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Van de redactie | 5

Er is behoefte aan algemene en specifieke kennis rondom actuele 
onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening en ICT. 
Dat bleek eens en te meer uit de vorige drukbezochte bijeenkomst 
over structuurvisies. Deze werd bezocht door 135 bezoekers. Niet 
zonder resultaat, want op het moment van schrijven hebben we 
meer dan vijftig organisaties mogen verwelkomen.   

In deze uitgave van Provero willen we inzicht verschaffen 
in de complexe samenhang van drie actuele wetten: Wro, 
Wabo en Chw. Beter bekend als Wet ruimtelijke ordening, 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Crisis- en 
(hopelijk vooral ook) herstelwet. Drie wetten die met elkaar 
te maken hebben en elkaar beïnvloeden. En die helaas ook 
op verschillende momenten van kracht worden. Want het 
projectbesluit is afkomstig uit de Wro die per 1 januari 2008 
van kracht is. En deze waait als het mee zit op 1 juli dit jaar 
over naar de Wabo. Terwijl de digitale paragraaf uit de Wro 
op 1 januari 2010 inging en de Chw op 31 maart in werking is 
getreden. Volgt u het nog?  

Hoe ingewikkeld ook, het beloofde resultaat van deze wetten 
zorgt uiteindelijk wel voor grote winsten. Voor zowel de 
burger als de overheid zelf. Een mooi voorbeeld hiervan 
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is de Wabo, waarin 26 vergunningen en 1600 formulieren 
worden ondergebracht in een vergunning. Een knap staaltje 
optimalisatie waarin het fenomeen ‘van het kastje naar de muur’ 
sterk gereduceerd wordt. Als daarnaast de Chw ook nog zorgt 
voor de nodige (tijdelijke) versoepeling van de bouwaanvragen, 
en de digitale verbeelding uit de Wro toont waar de aanvragen 
betrekking op hebben, kunnen we stellen dat we goed onderweg 
zijn. Het loont dus de moeite om te weten welke impact dit heeft 
op uw organisatie, uzelf of uw bedrijf. 

Met behulp van de komende verhalen willen we nieuwe 
inzichten verschaffen in de nieuwe situatie en de bijbehorende 
consequenties voor de digitale verbeelding. Interessant zijn 
bijvoorbeeld de verschillende bijdragen en meningen over 
de digitale aspecten van de omgevingsvergunning en hoe 
zich dat verhoudt tot de RO Standaarden (o.a. SVBP 2008). 
Denk bijvoorbeeld aan de bijdragen onder Actueel en onder 
Signalering. De eerste bijdrage loopt vooruit op een nieuwe 
Werkafspraak over de digitalisering na inwerkingtreding van 
de Wabo en de tweede bijdrage bevat een praktijkvoorbeeld van 
de situatie daarvan. 

Redactie Provero

Complexiteit – onduidelijkheid – 
samenhangendheid?
De wetgeving is continu in beweging 
waardoor behoorlijke ruis kan ontstaan in 
relatie tot de inzichtelijkheid. Of is er toch 
een lichtpunt aan het eind van de tunnel? 
Provero maakt zich sterk om duidelijkheid 
te verschaffen.
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bert rademaker is beleidscoördinator wetgeving bij 
het directoraat generaal ruimte van het ministerie 
van vrom op het terrein van de ruimtelijke wetgeving. 
sinds het prille begin is hij nauw betrokken geweest bij de 
voorbereiding van de wabo. waarover hij erg enthousiast 
is. ‘de wet biedt de mogelijkheid om in één keer duide-
lijkheid te krijgen of een project aanvaardbaar is: er is 
sprake is van één loket, één procedure en één besluit.’ 

Zeer bevlogen vertelt Rademaker over de Wabo, die erin 
geslaagd is regels voor burgers en bedrijven te verminderen. 
Rademaker: ‘De Wabo leidt er vanzelf toe dat er bij 
gemeenten achter het loket wordt samengewerkt. Zonder 
de Wabo was het Omgevingsloket Online nooit tot stand 
gekomen’. Volgens Rademaker is de Wabo nog niet af. 
‘Niet alle sectorale vergunningen komen samen in de 
omgevingsvergunning. Zo kent de Waterwet bijvoorbeeld 
nog een eigen vergunningenstelsel. Daarnaast zijn in de 
Wabo weliswaar de procedures geïntegreerd, maar ‘achter’ het 
loket gelden grotendeels nog de sectorale toetsingskaders.‘Je 
kunt dat wel vergelijken met een grote ladekast. Voor elke 
vergunningsplichtige activiteit bestaat er een apart laatje 
met daarin het voor die activiteit geldende toetsingskader. 
Naarmate een aanvraag om omgevingsvergunning betrekking 
heeft op meer activiteiten, gaan er dus ook meer laatjes open.’  
Een betere afstemming en waar mogelijk integratie van deze 
toetsingskaders is een volgende stap. Rademaker: ‘Dit zal 
best ingewikkeld worden, omdat er zoveel belangen spelen. 
Ook procedureel kan de Wabo misschien nog slimmer en 
sneller worden gemaakt. Als je met de uitgebreide procedure 
zes maanden moet wachten op een vergunning, is dat best 
lang. Zolang het bouwen van een huis soms nog sneller gaat 
dan het verkrijgen van de vergunning, is er voor ons nog iets 
te doen’. In dit licht verdient de positie van de gemeenteraad 
bij de vergunningverlening ook nadere beschouwing. Net 
als het vaak beperkte aantal raadsvergaderingen per jaar. 
Rademaker: ‘Vaak liggen procedures ruim twee maanden 
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De grote slag van de Wabo

Eén loket, één procedure en één besluit: 
dat is de Wabo volgens Bert Rademaker. In 
dit interview vertelt hij over de grote slag 
die met de Wabo geslagen is. En de slag die 
nog geslagen moet worden. Het uitbouwen 
van de Wabo tot een soort Wetboek van 
omgevingsrecht bijvoorbeeld…



stil omdat gewacht moet worden op een raadsbesluit. Vooral 
voor kleinere projecten is dat aan burgers haast niet uit te 
leggen. Misschien is daar een rol weggelegd voor speciale 
raadscommissies die vaker vergaderen, zodat de doorlooptijd 
van procedures kan worden bekort.’

Afstemming Wabo - digitale Wro 
Alle uitvoeringsgerichte toestemmingen uit de Wro zijn 
geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De aanvraag voor 
een omgevingsvergunning wordt via het Omgevingsloket 
Online digitaal ingediend. De Wabo kent geen digitale 
beschikbaarstellingplicht voor de omgevingsvergunning. In 
plaats hiervan is een digitale plicht opgenomen. Dit betekent 
dat de volgende zaken onder de Wabo niet meer digitaal 
beschikbaar hoeven te worden gesteld: het projectbesluit, de 
tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan en het buiten 
toepassing verklaren van de beheersverordening. Wel geldt 
voor het projectbesluit en het buiten toepassing verklaren van 
de beheersverordening (de omgevingsvergunning die verleend 
wordt met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 
3o, van de Wabo) de volgende vereiste: een kennisgeving 
wordt overeenkomstig de daarvoor geldende standaarden 
op www.ruimtelijkeplannen.nl gedaan.

Rademaker geeft aan dat de Wabo en de nieuwe Wro na 
elkaar zijn ontwikkeld. Daardoor ontstaat misschien de wat 
ongelukkige situatie, dat de planologische afwijkingsbesluiten 
die in de Wro nog maar net nieuw zijn, alweer worden 
overgeheveld naar de Wabo. Rademaker: ‘Natuurlijk was 
het mooier geweest als beide wetten tegelijk in werking 
waren getreden. De ontwikkeling van de Wro liep echter 
geruime tijd voor op de Wabo. De procedurele schoonmaak 
die nu met de Wabo wordt bereikt, is zo groot dat die wet 

hoe eerder hoe liever in werking moet treden.’ Rademaker 
vindt niet dat de Wabo - door het wijzigen van een aantal 
digitaliseringverplichtingen - de DURP-doelstelling geweld 
aandoet. ‘Bij de digitaliseringverplichting is onderscheid 
gemaakt in enerzijds besluiten met algemeen verbindende 
voorschriften. En anderzijds in besluiten die geen 
algemeen verbindende voorschriften bevatten, maar een 
individueel karakter hebben. De besluiten met algemeen 
verbindende voorschriften, zoals het bestemmingsplan en 
de beheersverordening, zijn in de Wro gebleven. Deze zijn 
daardoor voor iedereen digitaal raadpleegbaar via RO-online. 
De besluiten zonder algemeen verbindende voorschriften zijn 
overgeheveld naar de Wabo. Voor de ingrijpende planologische 
gevallen die nu nog vallen binnen de categorie van het 
projectbesluit geldt het al genoemde vereiste van de digitale 
kennisgeving. Op RO-online zie je dus straks de ter plaatse 
geldende planologische regelgeving. Ook kun je zien wanneer 
een omgevingsvergunning is verleend om op een bepaalde 
plaats een activiteit in strijd met die regelgeving te verrichten. 
Op grond van de Wro zal vervolgens tenminste één keer in de 
tien jaar de ‘gehele deken glad getrokken worden’, waarbij alle 
verleende omgevingsvergunningen ingepast worden in het 
bestemmingsplan of de beheersverordening’. 

Naar één Wet Omgevingsrecht
Rademaker kan zich goed voorstellen dat de Wabo op termijn 
wordt uitgebouwd tot een soort Wetboek van omgevingsrecht. 
Een wetboek waarin ook de overgebleven delen van de Wro, 
de Woningwet en de Wet milieubeheer worden ondergebracht. 
Nu al herstelt de Wabo naar zijn mening een historische 
fout. Namelijk de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de 
planologische afweging en de Woningwet voor het bouwen. 
Rademaker: ‘Twee wetten, oftewel systemen voor zo nauw met 
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Bert Rademaker



elkaar verwezen onderwerpen is niet handig. Dit krijg je zelfs 
met de slimste coördinatieregeling niet eenvoudig. De Wabo 
lost dit op. 
Wat voorlopig wel blijft, is dat het maken van een inhoudelijke 
planologische afweging nog steeds ingewikkeld is. Maar 
daar wordt momenteel in het kader van een inhoudelijke 
doorlichting van het brede omgevingsrecht naar gekeken’.

‘Werken met bestemmingsplannen is 
achterhaald. De ruimtelijke ordenings-
praktijk is in Nederland gebaseerd op 
projectplanologie’

Tenslotte flapt Rademaker er (zoals hij dat zelf zegt) 
nog uit dat hij het instrument van het bestemmingsplan 
voor nieuwe ontwikkelingen eigenlijk maar achterhaald 
vindt. In de praktijk wordt ingeschat dat 70 à 75 procent 
van de vergunningen voor bouwwerken wordt verleend 
met een afwijking (ontheffing of projectbesluit) van 
het bestemmingsplan. ‘Het bestemmingsplan is vaak 
al verouderd voordat het in werking treedt’, aldus 
Rademaker. Het bestemmingsplan in de huidige vorm 
mag van hem dan ook wel verdwijnen. ‘De praktijk is nu 
eenmaal gebaseerd op projectplanologie en de wetgeving 
speelt hier op in. De omgevingsvergunning is straks hét 
instrument om toestemming te verlenen voor projecten 
die niet zijn voorzien in het bestemmingsplan of de 
beheersverordening. Met een structuurvisie als ruimtelijke 
onderbouwing kunnen ruimtelijke ontwikkelingen via 
de Wabo worden toegestaan. In het actualiseringsritme 
van tien jaar kunnen deze ontwikkelingen worden 
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verandering inspireert je

ingepast in de planologische beheersregeling, die het 
bestemmingsplan dan nog primair is. Het is dan misschien 
handiger om te werken met beheersverordeningen’. 
Rademaker oppert in dat verband ook nog het idee om 
de beheersverordening uit de Wro ‘weg te verzinnen’. 
Bijvoorbeeld door deze te integreren in het stelsel van het 
bestemmingsplan. ‘Als je bestemmingsplannen uitsluitend 
appellabel maakt - voor zover dit past in een nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling - is de beheersverordening als 
instrument overbodig. Ontwikkelingen die al eerder met 
een omgevingsvergunning zijn toegestaan en worden 
ingepast in het plan, zijn feitelijk al uitgeprocedeerd. En 
hoeven daar niet nogmaals aan onderworpen te worden. 
’Volgens Rademaker zou een Wet omgevingsrecht een helder 
onderscheid moeten maken tussen beheersinstrumenten 
en instrumenten voor (project)ontwikkeling. Het 
beheersinstrument bestaat uit een omgevingsverordening 
met daarin algemeen verbindende voorschriften. 
Ontwikkelingen die in deze verordening passen kunnen 
in principe zonder omgevingsvergunning gerealiseerd 
worden. Voor ontwikkelingen die niet in de verordening 
passen is een omgevingsvergunning nodig. Het primaire 
ruimtelijke toetsingskader voor deze omgevingsvergunning 
is de wettelijk verplichte omgevings- /structuurvisie. In zo’n 
structuurvisie wordt globaal aangegeven wat een gemeente 
wil. En via omgevingsvergunningen vindt concretisering 
en uitvoering plaats.

