opgenomen op de kaart. Voorbeelden zijn een schouwburg, 
een sportaccommodatie, een woning of een bedrijf in het 
buitengebied. Op gedetailleerder planniveau zijn deze functies 
vastgelegd in bestemmingsplannen.
 

Uitgangspunten die (rand)voorwaarden stellen aan het 
gebruik van de ruimte zoals zones voor externe veiligheid, 
beschermde stads- en dorpsgezichten en de basiskwaliteit voor 
openbare ruimte, zijn niet opgenomen. Ze zijn uiteraard wel 
meebepalend geweest voor de ruimtelijke functieverdeling. 
De gegevens zijn wel op de afzonderlijke programmakaarten 
meegenomen, die in een bijlage met samenvattingen van de 
raadprogramma’s zijn opgenomen.

Uitvoeringsprogramma
De Wro vereist dat de raad aangeeft op welke wijze 
de voorgenomen ontwikkeling wordt verwezenlijkt. 
De Interimstructuurvisie bevat daartoe een 
uitvoeringsprogramma. Daarin is aangegeven hoe de 
verschillende instrumenten zullen worden ingezet. 

Dat betreft planologische regelingen, bijvoorbeeld een 
bestemmingsplan en een exploitatieplan. Ook de bepalingen 
over grondexploitatie door particuliere eigenaren horen 
daarbij. Deze bepalingen maken optimaal kostenverhaal 
mogelijk en ze bieden de gemeente de mogelijkheid om locatie-
eisen te stellen. Ook kan de structuurvisie ten grondslag liggen 
aan het vestigen van voorkeursrechten.
Door overeenkomsten en exploitatieplannen kunnen op 
basis van de structuurvisie financiële bijdragen aan een 
ontwikkeling worden gevraagd. Ruimtelijke ontwikkelingen, 
die niet gelegen zijn binnen de betreffende exploitatiegebieden, 
moeten dan wel in de structuurvisie beschreven zijn.
 
Het uitvoeringsprogramma bevat een overzicht van de 
projecten, die door de gemeente zelf worden geïnitieerd en 
uitgevoerd (investeringsprojecten), en van exploitatieprojecten 
die door de commerciële markt of woningbouwcorporaties 
worden uitgevoerd.
In de Interimstructuurvisie wordt de basis gelegd voor 
de fondsvorming. Hierin staat zowel de voorgenomen 
ontwikkeling aangegeven als een beschrijving van de 
methodiek van kostentoerekening van investeringsprojecten 
aan exploitatieprojecten. In een afzonderlijk raadsdossier 
worden de fondsen geformaliseerd. Afzonderlijk, omdat 
ze (eenmaal ingesteld) jaarlijks moeten worden herzien op 
projecten, faseringen, uitgaven en voeding van de fondsen. 
De fondsen kunnen min of meer gezien worden als reguliere 
grondexploitaties en krijgen daarom een openbare plaats 
binnen de raadsdossiers betreffende de jaarlijkse herijkingen 
van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG).

Samenvatting sectorale ruimtelijke programma’s
In de bijlage staat een samenvatting van de ruimtelijk 
relevante raadprogramma’s en gebiedsvisies. Naast het beleid 
op hoofdlijnen is ook een overzicht gegeven van het totale 
ruimtelijke beleid meer op detailniveau. Dit overzicht is 
bedoeld als naslagwerk.

Structuurvisie als instrument
De Interimstructuurvisie wordt ingezet als beoordelingskader 
voor nieuwe ruimtelijke initiatieven. Het vormt daarmee 
de basis voor de toepassing van het Wro-instrumentarium. 
De visie ligt ook ten grondslag aan de doorontwikkeling 
van het ruimtelijke beleid en aan de uitvoering van de vele 
voorgenomen projecten.

Betrokkenheid raadsleden
Bij het planproces zijn de betrokken raadscommissies intensief 
betrokken geweest. In vijf informele bijeenkomsten konden 
raadsleden een inbreng leveren aan dit strategische document. 
Er is veel informatie uitgewisseld, in het bijzonder ook over het 
wezen van de Wro. 

Digitalisering
De Interimstructuurvisie 2009 is als pdf-bestand gepubliceerd 
op de website www.eindhoven.nl onder gemeente – beleid – 
visies & plannen.
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het digitale bestemmingsplan is inmiddels voor 
iedereen gesneden koek. maar dat geldt veel minder 
voor de digitale structuurvisie. met de wet ruimtelijke 
ordening (wro) is de aard van het bestemmingsplan niet 
echt veranderd. de digitalisering was hierbij vooral een 
technisch vraagstuk. maar met de nieuwe wro is bij de 
structuurvisie ook de inhoudelijke positie veranderd. 
en deze andere positie stelt haar eigen kaders aan de 
digitalisering van de structuurvisie. daar kampen we 
dus met een dubbel probleem.

De komst van de Wro heeft geleid tot een heroriëntatie 
van de structuurvisie. De wet heeft de structuurvisie 
nadrukkelijker als beleidsdocument geplaatst. Welke 
ontwikkelingen wil de gemeente realiseren of juist 
tegengaan? En op welke wijze denkt ze dat te gaan realiseren? 
Daarbij heeft de invoering van Grex een extra wissel 
getrokken op het structuurvisiespoor door de noodzaak om 
onderdelen van het kostenverhaal (bovenplanse verevening 
en bijdrage ruimtelijke ontwikkeling) via een vastgestelde 
structuurvisie te verankeren. Dat leidt tot een ware 
zoektocht in structuurvisieland.

Structuurvisie vormt beleidskader
Door de vernieuwde positie in de Wro is de structuurvisie 
- meer dan voorheen - het beleidskader, dat aangeeft 
waarom de gemeente van plan of bereid is een vigerend 
bestemmingsplan te herzien voor een nieuwe ontwikkeling. 
Structuurvisiebeleid gaat dus over motiveringen, 
verwachtingen, afwegingen, sturingswensen en keuzen 
daarin. De kern daarbij vormt de bestuurlijke wens om 
ontwikkelingen te realiseren (ambities), of juist af te remmen 
om kwaliteiten te behouden. Soms op hoofdlijnen, soms 
in detail. De ene keer globaal, de andere keer concreet. 
Kenmerkend voor een structuurvisie is dat vrijwel steeds 
sprake is van een mix van deze verschillende insteken. 
Insteken die kunnen leiden tot verschillende niveaus van 
beleidsformulering. Maar die ook andere eisen stellen aan 
de wijze van verbeelding en digitale raadpleging.

Het interactieve proces

John Stohr, Procesmanager strategische projecten bij BRO

Welke wensen hebt u voor de toekomst? 
En dan vooral in ruimtelijke zin? Welke 
ontwikkelingen wilt u stimuleren? En 
welke afremmen? U kunt het kwijt in de 
structuurvisie. Want deze visie is meer dan 
vroeger een beleidskader. En de vraag is: 
hoe verbeeld je dat? 
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Drie typen structuurvisie 
Binnen de mix van beleidsmogelijkheden onderscheiden we 
grofweg drie hoofdstromen:
•	 structuurvisiebeleid	gericht	op	positioneringsvragen
•	 structuurvisiebeleid	gericht	op	het	realiseren	van	nieuwe		
 ruimtelijke projecten
•	 structuurvisiebeleid	gericht	op	regie	op	ruimtelijke		
 ontwikkelingen

Deze drie hoofdstromen verschillen niet alleen in de 
onderwerpen waarover beleid wordt geformuleerd. Maar 
leiden ook tot een andere wijze van formuleren van het beleid 
en tot andere typen kaartbeelden. Daarnaast vragen ze om 
andere processen tijdens het opstellen van de structuurvisie.
In de praktijk hebben veel structuurvisies een bepaalde mix 
van deze drie hoofdstromen kennen. Maar voor de helderheid 
trekken we ze hier uit elkaar en gaan we in op de verschillen en 
de betekenis daarvan op de digitalisering en de werkprocessen.

Structuurvisiebeleid gericht op positioneringvragen
Deze structuurvisie is vooral gericht op het herijken van de rol 
en functie van de gemeente. Waar ligt haar specifieke kracht? 
Welke positie neemt ze in de regio in? Welke rol vervult ze in 
de regionale woningmarkt? Hoe is haar concurrentiepositie ten 
opzichte van de buurgemeente? Waar ligt haar economische 
kracht? Het gaat dus over de gemeentelijke ambities.
De positionering gaat ook over de eigenheid en de identiteit 
van de gemeente. De elementen waar men trots op is. 

Die men graag wil uitstralen en uitdragen. Niet onbelangrijk 
is de waardebepaling van de samenstellende delen van de 
gemeente. De kwaliteiten van het stedelijk gebied en het 
buitengebied. De positionering structuurvisie kan ook leiden 
tot nieuwe projecten of ruimteclaims, die gewenst zijn om aan 
de gemeentelijke ambities inhoud te kunnen geven.

Structuurvisiebeleid gericht op ruimtelijke projecten
De projecten structuurvisie is vooral gericht op het 
(kunnen) realiseren van noodzakelijke of gewenste nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. Zoals woningbouwlocaties, 
bedrijventerreinontwikkeling, nieuwe infrastructuur, 
ingrepen in de waterhuishouding, aanleg van nieuwe 
voorzieningen en versterken van natuur en landschap. 
De projecten structuurvisie is daarmee een sterk 
investeringsgerichte structuurvisie. Daarmee heeft deze 
een zeer sterke relatie met de Grex en het kostenverhaal. 
Wat zijn de kostendragers, wat de kostenvragers? Welke 
ontwikkelingen kunnen vallen onder de bovenwijkse 
voorzieningen? Is bovenplanse verevening mogelijk? 
Welke projecten kunnen alleen via een bijdrage ruimtelijke 
ontwikkeling worden gerealiseerd? Kunnen de noodzakelijke 
causale relaties tussen ontwikkelingen worden gelegd? Hoe 
hard zijn programma’s om proportionaliteiten goed te kunnen 
bepalen? Een projecten structuurvisie kent daarmee een 
uitgebreide uitvoeringsparagraaf. De nadruk ligt meer op 
de korte en middellange termijn dan op de langere termijn. 
Deze structuurvisie heeft een sterk operationeel karakter.

Structuurvisiebeleid gericht op regie
De regie structuurvisie is niet zozeer gericht op de eigen 
gemeentelijke projecten, maar op alle mogelijke ruimtelijke 
vraagstukken die in de gemeente aan de orde kunnen zijn 
en op de aard van de sturing die de gemeente daarop wenst 
te geven. Bij veel van deze ontwikkelingen ligt het initiatief 
niet bij de gemeente, maar bij derden. Dat kan een burger zijn, 
een ondernemer, de corporatie of een ontwikkelaar. Bij grote 
ontwikkelingen heeft de gemeente soms een actieve deelname. 
Maar veel - en zeker de kleinere - ontwikkelingen worden als 
een concreet initiatief aan de gemeente voorgelegd. Past het 
initiatief niet in het vigerend bestemmingsplan, dan zal de 
gemeente een afweging moeten maken of ze wel of niet bereid 
is het bestemmingsplan daarvoor te herzien.

De regie structuurvisie is gericht op de beleidskaders die de 
gemeente in staat moeten stellen dergelijke afwegingen te 
maken. Deze beleidskaders zijn veel minder locatiegericht, 
ze hebben een meer functiegerichte benadering. Is de nieuwe 
functionele ontwikkeling gewenst of noodzakelijk? Zo ja, 
kan het dan op die locatie en onder welke voorwaarden?
Deze vorm van structuurvisie heeft dus veel meer een 
beleidsgericht karakter.

Advies: Bepaal bij het opstarten van een structuurvisieproces eerst 
goed waarvoor de structuurvisie moet dienen. Als het een mix is van 
verschillende doelen, wat in de praktijk vaak voorkomt, zorg er dan voor 
dat de verschillende deelvragen in het proces elk een heldere plek krijgen.