De belangrijkste boodschap die Rademaker tenslotte heeft 
voor de toekomst van de omgevingswetgeving, staat los van de 
inhoud, maar gaat over het proces. ‘Mensen moeten met elkaar 
samenwerken. Daar worden we collectief slimmer van’. Want 
zonder samenwerking was de Wabo nooit tot stand gekomen. 
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eind april ging er een wijziging in procedure van de rege-
ling standaarden ruimtelijke ordening 2008. deze wijzi-
ging behelst een toevoeging met de volgende strekking:

De kennisgeving van een omgevingsvergunning die is ver-
leend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel 
a, sub 3o van de Wabo wordt beschikbaar gesteld conform 
de vereisten zoals die zijn vastgelegd voor “projectbesluiten” 
in IMRO2008 en STRI2008. De waarde van het attribuut 
naam van de klasse Besluitgebied _X begint met “Omgevings-
vergunning“.

Een op het eerste gezicht nogal raadselachtige toevoeging. 
De toelichting maakt in ieder geval duidelijk wat de beoogde 
doelstelling ervan is: 

[…] Ingevolge de Wabo zal de verplichting tot 
elektronische beschikbaarstelling [van projectbesluiten, 
daarmee vergelijkbare besluiten om af te wijken van 
een beheersverordening en tijdelijke ontheffingen] niet 
worden voortgezet. Voor de in de omgevingsvergunning 
integrerende categorie van het voormalige projectbesluit 
en het daarmee vergelijkbare besluit om af te wijken van 
een beheersverordening komt wel een andersoortige 
elektronische verplichting terug. De kennisgeving  van 
een met artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, sub 3o , van de 
Wabo verleende omgevingsvergunning, dient ook langs 
elektronische weg plaats te vinden overeenkomstig de eisen 
die hiervoor worden gegeven in de Regeling standaarden 
ruimtelijke ordening 2008. Gewaarborgd blijft daarmee dat 
op perceelsniveau het geldende planologische regime (zoals 
onder meer het bestemmingsplan) kan worden geraadpleegd, 

ir. A.J. Duindam

Kennisgevingen van 
omgevingsvergunningen

Geheimtaal? Welnee, dit is hoe de GML in 
Roermond eruit ziet na inwerkingtreding 
van de Wabo… 
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Als Roermond na inwerkingtreding een omgevingsvergun-
ning zou hebben verleend met dezelfde strekking als het 
projectbesluit, zou deze GML er als volgt uitzien:

 

De GML is identiek, behalve dat imro:naam begint met het 
woord “Omgevingsvergunning”. Een belangrijk verschil dat 
in bovenstaande voorbeeld niet tot uitdrukking komt, 
is de inhoud van de bijbehorende stukken. De huidige 
projectbesluiten worden integraal beschikbaar gesteld: 
de beschikbaarstelling behelst dus de gehele inhoud van 
het besluit. Voor omgevingsvergunningen gaat het om 
de kennisgeving, met andere woorden: de tekst die wordt 
gebruikt bij de bekendmaking in de Staatscourant en die 
hooguit de zakelijke inhoud weergeeft van de vergunning.

De kennisgeving van deze categorie omgevingsvergunningen 
bestaat dus uit de onderstaande bestanden, die volgens 
STRI2008 beschikbaar worden gesteld. Ze worden dus 
ook opgenomen in het manifest van het desbetreffende 
bevoegde gezag:

Vanwege de aard van de zaak zal het vaak voor de hand liggen 
om het minimale IMRO model te hanteren. Binnen het object 
Besluitgebied wordt dan slechts één Besluitvlak opgevoerd. 
Qua geometrie zijn ze identiek. Het kan echter voorkomen 
dat er een complexe vergunning wordt verleend waarbij voor 
verschillende gebieden andere zaken worden vergund. In 
dat geval staat het natuurlijk vrij om meerdere besluitvlakken 
op te nemen, met daaraan gekoppeld meerdere besluitteksten. 
Of dit in de praktijk ook gaat gebeuren kan ik nog niet 
voorspellen. Het minimale model is echter al voldoende voor 
de primaire doelstelling van deze beschikbaarstelling.

Rest de vraag waarom er voor zo’n basale oplossing is 
gekozen. Enerzijds heeft dit te maken met de zeer restrictieve 
randvoorwaarde dat er binnen de huidige RO Standaarden 
een oplossing gevonden moest worden voor het beschikbaar 
stellen van deze kennisgevingen. Dit is in elk geval gelukt, 
want er wordt alleen gebruik gemaakt van een aanvullende 
voorwaarde aangaande een vrij in te vullen tekstveld 
(imro:naam). Anderzijds kan er ook worden geconcludeerd 
dat de bekendmakingen in de (digitale) Staatscourant nog 

geen afdoende mogelijkheden voor vastlegging van geometrie 
hebben. Als de exacte ligging van bekendmakingen in de 
Staatscourant vastgelegd zouden kunnen worden in de 
metadata, wordt bovenstaande bepaling overbodig. Of dit 
gaat gebeuren is nog onbekend. 

Een ander mogelijk toekomstpad is de betere integratie 
tussen Wro en Wabo in toekomstige RO Standaarden. 
Voor nu is het in ieder geval mogelijk gemaakt om de 
omgevingsvergunningen artikel 2.12, eerste lid, onderdeel 
a, sub 3o Wabo in samenhang met het geldende planologische 
regime te kunnen raadplegen. Succes!

alsmede dat kenbaar is wanneer voor welk project een 
omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, 
eerste lid, onderdeel a, sub 3o, van de Wabo is verleend 
voor afwijkingen van dit planologisch regime.

Kortom: het IMRO2008 voor gebiedsgerichte besluiten en 
de STRI2008 worden gebruikt om kennisgevingen voor 
omgevingsvergunningen, die nu nog projectbesluiten 
zijn, elektronisch beschikbaar te stellen. Dit gebeurt met 
een grondslag in de Wabo. Doel: waarborgen dat - ook na 
inwerkingtreding van de Wabo - op perceelsniveau het 
geldende planologische regime kan worden geraadpleegd in 
samenhang met verleende vergunningen voor afwijkingen 
van dit regime.

Een voorbeeld. Gemeente Roermond heeft een projectbesluit 
genomen met de volgende GML (bepaalde elementen zijn 
ingeklapt ter bevordering van de leesbaarheid):
 

NL.IMRO.0957.TO00000001-ON01.gml het GML bestand met de exacte ligging van 
het gebied waar de vergunning is verleend

d_NL.IMRO.0957.TO00000001-ON01.pdf de tekst met de kennisgeving (mag ook 
in html)

vb_NL.IMRO.0957.TO00000001-ON01.pdf het vaststellingsbesluit 
(vanaf status vastgesteld, mag ook in html)

g_NL.IMRO.0957.TO00000001-ON01.xml het geleideformulier met elektronisch 
waarmerk
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De betekenis van  het programma NUP voor digitalisering
Het Nationaal Urgentie Programma vloeit voort uit de 
aanbevelingen van de commissie Postma & Wallage. Beide 
zwaargewichten kwamen tot de conclusie dat de centrale 
overheid zelf sturing zou moeten geven aan een aantal 
‘’E – urgenties’’. Of anders gezegd, de betrokken ministers 
moesten met nationale voorbeeldprojecten komen. Het gaat 
te ver de door de commissie  gekozen vijf voorbeeldprojecten 
hier in extenso te behandelen.  De omgevingsvergunning 
is één van de vijf gekozen projecten. De uitspraken met 
betrekking tot de omgevingsvergunning in het NUP zijn dat 
er één webformulier voor de omgevingsvergunning moet 
komen, en dat de vergunning landelijk op één punt digitaal 
aangevraagd kan worden. Dat is naar mijn mening duidelijke 
taal. Inmiddels zijn er in het Staatsblad (nummers 142, 143 
en 144) niet minder dan 250 pagina’s tekst verschenen!  De 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de 
invoeringswet Wabo en het Besluit omgevingsrecht zijn 
recentelijk gepubliceerd. De bedoeling in deze bijdrage is 
om slechts één aspect van de Wabo te behandelen, namelijk 
de bijdrage van de Wabo aan de van overheidswege beoogde 
digitalisering 

De digitalisering in de Wabo
De wet biedt de aanvrager de mogelijkheid om een 
combinatie van bijvoorbeeld een  bouwvergunning en een 
milieuvergunning plus bescheiden digitaal in te sturen. 

De e–overheid: De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is één van de 
vijf voorbeeldprojecten in het Nationaal 
Urgentie Programma en leidt tot één 
landelijk punt voor het digitaal aanvragen 
van vergunningen (Omgevingsloket 
omgevingsvergunning).

Wabo- en Crisis- en herstelwet | 17

(mr.C.M.M.Zwinkels MPC CPC, directeur gemeente Oegstgeest; 
coördinator vak Recht in de Digitale Samenleving, faculteit voor 
rechtsgeleerdheid aan de VU in Amsterdam;  Eindredacteur voor 
Tijdschrift Computerrecht)
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Er is een ‘’landelijke voorziening’’ (zie de Wabo, artikel 7.6) 
waar alle digitale aanvragen binnen komen. Gemeenten 
zijn verplicht de voorziening te gebruiken en dus de digitale 
aanvragen in behandeling te nemen (zie het Besluit, 
toelichting op artikel 4.3, pagina 87). Gemeenten kunnen 
wel elektronisch verzonden berichten weigeren. Dit, 
conform de toepassing van artikel 2:15 Awb.

VROM heeft de verplichting de landelijke voorziening in 
stand te houden en te beveiligen. 

De minister kan het instrument van ministeriele besluiten 
gebruiken om nadere regels te stellen aan het elektronisch 
indienen van aanvragen en aan het functioneren van de 
landelijke voorziening (zie het Besluit, artikel 4.3).

De auteur van dit artikel zal aan de hand van recente 
ontwikkelingen in het bestuursrecht en de uitvoeringspraktijk 
van gemeenten een aantal issues behandelen in relatie 
tot het te bespreken onderwerp (de e–overheid: de 
omgevingsvergunning).

De Wabo is geen basisregistratie
De politiek heeft gedurende de afgelopen jaren middels nieuwe 
wetgeving diverse wettelijke basisregistraties georganiseerd. 
Bekende voorbeelden zijn de Wet GBA (Gemeentelijke 
Basisregistratie) en de Wet BAG (Basisadministratie Adressen 
en Gebouwen). Kenmerken van basisregistraties zijn:

1) de bronhouders (gemeenten) zijn aangewezen als  
 waakhond van de zogeheten ‘’authentieke gegevens’’ 
 (de gegevensstructuren zijn in de wet vastgelegd).
2) er is een terugmeldplicht voor de bestuursorganen en
  andere aangewezen afnemers van de authentieke    
 gegevens. Bij gerede twijfel over de juistheid van de   
 authentieke gegevens moeten de afnemers de bronhouders   
 waarschuwen. Laatstgenoemden hebben een onderzoeks-
 plicht naar de juistheid van de gegevens en moeten de   
 burgers/belanghebbenden op de hoogte stellen.

Lezing van de Wabo leert dat niet gekozen is voor de aanpak 
van een wettelijke basisregistratie. Er is geen bronhouder 
aangewezen die de kwaliteit van de gegevens moet waarborgen. 
Iedereen is vrij om de gegevens naar eigen goeddunken aan te 
leveren. En er is dus ook geen onderzoeksplicht binnen het kader 
van de terugmeldregeling. Het webformulier geeft wel 
een gestructureerde uitvraag per type vergunning aan.

De Wabo wordt beheerd met behulp van OLO 
(Overheidsloket omgevingsvergunning)
Er is een landelijke website waar de aanvragen binnenkomen. 
VROM is opdrachtgever voor het beheer door een derde 
partij. De problemen met het in de lucht houden van OLO 
zijn langdurig en hardnekkig. De vertragingen met de 
invoering van Wabo zijn deels te wijten aan de voortdurend 
nieuwe problemen, welke bij OLO ontstaan. De beveiliging is 
bijvoorbeeld niet op orde. De beheerorganisatie moet nader 

geprofessionaliseerd worden. En ook is niet duidelijk in 
hoeverre er nu een workflowpakket achter OLO zit. Krijgt de 
aanvrager van een digitale omgevingsvergunning alleen maar 
een bevestiging van ontvangst van zijn aanvraag toegemaild? 
Of kan hij ook digitale statusinformatie ontvangen over het 
verloop van zijn aanvraag?