Doorwerking naar de digitalisering
De verschillende typen structuurvisie hebben elk hun eigen 
accenten in de relatie tussen beleidsteksten en verbeelding.

Positionering structuurvisie: wensen en ambities
De positionering structuurvisie benoemt wensen en ambities. 
De verbeelding daarvan heeft vaak een bepaalde mate van 
abstractie, in de vorm van “sterren”, ”bollen” en “pijlen”. 
Regelmatig is sprake van overlap. Begrenzingen zijn niet 
hard. Daarnaast komen ook verbeeldingen op een ander 
ruimtelijk schaalniveau voor, bijvoorbeeld regiokaartjes, of 
juist uitdetailleringen van een bepaald gebied. Aanduidingen 
op de verbeelding kunnen ook de gemeentegrens 
overschrijden. De cartografische leesbaarheid van het 
totaalbeeld domineert over de noodzaak van afzonderlijk 
raadpleegbare geo-gerefereerde objecten. 

Projecten structuurvisie: concreetheid
De projecten structuurvisie kent een hoge mate van concreetheid. 
Zeker als er sprake is van een sterke relatie met de Grex. 
De verbeelding bevat concreet benoemde projectgebieden, 
projectlocaties, infrastructuurontwikkelingen, ruimtelijke 
reserveringen, zoekgebieden et cetera. Deze zijn vaak op 
perceelniveau begrensd en onderscheiden naar hun planstatus. 
Het zijn geo-objecten bij uitstek, waaraan een databestand van 
kenmerken is gekoppeld. Hiermee kunnen selecties worden 
gemaakt voor de verschillende vormen van kostenverhaal. 
De objectgerichte informatie is meer projectgericht dan 
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beleidsgericht. Compleetheid en juistheid van projecten 
domineren boven de cartografische leesbaarheid van de kaart 
als geheel.

Regie structuurvisie: tekstgericht
De regie structuurvisie is veel minder verbeelding gericht. 
Het is een veel meer tekstgerichte structuurvisie die voor de 
verschillende mogelijke functionele ontwikkelingen beschrijft 
op welke wijze de gemeente daarmee wil omgaan. Ruimtelijke 
differentiatie van het beleid is vaak gebaseerd op de verschillen 
in ruimtelijk-functionele karakteristieken binnen het stedelijk 
gebied of het landelijk gebied. De verbeelding is dan ook 
primair een grondgebieddekkende “gebiedenkaart”. Daar 
kunnen ook projectaccenten op voorkomen, maar die zijn 
een toevoeging daarop. De raadpleegbaarheid zal meer vanuit 
de functie ontwikkelingsvragen plaatsvinden (vanuit het 
initiatief) dan vanuit de locatie. Zoals: Ik wil een bepaalde 
ontwikkeling realiseren. Kan dat op deze locatie? In plaats 
van: Op deze locatie is die ontwikkeling gewenst of mogelijk.

Advies: De aard van de verbeeldingen bij een structuurvisie 
kan zeer divers zijn. Als het projectgerichte informatie betreft, 
heeft het de voorkeur om vanaf de start in een GIS-omgeving te 
werken. Projectinformatie wordt immers ook gehanteerd voor de 
beleidsordening en vooral voor de uitvoeringsparagraaf en het 
kostenverhaal. In de andere situaties heeft het de voorkeur om 
eerst in een meer cartografisch gericht tekenpakket te werken en 
het eindresultaat pas objectgericht te maken.

Een extra aandachtspunt bij alle structuurvisie verbeeldingen vormt de 
aard en leesbaarheid van de ondergrond. Deze moet voldoende concreet 
zijn om aanduidingen ruimtelijk te kunnen plaatsen. Maar ook 
globaal genoeg om geen discussie op perceelsniveau te hoeven aangaan.

Doorwerking naar de processen
De drie typen structuurvisies hebben hun eigen proces-
kenmerken bij het opstellen van de visie. De rol van het 
college, de raad, de ambtelijke organisatie, burgers en het 
maatschappelijk middenveld in het proces is verschillend. 
En ook de aard van de informatie die ten grondslag ligt aan 
de beleidskeuzen. Dat werkt weer door naar de kaartbeelden 
en de daarbij behorende digitaliseringprocessen.

Positionering structuurvisie - sterk bestuurlijke insteek
De positionering structuurvisie heeft een sterk bestuurlijke 
insteek. De kern vormt de bestuurlijke wens van het college 
om een “statement” te maken ten aanzien van hun visie op 
de toekomst van de gemeente. Daarbij horen ook overleg 
met maatschappelijke groeperingen, rondetafelconferenties, 
publieksacties en marketingactiviteiten. In de aanpak speelt 
de grafische verbeelding een belangrijke rol. Structuurbeelden 
en wenslijnen groeien schetsmatig. Planobjecten worden 
regelmatig aangepast. De bestuurlijke ambities moeten 
grafisch “leesbaar” zijn. Tot en met het laatste bestuurlijke 
overleg kunnen structurele aanpassingen plaatsvinden.
Schetsmatige aanduidingen op handmatige studiekaart-
beelden blijken bij “digitalisering” toch anders geïnterpreteerd 

te moeten worden. Het gaat niet zozeer om de feitelijkheid 
van de kaart, maar om de beleidsemotie die het kaartbeeld 
oproept. Door het dominante belang van de grafische 
kwaliteiten van de aanduidingen verdient het de voorkeur 
om tijdens het proces te werken met tekenprogramma’s die 
deze grafische kwaliteiten snel kunnen verbeelden. Pas bij 
de eindkaart wordt overgegaan op een objectgestructureerde 
kaart in een geo-omgeving. De meeste GIS-pakketten bieden 
momenteel nog te weinig grafische mogelijkheden om vanaf 
de start in een GIS-omgeving te werken.

Projecten structuurvisie - sterk projectgerichte aanpak 
Bij een projecten structuurvisie zien we een ander proces. 
De meeste projecten zijn in een eerdere fase al een keer 
benoemd en in meer of mindere mate bestuurlijk al verankerd. 
Procesmatig is dit een veel ambtelijker traject. Daar spelen met 
name de projectorganisatie en realisatiegerichte afdelingen 
van een gemeente een belangrijke rol. Hoe krijgen we alle 
projecten goed in beeld? Zijn alle relevante gegevens daarvan 
bekend? Is de status van elk project helder?
Planeconomen hebben een belangrijke rol door de gerichtheid 
op uitvoering. Bestuurlijke discussie is vooral gericht op de 
bestuurlijke hardheid van projecten waarvan de status nog niet 
duidelijk is. Het gaat vooral over financieringsvraagstukken 
en de daarvoor noodzakelijke inzet vanuit de algemene 
middelen en de financiële risico’s. Gezien de financiële 
belangen van de gemeente (kostenverhaal) vindt tijdens 
dit proces niet of nauwelijks overleg plaats met derden.

Door de sterk projectgerichte aanpak leent deze vorm van 
structuurvisie zich uitstekend om vanaf het begin af aan in 
een GIS-omgeving onder te brengen. Projecten zijn vrijwel 
altijd concreet begrensd. Per project kan een structureel 
databestand worden samengesteld waarmee ook gerekend 
kan worden. Er kunnen eenvoudig selecties van projecten 
worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het kostenverhaal. Ook 
communicatief verwacht men voor dit type structuurvisie 
concrete kaartinformatie. 

Advies: De ervaring leert dat het wel van belang is vanaf het begin 
te zorgen voor een goede dataset per object. Denk vooraf na waarop 
eventueel selecties moeten worden gemaakt en welke rekendata 
gegenereerd moeten kunnen worden.Zorg ervoor dat de betreffende 
verantwoordelijke afdeling bij de gemeente de daarvoor noodzakelijke 
projectinformatie ook op tijd aanlevert.

Regie structuurvisie - primair beleidstekst gericht
De regie structuurvisie is primair beleidstekst gericht. 
Welke sturing wil de gemeente geven aan ontwikkelingen? 
Welke invloed wil ze daarop uitoefenen? En welke 
verantwoordelijkheden neemt ze daarbij? De regie 
structuurvisie gaat veel meer in op de wijze waarop de 
gemeente met ontwikkelingen wil omgaan. Het kaartbeeld 
is er eigenlijk voor om differentiaties binnen dat beleid 
ruimtelijk te kunnen situeren. Het proces van totstandkoming 
bij een regie structuurvisie is deels bestuurlijk, deels ambtelijk. 
College van B&W en/of gemeenteraad geven bij de start aan 
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wat de onderwerpen zijn, waarop ze graag meer regie wensen, 
of juist meer ruimte willen bieden. In het ambtelijk traject 
kan vervolgens per beleidsveld worden bepaald wat dat 
betekent voor de rolverdeling van partijen op dat onderwerp. 
En welke rol en verantwoordelijkheid de gemeente op dat 
type ontwikkeling op zich moet of kan nemen. Welke 
toetsingskaders gaat de gemeente daarbij hanteren? Welk 
instrumentarium moet ze daartoe ter beschikking hebben?
Het daarbij behorende kaartbeeld is een gebiedenkaart, 
gemeentedekkend, dat in de loop van het proces ontstaat en 
uitstekend in een GIS-omgeving objectgericht kan worden 
opgesteld. Bij dit type structuurvisie is een koppeling van 
beleidskeuzen naar relevante gebieden gewenst. Maar ook 
van de gebieden naar de daarvoor relevante beleidsuitspraken.

Advies: Bepaal vooraf de verantwoordelijkheden en rollen in het 
proces om een structuurvisie op te stellen. Wanneer betreft het 
informatieverstrekking, wanneer gaat het om beleidskeuzen, 
wanneer om belangenbehartiging? De verschillende accenten die een 
structuurvisie kan hebben, al dan niet in combinatie, vragen steeds om 
een eigen maatwerkproces. Een min of meer technisch stappenplan, dus 
in welke volgorde moet je wat doen om het juiste eindproduct te krijgen, 
bestaat daardoor niet.

Samenvattend
De structuurvisie is een niet vast omlijnde planfiguur, die wat 
betreft inhoud, proces en digitale vormgeving zeer divers kan 
zijn. Die diversiteit wordt niet bepaald door het ontbreken 

van een inhoudelijk wettelijk kader. De structuurvisie is 
een beleidsdocument dat grote verschillen in doelstelling, 
betekenis en inzetbaarheid kan hebben. Daarom is de 
wettelijke “vaagheid” van de planfiguur structuurvisie 
noodzakelijk. En daarmee kan ook geen duidelijk 
stappenadvies voor het opstellen en op de juiste wijze 
digitaal maken van een structuurvisie worden gehanteerd.

doelgericht ben je



Zelfs een sterrenkok heeft soms een recept 
nodig. En dat geldt ook voor professionals in 
de ruimtelijke ordening. Al heb je nog zo veel 
talent. Om dat talent efficiënt in te zetten, is 
het handig om de boel op papier te hebben. 
Een recept loodst u naar het gewenste 
resultaat. Daarom vindt u hiernaast een 
recept voor de digitale opbouw.

velen vinden het maken van een digitale structuurvi-
sie een uitermate lastige zaak. vooral het gebruik van 
complexen leidt regelmatig tot wanhoop. hoewel het ge-
bruik van complexen in de meeste gevallen niet complex 
is, is een goed begrip van de systematiek van het informa-
tiemodel voor structuurvisies essentieel voor succes. 
in dit artikel wordt uitgelegd waarom de opbouw van 
een digitale structuurvisie wezenlijk anders is dan die 
van een digitaal bestemmingsplan of gebiedsgericht be-
sluit. daarnaast wordt de systematiek uitgelegd en een 
eenvoudig “universeel recept” voor het maken van een 
digitale structuurvisie uit de doeken gedaan.

Waarom is een structuurvisie is geen bestemmingsplan 
De opbouw van een digitale structuurvisie verschilt 
wezenlijk van de opbouw van een digitaal bestemmings-
plan of gebiedsgericht besluit. Dat is ook logisch, want 
het zijn zeer verschillende instrumenten. 