Duidelijk mag zijn dat gemeenten de digitale aanvragen zelf 
met hun lokale applicaties in behandeling moeten nemen. 
Tevens slaan zij de stukken op in hun document management 
systemen (DMS). De huidige situatie is dat gemeenten slechts 
met behulp van links vanaf hun websites communiceren met 
de landelijke voorziening (OLO). De stap van koppeling tussen 
de OLO en de gemeentelijke applicaties rechtstreeks zal 
respectievelijk kan pas later gezet worden. Het blijft dus 
even behelpen.

De vraag is ook welke rollen VROM allemaal tegelijkertijd 
vervult en mag vervullen. Het ministerie is opdrachtgever, 
toezichthouder en beheerder. Zal er een beheerorganisatie 
op afstand komen, die middels een SLA (Service Level 
Agreement) werkt met het ministerie? Hier dient zich 
de vergelijking met het Kadaster in Apeldoorn aan. Deze 
marktpartij is spin in het web als het gaat om het beheer van 
de landelijke voorzieningen op het gebied van geo–informatie. 
Het Kadaster doet het beheer en onderhoud voor de diverse 
voorzieningen en VROM oefent toezicht uit. Gemeenten 
hebben een rol in het overleg met het Kadaster. Welke 

betrokkenheid hebben dus gemeenten bij de OLO? En welke 
functiescheiding is in de maak uitgaande van de verschillende 
te vervullen verantwoordelijkheden?

De Wabo en de rechtsbescherming
Zoals bekend is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) 
de bakermat voor de rechtsbescherming. De toepassingssfeer 
omvat de verwerking van geautomatiseerde gegevens (zie 
artikel 2 Wbp). De overige artikelen geven recht op inzage, 
wijziging en verwijdering van gegevens. De vraag is wat de 
betekenis van deze rechten is in de dagelijkse praktijk. Twee 
voorbeelden mogen dienen ter illustratie. Welke invloed 
hebben burgers en ook bestuursorganen op het toenemend 
aantal koppelingen tussen de lokale, regionale en landelijke 
databestanden? En wanneer worden gegevens professioneel 
bewaard? De beantwoording van deze vragen bepaalt de 
concrete betekenis van de genoemde rechten uit  de Wbp.

Constateringen
De Wabo voorziet in de behoefte van digitalisering. 
Uitgangspunt is dat de politiek van mening is dat je 
digitalisering met behulp van wetgeving moet aanjagen. 
De keerzijde is dat er complexe regelgeving ontstaat, die 
onderhouden moet worden. Bovendien moet de overheid 
bewijzen dat zij een professionele opdrachtgever en beheerder 
kan zijn met betrekking tot de OLO.
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1 Doel en opzet  
Naar verwachting treedt op 1 juli 2010 de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) in werking. In dit artikel 
komen alleen die onderdelen van de Wabo aan de orde die van 
belang zijn voor de ruimtelijke ordening en het bouwen.   

Gevolgen in het kort 
Een gevolg van de Wabo is dat de afdeling van de Woningwet 
die over de bouwvergunning gaat geheel komt te vervallen. 
Ook de term ‘bouwvergunning’  wordt niet meer gebruikt. 
Hetzelfde geldt onder andere voor de Wet milieubeheer 
en de milieuvergunning. Ook voor de Wro houdt de Wabo 
ingrijpende veranderingen in. Die onderdelen van de Wro 
die over de uitvoering van een project gaan, verdwijnen uit 
de Wro en verhuizen naar de Wabo. Het gaat om: 
•	 het	projectbesluit;	
•	 de	tijdelijke	ontheffing;	
•	 de	buitenplanse	ontheffing	voor	planologische		 	
	 kruimelgevallen;	
•	 de	binnenplanse	ontheffing	van	het	bestemmingsplan	en		
	 de	beheersverordening;	
•	 de	ontheffing	van	verbodsbepalingen	in	het	exploitatieplan;	
•	 de	aanlegvergunning;	
•	 de	sloopvergunning;	
•	 de	ontheffingsmogelijkheden	van	het	voorbereidingsbesluit;	
•	 de	algemene	regels	in	provinciale	verordeningen	en	AMvB’s.	

In de Wabo keren het projectbesluit en de hiervoor genoemde 
ontheffingen terug in de vorm van ‘afwijkingen’ van 

Wabo, Wro en bouwen 

Mr. Marlies Pietermaat en mr. Frans van Doorn, beiden werkzaam als 
senior-jurist bij RBOI-Rotterdam. In de zomer of het najaar treedt de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) in werking. Een wet met een 
behoorlijke impact op de ruimtelijke 
ordening en het bouwen. Wat in dit 
opzicht de concrete gevolgen zijn, leest 
u in dit artikel.
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planologische regelingen. De termen ‘projectbesluit’ en 
‘ontheffing’ worden niet langer gebruikt. De Wro wordt daardoor 
een wet die uitsluitend is gericht op de instrumenten die de 
inhoud van het ruimtelijk beleid op gemeentelijk, provinciaal en 
rijksniveau bepalen en op de uitvoeringsaspecten daarvan, zoals 
het borgen van beleid in bestemmingsplannen, de coördinatie 
van besluiten, de grond-exploitatie en de planschade. 

2 Activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen 
Artikel 2.1 van de Wabo bepaalt dat het zonder 
omgevingsvergunning verboden is een project uit te voeren, 
voor zover dat project geheel of gedeeltelijk bestaat uit: 
a)	 het	bouwen;	
b) het aanleggen of uitvoeren van werken of werkzaamheden, 
 indien op dit punt regels zijn opgenomen in een
  bestemmingsplan, inpassingsplan, exploitatieplan,  
	 beheersverordening	of	voorbereidingsbesluit;	
c) het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd
  met een bestemmingsplan, een inpassingsplan, een  
 exploitatieplan, een beheersverordening, de regels van rijk 
 of provincie in AMvB of provinciale verordening of de  
	 regels	behorend	bij	een	voorbereidingsbesluit;	
d) het gebruiken van een bouwwerk waarvoor specifieke  
	 brandveiligheidsvoorschriften	gelden;	
e) het oprichten, veranderen of in werking hebben van een  
	 milieu-inrichting;	
f) het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een  
	 beschermd	rijksmonument;	

g) het slopen van een bouwwerk indien sloopregels zijn  
 opgenomen in een bestemmingsplan, inpassingsplan,  
	 beheersverordening	of	voorbereidingsbesluit;	
h) het slopen van bouwwerken in een beschermd stads- of  
	 dorpsgezicht;	
i) het verrichten van andere activiteiten voor zover deze in  
 het Besluit omgevingsrecht worden vermeld. 

Over punt c is het van belang te weten dat het hierbij gaat 
om gebruik in ruime zin! Ook het bouwen in strijd met 
een bestemmingsplan of met een andere hierboven onder 
c genoemde planologische regeling valt er onder. Daarmee 
vormt artikel 2.1 van de Wabo de grondslag voor de 
handhaving van de ruimtelijke regelgeving van onder meer 
het bestemmingsplan, het inpassingsplan, het exploitatieplan 
en de beheersverordening. De Wabo gaat ervan uit dat er 
gehandeld wordt in overeenstemming met deze regelgeving. 
Voor afwijkend handelen is een omgevingsvergunning nodig. 
Ook de strafbaarstelling is in de Wabo geregeld. 

Behalve voor de onder a t/m i genoemde activiteiten is een 
omgevingsvergunning vereist voor activiteiten waarvoor 
ingevolge een provinciale of gemeentelijke verordening 
een vergunning of ontheffing is vereist. Denk hierbij aan 
slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van gemeentelijke 
of provinciale monumenten, het aanleggen van wegen en 
inritten, het vellen van houtopstanden, het aanbrengen van 
reclamevoorzieningen en het opslaan van goederen. 

In een provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordening 
kan worden bepaald dat het in de daarbij aan te geven 
gevallen verboden is zonder omgevingsvergunning 
activiteiten uit te voeren die op de fysieke leefomgeving 
van invloed kunnen zijn. 

De omgevingsvergunning integreert niet alle mogelijk 
noodzakelijke vergunningen voor de uitvoering van een 
project. Indien dergelijke vergunningen (bijvoorbeeld uit de 
Natuurbeschermingswet of de Flora- en faunawet) of andere 
toetsingskaders aan de orde zijn kan de omgevingsvergunning 
slechts worden verleend of geweigerd met inachtneming van 
hetgeen in deze wetten is bepaald. 

3 Bevoegd gezag 
Burgemeester en wethouders van de gemeente waar de 
betrokken activiteiten in hoofdzaak zullen worden uitgevoerd, 
beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning. Daarop 
zijn uitzonderingen mogelijk. Dat is het geval als: 
•	 het	om	een	project	gaat	van	provinciaal	of	nationaal		
 ruimtelijk belang, waarbij met ruimtelijke onderbouwing  
 wordt afgeweken van een bestemmingsplan of een
  beheersverordening: het bevoegd gezag is dan   
	 gedeputeerde	staten	of	de	minister	van	VROM;	
•	 gedeputeerde	staten	of	de	minister	van	VROM	in	het	kader
 van een provinciaal of rijksinpassingsplan hebben 
 verklaard dat zij over een aanvraag om een   
 omgevingsvergunning zullen beslissen. 

Voor zover het gaat om activiteiten op regionaal of 
provinciaal niveau of om activiteiten met een zeer complex 
karakter, zal de feitelijke uitvoering van de Wabo in 
handen komen van regionale uitvoeringsdiensten onder 
eindverantwoordelijkheid van het betrokken bestuursorgaan. 

4 Verklaring van geen bedenkingen 
In principe zijn burgemeester en wethouders het bevoegd 
gezag. Inhoudelijk zijn soms andere bestuurorganen mede 
verantwoordelijk voor de te verlenen omgevingsvergunning. 
Om die andere bestuursorganen niet buiten spel te zetten, is in 
artikel 2.27 Wabo ‘de verklaring van geen bedenkingen’  (vvgb) 
opgenomen. Zonder een vvgb kan er geen besluit omtrent de 
omgevingsvergunning worden genomen en bij een negatieve 
verklaring wordt de vergunning geweigerd. Het bestuursorgaan 
dat de vvgb afgeeft, verbindt zo nodig voorschriften aan 
de vergunning. Deze moeten 1-op-1 worden overgenomen 
in de omgevingsvergunning zelf. Ingevolge het Besluit 
omgevingsrecht is een vvgb vereist in de volgende gevallen 
(voor zover relevant voor de ruimtelijke ordening): 
•	 Een	vvgb	van	de	gemeenteraad	is	vereist	bij	het	met
  ruimtelijke onderbouwing afwijken van een   
 bestemmingsplan of een beheersverordening. 
•	 Een	vvgb	van	gedeputeerde	staten	of	de	minister	van		
 VROM is vereist bij het afwijken van de algemene regels  
 in een provinciale verordening of een AMvB. De vvgb kan  
 worden verleend als het betrokken project niet in strijd is
  met de afwijkingsregels in provinciale verordening of AMvB. 
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5 Aanvraag: onlosmakelijke samenhang 
De kern van de aanvraag van een omgevingsvergunning 
is de onlosmakelijke samenhang. Dat houdt in dat de 
aanvrager van een omgevingsvergunning, die betrekking 
heeft op een of meer van de activiteiten die onder punt 
2 zijn genoemd, er voor moet zorgen dat zijn aanvraag 
betrekking heeft op de door hem voorgenomen activiteiten, 
voor zover sprake is van onlosmakelijke samenhang 
(bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden aan een monumentaal 
pand). De aanvraag wordt ingediend bij het bevoegd gezag, 
zoveel mogelijk langs digitale weg. De aanvrager wordt 
vervolgens geïnformeerd over de procedure die zal worden 
gevolgd, de toepasselijke beslistermijnen en de beschikbare 
rechtsmiddelen om tegen de beschikking op te komen. 
Hoe een aanvraag moet worden ingediend en welke 
gegevens daarbij moeten worden verstrekt, is in het Besluit 
omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht vastgelegd. 

6 Fasering 
Een omgevingsvergunning wordt in twee fasen verleend indien 
de aanvrager daarom verzoekt. De aanvrager bepaalt dan welke 
activiteiten in de eerste en welke in de tweede fase vallen. In 
geval van fasering behoeft de aanvrager de aanvraag niet in een 
keer uit te werken en van alle benodigde informatie te voorzien. 
Dat kan fasegewijs geschieden. Wel dient hij bij zijn aanvraag 
direct aan te geven welke activiteiten hij beoogt uit te voeren, 
zodat het bevoegd gezag zich een beeld kan vormen van wat 
uiteindelijk wordt beoogd. Anders gezegd, bij de aanvraag om 

10 Wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning 
De wijziging van een omgevingsvergunning geschiedt 
overeenkomstig de Awb, zij het met inachtneming van de 
procedure die indertijd voor de aanvraag heeft gegolden: 
reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. 

Bij het intrekken van een omgevingsvergunning wordt 
een onderscheid gemaakt tussen reguliere intrekking en 
intrekking als sanctie. Voor de reguliere intrekking geldt 
hetzelfde als voor wijziging van de omgevingsvergunning. 

De activiteit is 
in strijd met:

De omgevingsvergunning kan alleen worden 
verleend:

het bestemmingsplan,  
het inpassingsplan of de 
beheersverordening 

indien het bestemmingsplan, het inpassingsplan of de 
beheers-verordening in een toepasselijke afwijkingsre-
gel	voorziet	(vóór	de	Wabo:	binnenplanse	ontheffing);	
indien de activiteit valt onder de in het Besluit omge-
vingsrecht	aangegeven	planologische	kruimelgevallen;	
indien de activiteit niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening en de motivering van het om-
gevingsbesluit een goede ruimtelijke onderbouwing 
bevat	(vóór	de	Wabo:	projectbesluit);	in	geval	van	een	
activiteit voor een bepaalde termijn kan de vergunning 
worden verleend zonder dat een ruimtelijke onderbou-
wing	is	vereist;	wel	is	ook	dan	vereist	dat	de	activiteit	
niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

het exploitatieplan indien het exploitatieplan in een toepasselijke 
afwijkingsregel voorziet.

de algemene regels van rijk of 
provincie (in AMvB of provinciale 
verordening)

indien de algemene regels in een toepasselijke 
afwijkingsregel voorzien.

een oorbereidingsbesluit indien het voorbereidingsbesluit in een toepasselijke 
afwijkingsregel voorziet.

Tabel 8.1 Afwijken van planologische regelingen 

Overzicht procedures Wabo 

een omgevingsvergunning vermeldt de aanvrager al in de eerste 
fase uit welke activiteiten het gehele project zal bestaan. 

7 De omgevingsvergunning in afwijking van 
planologische regelingen 
Indien een aanvraag betrekking heeft op een activiteit die in strijd 
is met een bestemmingsplan of een andere planologische regeling, 
zoals in paragraaf 2 onder c bedoeld, wordt de aanvraag tevens 
aangemerkt als een aanvraag om een omgevingsvergunning in 
afwijking van zo’n regeling. In de gevallen zoals aangegeven in de 
volgende tabel kan een dergelijke aanvraag worden gehonoreerd. 

8  Aan een omgevingsvergunning te verbinden voorschriften 
Aan een omgevingsvergunning kunnen voorschriften en 
beperkingen worden verbonden, voor zover nodig met het oog 
op het belang dat ingevolge de Wabo bij de beoordeling van de 
aanvraag dient te worden betrokken. 
In een omgevingsvergunning kan worden bepaald dat deze 
geheel of gedeeltelijk voor een bepaalde termijn geldt. Het 
opnemen van een termijn is verplicht wanneer het gaat om: 
•	 een	bouwwerk	ter	voorziening	in	een	tijdelijke	behoefte,	niet		
	 zijnde	bewoning;	de	termijn	bedraagt	ten	hoogste	vijf	jaar;	
•	 bouwwerken,	werken	of	werkzaamheden	die	slechts		
	 toelaatbaar	zijn	ingevolge	een	voorlopige	bestemming;	
 de termijn duurt even lang als die van de voorlopige  
 bestemming. 

Na het verstrijken van een in de omgevingsvergunning 
opgenomen termijn is de vergunninghouder verplicht de 
situatie van vóór de vergunning te herstellen of een en ander 
in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan, 
het inpassingsplan of de beheersverordening. 

9 Procedures 
De Wabo kent een reguliere en een uitgebreide voorberei-
dingsprocedure. De reguliere voorbereidingsprocedure is de 
standaard, de uitgebreide procedure geldt voor in de Wabo 
aangegeven situaties. 

  

Omgevingsvergunning voor regulier uitgebreid 

Bouwactiviteit x   

Aanlegactiviteit x   

Afwijking planologische regeling op basis van 
de regeling (vroeger binnenplanse afwijking)  

x   

Planologische kruimelgevallen x   

Afwijking planologisch activiteit met ruimtelijke 
onderbouwing (vroeger projectbesluit)  

  x

Tijdelijke afwijking planologisch activiteit ( 
vroeger tijdelijke ontheffing) 

  x 

Planologische sloopactiviteit en in beschermd 
stads- of dorpsgezicht 

x 

Brandveilig gebruik   x

Milieuactiviteit X, indien geen ande-
re of grotere nadelige 
milieugevolgen 

x 

Rijksmonument   x 

Verrichten van andere activiteiten uit 
Besluit omgevingsrecht 

Per activiteit in het besluit aangegeven 
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11 Overgangsrecht 
Het overgangsrecht is erop gericht een goede overgang van 
oud naar nieuw te bewerkstellingen. Daarom zijn de vóór de 
inwerkingtreding van de Wabo (verleende vergunningen of 
ontheffingen gelijkgesteld met omgevingsvergunningen van 
de Wabo. Zo zal een verleende bouwvergunning dus worden 
aangemerkt als een omgevingsvergunning. Ook de aan ‘oude’ 
vergunningen of ontheffingen verbonden voorschriften en 
beperkingen blijven van kracht. 

Verder biedt het overgangsrecht een regeling voor lopende 
procedures. Zo zullen de vóór de inwerkingtreding van de 
Wabo ingediende aanvragen om vergunning of ontheffing 
volgens het oude recht worden afgehandeld. Hetzelfde geldt 
voor op die datum lopende bezwaar- en beroepsprocedures. 
Gedurende de looptijd van een procedure kan men dus niet 
met een wijziging van de spelregels worden geconfronteerd. 

doelgericht ben je



amper vertrouwd met de nieuwe wet ruimtelijke 
ordening(wro) binnen het omgevingsrecht of de crisis- 
en herstelwet (chw) en de wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (wabo) sturen aan op veranderingen 
in de digitale procesgang. waar hebben we het over? 
in dit artikel wordt kort ingegaan op de betekenis van 
de chw en de wabo voor de wet ruimtelijke ordening 
(wro), en dan in het bijzonder op het aspect digitalisering.

Wat is het doel van de Crisis- en herstelwet? 
De Chw is ontwikkeld om de economische crisis in Nederland 
te bestrijden en de werkgelegenheid te bevorderen. De 
wet is erop gericht om versnelling aan te brengen in de 
realisatie van projecten op het gebied van infrastructuur, 
bouw, duurzaamheid, energie en innovatie. Dat lukt met 
maatregelen die als doel hebben  een voorspoedig verloop 
van het besluitvormingsproces te bevorderen.

De wet is in werking getreden op 31 maart 2010 en bevat een 
pakket aan onconventionele bestuursrechtelijke en andere 
maatregelen. Het betreft maatregelen die deels specifiek en 
tijdelijk van aard zijn (tot 1 januari 2014). Dit geldt onder 
meer voor specifiek benoemde ruimtelijke en infrastructurele 
projecten (genoemd in bijlage 2) en een zogenaamde 
categorieënlijst van ruimtelijke en infrastructurele projecten 
(genoemd in bijlage 1). Daarnaast bevat de wet generieke 
permanente wetswijzigingen van bijzondere wetten, die 
hun werking behouden na 1 januari 2014. Deze algemene 
wetswijzigingen bestrijken een breed aantal onderwerpen 
en gelden niet alleen voor de projectenlijst, maar voor het 
hele ruimtelijke domein.

Wat is het doel van het projectuitvoeringsbesluit? 
Het projectuitvoeringsbesluit is een tijdelijke maatregel 
of voorziening om de bouwsector te stimuleren. Hiervan 
kan gebruik gemaakt worden. Het is niet verplicht.  
Een dergelijk besluit kan worden vastgesteld door de 

Crisis -  Wabo - Herstel 

Mr. A.J.C.A. (Hans) van Zitteren – Tonnaer Adviseurs 
in Omgevingsrecht

Er zijn veel ontwikkelingen en veranderingen 
in de digitale procesgang. Met name in 
de  Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet 
algemene bepalingen  omgevingsrecht 
(Wabo). Duizelt het u al? In dit artikel geven 
we antwoord op belangrijke vragen. Zoals: 
Wat is het doel van de Crisis- en herstelwet? 
Wat is de relatie tussen het projectbesluit en 
het projectuitvoeringsbesluit? Hoe werd het 
projectbesluit in de praktijk gebruikt? En 
(ook belangrijk): Wat verandert er eigenlijk 
juridisch?
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gemeenteraad (art. 2.10, eerste lid) voor projecten die geheel 
of hoofdzakelijk voorzien in de bouw van tussen de 12 en 
2.000 nieuwe woningen (artikel 2.9, eerste lid Chw). Als op 
een woningbouwlocatie bijkomende voorzieningen zoals 
wegen, parken en eventueel winkels zijn gepland, voorziet 
het projectuitvoeringsbesluit niet alleen op realisatie van 
de woningen, maar ook op deze bijkomende voorzieningen. 
Ten aanzien van andere projecten van maatschappelijke 
betekenis kunnen bij algemene maatregel van bestuur 
extra categorieën worden aangewezen, waarvoor ook een 
projectuitvoeringsbesluit kan worden genomen. Gedacht 
kan worden aan zorginstellingen en ziekenhuizen, 
eventueel met enige woningbouw.

Wat is de relatie tussen het projectbesluit en het 
projectuitvoeringsbesluit?
Een projectuitvoeringsbesluit komt in de plaats van de 
besluiten, die anders vereist zijn voor de ontwikkeling en 
uitvoering van een project. Het Wro-projectbesluit is een 
besluit dat niet meer hoeft te worden genomen als er een 
projectuitvoeringsbesluit wordt vastgesteld. Artikel 2.12 Chw 
bepaalt namelijk dat een projectuitvoeringsbesluit, dat niet in 
overeenstemming is met het bestemmingsplan, aangemerkt 
wordt als een projectbesluit zoals bedoeld in de Wro. Het zo 
bedoelde projectuitvoeringsbesluit kan hierdoor elektronisch 
beschikbaar gesteld worden alsof het een projectbesluit was. Zo 
kan de planologische situatie ter plaatse worden geraadpleegd.  

Wordt het projectbesluit in de praktijk gebruikt? 
Met een projectbesluit wordt een bestemmingsplan (deels) buiten 
toepassing verklaard. Volgens de Wro moet het projectbesluit 
vervolgens worden ingepast in het bestemmingsplan (omzetting 
van projectbesluit in het bestemmingsplan).
Door artikel 3.13 van de Wro kunnen echter pas leges worden 

geïnd voor de project-besluitprocedure op het moment dat 
binnen een jaar een vastgesteld projectbesluit is ‘doorvertaald’ 
in het onderliggende bestemmingsplan. Veel gemeenten ervaren 
dit als een financieel risico en een onnodige dubbele procedure. 
Daarom zien ze vaak af van het toepassen van een projectbesluit.

Neemt de Chw die bezwaren weg?
Ja;	om	de	bezwaren	voor	de	toepassing	van	het	projectbesluit	weg	
te nemen is artikel 3.13 Wro aangepast door artikel 3.24 Chw. 
Het projectbesluit hoeft niet binnen een jaar doorvertaald 
te worden, maar kan met de reguliere actualisering worden 
ingepast in het bestemmingsplan of een beheersverordening. 
Wel moet het projectbesluit langs elektronische weg 
beschikbaar worden gesteld volgens de eisen die daarvoor 
gelden (RO Standaarden 2008). De legessanctie blijft wel 
bestaan, maar wordt gekoppeld aan het tijdig (binnen 
twee maanden) elektronisch beschikbaar stellen van het 
afwijkingsbesluit. Deze wijziging is van groot belang, omdat 
daarmee het karakter en de betekenis van het projectbesluit 
binnen het systeem van de Wro ingrijpend verandert. Er is 
weer sprake van een ontkoppeling van het projectbesluit en 
het bestemmingsplan (oude artikel 19 WRO!) en het lijkt 
erop dat het instrument daarmee gebruikswaarde heeft. 