Een bestemmingsplan regelt wat er op een bepaalde 
plek kan en mag. Het eenduidig vastleggen van de 
regels op een bepaalde plek bepaalt de opbouw van 
een digitaal bestemmingsplan. De specifieke aard 
van bestemmingsplannen en de grote historie in de 
uitvoeringspraktijk heeft ertoe geleid dat op voorhand 
bekend is wat voor soort informatie opgenomen wordt 
in een bestemmingsplan. Zo wordt onder andere altijd 
gewerkt met bestemmingen, is er doorgaans sprake van 
bouwvlakken en is meestal sprake van lokale nadere 
inperkingen of uitbreidingen van de bestemmingen. 
Door deze voorkennis is het mogelijk om hiervoor een 
informatiemodel te structureren en via de verschillende 
objecttypen de informatie sneller toegankelijk te maken. 

Ook een gebiedsgericht besluit zoals een projectbesluit 
regelt wat op een bepaalde plek kan en mag, maar er is op 
voorhand veel minder bekend over het soort informatie 
dat wordt opgenomen. Daardoor is er gekozen voor een 
veel eenvoudiger informatiemodel met veel minder 
verschillende objecttypen.

De digitale opbouw
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Een structuurvisie vormt meer een onderlegger onder de 
ruimtelijke ordening, waarbij inhoudelijke of ruimtelijke 
verbanden worden gelegd tussen de verschillende 
onderdelen (beleidsuitspraken). De beleidsuitspraken 
kunnen inhoudelijk over vrijwel elk onderwerp gaan. 
Ook hier is op voorhand weinig bekend over het soort 
informatie dat is opgenomen. Gezien het grote belang van 
de verbanden in de structuurvisie is het informatiemodel 
zo gestructureerd dat de verbanden snel inzichtelijk 
gemaakt kunnen worden (mits de maker het model goed 
heeft toegepast en die informatie daadwerkelijk in het plan 
heeft opgenomen).
De makers van het informatiemodel hebben zich grote 
moeite getroost om de structuur van het model zo in te 
richten dat de verbanden snel inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden. Daarom is het een gemiste kans dat de landelijke 
voorziening RO-Online deze verbanden niet toont. Het 
is dan ook niet zo verwonderlijk dat veel plannenmakers 
weinig doordrongen zijn van het belang om de verbanden 
goed aan te brengen door een duidelijke objectenstructuur.

Structuurvisie digitaal: het concept
Het digitaal maken (modelleren) van een structuurvisie 
bestaat uit het benoemen van de objecten en de 
eigenschappen daarvan.

Naast het object dat het gehele plangebied (Structuurvisie-
plangebied) beschrijft heeft een structuurvisie nog 

twee typen objecten: Structuurvisiegebied en Structuur-
visiecomplex. Provinciale structuurvisies kennen nog 
objecten van het type Structuurvisieverklaring. Objecten 
van deze typen worden vaak losjes aangeduid met 
‘gebieden’, ‘complexen’ en ‘verklaringen’. In dit artikel 
wordt dit losse spraakgebruik ook gehanteerd, maar worden 
deze woorden wel steeds vet gedrukt als het om deze 
objecttypen gaat. Verklaringen worden niet steeds apart 
benoemd omdat dit “gewone objecten” zijn, maar 
met minder verplicht op te nemen informatie.
Deze gebieden, complexen en (provinciale) verklaringen 
vormen de bouwstenen van een digitale structuurvisie. 
De kunst is om ze op zo’n wijze te stapelen, dat er voor 
de gebruiker van het plan een heldere en doorzichtige 
structuur met meerwaarde ontstaat. De praktijkrichtlijnen 
geven weinig inzicht in deze kunst. Ze zijn vooral 
normstellend geschreven en bevatten daarom eenduidige, 
maar slecht te begrijpen definities, zoals die van het 
complex: “een samenstelling van objecten binnen één 
structuurvisieplangebied, waarop één of meerdere 
beleidsuitspraken betrekking hebben en waarbij op het 
niveau van de samenstellende delen (gebieden en/of andere 
complexen) verschillende specifieke beleidsuitspraken 
gedaan worden”.
Toch is het stapelen niet zo moeilijk. Allereerst is het 
belangrijk om te begrijpen waaruit de bouwstenen 
(objecten) nu eigenlijk bestaan. Elk object is een 
samenhangend geheel van de volgende elementen:

•	 0,1	of	meerdere	aantallen	beleidsuitspraken	
 (dus een stuk tekst);
•	 0,1	of	meerdere	aantallen	toelichtingen	
 (dus een stuk tekst);
•	 Een	geografische	duiding	
 (in de tekst, of als geometrie;
•	 Metakenmerken	
 (attributen als naam, thema, provinciaal belang, etcetera);
•	 Bij	complexen: verwijzingen naar andere objecten.
Welke elementen hier verplicht zijn (en in welke aantallen) 
hangt af van het soort structuurvisie (gemeentelijke-, 
provinciale- of rijksstructuurvisie) en het soort object. 
Hierdoor blijven de objecten erg abstract. Het helpt om te 
denken in termen als “een object is een (beleids)uitspraak 
die geldt voor een bepaald gebied”. Bij het concreet werken 
met de objecten kan daarna (binnen de grenzen van de 
praktijkrichtlijn) worden gespeeld met de vuistregel door 
het begrip ‘een bepaald gebied’ of ‘(beleids-)’, of zelfs 
‘(beleids-)uitspraak’ hieruit weg te laten .
In een complex worden uitspraken gedaan die gelden voor 
meerdere objecten (complexen of gebieden), mits tekstueel 
van toepassing. Uit deze uitspraak volgt logischerwijs dat er 
blijkbaar een reden is om die objecten niet samen te nemen 
tot 1 object. De meest voorkomende reden is natuurlijk 
dat er voor die objecten verschillende (beleids)uitspraken 
worden gedaan.
In de praktijk kunnen de objecten zo groot of klein gemaakt 
worden als gewenst. Uiteindelijk moet de gebruiker een 

meerwaarde kunnen ervaren door een heldere opdeling. 
Zoals een boek of artikel wordt opgedeeld in hoofdstukken 
en paragrafen, zo wordt een structuurvisie opgedeeld in 
complexen en gebieden.

Structuurvisie digitaal: de onderdelen
Volgens de praktijkrichtlijnen horen er verschillende 
documenten bij een structuurvisie. Voor elk type 
structuurvisie is het aantal op te nemen documenten (0, 1, 
of meerdere) per type document verschillend, op basis van 
de praktijkrichtlijn behorende bij die structuurvisie en de 
Standaard Toegankelijkheid (STRI2008). 
Veel verwarring bestaat ook over het beleid en de 
toelichting. Omdat in veel structuurvisies toelichtende 
tekstpassages en beleidsuitspraken in een lopende tekst 
zijn opgenomen is er geen sprake van een aparte toelichting 
in een apart document. Er is precies een document waarin 
toelichting en beleidstekst beide zijn opgenomen. In de 
koppeling van het object aan de tekst (in de gml dus) wordt 
aangegeven of het een toelichting of beleidstekst betreft.

Structuurvisie digitaal: de praktijk
Structuurvisie: Parkeren in Gemeente Durperland
De zeespiegel stijgt almaar verder. Overmatig en onnodig 
autogebruik is daarvan de oorzaak. Gemeente Durperland 
wil het autogebruik tegengaan door een restrictief parkeerbeleid. 
De gemeente wil dat er alleen nog geparkeerd mag worden 
buiten de bebouwde kom. In de kernen Rowijk, Datumveld moet 
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het parkeren onmogelijk worden, behalve voor invaliden. In 
Aanduidingerdam is het streven om in het geheel niet meer te 
parkeren. In de parkeergarages binnen de kernen mag dan 
alleen geparkeerd worden door elektrisch aangedreven auto’s.

Meestal worden structuurvisies nu digitaal gemaakt op de 
meest eenvoudige manier, namelijk met twee objecten:
een Structuurvisieplangebied (het hele plan), en een 
Structuurvisiegebied (ook het hele plan). Deze wijze van 
werken is wel eenvoudig en aan de wettelijke verplichting 
is voldaan, maar het biedt aan de gebruiker geen enkele 
meerwaarde boven een losse PDF. 
Het is ook mogelijk om de structuurvisie zo te modelleren 
dat er wel een meerwaarde ontstaat voor de gebruiker. 
Deze meerwaarde komt bij dit voorbeeld niet zo tot z’n 
recht doordat deze structuurvisie wel erg klein is. Naarmate 
een structuurvisie groter en veelomvattender wordt, neemt 
de meerwaarde van een goede modellering steeds meer toe.
Een structuur die wel meerwaarde biedt, kan opgebouwd 
worden door te beginnen met een complex “Gemeente 
Durperland” dat het beleid en de toelichting bevat die op 
de gehele gemeente slaan (1e drie zinnen). Vervolgens kan 
er een complex “Rowijk en Datumveld” en een complex 
“Aanduidingerdam” worden gemaakt. Deze gebieden 
maken onderdeel uit van (zijn kinderen van) het complex 
“Gemeente Durperland”. Daardoor gelden de daarbij 
behorende beleidsuitspraken (de 1e drie zinnen) ook voor 
de kernen, voor zover tekstueel van toepassing. Dat geldt 
bijvoorbeeld niet voor “parkeren buiten de bebouwde kom”. 

Tot slot wordt er nog een gebied “parkeergarages binnen de 
kernen” gemaakt. Dit gebied maakt onderdeel uit van de 
complexen “Rowijk en Datumveld” en “Aanduidingerdam”
Als variant kan overwogen worden om nog een gebied 
“buiten de bebouwde kom” op te nemen, dat deel uitmaakt 
van het complex “Gemeente Durperland”. Als bekend 
is dat er alleen parkeergarages zijn in Datumveld en 
Aanduidingerdam, dan kan het complex “Rowijk en 
Datumveld” gesplitst worden in een complex “Datumveld” 
en een gebied “Rowijk”. Het gebied “parkeergarages 
binnen de kernen” wordt dan onderdeel van de complexen 
“Datumveld” en “Aanduidingerdam” .
Dit voorbeeld is redelijk eenvoudig digitaal te maken met 
een beperkt aantal varianten (bedenk er zelf ook een paar!) 
In de praktijk weten beleidsmakers altijd weer constructies 
te bedenken, die niet eenvoudig gevangen kunnen worden 
in een duidelijke objectenstructuur. Het is belangrijk om 
de beleidsmedewerkers daarom zelf de objectenstructuur 
te laten bedenken en onderhouden. Zoals blijkt, is een 
structuurvisie is dus op vele manieren te modelleren. De 
ene manier kan wel beter zijn dan de andere. Uiteindelijk 
is het net als bij een boek of artikel een hele kunst om een 
indeling te bedenken die recht doet aan de inhoud.

Overwegingen
Het is belangrijk goed na te denken over de mate waarin 
een object nu representatief is voor de toekomst. Wat 
gebeurt er met het beleid voor het object “parkeergarages 
binnen de kernen” als er een parkeergarage wordt 

bijgebouwd? Geldt dat dan ook voor die nieuwe parkeer-
garage? Waarschijnlijk wel, mits we die parkeergarages 
niet op kaart hebben gezet. Dan zou de gebruiker kunnen 
concluderen dat het beleid alleen voor de op kaart 
afgebeelde garages geldt.
In principe is een structuurvisie een verzameling objecten, 
die al dan niet een geografische begrenzing kennen. 
Daarmee is er nog geen kaart. Daarmee verschilt een 
structuurvisie ook wezenlijk van een bestemmingsplan 
dat feitelijk geheel op kaart afgebeeld staat. Het tonen 
van een digitale structuurvisie is dan ook nog niet zo 
eenvoudig. De kaart hoeft helemaal geen eerste of zelfs 
maar goede ingang te zijn. Wanneer alle objecten van een 
structuurvisie tegelijkertijd afgebeeld worden, krijgen 
we in het algemeen een ratjetoe van over elkaar heen 
liggende objecten (kijk voor mooie voorbeelden eens op 
www.ruimtelijkeplannen.nl). Conceptueel gezien is de 
objectenstructuur een betere ingang op de structuurvisie, 
waarbij dan via het object kan worden doorgeklikt naar de 
bijbehorende tekst en de bijbehorende afbeelding op kaart. 
Zo’n ingang is wel weer vrij abstract en vraagt begrip van 
de standaarden. Een structuurvisie is wel inzichtelijker 
te maken met kaarten door objecten die bij elkaar op een 
kaart horen te verzamelen onder een extra complex met de 
naam van de kaart. Alle geometrie van de onderliggende 
objecten moet dan wel gekoppeld worden aan dit complex. 
Het wordt niet “automatisch” overgenomen. De objecten 
hebben alleen betekenis binnen het plan zelf. Dat wil 
zeggen dat het object “Gemeente Durperland” uit deze 

structuurvisie in principe helemaal niets te maken 
heeft met het object “Gemeente Durperland” uit een 
andere structuurvisie. Vanuit het oogpunt van goed 
gegevensbeheer en duidelijkheid naar de gebruikers 
is het zinnig objecten gedeeltelijk te standaardiseren. 
Bijvoorbeeld door alle objecten “Aanduidingerdam” 
eenzelfde geometrie te geven.

Structuurvisie digitaal: het recept
Stel voor het daadwerkelijke schrijven al de 
objectenstructuur op. Vul vervolgens de objecten met 
teksten, geometrie en metakenmerken. Denk bij het 
maken van de structuur in een hiërarchie van objecten. 
Op het hoogste niveau is er een object dat over het gehele 
plangebied gaat (dus over alle daaronder vallende objecten), 
op het laagste niveau zijn er zoveel mogelijk concrete 
gebieden opgenomen. Splits het beleid uit over veel 
objecten (meestal complexen), want objecten samenvoegen 
is makkelijker dan objecten splitsen. Controleer steeds 
de structuur door bij elk object te controleren of al het 
daarvoor geldende beleid gevonden kan worden door 
in de structuur omhoog te gaan, zonder daarbij weer 
naar beneden te gaan. In deze zin zit een belangrijke 
meerwaarde van digitale structuurvisies met een goede 
structuur verborgen. Als iemand slechts geïnteresseerd op 
in het beleid op “parkeergarages binnen de kernen”, dan 
hoeft deze persoon alleen de tekst van dat object en de 
bovenliggende objecten te lezen. De rest kan zonder zorgen 
om iets te missen worden overgeslagen. 
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 1 In bijvoorbeeld een inleiding van een structuurvisie worden algemene 
uitspraken gedaan die gelden voor alle onderliggende objecten. Tussen 
die onderliggende objecten zijn er altijd wel een paar te vinden waarvoor 
zo’n algemene uitspraak niet relevant is. Die uitspraak is daar dan ook 
niet van toepassing.
2 Een objectenstructuur leent zich slecht voor een tekstuele uitleg. Voor 
een goed begrip is het handig om de objectenstructuur uit te tekenen in 
een diagram. Elk complex wijst daarin d.m.v. een pijl naar elk gebied 
dat bij dat complex hoort.

keuzes wil je



De provincie Noord-Brabant is een 
dynamische provincie. In het stedelijk en 
het landelijk gebied verandert er veel. In 
de Structuurvisie RO geeft de provincie 
aan hoe zij omgaat met deze ruimtelijke 
opgave. Gemeenten krijgen een grotere 
verantwoordelijkheid voor hun eigen 
grondgebied. De provincie focust zelf op 
een aantal opgaven: gebiedsontwikkeling, 
beschermen van waarden, zorgvuldig 
ruimtegebruik en regionale afspraken.

noord-brabant heeft haar provinciale structuurvisie 
ruimtelijke ontwikkeling volledig digitaal opgebouwd 
en beschikbaar gemaakt.

Wat is een structuurvisie?
De structuurvisie is de visie van de provincie Noord-Brabant 
op de inrichting van de ruimte in Brabant in 2025. In de visie 
staat ook welke acties de provincie onderneemt om haar 
ruimtelijke doelen te realiseren. De visie is bindend voor het 
ruimtelijk handelen van de provincie. Ze vormt de basis voor 
de manier waarop de provincie de instrumenten inzet die 
de Wet ruimtelijke ordening biedt. Dat zijn bijvoorbeeld de 
verordening, bestuurlijke afspraken en het inpassingsplan. 
De structuurvisie is nu in ontwerp gereed. De komende 
maanden (22 maart tot en met 10 mei) is er de mogelijkheid 
om een reactie te geven in het kader van de wettelijke 
inspraakprocedure. 

Hoe verhoudt de visie zich tot de Wet op de ruimtelijke 
ordening?
Met de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro, 2008) 
is de provinciale goedkeuringsbevoegdheid voor 
bestemmingsplannen komen te vervallen. Als de provincie 
wil dat haar beleid direct doorwerkt naar gemeenten, moet 
dat vooraf in een verordening worden vastgelegd. De 
structuurvisie zelf heeft die werking niet meer. 

Naast de verordening heeft de provincie daarom meer 
instrumenten om actief haar doelen te bereiken: 
bijvoorbeeld de opstelling van een inpassingsplan. De 
provincie maakt van dit nieuwe instrument in een aantal 
gevallen zeker gebruik, bijvoorbeeld voor de herinrichting 

Interbestuurlijke uitwisseling 
en doorwerking

Gertjan Koolen, Projectleider structuurvisie en Mathijs Ransijn, 
Projectleider digitale Wro bij de Provincie Noord-Brabant
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van de Overdiepse Polder, waar bij extreme waterstanden 
het overtollige rivierwater snel afgevoerd moet worden. De 
provincie maakt ook een inpassingsplan om het Agro-Food 
Cluster bij Dinteloord te realiseren.

Waarom een nieuwe structuurvisie?
De provincie Noord-Brabant is een dynamische provincie. 
Deze dynamiek gaat gepaard met forse veranderingen in de 
Brabantse ruimte, zowel in het stedelijk als in het landelijk 
gebied. In de Structuurvisie RO geeft de provincie aan hoe 
zij omgaat met de ruimtelijke opgave. 

Trends zoals klimaatverandering, economische 
specialisatie, achteruitgang van biodiversiteit en een 
afnemende bevolkingsgroei zorgen dat de wensen 
over wonen, werken en recreëren in Noord-Brabant 
veranderen. Zo is er veel aandacht voor de woonwensen 
en de leefbaarheid in de dorpen en steden, de behoefte aan 
gebiedseigenheid en identiteit van stad, dorp en landschap 
en klimaatverandering. 

Noord-Brabant wil blijven ontwikkelen, tegelijkertijd stelt 
de provincie eisen aan de kwaliteit van de leefomgeving. 
Daarom gaat de provincie meer dan voorheen duurzaam 
en zorgvuldig om met de leefomgeving en de ruimte. Ze 
wil een goede relatie creëren tussen wonen en werken in 
de stedelijke omgeving en een groene landelijke omgeving 
daarbuiten.

Wat is de rol van de provincie?
De provincie Noord-Brabant kiest nadrukkelijk 
voor het subsidiariteitsbeginsel. Zij doet geen werk 
dat medeoverheden ook kunnen doen en werkt 
samen met andere partijen met respect voor elkaars 
verantwoordelijkheid, rol en taak. 

Gemeenten krijgen dus een grotere verantwoordelijkheid 
voor hun eigen grondgebied. De provincie focust zelf op 
een aantal opgaven: gebiedsontwikkeling, beschermen 
van waarden, zorgvuldig ruimtegebruik en regionale 
afspraken.

In sommige gebieden staat zoveel te gebeuren bij meerdere 
gemeenten dat de provincie daar extra aandacht aan geeft. 
Allereerst de provinciale gebiedsontwikkelingen. Vaak 
zijn dat gebieden met mooie landschappen, waar nieuwe 
ontwikkelingen een plek moeten krijgen. Bijvoorbeeld 
een nieuw bedrijventerrein op de Brabantse Wal of nieuwe 
wegen door het Dommeldal bij Eindhoven. De provincie 
wil daar nieuwe kwaliteiten maken.

Daarnaast wil de provincie belangrijke en onvervangbare 
waarden beschermen. Daarom stelt ze een verordening 
op voor de Ecologische Hoofdstructuur, de cultuur- 
en aardkundige waarden en de bescherming van de 
kernkwaliteiten in de nationale landschappen in 
Noord-Brabant. 

Gemeenten hebben veel ruimte voor ontwikkeling. Voorwaarde 
is wel dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de ruimtelijke 
kwaliteit. De provincie vindt het belangrijk dat gemeenten 
bij ruimtelijke afwegingen het principe van zorgvuldig 
ruimtegebruik toepassen. Gemeenten moeten bij ontwikkelingen 
zorgvuldig omgegaan met de ruimte en de waarden die in 
een gebied aanwezig zijn. Daarnaast wil de provincie dat de 
initiatiefnemer zorgt voor een investering in het landschap 
waardoor het verlies aan omgevingskwaliteit wordt beperkt. 

De provincie kiest voor regionale samenwerking en 
afstemming in vier regio’s. Ze stimuleert de samenwerking 
tussen de gemeenten, Rijk en waterschappen in deze regio’s 
en legt afspraken vast in een strategische regionale agenda. 
De provincie is partner en neemt een deel van de afspraken 
voor haar rekening. Als regisseur zorgt zij ervoor dat 
regionaal samenwerkende gemeenten onderling afspraken 
maken over de te ontwikkelen landschapskwaliteit, 
infrastructuur, omvang en kwaliteiten van woon- en 
werkgebieden en de profilering van voorzieningencentra. 

Hoe maak je een ontwerp structuurvisie met een digitale 
bril op?
Het maken van de ontwerp structuurvisie is met een digitale bril 
op gedaan. Dat betekent dat de verbinding tussen kaart en tekst 
centraal staat. Vaak is de kaart voor de gebruiker de primaire 
ingang om het plan te raadplegen. De tekst is daarom aan de 
hand van de legenda-eenheden van de kaart opgeschreven.

Dat is wezenlijk anders dan voorheen. Als voorbeeld: het 
ruimtelijke beleid voor natuur was beschreven aan de 
hand van de gebruikers. Waarmee moet een boerenbedrijf 
of een recreatiebedrijf rekening houden in de Ecologische 
hoofdstructuur of juist daarbuiten? De redenering is nu 
omgedraaid: per gebied is beschreven wat de provincie wil 
en hoe zij dat wil realiseren.

Ook bij het schrijven van de teksten is er rekening mee 
gehouden dat mensen ze op een scherm moeten lezen. Dus 
korte teksten, heldere boodschappen en goed op te knippen 
teksten in blokken en koppen.

Het schrijven van de teksten en het maken van de kaarten 
zijn twee losse processen. De teksten zijn in eerste instantie in 
Word gemaakt en in een laat stadium in DeztaPlan gezet om 
de uitvoer cf. de STRI makkelijk te maken. Op allerlei kleine 
uitzoekdingen na, was dat een goedlopend proces.

De kaarten zijn door de Provincie zelf gemaakt in ArcGIS. 
Als de kaarten helemaal goed zijn, coderen we ze met behulp 
van PRIMA cf. de RO-Standaarden. Ook dat coderen is een 
goedlopend proces.

Hoe is de ontwerp structuurvisie raadpleegbaar gemaakt?
De ontwerp structuurvisie is het eerste strategische plan van de 
provincie Noord-Brabant dat moet voldoen aan de eisen die de wet 
ruimtelijke ordening per 1 januari 2010 stelt aan digitale plannen.
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Het goed verbeelden van een provinciale structuurvisie is 
een minder makkelijk proces. De provincie gebruikt twee 
sporen. Het eerste spoor is de verbeelding van de visie op 
de Brabant-site in een eigen digitale raadpleegomgeving. 
Daarvoor gebruiken we een voor weergave geoptimaliseerde 
database (Oracle Spatial met ArcSDE). In deze database zitten 
niet alle IMRO-attributen, maar is het wel mogelijk om de 
verbeelding exact zo in te regelen als we willen. Vooral bij een 
structuurvisie zijn de kaartbeelden heel belangrijk en besteden 
we van oudsher veel tijd om het ‘plaatje’ mooi te krijgen.