Waarin voorziet het ‘gebiedsontwikkelingsplan (GOP)’ ?
Doordat in veel gevallen voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkelingen vastlopen op milieugrenzen en er 
nauwelijks ruimte bestaat om daarvan af te wijken is 
in de Chw een instrument opgenomen om gewenste 
maatschappelijke duurzame ontwikkelingen toch mogelijk 
te maken binnen bij AMvB aangewezen ontwikkelings-
gebieden op basis van een zogenoemd vast te stellen 
“gebiedsontwikkelingsplan (GOP)”.  In een dergelijk 
(milieu)ontwikkelingsgebied kan worden geëxperimenteerd 

met bestuurlijke manoeuvreerruimte. Wettelijke 
beperkingen kunnen worden opgelegd of juist opgeheven 
ten faveure van een in dat gebied te ontwikkelen project. 
Voor het gebiedsontwikkelingsplan is van belang, dat:
•	 de	ontwikkelingsgebieden	bij	algemene	maatregel	van		
	 bestuur	worden	aangewezen;
•		 het	ontwikkelingsgebied	een	bestaand	stedelijk	gebied	of		
	 een	bestaand	bedrijventerrein	betreft;
•		 er	een	verplichting	is	voor	de	gemeenteraad	om	een		
 gebiedsontwikkelingsplan vast te stellen dat deel uitmaakt  
	 van	het	bestemmingsplan;
•	 het	ontwikkelingsplan	fungeert	als	een	planmatig		
 afwegingskader. 

Het resultaat van de afweging bestaat uit een serie 
geselecteerde en onderbouwde maatregelen waarmee de 
vereiste milieuruimte kan worden vrijgemaakt. De vergrote 
flexibiliteit komt tot stand omdat meer maatregelen mogelijk 
worden dan onder heersende wet- en regelgeving. De te 
nemen besluiten nadat een gebiedsontwikkelingsplan 
onherroepelijk is geworden kunnen voor een periode van 
maximaal 10 jaar afwijken van bij algemene maatregel van 
bestuur aan te wijzen bepalingen in de Flora- en faunawet, 
de  natuurbeschermingswet, Wet ammoniak en veehouderij, 
Wet geurhinder en veehouderij, Wet bodembescherming, 
Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder. Er mag echter niet 
afgeweken worden van Europese normen.

Geldt er een zelfstandige digitaliseringverplichting voor 
het gebiedsontwikkelingsplan?
Volgens artikel 2.3 Chw moet de gemeenteraad voor een 
(aangewezen) ontwikkelingsgebied of provinciale staten volgens 
artikel 2.3a Chw voor een ontwikkelingsgebied waarvoor 
een provinciaal inpassingsplan wordt vastgesteld, gelijktijdig 

met het bestemmingsplan (en - waar dat aan de orde is - een 
exploitatieplan) een gebiedsontwikkelingsplan vaststellen. 

Het gebiedsontwikkelingsplan kan worden vastgesteld 
tegelijk met en als onderdeel van het bestemmingsplan, maar 
dat hoeft niet. Indien het gebiedsontwikkelingsplan wordt 
vastgesteld zonder gelijktijdige wijziging of vaststelling van 
het bestemmingsplan maakt het gebiedsontwikkelingsplan 
na vaststelling onderdeel uit van het bestemmingsplan. 

Voor het gebiedsontwikkelingsplan geldt derhalve geen 
zelfstandige digitaliseringsverplichting. Wel voor het 
bestemmingsplan, overeenkomstig het bepaalde in de 
Wro/Bro, waarvan het onderdeel uitmaakt.

De ‘plus’ op de structuurvisie ?
Om de uitvoering van projecten van lokale en (boven)
regionale projecten met nationale betekenis te bevorderen 
is er in de Chw een nieuw instrument ‘structuurvisie ‘plus’ 
geïntroduceerd. Dit instrument kan onder meer worden 
ingezet bij grootschalige stadsvernieuwingsprojecten, de 
herontwikkeling van stationsgebieden en renovatie van 
bedrijventerreinen in het kader van de werkgelegenheid 
of betekenis voor de economie.

Overeenkomstig de regeling in de Chw (artikel 2.19, eerste 
lid Chw en 2.19a, eerste lid Chw) moet de gemeenteraad ten 
aanzien van een bij AMvB aan te wijzen lokaal project met 
nationale betekenis of provinciale staten bij een bij AMvB aan 
te wijzen (boven)regionaal project met nationale betekenis een 
structuurvisie zoals bedoeld in artikel 2.1 Wro respectievelijk 
een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.2, eerste of derde lid 
Wro) vaststellen. Deze structuurvisie bevat naast de in de Wro 
voorgeschreven inhoud (de hoofdlijnen van de voorgenomen 
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ontwikkeling van het gebied, de hoofdzaken van het te 
voeren ruimtelijk beleid en de wijze waarop de gemeente/ 
provincie zich voorstelt de voorgenomen ontwikkeling te doen 
verwezenlijken) tevens een aantal extra onderdelen, waardoor 
de structuurvisie een structuurvisie “plus” wordt.
Het betreft:
•		 een	concretisering	van	de	hoofdlijnen	van	de		 	
	 voorgenomen	ontwikkeling	van	het	gebied,	en;
•		 een	beschrijving	van	de	voorgestelde	wijze	van	de		
 voorgenomen ontwikkeling (uitvoeringsparagraaf), onder  
 meer bevattende:
	 -	een	overzicht	van	de	benodigde	besluiten;
 - een financiële onderbouwing en voorlopige opzet van de  
	 grondexploitatie;
	 -	een	planschaderisicoanalyse;
	 -	eventuele	voornemens	tot	verwerving	van	gronden,	en;
 - de vermelding dat de (verplichte) gemeentelijke  
 coördinatieregeling (§ 3.6.1 Wro) zal worden toegepast.

De gemeentelijke coördinatieregeling laat de 
vergunningstelsels in stand en zorgt er voor dat de 
verschillende besluiten in procedureel opzicht samenhangend 
tot stand komen. Indien echter de verwezenlijking van het 
project onevenredig wordt belemmerd door bepalingen uit een 
gemeentelijke verordening kunnen deze bepalingen, indien er 
dringende redenen zijn, buiten toepassing worden gelaten bij 
het nemen en uitvoeren van besluiten.

Digitale ‘plus’?
Aangezien de ‘structuurvisie ‘plus’ wordt aangemerkt 
als een structuurvisie als bedoeld in de Wro dient dit 
bijzonder wettelijk instrument uit de Chw gewoon te 
voldoen aan de RO Standaarden qua vormgeving, inrichting 
en beschikbaarstelling. En dient voor de technische 

uitvoerbaarheid ervan de Praktijkrichtlijn gemeentelijke 
Structuurvisies, ook wel de PRgSV2008 genaamd, toegepast 
te worden. 

En dan is er de Wabo!
Binnenkort gaat echter het projectbesluit, dat kan worden 
vervangen door een projectuitvoeringsbesluit volgens de Chw, 
op in de omgevingsvergunning krachtens de Wabo. Doordat 
de omgevingsvergunning integraler is dan een projectuitvoe-
ringsbesluit, omdat er meer toestemmingen in kunnen worden 
geïntegreerd, zal dit de keuze van toepassing van het instrument 
projectuitvoeringsbesluit danig beïnvloeden. Het voordeel 
van rechtsbescherming in één instantie bij een projectbesluit 
volgens de Chw in vergelijking met de rechtsbescherming in 
twee instanties in het omgevingsrecht (Wabo) zal namelijk niet 
opwegen tegen het voordeel van minder te voeren procedures voor 
meerdere verschillende toestemmingen die krachtens de Wabo in 
één omgevingsvergunning kunnen worden geïntegreerd.  Tegen 
deze achtergrond lijken er voor projectontwikkelaars en andere 
initiatiefnemers weinig redenen meer over om te kiezen voor een 
projectuitvoeringsbesluit, na inwerkingtreding van de Wabo.

Wat is het doel van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht? 
Het doel van de Wabo is om het aantal toestemmingsregels 
terug te brengen en te vereenvoudigen. De Wabo heeft grote 
consequenties voor het omgevingsrecht zoals wij dat nu kennen. 
Vrijwel alle gemeentelijke toestemmingen uit de Wro worden 
geïntegreerd in de omgevingsvergunning van de Wabo:
1. de aanlegvergunning op basis van het bestemmingsplan,   
	 de	beheersverordening	of	het	voorbereidingsbesluit;
2. de sloopvergunning op basis van het bestemmingsplan,   
	 de	beheersverordening	of	het	voorbereidingsbesluit;
3. de binnenplanse ontheffing van bestemmingsplanregels   

	 of	inpassingsplanregels;
4. de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan, 
 het inpassingsplan of de beheersverordening in bij AMvB  
 aangegeven gevallen (de kruimellijst)
5. de ontheffing van het bestemmingsplan, het 
	 inpassingsplan	of	de	beheersverordening;
6.	 de	binnenverordeningse	beheersverordening;
7. de ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik  
	 in	het		voorbereidingsartikel;
8.	 het	projectbesluit;
9. een besluit waarbij de beheersverordening buiten  
	 toepassing	blijft	(projectafwijkingsbesluit);
10. de ontheffing van regels in het exploitatieplan.
Maar ook bijna alle provinciale en rijkstoestemmingen uit 
de Wro worden geïntegreerd in een omgevingsvergunning. 
Uiteindelijk komen alle betreffende toestemmingsstelsels in 
de Wro te vervallen.
 
Naar verwachting is de Wabo op 1 juli 2010 in werking getreden. 
Tenminste, als vooraf een positief oordeel is geveld over de 
betrouwbaarheid van het digitaal Omgevingsloket Online (OLO 
– www.omgevingsloket.nl). Dit Omgevingsloket Online maakt 
het mogelijk om vanuit huis of kantoor via een koppeling met de 
website van de gemeente digitaal vergunningen aan te vragen. 
Een gewenst digitaal werkproces als opstap naar meer.

Wat gebeurt er met de afwijkingsbesluiten van een 
bestemmingsplan?
Van oudsher was de afwijking van een bestemmingsplan 
geregeld in de WRO en tegenwoordig in de Wro. Met de komst 
van de Wabo verandert dit dus. Het gemeentelijk projectbesluit 
(artikel 3.10 Wro) als afwijking van het bestemmingsplan en de 
planologische ontheffingen (de tijdelijke ontheffing ex artikel 
3.22 Wro) zoals opgenomen in de Wro gaan op in de Wabo in de 

vorm van een omgevingsvergunning. Daarin wordt afwijking 
en een ontheffing toegestaan.  Overigens gaat niet alleen het 
gemeentelijke projectbesluit met de omgevingsvergunning mee, 
maar ook het provinciaal projectbesluit (artikel 3.27 Wro) en het 
rijksprojectbesluit (artikel 3.29 Wro).

Wat is het nut van integratie van het projectbesluit in de 
omgevingsvergunning? 
Een projectbesluit heeft aan de ene kant het karakter van 
een vergunning, omdat het verbod om gronden voor een 
bepaalde functie te gebruiken, wordt opgeheven. Aan 
de andere kant heeft een projectbesluit het karakter van 
normstelling of kaderstelling. Vanwege het concrete 
besluitkarakter zijn projectbesluiten onder de werking van 
de Wabo gebracht. Doordat de afwijking in het kader van 
het projectbesluit vaak samengaat met een aanvraag om 
vergunning voor het bouwen of een andere activiteit heeft 
voor zulke gevallen de integratie van het projectbesluit in de 
omgevingsvergunning dan ook grote praktische voordelen. 

Wat verandert er juridisch? 
Artikel 2.1, eerste lid 1, onder c van de Wabo geeft aan 
dat zonder een omgevingsvergunning de activiteit ‘het 
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan’ verboden is. Hoewel uit de terminologie 
“het gebruiken van” zou kunnen worden opgemaakt dat deze 
activiteit alleen kan worden benut voor het afwijken van het 
in het bestemmingsplan toegestane gebruik, lijkt deze term 
ruimer te zijn bedoeld. Ze richt zich ook op afwijkingen van 
bouwregels uit een bestemmingsplan. 

In artikel 2.10 van de Wabo is vervolgens via de invoeringswet 
Wabo een nieuw lid toegevoegd. Dit 2e lid geeft aan, dat 
wanneer een aanvraag omgevingsvergunning in strijd is met 
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het bestemmingsplan, deze aanvraag ook moet worden gezien 
als een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder c Wabo. Of met andere woorden: als een 
verzoek om omgevingsvergunning om te mogen afwijken van 
het bestemmingsplan. 