De tweede verbeelding loopt (uiteraard) via de publicatie 
van het plan cf. de STRI en de daaruit volgende verbeelding 
op RO-Online. Groot nadeel van deze route is natuurlijk 
dat vormvrije plannen zoals structuurvisies nog niet goed 
verbeeld worden door RO-Online. Op dit moment lossen we 
dat voor een deel op door de plankaarten ook als illustratie 
toe te voegen aan het plan. Daarnaast hebben we ook nog 
échte ‘artistieke’ afbeeldingen (kaarten) gemaakt die we 
óók als illustratie toevoegen aan het plan.

Uiteindelijk hebben we dan vier soorten geo-informatie.
1. Geo-objecten, vastgelegd in de GML.
2. De digitale verbeelding van de GML 
 (dynamische kaarten in een viewer).
3. De analoge verbeelding van de GML (opgenomen als
  statische (digitale) kaarten (PDF/PNG) in het planbestand).
4. Mooie ‘illustratieve’ kaarten in de plantekst; 

 soms gebaseerd op, en met de thema’s uit de geo-objecten;  
 soms ook met hele andere, nieuwe schetskaarten. 
 Deze illustraties voegen we ook toe aan het planbestand.

Door VROM en de provincies wordt er hard aan gewerkt 
om provinciale structuurvisies en verordeningen toch te 
kunnen verbeelden op RO-Online. Daarvoor wordt op 
dit moment gebouwd aan extra functionaliteiten in RO-
Online. Noord-Brabant doet daar volop aan mee. Als de 
resultaten zo goed zijn als we hopen dat ze worden, dan 
kan het zijn dat we op termijn onze eigen verbeelding op 
de Brabant-site gaan vervangen door de verbeelding van 
RO-Online (via WMS/WFS).

Voor meer informatie, kijk op www.brabant.nl/structuurvisie en 
www.brabant.nl/verordening

inzicht vormt je
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De eerste jurisprudentie over de 
elektronische ter inzage legging van een 
bestemmingsplan is binnen. De Afdeling 
heeft aangegeven dat in ieder geval die 
stukken op elektronische wijze bij het plan 
ter inzage moeten worden gelegd waarnaar 
in de toelichting en planregels wordt 
verwezen. Analoge bijlagen moeten ter 
inzage worden gelegd als die redelijkerwijs 
nodig zijn voor de beoordeling van het 
ontwerpplan. Of hiermee alles duidelijk 
is, is maar de vraag.

in de eerste uitgave ‘agenda 2010’ in november 2009 van 
onze nieuwe vereniging hebben wij u geïnformeerd over 
de elektronische ter inzage legging en de bijbehorende 
stukken bij een bestemmingsplan. inmiddels heeft de 
afdeling bestuurs-rechtspraak van de raad van state 
haar eerste uitspraak gedaan over dit onderwerp (ljn: 
bk5082, raad van state, 200901438/1/r3). 

In deze zaak ging het om de beantwoording van de vraag of 
de onderzoeksrapporten die zijn opgesteld ten behoeve van 
het plan, zoals het akoestisch onderzoek en de distributie-
planologische onderzoeken (dpo’s), ten onrechte niet langs 
elektronische weg beschikbaar zijn gesteld.

In artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet 
ruimtelijke ordening (hierna: Wro) is, voor zover hier 
van belang, bepaald dat op de voorbereiding van een 
bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing is, met dien 
verstande dat het ontwerp-besluit met de hierbij behorende 
stukken tevens langs elektronische weg wordt beschikbaar 
gesteld. In artikel 3:11, eerste lid, van de Awb is bepaald 
dat het bestuursorgaan 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 legt. 

De Afdeling overweegt hierover: “de zinsnede “met de 
hierbij behorende stukken” in artikel 3.8, eerste lid, onder 
a, van de Wro wijkt af van de zinsnede “met de daarop 
betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn 
voor een beoordeling van het ontwerp” die is opgenomen in 
artikel 3:11, eerste lid, van de Awb. Laatstgenoemde zinsnede 
heeft in ieder geval mede betrekking op de onderliggen-
de stukken, waaronder de onderzoeksrapporten, met 
betrekking tot het ontwerp.”

Redactie Provero
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Verder overweegt de Afdeling: “Uit de geschiedenis van 
de totstandkoming van de Invoeringswet Wet ruimtelijke 
ordening (Kamerstukken II 2006/07, 30 938, nr. 3, blz. 46) 
blijkt dat bewust is gekozen voor het verschil in terminologie 
en dat de wetgever ervan uitgaat dat de zinsnede “met de 
hierbij behorende stukken” in artikel 3.8, eerste lid, onder a, 
van de Wro uitsluitend ziet op het ontwerp-bestemmingsplan 
met de daarbij behorende toelichting. 
Gelet op het vorenstaande moet genoemde bepaling aldus 
worden uitgelegd dat deze in ieder geval de verplichting 
inhoudt om het ontwerp-bestemmingsplan, dat wil 
zeggen de verbeelding en de planregels, en de toelichting 
bij het ontwerp-bestemmingsplan via elektronische weg 
beschikbaar te stellen. Deze verplichting strekt zich naar 
het oordeel van de Afdeling eveneens uit tot de bijlagen 
die zijn opgenomen bij de planregels, zoals een Staat van 
Bedrijfsactiviteiten, en tot de bijlagen die zijn opgenomen 
bij de plantoelichting en die daarvan onderdeel uitmaken.” 

Tot zover is deze uitspraak duidelijk en in lijn met hetgeen in 
onze eerste uitgave van november 2009 is beschreven. Maar 
de Afdeling gaat nog verder: “De stukken waar appellante op 
doelt (het akoestisch onderzoek en de dpo’s – red), betreffen 
geen bijlagen die zijn opgenomen bij de planregels. Evenmin 
gaat het om onderzoeksrapporten die als bijlagen zijn 
opgenomen bij de plantoelichting en die daarvan onderdeel 
uitmaken. De desbetreffende stukken hoefden derhalve niet 
langs elektronische weg beschikbaar te worden gesteld.”

Conclusies: Zolang in de planregels of toelichting niet 
wordt verwezen naar de betreffende stukken is het niet 
verplicht deze als bijlage bij het ontwerp-bestemmingsplan 
langs elektronische weg beschikbaar te stellen. Wel 
moeten de betreffende stukken (akoestisch onderzoek en 
dpo’s) op grond van artikel 3:11, lid 1 Awb bij het ontwerp 
bestemmingsplan – in analoge vorm - ter inzage worden 
gelegd (“de daarop betrekking hebbende stukken die 
redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het 
ontwerp”).

de situatie beheers je



Het digitaal opstellen en raadpleegbaar 
maken van ruimtelijke ordeningsplannen 
is voor veel organisaties al een hele toer. En 
dan hebben we het niet eens over de derde 
stap: bewaren. Hoe doe je dat? Wat mag en 
moet er volgens de wet? En met welke wetten 
heb je te maken? In Borsele zijn ze er al een 
eind mee op weg. 

sinds 1 januari 2010 geldt de digitale verplichting van 
de wro. de digitale wro-instrumenten zijn vanaf dan 
authentiek en rechtsgeldig. de wro-instrumenten moeten 
vanaf die datum ook digitaal worden gearchiveerd. dat 
is niet zo simpel, want ook de archiefwet stelt eisen. 
daarnaast ontstaan er in de ro-processen documenten 
die meestal niet in ro-applicaties zijn opgenomen. ze 
worden vaak geregistreerd in een document management 
systeem (dms). het is efficiënt om de samenhang tussen de 
ro-documenten in verschillende applicaties inzichtelijk 
te hebben. 

De gemeente Borsele heeft gekozen om bij de invoering van 
de Wro ook te kijken naar de relatie met het DMS Corsa en 
de Archiefwet. Maar het memo “Relatie Wro-Archiefwet” 
van VROM (april 2009) biedt gemeenten geen praktische 
handvatten. Verder heeft de gemeente gekeken welke 
artikelen uit de “Archiefwet 1995” en de “Regeling geordende 
en toegankelijke staat archiefbescheiden” relevant zijn voor 
de Wro. Als bron voor de wettekst is gebruik gemaakt van 
www.wetten.overheid.nl. En de planprocedureschema’s van 
de VNG zijn gebruikt om te beoordelen welke documenten 
er worden gecreëerd. 

Relevante artikelen uit de Archiefwet 1995
In artikel 1c staat het begrip “archiefbescheiden”. Dit zijn 
alle bescheiden ongeacht hun vorm, die zijn ontstaan als 
direct gevolg van het taakgericht functioneren. Artikel 3 gaat 
over de plicht om de archiefbescheiden in goede, geordende 
en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Ook de 
vernietiging van de in aanmerking komende stukken wordt 
genoemd. De plicht van de zorgdrager om selectielijsten 
te ontwerpen, waarin ten minste is opgenomen welke 
archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen, 
is beschreven in artikel 5. In artikel 7 wordt gesproken over 
de bevoegdheid om archiefbescheiden te vervangen door 
reproducties om de te vervangen bescheiden te vernietigen. 

Bovenstaande artikelen uit de Archiefwet zijn relevant voor 
de Wro. Maar wat betekenen ze nu voor de gemeenten? De 

Borsele, de Wro ècht digitaal

Arjen Verheijen, Adviseur e-Governement bij Grontmij
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RO-instrumenten en -documenten ontstaan uit het taakgericht 
functioneren van de gemeente en vallen daarmee onder artikel 
1c. Omdat de RO-instrumenten digitaal leidend zijn, is er 
geen sprake van het vervangen van archiefbescheiden zoals 
genoemd in artikel 7 van de Archiefwet. De bescheiden moeten 
dus conform artikel 3 in goede, geordende en toegankelijke 
staat gebracht en bewaard worden. Ook de vernietiging moet 
geregeld zijn. Alle stukken uit de RO-processen moeten dus 
op enig moment naar de archiefafdeling van de gemeente. De 
archiefbescheiden uit de RO-processen worden volgens de regels 
uit de selectielijst van artikel 5 vernietigd of overgedragen. De 
selectielijst is opgesteld door de VNG onder mandaat van de 
gemeenten. Na overleg tussen de VNG, ministerie van OC&W 
en het Nationaal Archief is de lijst door het ministerie van 
OC&W vastgesteld op 21 november 2005. 

De selectielijst geldt voor archiefbescheiden van gemeentelijke 
en intergemeentelijke organen, die zijn opgemaakt of 

ontvangen vanaf 1 januari 1996. De gemeente Borsele heeft 
overigens goedkeuring van de archiefinspecteur om de 
selectielijst toe te passen vanaf 1 januari 2006. Zij hoeft dus niet 
met terugwerkende kracht de archiefbescheiden te verwerken. 

De Regeling geordende en toegankelijke staat 
archiefbescheiden 
De tekst van de regeling is concreter dan de tekst in de wet. 
In §3 van de regeling zijn artikelen opgenomen over de digitale 
archiefbescheiden. In artikel 6 worden standaard formaten 
genoemd voor de digitale opslag van archiefbescheiden. Het 
vastleggen en bewaren van de toepassingsprogrammatuur staat 
in de artikelen 8 en 9. 

Bovenstaande artikelen hebben gevolgen voor de archief-bescheiden 
uit de RO-processen. Van alle formaten die in de RO standaarden 
2008 zijn genoemd, komen alleen XML (met een stylesheet) en PDF 
voor in artikel 6 van de regeling. GML is een variant van XML en is 
daarmee ook afgedekt. Voor een deel van de RO2008-standaarden 
betekent dit dat ze nogmaals opgeslagen moeten worden in een 
standaard uit de “Regeling geordende en toegankelijke staat 
archiefbescheiden”. Het PDF/A-formaat dus, in het bijzonder PDF/A 
1a. Een PDF/A 1a-file is een zogenaamd self-contained document en 
een de facto standaard. Alle elementen die nodig zijn om het bestand 
te kunnen lezen, moeten in het betreffende bestand ingesloten zijn. 

Ook moeten gemeenten regelen dat ze goedkeuring krijgen 
van de archiefinspectie om digitaal te mogen overdragen. 
De benodigde versies van de programmatuur om de digitale 
archiefbescheiden te kunnen openen en lezen, zoals genoemd 

in artikel 8, moeten dan ook bewaard worden. Daarnaast 
moeten de specificaties van de programmatuur en de 
benodigde hardware beschikbaar zijn. Daar heeft een afdeling 
RO wellicht weinig mee te maken, maar het is een belangrijk 
punt van aandacht om de bescheiden toegankelijk te houden. 

Aanbevelingen vanuit de archiefwereld
Ook vanuit de archiefwereld heeft men ingezien dat er iets 
moest gebeuren. Er wordt aanbevolen om de normen opener te 
maken door het opnemen van functionele- en prestatie-eisen. 
De herziene tekst van de Archiefregeling (regeling 12) is door 
het ministerie van OC&W ter visie gelegd in Brussel. Tijdens 
deze zogenaamde standstill-periode, die tot 5 november 2009 
duurde, zijn er geen reacties gekomen van de lidstaten. 

Op 6 januari 2010 is de regeling door de Minister van OC&W 
gepubliceerd in de Staatscourant, de datum van inwerkingtreding 
is 1 april 2010. De RO standaarden 2008 kunnen dus gebruikt 
worden voor archivering. Er moet nu nagedacht worden over 
hoe DMS-en, waarin de archivering meestal geregeld is, deze 
formaten kunnen ondersteunen of koppelen. 

Documenten niet in de RO standaarden 2008 
De VNG heeft processchema’s gemaakt van de gemeentelijke 
Wro-instrumenten. Deze schema’s zijn gebaseerd op de Wro, 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Ministeriële 
regeling RO Standaarden 2008. In het bijzonder in de 
Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2008 
(STRI2008) worden de bestandsnamen en -typen genoemd 
die wettelijk verplicht zijn. 

Documenten efficiënt en transparant opslaan
Om de efficiëntie en de transparantie - de documenten zijn 
onafhankelijk van tijd en plaats beschikbaar - te verbeteren, 
heeft Borsele besloten dat documenten maar op een plaats 
mogen worden vastgelegd. Er zijn daarom twee mogelijkheden 
om documenten op te slaan. De documenten worden óf in de 
RO-applicatie PlanpROces vastgelegd, het informatiesysteem 
dat in Borsele wordt gebruikt voor RO-plannen, óf geregistreerd 
in het door Borsele gebruikte Document Management Systeem 
Corsa. In de praktijk worden documenten vaak op verschillende 
plaatsen opgeslagen (redundant). En is registratie, beheer en 
synchronisatie van documenten belangrijk om efficiëntie en 
transparantie te garanderen. 

In de praktijk worden veel van deze documenten al 
geregistreerd in het DMS. De digitale verplichting uit de Wro 
geldt voor deze documenten niet, de Archiefwet 1995 kent geen 
digitale verplichting. Maar, zoals eerder gezegd, is het vanuit 
efficiëntie en transparantie nuttig om in de verschillende fases 
de samenhang te zien tussen de verschillende documenten 
en de RO-instrumenten. Ook met de wetenschap dat de Wet 
dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen per 1 oktober 2009 
in werking treedt, is bewaking van de beslistermijn zinvol. 

Documenten vastleggen in het DMS
Het zou efficiënt zijn om met één muisklik in de RO-applicatie 
alle ingediende zienswijzen in de ontwerpfase van het 
bestemmingsplan te zien. Zeker als daarbij ook te zien is of een 
ontvangstbevestiging is verstuurd en binnen welke termijn. 
En andersom geldt dat het efficiënt is om vanuit een document 

Informatie uit gemeentelijke selectielijsten mbt ruimtelijke ordening 
(Bron: Staatscourant 20 december 2005, nr. 247 / pag. 39)
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of zaak in het DMS het bestemmingsplan te kunnen openen 
met één muisklik. Met het vastleggen van documenten en 
zaken in het DMS komen monitoringsmiddelen beschikbaar, 
bijvoorbeeld termijnbewaking en managementrapportages. 

Helder krijgen: welke documenten opslaan en hoe? 
Om dit te realiseren, moet er eerst een inventarisatie 
gedaan worden van welke documenten in de RO-applicatie 
vastgelegd kunnen worden. Daarnaast moet ook naar de 
naamgeving van die documenten gekeken worden. De 
volgende stap is inventariseren welke documenten in het 
DMS worden opgeslagen en hoe daar de naamgeving is. 
Ook moet er beoordeeld worden hoe de organisatie het DMS 
gebruikt. Werkt men zaaksgewijs? Maakt men gebruik van 
de documentgeneratiemogelijkheden van DMS? Daarna kan 
er gekeken worden welke documenten uit het DMS getoond 
moeten kunnen worden in de RO-applicatie. En uiteraard 
andersom. Het zal duidelijk zijn dat de dialoog tussen de 
afdeling RO en DIV belangrijk is. Wanneer deze zaken helder 
zijn, kunnen de gesprekken met de leveranciers starten om de 
technische oplossingen te bepalen. 

Conclusie 
Wanneer de herziene “Regeling geordende en toegankelijke 
staat archiefbescheiden” snel ingevoerd wordt, zijn er 
wettechnisch geen beperkingen voor het digitaal archiveren 
van de RO-instrumenten. Er moet wel een technische 
oplossing komen om op termijn de digitale ruimtelijke 
plannen te kunnen tonen in DMS-en. De eerste werkelijke 
overdracht van de digitale bestemmingsplannen van de 

gemeente aan het streek- of rijksarchief kunnen op zijn vroegst 
vanaf 1 januari 2030 (overdragen 20 jaar na vaststelling) 
uitgevoerd worden. Vanuit de Archiefwet beschouwd kan 
men ook niet digitaal doorwerken. 

De gemeente Borsele kiest ervoor om de documenten die 
niet in de RO-applicatie opgeslagen kunnen worden, te 
registreren in het Document Management Systeem. Dit is 
in het kader van efficiëntie, transparantie, termijnbewaking 
en rapportage. Door een koppeling tussen de applicaties wordt 
de efficiëntie en transparantie gerealiseerd. Hiermee is de 
totale RO-procedure digitaal geworden. Een aandachtspunt is 
de ondersteunde bestandsformaten van de gebruikte viewer 
door het DMS. Op deze wijze kunnen gemeenten aan de slag 
zonder het memo van VROM tekort te doen. 

Voor meer informatie: arjen.verheijen@grontmij.nl

het diepe lokt je

 1  Archiefwet 1995, tekst geldend op: 14-04-2009
 2  Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, tekst  
 geldend op: 14-04-2009
 3  Advies regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden  
 (regeling 12), december 2006
 4  Memo Relatie Wro – Archiefwet, VROM, april 2009
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Vakantieparadijzen, politici of mooie 
gerechten: we gaan er pas voor als we er een 
plaatje van hebben gezien. We leven in een 
beeldcultuur. En juist in deze tijd houdt de 
ontvanger van een digitale structuurvisie 
geen prachtige verbeelding, maar een grijs/
zwart plaatje over. Tijd voor een Standaard 
Vergelijkbare Structuurvisies? 

hoe willen wij in de toekomst digitale ruimtelijke 
plannen maken? vanuit deze visie zijn de ro 
standaarden gemaakt. met behulp van mensen uit 
de praktijk; stedenbouwers, juristen en mensen die 
hiervoor een informatiemodel kunnen maken op basis 
van internationale standaarden. inmiddels is het 
zover: we maken plannen conform de ro standaarden. 
ondertussen kijken we verder. is dit de set waarmee 
we de komende jaren onze plannen gaan maken? 
u zegt wellicht ja. ik zeg: ik weet het nog niet. 

Werken met de RO Standaarden zorgt er ook voor dat mensen 
kritisch kijken naar de resultaten; naar de ruimtelijke plannen 
die we opleveren. Zo zijn de structuurvisies weloverwogen 
documenten met een prachtige plankaart. En in die plankaart 
zit het hem net. Want nu de structuurvisie digitaal wordt 
opgeleverd en uitgewisseld, blijkt dat de ontvanger maar een 
grijs/zwart plaatje overhoudt. In plaats van een prachtige 
gekleurde en kunstige weergave van het doordachte beleid. 
Daar begint hem in de praktijk de schoen te wringen. 
De vraag dringt zich op: ‘Die Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen; kunnen we niet ook zoiets maken 
voor structuurvisies?’ Bij de provincies is twee jaar geleden 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een afgesproken 
verbeelding voor structuurvisies. Toen kwam men er niet 
helemaal uit. Afgelopen najaar zijn de provincies samen met 
het Ministerie van VROM een project gestart. Hierin maakten 
ze afspraken over de weergave van de digitale plankaart van 
provinciale plannen, waaronder structuurvisies. Afspraken 
gedragen door alle provincies. Zowel door mensen met een 
visie uit de praktijk als mensen die gewoon een mooi plaatje 
willen zien. Die afspraken worden binnenkort ook toegepast 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Stap voor stap
De RO Standaarden zijn voor dit project niet aangepast; 
deze zijn tenslotte in de Regeling standaarden ruimtelijke 
ordening vastgelegd. Maar binnen de mogelijkheden van de 
RO Standaarden is gekeken hoe, met het uitwisselen van de 

De Standaard voor 
Vergelijkbare Structuurvisies

Monique van Scherpenzeel, Geonovum
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GML, de ontvanger toch weet wat de zender heeft bedoeld. 
Net als we bij bestemmingsplannen gewend zijn. Nu zijn er 
bij structuurvisies aanzienlijk meer objecten te benoemen 
dan met de 22 (hoofdgroepen van) enkelbestemmingen 
van de SVBP2008. Maar toch... Door het gebruik van een 
afgesproken kleurcode in het waardeveld van het attribuut 
thema kan in ieder geval een kleur aan het object worden 
gegeven. Een eerste stap. De tweede stap kan zijn om tot een 
(eerste) lijst van voorgedefinieerde namen te komen. De weg 
naar ‘Op de Digitale Leest naar SVBP2008’ is toch ook niet 
in 1 stap afgelegd?

Een nieuwe start
Zal dit de volgende nieuwe standaard zijn; de Standaard voor 
Vergelijkbare Structuurvisies? De vergelijkbaarheid is er nog 
niet. Maar het is zeker een start voor een nieuwe standaard. 
En dat het door de praktijk zelf bedacht en gedragen 
wordt, juich ik van harte toe. Misschien wordt de set RO 
Standaarden dan ook wel uitgebreid met een Standaard voor 
Vergelijkbare Structuurvisies. En dan bent u toch tevreden, 
ook al wilde u gewoon met de huidige set verder. Het beleid 
in de structuurvisie wordt dan namelijk een stuk duidelijker 
weergegeven. En dat is toch wat we allemaal willen?



Eigenlijk zijn we bij de digitalisering in de 
ruimtelijke ordening verkeerd om begonnen. 
We zijn gestart met bestemmingsplannen en 
buigen ons pas nu over de structuurvisies. 
Dit laatste document roept nogal wat 
discussie op. En de vraag is of dit terecht is. 

na jaren oefenen met bestemmingsplannen weten we nu 
wel hoe deze digitaal gemaakt moeten worden. voor de 
structuurvisies ligt dit anders. eigenlijk beginnen we 
pas nu na te denken over de digitalisering van dit ruim-
telijk instrument. hoe kan dit? en, belangrijker nog, 
wat staat ons te doen?