Tevens staat in artikel 2.10, tweede lid, dat de omgevingsvergunning 
alleen geweigerd wordt als vergunningverlening met toepassing 
van artikel 2.12 niet mogelijk is. In artikel 2.12 van de Wabo staan 
vervolgens de mogelijkheden opgesomd om af te wijken van het 
bestemmingsplan. Het betreft een aantal besluiten (identiek aan 
die in de Wro), te weten:
1. met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen   
 regels inzake afwijking. Dit is het bekende artikel 15 WRO of de 
	 binnenplanse	ontheffing	volgens	artikel	3.6,	eerste	lid,	sub	c	Wro);
2. in de bij algemene maatregel  van bestuur aangewezen   
 gevallen. Hier hebben we het over de zogenaamde   
 “kruimellijst”. Deze verhuist van artikel 4.1.1 Bro 
 (voorheen artikel 20 Bro 1985) naar artikel 4 van bijlage II   
	 van	het	Besluit	omgevingsrecht	(Bor);
3. als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke   
 ordening en de motivering van het besluit een goede   
 ruimtelijke onderbouwing bevat. De term projectbesluit keert   
 in de Wabo dus niet terug, maar wordt aangeduid als een   
 afwijking van een bestemmingsplan voorzien van een goede   
 ruimtelijke onderbouwing. Bedoeld wordt dus, het project-
 besluit in de Wro (huidig artikel 3.10 Wro) of het oude artikel   
 19, lid 1 en lid 2 WRO. 

Na inwerkingtreding van de Wabo, zal door middel van de 
Invoeringswet het projectbesluit op deze manier vervangen 
worden door de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 
2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo. Deze vergunning komt in 
de plaats van het huidige projectbesluit.

keuzes wil je

Wat is het gevolg van deze verandering?
Sinds 1 januari 2010 zijn de digitale verplichtingen uit de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden en is het digi-
taal beschikbaar stellen en kennisgeven van projectbesluiten (of 
plannen) op vrijwillige basis niet meer mogelijk. Bij inwerking-
treding van de Wabo vervalt de verplichting voor het projectbe-
sluit en de tijdelijke planologische ontheffing om deze besluiten 
langs elektronische weg beschikbaar te stellen.

Deze situatie wordt in de praktijk als niet wenselijk ervaren. 
Gewaarborgd moet worden dat de geldende planologische 
regelgeving kan worden geraadpleegd. En dat eruit afgeleid 
kan worden wanneer voor welke activiteit - in afwijking van 
het bestemmingsplan - een omgevingsvergunning is verleend. 
Dit is het ingeslagen pad sinds de digitale verplichting tot 
beschikbaarstelling vanaf 1 januari 2010, dat gecontinueerd 
en verder uitgebouwd dient te worden.

Voor de categorie omgevingsvergunning, die in de plaats komt 
van een projectbesluit, geldt slechts een verplichting ingevolge de 
Wabo, voor de elektronische kennisgeving van het verlenen van 
die omgevingsvergunning. Deze kennisgeving moet uitgevoerd 
worden, overeenkomstig de eisen die hiervoor worden gegeven in 
de regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008. Dit gebeurt 
door een bepaling waarin vastgelegd wordt: dat de kennisgeving 
van een omgevingsvergunning die is verleend met toepassing van 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3˚ van de Wabo, beschikbaar 
gesteld wordt conform de vereisten zoals die zijn vastgelegd 
in IMRO 2008 en STRI2008 voor  “projectbesluiten”. Van 
omgevingsvergunningen die onder de Wabo in de plaats komen 
van het projectbesluit uit de Wro, moet dus langs elektronische 
weg een kennisgeving gedaan worden. Deze kennisgeving zal 
getoond worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 



informatie die eerst nog direct beschikbaar en 
raadpleegbaar was, is vanaf de invoering van de wabo  
niet meer via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien en 
te krijgen. de vraag is of dat niet anders en misschien 
beter had gekund. 

Wabo en ruimtelijke ordening
Naar verwachting treedt op 1 juli  de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) in werking. In deze wet wordt het 
uitvoeringsinstrumentarium van meerdere omgevingswetten 
geïntegreerd. Voor de ruimtelijke ordening betekent dit, dat 
onder meer het projectbesluit, de aanleg- en sloopvergunning, 
de bouwvergunning,  de binnen- en buitenplanse ontheffing, de 
tijdelijke ontheffing, de buitentoepassingverklaring, de ontheffing 
van de AMvB en de provinciale verordening, en ontheffingen 
van onder meer het exploitatieplan en het voorbereidingsbesluit 
opgaan in de omgevingsvergunning. Een flink aantal 
instrumenten, dat recentelijk onder de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) is geïntroduceerd, zal met inwerkingtreding van de Wabo 
als zelfstandig instrument alweer verdwijnen.

De Wro stelt via de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 
(Rsro), die pas op 1 januari 2010 in werking is getreden, eisen 
aan de digitalisering van ruimtelijke instrumenten. Die 
eisen gelden momenteel ook voor enkele hiervoor genoemde 
instrumenten. Daarbij gaat het om het projectbesluit, de 
buitentoepassingverklaring van de beheersverordening en de 
tijdelijke ontheffing. Vooral het eerste en in mindere mate het laatste 
instrument worden in de praktijk in digitale vorm al toegepast.

Digitalisering in de Wabo
Ook de Wabo geeft – mede via de Invoeringswetgeving1  - 
regels over de digitalisering van de omgevingsvergunning.  
Deze komen er voor de ruimtelijke ordeningspraktijk in 

Wabo en digitalisering, een gemiste kans?

Dick Takkebos, directeur Buro Vijn

 1 Wet van 25 maart 2010 (Staatsblad 2010, 142) tot vaststelling van 
overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) en Besluit van 25 maart 2010 (Staatsblad 2010, 
144), houdende wijzigingen van diverse algemene maatregelen van bestuur in 
verband met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
2 Publicatie “Bestemmingsplan of planologische gebruiksregeling?”, 
Buro Vijn 2005.

De Wabo geeft regels over de digitalisering 
van de omgevingsvergunning.  Maar een 
volledige digitale behandeling van de 
omgevingsvergunning zal waarschijnlijk 
niet voor alle betrokken overheden meteen 
mogelijk zijn. Op www.ruimtelijkeplannen.nl 
wordt alleen melding gemaakt van het feit dat 
er een omgevingsvergunning in ontwerp ter 
visie ligt, of is verleend. Voor de inhoudelijke 
informatie over een digitale aanvraag is de 
raadpleger aangewezen op een ander loket. 
Had dat niet beter gekund?
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essentie op neer, dat kennisgeving van het ontwerpbesluit (als 
bedoeld in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht) 
en een mededeling (als bedoeld in artikel 3:44 van de 
Awb) ook langs elektronische weg worden gedaan. Het 
gaat daarbij om mededelingen die betrekking hebben op 
omgevingsvergunningen met besluiten, waarbij van het 
bestemmingsplan of een beheersverordening wordt afgeweken. 
Het gaat dus om de huidige projectbesluiten, tijdelijke 
ontheffingen en buitentoepassingverklaringen. Het is de 
bedoeling dat die mededelingen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
kenbaar zijn bij het instrument waarvan wordt afgeweken (dus 
het bestemmingsplan of de beheersverordening). In het kader 
van de Rsro wordt hierover een werkafspraak gemaakt. Het is 
dan niet nodig de Rsro te wijzigen.

Landelijke voorziening voor de omgevingsruimte
Specifiek voor de omgevingsvergunning is er een Landelijke 
Voorziening Omgevingsloket (LVO). Dit is een landelijk 
gestandaardiseerde ICT-voorziening. Hierin worden  gegevens 
en bescheiden opgenomen die betrekking hebben op aanvragen 
om een omgevingsvergunning, die geheel of gedeeltelijk 
elektronisch worden ingediend, en op aanvragen om daarop 
volgende beschikkingen. Uitgangspunt is dat zowel de burger 
als de ondernemer vanaf het tijdstip van inwerkingtreding 
van de Wabo terecht kan bij het zogenoemde Omgevingsloket 
Online voor informatie over en het aanvragen van de 
omgevingsvergunning. Een volledige digitale behandeling 
van de omgevingsvergunning is waarschijnlijk niet voor alle 
betrokken overheden meteen mogelijk. 

Wel ligt het in de bedoeling dat het digitaal aanvragen van de 
omgevingsvergunning in elk geval vanaf de inwerkingtreding 
van de Wabo bij ieder bevoegd gezag mogelijk is. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om aansluiting op de LVO, zodat tekeningen die 
horen bij een aanvraag, ontvangen en bekeken kunnen worden, 
om het geven van statusinformatie aan aanvragers en het 
publiceren van vergunningaanvragen en beschikkingen op het 
internet voor derden belanghebbenden.

Vanuit ruimtelijke ordeningsoptiek steekt de Wabowetgever 
dus in op een vrij minimalistische variant van digitalisering. 
Alleen van het feit, dat er een omgevingsvergunning in ontwerp 
ter visie ligt of is verleend, wordt op www.ruimtelijkeplannen.nl 
melding gemaakt. Voor de inhoudelijke informatie over een 
digitale aanvraag  is de raadpleger dus aangewezen op een ander 
loket (het LVO c.q. Omgevingsloket Online).  Als de aanvraag 
en de daarop volgende beschikking alleen in papieren vorm 
beschikbaar zijn, moet de raadpleger naar het gemeente- of 
provinciehuis. Wat eerst direct beschikbaar en raadpleegbaar 
was, is nu niet meer via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien 
en te krijgen. De vraag is of dat niet anders (en wellicht beter) 
had gekund. 

Goede oplossing?
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de inhoudelijke aspecten 
van de Wabo de regelgeving en de implementatie al moeilijk 
genoeg maken. Door de invoering van omgevingsvergunning 
worden meerdere  uitvoeringsinstrumenten samengebracht, 
die een verschillend karakter hebben. Met name de bouw-, 
sloop- en milieuvergunning hebben een technisch karakter, 
waarbij bijvoorbeeld eisen aan gebouwen, installaties en 
voorzieningen of maatregelen in de overdrachtsfeer worden 
gesteld. Het vraagt kennis en tijd om dergelijke voorschriften 
op een vergelijkbare manier geografisch goed te kunnen 
differentiëren, zoals dat in het ro-instrumentarium voor de 
verschillende vormen van grondgebruik is gedaan.  

Toch had de digitale ontsluiting van de omgevingsvergunning 
op een betere manier gekund. Alleen al het feit dat de 
inhoudelijke informatie van de ro-instrumenten na de 
inwerkingtreding van de Wabo komt te vervallen, is vanuit 
het oogpunt van informatieverschaffing voor de ro-praktijk 
een verlies. Als alleen de kennisgeving of mededeling van de 
(ontwerp)omgevingsvergunning op www.ruimtelijkeplannen.nl 
beschikbaar wordt gesteld, zal de digitale raadpleger niet 
altijd exact kunnen bepalen waarom is afgeweken van het 
bestemmingsplan of de beheersverordening. Hij of zij ziet 
niet de meest actuele planologische situatie en zal zelf een 
interpretatie van de ontwikkeling moeten maken aan de 
hand van de gegevens uit de kennisgeving of mededeling. 
Het ministerie van VROM stelt dat dit voor besluiten zonder 
algemeen verbindende voorschriften minder van betekenis 
is (zie interview met Bert Rademaker elders in deze uitgave). 
Dit valt te betwijfelen. Juist perceelsgebonden besluiten hebben 
voor de directe omgeving een grote impact. Actuele inhoudelijke 
informatie over wat precies is toegelaten, is dus ook hier nodig. 
Doordat de koppeling met het verplicht maken van een nieuw 
bestemmingsplan op grond van de Crisis- en herstelwet is 
komen te vervallen, kan deze situatie bovendien lang duren. 
Vanuit een goed beheer van actuele ruimtelijke informatie is 
dat ongewenst. 