Op zich is het vreemd dat we ons pas nu over de digitalisering 
van structuurvisies buigen. Want de structuurvisie is een 
belangrijk instrument binnen de ruimtelijke ordening en 
zou dus voorop moeten lopen. Het ruimtelijk beleid van 
de overheden wordt immers vastgelegd in structuurvisies. 
De juridisch-technische uitwerking of vertaling vindt 
plaats in inpassingsplannen, bestemmingsplannen, 
beheersverordeningen en projectbesluiten. Ook de amvb’s 
van het rijk en de verordeningen van de provincies zullen 
gebaseerd zijn op structuurvisies. Bij de digitalisering zijn we 
omgekeerd begonnen: met de uitvoeringskant. We hebben qua 
aandacht het primaire beleidsinstrument even naar achteren 
geschoven. Dit past wellicht bij hoe wij de afgelopen jaren 
binnen de ruimtelijke ordening hebben gewerkt.

Structuurvisie: lastig te formuleren, minder concreet om te 
digitaliseren
Structuurplannen op basis van de vorige WRO waren bij 
gemeenten geen favoriete plannen. Er zijn er dan ook niet 
veel gemaakt. Het maken van beleid voor bijvoorbeeld de hele 
gemeente, een deel daarvan of voor een bepaald thema is niet 
iets wat elke gemeentelijke bestuurder wil of aandurft. Beleid 
maken is lastig. Hopelijk verandert dat met de structuurvisie. 
Een structuurvisie is immers een vormvrij instrument, 
waarvan de inspraak en voorbereidingsprocedure door de 
betreffende overheid zelf wordt bepaald. Bovendien is het 
indienen van bezwaar of beroep niet mogelijk. Eenvoudiger 
kan het niet. 

Mr. J. van der Velde, Senior adviseur bij Buro Vijn bv te Oenkerk

Nadenken over de structuur!

Digitale structuurvisies | 57



58

Een reden dat met de digitalisering van een bestemmings-
plan is begonnen, is dat elke gemeente al ervaring met 
bestemmingsplannen had. Bovendien is het instrument en de 
bijbehorende informatie van een bestemmingsplan concreter. Bij 
een bestemmingsplan is het goed te doen om concrete informatie 
in de vorm van een bestemming en regels aan een stukje 
grondgebied te koppelen. Bij een structuurvisie is dat iets anders. 
De aard van de informatie is vaak anders. Net als rol van de 
verbeelding. Beleidsinformatie is vaak wat algemener, abstracter 
en minder duidelijk aan een stukje grondgebied te koppelen. 

Beleid heeft ook betrekking op een stuk grond
Een structuurvisie roept door de aard van het instrument en de 
informatie discussies op in het kader van de digitalisering. De vraag 
is of dat terecht is. Aan de ene kant moet deze vraag met ‘ja’ worden 
beantwoord. Een structuurvisie is zeer zeker een ander instrument 
en heeft een ander karakter, een andere rol en een andere functie 
dan een bestemmingsplan. Hierdoor is dit instrument wellicht 
voor het gevoel wat moeilijker digitaal te maken. 

Aan de andere kant moet de vraag met ‘nee’ worden 
beantwoord. Een structuurvisie kan ook prima digitaal 
worden gemaakt. Beleid en beleidsinformatie zijn immers - als 
het goed is - ook altijd gekoppeld aan bepaalde gebieden. Beleid 
hangt niet in de lucht. Beleid heeft ook betrekking op een 
stuk grond. De raadpleger is ermee gediend om te weten welke 
beleidsinformatie waar geldt. Bij een bestuursorgaan ligt de 
uitdaging om zo helder mogelijk aan te geven wat waar geldt. 
Dit kan algemene of concrete informatie zijn, als het maar 
duidelijk is waarvoor het geldt.

Ook voor de doorwerking naar het bestemmingsplan zijn 
gebiedsgerichte en herkenbare beleidskeuzes nodig. Anders 

kan een bestemmingsplan nooit een technisch-juridisch 
uitvoeringsinstrument van een structuurvisie zijn. Open einden 
in een structuurvisie kunnen leiden tot onduidelijke situaties en 
tot een ruimtelijke ordening die beleidsmatig en uit een oogpunt 
van een goede ruimtelijke ordening niet gewenst zijn.

Een structuurvisie kan dus prima digitaal worden gemaakt. 
Elders in dit boekwerkje wordt aangegeven hoe dit kan en 
worden er voorbeelden gegeven. Een digitale structuurvisie vergt 
van ons allen wel een andere manier van denken en werken. 

Niet het boekje, maar de inhoud
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn, dat een goede 
ruimtelijke ordening, de beschikbaarstelling en de digitale 
bruikbaarheid en raadpleegbaarheid voorop staan. Een 
structuurvisie moet kwaliteit hebben en moet de gebruiker 
optimaal bedienen. Ook moeten er digitaal beleidsmatige 
vragen aan de structuurvisie gesteld kunnen worden. Deze 
aspecten kunnen goed samengaan. De digitalisering legt geen 
inhoudelijke of beleidsmatige beperkingen op. Het biedt een 
kader om binnen te werken. Wat anders ten opzichte van het 
verleden is, is dat niet het mooie boekwerkje centraal staat, 
maar de goed opgebouwde en ingedeelde digitale ruimtelijke 
informatie. Net als een bestemmingsplan is het boekwerkje 
niet meer bepalend, maar de digitale ruimtelijke informatie. 
Natuurlijk kunnen en moeten er nog mooie en uitdagende 
visiekaarten worden gemaakt. Het gaat echter om de digitale 
ruimtelijke informatie die hierachter zit. 
Het is de kunst de digitale informatie en de mooie analoge 
visiekaarten te koppelen.

Begin met de structuur
Sleutel om te komen tot een goede digitale structuurvisie is 

om aan het begin van het proces goed na te denken over de 
opbouw en de structuur van de structuurvisie en dus van de 
digitale informatie. Marco Duiker noemt dit in zijn bijdrage 
een ‘objectenstructuur’. Een ander veel gebruikt woord is 
‘boomstructuur’. Aan de hand van de bouwstenen van de 
betreffende Praktijkrichtlijn moet bekeken worden hoe de 
structuurvisie moet worden ingericht, met andere woorden 
welke structuur die moet hebben. Het gaat hier niet om het beleid 
of de keuzes daarbij. Enkel om de manier waarop de teksten 
van de structuurvisie worden ingedeeld en hoe deze gekoppeld 
kunnen worden aan vlakken. Niet meer en niet minder. 

Voor het maken van een goede digitale structuurvisie is het 
dus van belang dat er:
•	 niet	vanuit	het	bekende	analoge	boekwerkje	wordt		
 geredeneerd;
•	 belang	wordt	gehecht	aan	het	geven	van	gerichte			
 informatie aan de digitale gebruiker;
•	 tijdig	in	het	proces	wordt	gekeken	naar	de	opbouw	en	de		
 opzet van de structuurvisie;
•	 aan	locatie	gebonden	ruimtelijke	en	functionele	keuzes		
 moeten worden gemaakt;
•	 een	goede	inhoudelijke	en	verbeeldingsafstemming	komt		
 met de analoge visiekaart;
•	 een	uitdaging	ligt	om	een	dergelijk	instrument	te	maken.

Met een beetje aandacht en een iets andere werkwijze is er veel 
te bereiken. Laten we dit met elkaar oppakken en toewerken 
naar digitale structuurvisies. Dit geldt niet alleen voor de 
overheden, maar ook voor stedenbouwkundige bureaus. In 
gezamenlijk overleg kunnen we tot hele mooie en hele goede 
producten komen. Een belangrijke stap daarin is het tijdig met 
elkaar nadenken over de gewenste digitale structuur.
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Provinciale structuurvisie Limburg
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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. Dit keer is 
het woord aan Monique van Scherpenzeel, 
beheerder van Ruimtelijke Ordening 
Standaarden bij Geonovum.
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In de afgelopen jaren ben ik tweemaal verhuisd. De 
eerste keer weet ik nog goed. Ik kocht een appartement 
in de hoofdstad. En veranderde van huurder van een 
studentenkamer in huiseigenaar. En daar komt aardig 
wat bij kijken! Het koopcontract was totaal anders dan 
het huurcontract dat ik afsloot met de huisbaas van mijn 
studentenkamer (hoewel dat toen ook best imponerend was). 
Het was bijvoorbeeld fascinerend om te zien hoe deelpercelen 
van een appartementencomplex op de kadastrale kaart 
worden weergegeven. Met het werk dat ik destijds deed 
als GIS consultant zag ik dagelijks kadastrale kaarten. Ik 
maakte bij de kaart de koppeling met de administratieve 
gegevens. Met behulp van het GIS-systeem kon je met één 
klik op de knop allerlei informatie raadplegen: wat het 
perceelnummer of wie de eigenaar was. Inmiddels is dit een 
basisfunctionaliteit bij elke gemiddelde gemeente, maar 
toen nog niet. Ik vroeg me dan ook af hoe de ambtenaar 
in Amsterdam op een eenvoudige manier kon zien dat ik 
eigenaar was van dat (deel)perceel. In de akten bij de koop 
was natuurlijk dat perceelnummer vermeld. En bij de latere 
verkoop stond precies datzelfde nummer weer vermeld in de 
akten. Alleen waren anderen nu eigenaar van het deelperceel. 
En werd ik eigenaar van een ‘gewoon’ perceel; de tweede koop. 

Hoezo, niet uniek?
Het aardige van een perceelnummer is, dat je kunt nagaan 
wie de eigenaren zijn geweest. En wat er mee is gebeurd. 
Wanneer het überhaupt tot dit perceel is verworden en 

Met een druk op de knop

Monique van Scherpenzeel, Geonovum
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wanneer en door wie het groter of kleiner is gemaakt. De 
geschiedenis van het perceel dus. Het lijkt mij nu zo aardig 
om dat ook van bestemmingen te weten. Als ik de gegevens 
van mijn woning opvraag, zie ik wat de regels voor deze 
bestemming Wonen zijn. Maar wat is nu het verschil met 
de regels van het vorige bestemmingsplan? Ik kan deze 
informatie niet zomaar even met een klik op de knop 
opvragen. Zeker niet omdat deze bestemming niet ‘uniek’ 
is. Een perceel is makkelijk te achterhalen door het unieke 
perceelnummer. De bestemming waar mijn woning ligt, 
is dan wel uniek binnen dit plan in deze fase. Maar bij het 
ontwerpbestemmingsplan zal deze bestemming weer een 
ander nummer hebben. Een andere identificatie. En hoe 
weet ik straks wat het verschil is tussen het voorontwerp en 
het ontwerpplan voor deze bestemming? Mij lijkt het dan 
ook een goed idee dat in de toekomst alle bestemmingen in 
Nederland van een uniek identificatienummer zijn voorzien. 
Net als percelen. We bestemmen dan ook niet meer per plan, 
met als afbakening een bolletjesgrens om het hele gebied, 
maar per bestemming. 
Rudolf heeft mij gevraagd zijn pen over te nemen. Om 
zonder verplichting op zijn ‘ei’ door te gaan. Stiekem houdt 
dit ‘ei’ ons beiden bezig. Net als andere zaken uit de digitale 
ruimtelijke ordeningpraktijk ons dagelijks bezig houden. 
Ik geef de pen door aan Irina Entrop van de gemeente 
Eindhoven. 
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Jurgen Linssen: Hoofdredacteur en directeur bij Viewpoint
‘Ik werk inmiddels zeventien jaar in de ruimtelijke ordening. 
Vanaf het eerste moment heb ik affiniteit met de verbeelding 
en technische uitwerking van alle denkbare initiatieven, 
ontwikkelingen en planvorming in relatie tot de ruimtelijke 
ordening. Ik ben direct verantwoordelijk voor en geef leiding aan 
een energiek en enthousiast team. We zijn voornamelijk werkzaam 
in de technische ruimtelijke ordening. Inhoud is ons sleutelwoord. 
Door de digitalisering moeten we namelijk vooral de inhoud niet 
uit het oog verliezen. Inhoud en techniek moeten elkaar versterken 
en meer en meer samensmelten tot een hoogstaand begrijpelijk 
eindresultaat. Dat is ook de reden dat het initiatief voor Provero 
me vanaf het eerste moment aansprak. Graag lever ik hieraan 
een actieve bijdrage. Daarom heb ik me beschikbaar gesteld voor 
de bestuursfunctie publicaties. Vanuit mijn ervaringen op het 
gebied van zowel inhoud, technische toepasbaarheid, de wijze van 
verbeelden en de huidige managementtaken neem ik graag de 
coördinerende taak voor de publicaties op me.’