Alternatieven
Voor de in de Wabo gekozen oplossing voor digitalisering van 
de omgevingsvergunning bestaan mijns inziens de volgende 
alternatieven:
•	 Het	werkingsgebied	van	de	vergunning	kan	als	geo-		
 gerefereerd object op www.ruimtelijkeplannen.nl worden  
 opgenomen met de integrale omgevingsvergunning daaraan  
 gekoppeld als PDF-bestand (zie figuur 1). Op die manier is

  de digitale toegankelijkheid weliswaar beperkt, maar wordt
 aan de hand van het achterliggende document inhoudelijk
  volledige informatie over de verleende omgevingsvergunning
  gegeven. Een raadpleger kan dan zien op welk punt van het
  bestemmingsplan of een beheersverordening wordt  
 afgeweken.
•	 De	omgevingsvergunning	kan	worden	ontsloten	via	het
  huidige ruimtelijke spoor. Wanneer de omgevingsvergunning
  ook een ruimtelijke component kent, waarvoor op grond
  van de Rsro nu al digitaliseringeisen gelden (het   
 projectbesluit, de buiten toepassing verklaring of de tijdelijke
  ontheffing), kan dit onderdeel van de omgevingsvergunning  
 als ingang voor de informatie over de gehele   
 omgevingsvergunning op www.ruimtelijkeplannen.nl 
 (blijven) dienen (zie figuur 2). De overige componenten  
 (bouwvergunning, milieuvergunning, uitritvergunning,  
 kapvergunning etc.) kunnen dan als bijlagen (in PDF) aan dit   
 ruimtelijke onderdeel worden toegevoegd. Met deze optie  
 wordt aangesloten bij de huidige werkwijze.
•	 De	omgevingsvergunning	en	alle	onderdelen		 	
 daarvan zouden gedigitaliseerd kunnen worden volgens 
 de Praktijkrichtlijn gebiedsgerichte besluiten en op
  www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar gesteld kunnen
  worden (zie figuur 3). Het werkingsgebied van de   
 vergunning geldt dan als het besluitgebied en elk onderdeel  
 van de vergunning (oude projectbesluit, milieuvergunning,  
 bouwvergunning, aanlegvergunning etc.) als een besluitvlak.  
 Eventuele verdere differentiaties binnen die afzonderlijke  
 onderdelen worden dan aangemerkt als subbesluitvlak.  
 Hierdoor kan bijvoorbeeld binnen het projectbesluit worden  
 aangegeven welke functies op welke locatie mogelijk zijn  
 en kan bijvoorbeeld binnen de milieuvergunning worden  
 gespecificeerd waar zich milieubelastende installaties  
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 bevinden en welke eisen hieraan worden gesteld.
•	 Een	laatste	mogelijkheid	is	de	om	het	principe		 	
 van het Bestemmingsplan Nieuwe Stijl (BNS) op de 
 omgevingsvergunning toe te passen. Buro Vijn heeft in  
 opdracht van het ministerie van VROM een verkennende
  studie2  uitgevoerd naar de manier waarop het bestemmings-
 plan vanuit de inhoud (en niet zozeer de  verbeelding)  
 optimaal zou kunnen worden ontsloten. Dit principe zou 
 prima kunnen worden toegepast op complexe   
 instrumenten als de omgevingsvergunning. Hierbij  
 worden vanuit de diverse componenten van de   
 omgevingsvergunning alle juridisch relevante onderdelen  
 als afzonderlijke objecten benoemd en in één objectenkaart  
 opgenomen (zie figuur 4). Daarbij kan worden gedacht aan  
 toegestane functies, gebouwen, installaties, voorzieningen  
 en maatregelen. Deze objectenkaart kan vervolgens via www. 
 ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar worden gesteld, zodat de  
 vergunning integraal kan worden ontsloten en geraadpleegd.

Hoe verder?
De beide eerstgenoemde opties waren naar mijn mening 
vrij eenvoudig haalbaar geweest. In feite vormen deze niet 

meer dan een voortzetting van de huidige werkpraktijk. 
Ook de derde optie ligt met een specifieke toepassing van of 
werkafspraak over de Praktijkrichtlijn voor gebiedsgerichte 
besluiten binnen handbereik. In dat opzicht is het jammer, 
dat geconstateerd moet worden dat de digitalisering binnen de 
ruimtelijke ordening blijkbaar nog niet zodanig wortel heeft 
geschoten, dat daar bij wetgeving als de Wabo, die effect heeft 
op deze digitale werkwijzen, rekening mee wordt gehouden.
De vierde optie vergt nadere studie en uitwerking. Ook in 
de huidige RO Standaarden heeft het BNS-principe nog geen 
uitwerking gekregen. Juist omdat bij de omgevingsvergunning 
het accent meer ligt op de inhoud dan op de verbeelding, is dit 
principe voor dit instrument zeer geschikt. Wellicht ligt hier 
een kans voor de toekomst? In elk geval leert de komst van 
de Wabo dat de bereikte resultaten op het digitaliseringsvlak 
binnen de ruimtelijke ordening niet mogen ondersneeuwen 
in nieuwe wetgeving. De digitalisering moet als basiselement 
overeind blijven en eerder worden uitgebreid dan beperkt. 
Digitalisering is geen doel op zich, maar een middel om 
informatie digitaal beschikbaar te hebben. Hoe meer 
informatie beschikbaar is en komt, des te beter dat is voor 
de bestuurder en de gebruiker.

Figuur 1 Figuur 2

Figuur 3 Figuur 4

inzicht vormt je
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de kaart: wat zetten we erop en hoe ziet hij eruit? voor 
het gemak hebben we dat ‘verbeelding’ genoemd. er doet 
zich nu een wonderlijke, maar begrijpelijke ontwikke-
ling voor rond het gebruik van het begrip verbeelding 
(met name van bestemmingsplannen). volgens velen is 
verbeelding dat wat we vroeger plankaart noemden. 
maar klopt dat wel?

Wat is het geval?
‘Vroeger’ maakten we voor bestemmingsplannen plankaarten 
met voorschriften en een toelichting bij het plan. Dat deden 
we op papier. Op de plankaart stond ‘(bestemmingsplan)
kaart’. Op de voorschriften stond ‘voorschriften’. En op de 
toelichting stond ‘toelichting’. Eenvoudig, begrijpelijk, helder. 
We deden dit al sinds 1965, dus bijna 50 jaar. De WRO en BRO 
waren daarin duidelijk. En waar dat niet het geval was, hebben 
we dit samen verder vormgegeven. Al dan niet dwingend 
voorgeschreven door uitspraken van de Raad van State.
Nu zijn er de Wro, Bro en Rsro. Ook bij deze wetgeving 
moeten we er van uitgaan dat deze duidelijk is. Want in de 
wet staat (onder meer): ‘De beschikbaarstelling ...... omvat 
een volledige, toegankelijke en begrijpelijke verbeelding 
van ...... het plan, …... met de daarbij behorende toelichting 
of onderbouwing’ (artikel 1.2.1 lid 2, Bro) en ‘Een volledige 
verbeelding daarvan op papier wordt gelijktijdig vastgesteld’ 
(artikel 1.2.3, lid 1, Bro). En: ‘Het bestemmingsplan bevat 
bestemmingen en regels en gaat vergezeld van een toelichting.’ 
(artikel 3.1.3 en 3.1.6 Bro). Het ligt daarom voor de hand dat de 
verbeelding gezien moet worden als de verbeelding van deze 
drie elementen samen. 
De WRO/BRO sprak van een kaart. De Wro/Bro spreekt 
daar niet meer van. In plaats van een kaart gaat het over 
een geometrische plaatsbepaling (artikel 1.2.5, lid 1, Bro). 
Daarmee zijn we bij de kern van dit artikel. Hoe noemen we 
de visualisatie van de geometrische plaatsbepaling? Want 
‘verbeelding’ is niet het juiste woord. Dat blijkt hierboven wel…

Rudolf Jekel

De verbeelding: schiet onze taal tekort?
Verbeelden doe je altijd. Of dat nu op papier, 
of op een beeldscherm is. Daar valt het nodige 
uit af te leiden. Wat mogelijk weer tot verdere 
gedachtevorming leidt.  Zoals: een kaart blijft 
toch een kaart, ook als je hem afdrukt op 
papier, of laat zien op een beeldscherm? Maar 
ondertussen is het begrip plankaart veranderd 
in verbeelding. Want een plankaart is geen 
papieren kaart en mag dus niet zo heten. 
Of wel? Rudolf Jekel over de verbeelding. 
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Wat zien we in de praktijk?
Blijkbaar wordt het begrip verbeelding in de praktijk vaak 
gezien als de (bestemmingsplan)kaart. Oftewel, nog steeds 
het belangrijkste dat we denken te maken en nodig te hebben 
als basis voor onze denk- en regelwereld. We gebruiken het 
begrip verbeelding zelfs niet alleen in het spraakgebruik 
voor de (bestemmingsplan)kaart. We zetten dit begrip ook 
op de analoge verbeelding van de bestemmingen zelf (soms 
wordt daar dan weer de tekst (bestemmingsplan)kaart aan 
toegevoegd). Sommigen gebruiken het begrip ook in de 
definities van het bestemmingsplan, om maar te kunnen 
verwijzen naar die analoge verbeelding. Is dit juist? Nee. Het 
gaat er immers om dat we vastleggen wat we willen. En dat doe 
je met het samenspel van bestemmingen en regels, vergezeld 
van een toelichting. Daarbij is de ‘verbeelding’ de verbeelding 
van dit samenstel. En in die zin bedoelt de wet het. Dit 
samenspel komt samen in de gml, die de onderlinge relaties 
vastlegt. En ervoor zorgt dat door raadpleging het geheel 
zichtbaar wordt in onderlinge samenhang.

Hoe komt dit?
Een van de oorzaken van het constante gebruik van het 
begrip ‘verbeelding’ is het volgende. In de vele discussies 
tijdens de totstandkoming van de standaarden komen vaak 
de onderwerpen aan de orde: ‘Wat zetten we op de kaart?’ 
en ‘Hoe ziet die kaart eruit?’ In dat kader hebben we elkaar 
duidelijk gemaakt dat ‘kaart’ geen goede naam is voor deze 
kaart. Omdat het dan lijkt alsof hij van papier is. Er moest dus 

een andere naam komen. Voor het gemak hebben wij het daarom 
‘verbeelding’ genoemd. Op zichzelf is deze naam juist, maar zoals 
ik hierboven al vermeldde, is er meer dat verbeeld moet worden. 
De naam dekt de lading dus niet.  Over deze onderwerpen is 
stevig gesproken in het kader van de totstandkoming van de 
SVBP, ook over het daarmee samenhangend woordgebruik. 
De SVBP gebruikt regelmatig de begrippen ‘analoge en 
digitale verbeelding van het bestemmingsplan’. Hierbij is deze 
bewoording voornamelijk gericht op de bestemmingen. En 
minder - of niet - op de regels en de toelichting.  De wetgever 
lijkt dus haar eigen weg te hebben gekozen voor het gebruik en 
de context van het begrip ‘verbeelding’. Ook al is dit bepaald 
geen onjuiste weg, hooguit een verwarrende. 

Hoe nu verder?
Er is dus een verbeelding van de bestemmingen, een verbeelding 
van de regels en een verbeelding van de toelichting of onderbouwing. 
Samen vormen zij het bestemmingsplan. Prima, maar dan moet 
er ook een eenduidig gebruik zijn van het begrip ‘verbeelding’. 
Uitgangspunt hierbij is, dat we de wetgeving óf volgen, óf aanpas-
sen. De wetgeving volgen ligt voor de hand. Alleen moet deze wel 
op een juiste wijze tot uitdrukking komen, bij de benoeming van de 
onderdelen van het plan. En daar is nog geen goede oplossing voor.

Dit alles leidt tot de volgende drie vragen.
1. Kunnen we een ander woord verzinnen voor de    
 verbeelding van de bestemmingen? Of schiet onze 
 taal tekort, zodat we toch maar weer als vanouds   

 (bestemmingsplan)kaart moeten gebruiken?
2. Hoe noemen we de verbeelding van de regels en de  
 verbeelding van de toelichting? Noemen we het gewoon
  ‘regels en toelichting’, in het licht van het hergebruik van  
 het woord (bestemmingsplan)kaart?
3. Op langere termijn: moet de analoge verbeelding uit de
  wetgeving worden geschrapt? En hoe regel je het printen 
 vanuit een browser zo, dat alles volledig en duidelijk is?

Bij gebrek aan nieuwe woorden verwijs ik naar de begrippen 
‘(bestemmingsplan)kaart’, ‘regels’ en ‘toelichting’ 
(onderbouwing). Tezamen te definiëren als de ‘verbeelding’. 
Daarmee is het begrip (bestemmingsplan)kaart weer terug en 
het vertroebeld gebruik van het woord verbeelding voorbij. 
Maar dat is mijn opvatting, misschien heeft u betere suggesties?