Sander Bakker: Redactielid en oprichter van Weijenbarg 
e-Overheid en RO
’Ik heb in de afgelopen zeven jaar overheidservaring opgedaan als 
adviseur en projectleider binnen het domein van de elektronische 
Overheid. Als oprichter van Weijenbarg e-Overheid en 
Ruimtelijke Ordening ben ik aan de voorkant nauw betrokken 
bij de ontwikkelingen in de elektronische overheidsmarkt. 
Hierbij schenk ik speciale aandacht aan de koppeling naar de 
Ruimtelijke Ordening. Met de opgedane kennis heb ik diverse 
gemeenten geholpen bij de digitaliseringslag van de ruimtelijke 
plannen. Omdat Provero tot doel heeft de digitalisering binnen 

de Ruimtelijke Ordening te stimuleren, was het een vrij simpele 
beslissing een actieve bijdrage te leveren aan deze vereniging. 
Op deze manier kunnen we de handen ineenslaan en de nu 
ontwikkelde initiatieven efficiënt gaan inzetten.’

Maaike van der Veen: Redactielid en senior adviseur bij ProVijn
‘Sinds april 2009 werk ik bij ProVijn als senior adviseur ruimtelijke 
ordening. Met ruim vijftien jaar ervaring bij provincies en 
adviesbureaus heb ik een allround expertise. Een van de 
uitdagingen in mijn werk is het inspelen op de vele nieuwe 
ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, waaronder de 
digitalisering. Samenwerking met anderen, in dit geval de ICT, 
is daarbij noodzakelijk. Want alleen door samenwerking bereik 
je kwaliteit. Provero biedt voor deze samenwerking een mooi 
platform. Mijn interesse gaat dan ook uit naar de betekenis 
van digitalisering voor burgers. Naar hoe de digitalisering 
kan bijdragen aan een betere dienstverlening en daarmee het 
vertrouwen van burgers in de overheid kan verhogen.’ 

Irina Entrop-Heekelaar: Redactielid en jurist bij de gemeente 
Eindhoven
‘Ik ben sinds mei 2008 werkzaam op de afdeling Stedenbouw bij 
de Gemeente Eindhoven als bestemmingsplanjurist. In 2000 heb 
ik mijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie in Deventer 
afgerond. Hierna heb ik ervaring opgedaan op het gebied van 
Ruimtelijke Ordening bij de gemeenten Tilburg, Cuijk, Sevenum 
en nu in Eindhoven. Bij gemeente Cuijk begon mijn interesse 
voor de digitalisering. Daar tekende ik met MicroStation en 
ROplan. Ook bij gemeente Sevenum was ik altijd betrokken bij 
de ontwikkelingen rondom digitaliseren. En nu, bij gemeente 

Mogen wij ons voorstellen?
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Eindhoven, ben ik heel direct betrokken bij het proces om tot een 
goed digitaal bestemmingsplan te komen. En deze te publiceren 
op RO-online. Toen Provero werd opgericht, heb ik me zo snel 
mogelijk aangemeld als lid van de werkgroep publicaties. Ik vind 
het namelijk een zéér goed initiatief, waar ik graag mijn steentje 
aan bijdraag. Ik denk dat het van belang is, dat we met z’n allen 
elkaar steunen en aanvullen als het gaat om ruimtelijke ordening 
en ICT.’ 

Roeland Mathijsen: Redactielid en jurist / manager bij BRO
‘Ik heb meer dan twintig jaar ervaring als adviseur in alle facetten 
van de ruimtelijke ordening. Waaronder meer dan vijfhonderd 
bestemmingsplannen voor de meest uiteenlopende gebieden, 
zoals bedrijventerreinen, woongebieden, centrumgebieden en 
gemengde gebieden. Ik heb geadviseerd in alle voorkomende 
juridische vraagstukken die enigszins een relatie hebben met de 
ruimtelijke ordening. Daarnaast ben ik vaste docent bij een aantal 
cursussen van Geoplan. En (mede)auteur van vele handreikingen, 
waaronder de Handreiking Gemeentelijke Coördinatieregeling 
(VROM), de Handreiking milieu in ruimtelijke plannen 
gemeente en provincie (VNG, IPO, VROM, 2009) en de 
Handreiking Interbestuurlijke uitwisseling digitale ruimtelijke 
plannen (VROM 2009), de website Planprocessen.nl (VROM). 
En ik ben betrokken bij verschillende onderzoeken in het kader 
van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Toen Provero werd opgericht zag ik direct het nut én de noodzaak 
van de vereniging. Zeker na het wegvallen van DURP als voor-
portaal en kenniscentrum van alles rondom RO en ICT. Ik wil 
daarom graag mijn bijdrage leveren aan de vereniging in het 
algemeen en aan de redactie in het bijzonder.’

Sander Hoosemans: Redactielid en Adviseur Geo/RO bij 
Viewpoint
‘Nadat ik twaalf jaar werkzaam ben geweest bij twee Brabantse 

gemeenten, werk ik sinds juli 2009 als adviseur GEO/RO bij 
Viewpoint. Met mijn overheidservaring begeleid ik onder andere 
overheden en organisaties. Dit doe ik rondom het complexe 
traject, ontstaan door de digitaliseringverplichting. De laatste 
tijd ligt het accent vooral op het proces. Werkprocessen in 
organisaties worden verankerd door middel van handboeken en 
procesbeschrijvingen. Naast ruimtelijke ordening is ook grafisch 
vormgeven een deel van mijn achtergrond. Beide aspecten komen 
van pas als redactielid van Provero.’ 

Dick Takkebos: Redactielid en directeur bij buro Vijn
‘Met de Rsro hebben we een belangrijke stap naar een goede 
informatievoorziening binnen de ruimtelijke ordening gemaakt. 
Maar er liggen nog enorme mogelijkheden voor ons open. Dat 
is mijn overtuiging. Mijn naam is Dick Takkebos, planologisch 
jurist en directeur van Buro Vijn. Ik ben altijd geïnteresseerd 
geweest in de manier waarop we ruimtelijke instrumenten 
zo kunnen inrichten, dat ze ons optimale informatie kunnen 
verschaffen. En processen kunnen vergemakkelijken. Het gaat 
wat mij betreft niet alleen om het digitaal maken van traditionele 
instrumenten, maar om het optimaal structureren en presenteren 
van ruimtelijke informatie.
In 1998 kwam ik bij de provincie Fryslân in aanraking met 
digitalisering via het project Bessy. Daarna heb ik bij de gemeente 
Tytsjerksteradiel gewerkt, waar ik een integraal project op het 
gebied van GIS, WFM en digitale bestemmingsplannen hielp 
opzetten. Hierdoor ben ik in 2001 bij DURP betrokken geraakt. 
Vanaf 2004 werk ik bij Buro Vijn , waar ik meerdere digitale 
bestemmingsplannen, handboeken en implementatieplannen 
heb gemaakt. En bijdragen heb geleverd aan DURP-projecten zoals 
Proud, Bestemmingsplan Nieuwe Stijl, SVBP en de Helpdesk. 
In 2007 heb ik namens het IPO in de landelijke projectgroep 
DURP gezeten. Ik vind het belangrijk dat we als werkveld onze 
digitaliseringkennis blijven bundelen en doorontwikkelen. 
Daarom lever ik graag een bijdrage aan Provero!’

zekerheid zoek je



Amer | www.amer.nl
Bestemburo BV | www.bestemburo.nl
BRO | www.bro.nl
Centrum Ruimtelijke Informatiekunde (RUG) | www.rug.nl 
Dezta BV | www.dezta.nl
Fast-Fox | www.fast-fox.nl
Gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl
Gemeente Arnhem | www.arnhem.nl
Gemeente Den Haag | www.denhaag.nl
Gemeente Eindhoven | www.eindhoven.nl
Gemeente Emmen | www.emmen.nl
Gemeente Enschede | www.enschede.nl
Gemeente Harderwijk | www.harderwijk.nl
Gemeente Hengelo | www.hengelo.nl
Gemeente ‘s-Hertogenbosch | www.s-hertogenbosch.nl
Gemeente Hoorn | www.hoorn.nl
Gemeente Ooststellingwerf | www.ooststellingwerf.nl
Gemeente Rotterdam (dS+V) | www.rotterdam.nl
Grontmij Nederland BV | www.grontmij.nl
Lexnova | www.lexnova.nl
Nexpri | www.nexpri.nl
Pardal | www.pardal.nl
PhnX | www.phnx.nl
Provincie Gelderland | www.gelderland.nl
Provincie Zuid-Holland | www.zuid-holland.nl
Provijn | www.provijn.nl
Sense Organisatie & Coaching BV | www.sense-organisatie.nl
Sonsbeek Adviseurs BV | www.sonsbeek.nl

Zij zijn al organisatielid …
… en steunen Provero

Sponsoren/Organisatieleden | 67

Provero wordt gesteund door de volgende sponsoren: RBOI Groep | www.rboi.nl
Tonnaer Planologie en Stedenbouw BV | www.tonnaer.nl
Veurinc en fwd concept | www.veurinc.nl
Viewpoint BV | www.viewpointbv.nl
Ministerie van Vrom | www.minvrom.nl
Witpaard | www.witpaard.nl

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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Ruimtelijke Ordening (RO-ICT)

Sinds 1 januari van dit jaar moeten alle ruimtelijke plannen, waaronder 
bestemmingsplannen, geheel digitaal worden opgesteld en gepubli-
ceerd. Voor dit traject is PlanpROces één van de leidende applicaties in 
de markt. PlanpROces is een product van Grontmij in samenwerking 
met Dezta en ondersteuning door ESRI Nederland. 
Naast PlanpROces heeft Grontmij de service Nieuweplannen.nl gelan-
ceerd. Nieuweplannen.nl combineert informatie van de Staatscourant 
met de door de overheid gepubliceerde ruimtelijke plannen. 
Zowel burgers, bedrijven als overheden worden gratis en actief op de 

hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Meer informatie 
vindt u op www.planproces.ro en www.nieuweplannen.nl

Grontmij wil de beste lokale dienstverlener zijn voor ontwerp, 
advisering, management, engineering en contracting van projecten 
in milieu, water, energie, bouw, industrie en infrastructuur. Zo creëren 
onze medewerkers waarde voor onze klanten en aandeelhouders en 
dragen zij bij aan een duurzame woon-, werk- en leefomgeving.

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



daar komen verhalen van

Lindenhof 5
8051 DD Hattem
tel. 038 444 03 55
fax 038 444 84 51 
info@veurinc.nl
www.veurinc.nl

Plezier? 
Je verhaal vertellen. Dat wil iedereen. De vraag is 
alleen: hoe? Wij geloven dat je het beste commu-
nicatieresultaat bereikt als je weet wat mensen 
beweegt. Als je naar elkaars verhaal luistert en 
verder kijkt. Daarom werken we intensief samen 
met onze klanten en met elkaar. Zo halen we onze 
doelen. Met veel plezier.    

Rietgrachtstraat 32  

 6828 KD  Arnhem   

+31 (0) 26 750 15 67

info@fwdconcept.nl   

www.fwdconcept.nl



Sonsbeek Adviseurs is 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.

..

Sonsbeek Adviseurs is 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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