Hierboven is het bestemmingsplan als ingang genomen. 
Een en ander gaat natuurlijk ook op voor de andere 
instrumenten waarvoor de wetgever hetzelfde vereist. 
Er valt sowieso nog veel meer te zeggen over dit onderwerp. 
We zijn er goed in om te zoeken naar oplossingen die 
goed in onze eigen omstandigheden passen. En vooral om 
argumenten te vinden die rechtvaardigen te doen wat we 
(om welke reden dan ook) zelf gewenst vinden. Dat leidt 
vaker tot wildgroei dan tot een oplossing. Laten we het 
probleem en de oplossing eenvoudig houden. Daarom is 
hierboven niet uitputtend de hele wereld erbij gehaald. 
In de eenvoud kenmerkt zich de meester.
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met de inwerkingtreding van de wabo wijzigt de wro. zo 
zijn het projectbesluit en de buitenplanse ontheffing 
geen zelfstandige instrumenten meer. deze gaan onder-
deel vormen van de omgevingsvergunning. ditzelfde 
geldt voor bijvoorbeeld de binnenplanse ontheffing, de 
sloopvergunning en de aanlegvergunning. bovendien 
vervalt het woord ontheffing. onder de wabo wordt er 
geen ontheffing van een bestemmingsplan verleend, maar 
kan er bij een omgevingsvergunning worden afgeweken 
van het bestemmingsplan of een beheersverordening. 

Deze wijzigingen hebben invloed op de RO Standaarden. De 
RO Standaarden hoeven - gelet op de aard van de aanpassingen 
- niet direct te worden aangepast. Het is wel wenselijk 
werkafspraken te maken om de digitalisering op een goede 
wijze te laten verlopen. Deze werkafspraken hebben betrekking 
op de Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten (PRGB), de 
Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI) 
en de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP). 
Hieronder wordt op deze werkafspraken ingegaan.

Kennisgeving in plaats van projectbesluit  
Onder de Wabo wordt de verplichting tot elektronische 
beschikbaarstelling niet voortgezet. Er komt wel een 
andersoortige elektronische verplichting terug voor 
de categorie van het voormalige projectbesluit (die 
in de omgevingsvergunning geïntegreerd is) en het 
daarmee vergelijkbare besluit om af te wijken van een 
beheersverordening: de kennisgeving met een geometrische 
plaatsbepaling van het gebied. De kennisgeving van 
een verleende omgevingsvergunning, waarbij van het 
bestemmingsplan of een beheersverordening wordt afgeweken 
volgens het voormalige projectbesluit, moet  straks ook langs 
elektronische weg plaatsvinden. Dit moet volgens de eisen 
die hiervoor worden gegeven in de Regeling standaarden 
ruimtelijke ordening  (Rsro).

Hiermee blijft gewaarborgd dat op perceelsniveau het 
geldende planologische regime (zoals onder meer het 

Redactie Provero

Nieuwe werkafspraken 
voor een goede digitalisering

Als alles volgens plan verloopt, treedt de 
Wabo op 1 juli 2010 in werking. Het resultaat 
is niet alleen dat 26 vergunningen en 1600 
formulieren worden ondergebracht in 
een vergunning. Het betekent ook dat de 
Wro wijzigt. En deze wijzigingen hebben 
weer invloed op de RO Standaarden. 
Goede werkafspraken zijn dus nodig om 
de invoering van de Wabo soepel te laten 
verlopen. Welke afspraken? Dat leest u hier.
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bestemmingsplan) kan worden geraadpleegd. Bovendien is 
hiermee kenbaar gemaakt wanneer voor welk project een 
omgevingsvergunning is verleend voor afwijkingen van dit 
planologisch regime.
 
Werkafspraak projectbesluit
De RO Standaarden worden bij de inwerkingtreding 
van de Wabo niet aangepast. Dit gebeurt conform het 
wijzigingprotocol van de standaarden naar verwachting in 
2013. Daarin is bepaald dat er voor 2013 geen aanpassingen 
aan de RO Standaarden plaatsvinden. Tot die tijd zijn het 
projectbesluit en de tijdelijke ontheffing buitenplans nog wel 
onderdeel van de RO Standaarden. In de RO Standaarden is 
echter geen toelichting te vinden voor de toepassing van de 
kennisgeving van een omgevingsvergunning. In de praktijk 
kan daardoor verwarring ontstaan over de toepassing van de 
RO Standaarden met betrekking tot de kennisgeving van een 
omgevingsvergunning, waarbij van een bestemmingsplan 
of beheersverordening overeenkomstig het voormalige 
projectbesluit wordt afgeweken. Om deze verwarring te 
voorkomen wordt de volgende werkafspraak gemaakt:

De kennisgeving van een omgevingsvergunning die is verleend met 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, sub 3o van de Wabo 
wordt beschikbaar gesteld conform de vereisten zoals die zijn vastgelegd 
voor “projectbesluiten” in IMRO2008 en STRI2008. De waarde van 
het attribuut “naam” van de klasse “Besluitgebied_X” begint met 
“Omgevingsvergunning”.
 

Toelichting werkafspraak projectbesluit
De kennisgeving wordt op basis van het (voormalig) 
“projectbesluit” digitaal gemaakt. De vereisten voor het 
“projectbesluit” zijn op genomen in IMRO en uitgewerkt 
in de PRGB2008. Het “projectbesluit” wordt gemaakt 
met 1 besluitgebied en 1 besluitvlak. Het  “besluitgebied” 
bevat daarmee de geometrische plaatsbepaling van het 
gebied waarop de kennisgeving betrekking heeft. In 
PRGB is opgenomen welke precieze attribuutinformatie 
moet worden gekoppeld aan deze vlakken. De waarde van 
het attribuut “naam” van het besluitgebied begint met 
“Omgevingvergunning” gevolgd door de naam van de 
omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld: “Omgevingvergunning 
Apollohof 18 en 24”. De kennisgeving van een 
omgevingsvergunning die is verleend met toepassing van de 
afwijkingsbevoegdheid (het voormalige projectbesluit) gebeurt 
als volgt: de tekst van de bekendmaking (de kennisgeving zelf) 
wordt in het besluitdocument opgenomen. Dit is anders dan bij 
de Wro instrumenten, waar de inhoud van het instrument met 
behulp van de RO Standaarden digitaal moet worden gemaakt.
Het besluitdocument wordt gekoppeld aan het besluitgebied. 
Er worden geen andere documenten aan het besluitgebied 
gekoppeld. Dezelfde kennisgeving als in het besluitdocument 
wordt ook als besluittekst aan het besluitvlak gekoppeld.

De kennisgeving van een omgevingsvergunning, waarbij 
van een bestemmingsplan of een beheersverordening 
wordt afgeweken conform het voormalige projectbesluit, 

wordt beschikbaar gesteld conform de vereisten voor 
“projectbesluit”, zoals die zijn vastgelegd in de Standaard 
Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2008). 

Wro begrippen aanpassen aan de Wabo
Bij de inwerkingtreding van de Wabo vervallen de aanlegver-
gunning, de sloopvergunning en de binnenplanse ontheffing 
als zelfstandige instrumenten. Deze staan echter wel in de 
SVBP genoemd. De terminologie van de SVBP klopt straks 
dus niet met die van de Wabo en van de praktijk. Zo wordt in 
een bestemmingsplan onder de Wabo bijvoorbeeld niet meer 
gesproken van ontheffingsregels, maar van afwijkingsregels. 
Een aanlegvergunning wordt een omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van een werk, van geen bouwwerk zijn, of van 
werkzaamheden. Vooral voor hoofdstuk 5 van de SVBP is een 
werkafspraak nodig voor aansluiting op de praktijk. Gebieds-
aanduidingen komen ook aan de orde. De SVBP spreekt immers 
van ‘wro-zone – ontheffingsgebied’. Dit wordt onder de Wabo 
‘wro-zone – afwijkingsgebied’.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel was er nog geen 
werkafspraak bekend over de begrippen. De werkafspraak 
is waarschijnlijk niet ingewikkeld, maar voor de praktijk 
van de plannenmakers wel relevant. De verwachting is dat 
de werkafspraak aangeeft hoe het een en ander moet worden 
gelezen. De werkafspraak ten aanzien van de begrippen werkt 
door in de SVBP, het IMRO, de PRBP en de STRI, zonder dat 
direct een wijziging van deze standaarden nodig is.
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heeft u het al gehoord? de ro standaarden zijn er niet 
alleen voor de wro-instrumenten.  de ro standaarden 
gebruiken we ook voor de instrumenten uit de wabo en 
crisis- en herstelwet. nee, dit is geen  1 aprilgrap. en net 
als ik, moet ook u er in de praktijk mee aan de slag gaan. 

In de Wro en het Bro is voor een aantal ruimtelijke 
instrumenten aangegeven dat zij ‘langs elektronische 
weg’ moeten worden verzonden. Hiervoor gelden regels: 
de RO Standaarden. Deze zijn aangegeven in de Regeling 
standaarden ruimtelijke ordening. Nu ik dit stukje schrijf 
(eind april) is een aanpassing van diezelfde Regeling 
alweer in voorbereiding. De RO Standaarden zullen bij 
de inwerkingtreding van de Wabo niet alleen voor die 
ruimtelijke instrumenten gelden – met uitzondering van het 
projectbesluit en de tijdelijke ontheffing – maar ook voor ‘de 
kennisgeving  van een met artikel 2.12, eerste lid, onderdeel 
a, sub 3o , van de Wabo verleende omgevingsvergunning’. Er 
komt dus een ander soort elektronische verplichting voor de 
in de omgevingsvergunning integrerende categorie van het 
voormalige projectbesluit. En voor het daarmee vergelijkbare 
besluit om af te wijken van een beheersverordening. 
Om dit netjes te regelen verwijst de wet- en regelgeving voor de 
omgevingsvergunning naar de Wro. Deze kent de uitwerking 
van de digitaliseringplicht in de Regeling standaarden 
ruimtelijke ordening en vice versa. In de Regeling standaarden 
ruimtelijke ordening wordt toegelicht hoe de ‘kennisgeving’ 
met behulp van de RO Standaarden moet worden gemaakt. 
Die toelichting is beknopt en heeft een juridisch sausje 
gekregen. Hierdoor weet of begrijpt mogelijk niet iedereen 
wat er nu verwacht wordt van de vergunningverleners. Naast 
de aanpassing van de Regeling is er een werkafspraak in 
voorbereiding. Deze legt aan u en uw collega’s uit hoe deze 
nieuwe wetgeving moet worden toegepast. 

Monique van Scherpenzeel, Geonovum

De uitstapjes van de RO Standaarden
De RO Standaarden zijn de regels voor 
het digitaal beschikbaar stellen van Wro 
instrumenten. En die regels zijn best complex.  
Net nu we er allemaal aan gewend zijn, gaat 
er weer wat veranderen. De RO Standaarden 
zullen ook voor andere wet- en regelgeving 
worden toegepast. Namelijk de Crisis- en 
herstelwet en de Wabo. Wat volgt? RO 
Standaarden voor wet- en regelgeving 
buiten de ruimtelijke ordening? 
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Naast dit uitstapje naar de Wabo heb ik nog een uitstapje 
voor u in petto: de Crisis- en herstelwet. Het belangrijkste 
onderdeel voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de tijdelijke 
regeling van bouwprojecten met meer dan twintig woningen 
(en onder de mer-grens). Voor die projecten kan worden volstaan 
met een projectuitvoeringsbesluit van de gemeenteraad. 
Waarna het project direct zonder verdere vergunningen 
uitgevoerd kan worden. Het projectuitvoeringsbesluit 
zet het bestemmingsplan opzij. Bij het besluit moeten wel 
de bestaande normen en toetsingskaders in acht worden 
genomen. En daar vinden we dan een addertje onder het gras: 
voor het projectuitvoeringsbesluit moet u namelijk wel gebruik 
maken van de RO Standaarden. Dus net als bij het Wro 
instrument projectbesluit maakt u een digitaal besluit op basis 
van IMRO en STRI. Dit doet u gewoon in de RO software met 
behulp van de PRGB. Ook stelt u het projectuitvoeringsbesluit 
beschikbaar op de weblocatie en kunnen we het zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Dacht u, net als ik, dat de Wro al complex genoeg is? De Wabo 
zorgt ervoor dat de collega’s van vergunningen ‘nader’ met u 
in contact komen en de digitaliseringshectiek met u willen 
‘delen’. Om van de extra werkzaamheden door de Crisis- en 
herstelwet nog maar niet te spreken. De RO Standaarden 
blijken echter niet beperkt tot de ruimtelijke ordening. Ook 
voor andere regelgeving kunnen zij - zonder wijziging - prima 
gebruikt worden. Dus, doet u mee?

de situatie beheers je
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in dit artikel volgt een kijkje op het snijvlak tussen twee 
werelden, die beide samenwerking als sleutelwoord 
hanteren. aan de ene zijde de wereld van durp, samen 
met de ketenpartners werken aan een volledig digitaal 
planproces. aan de andere zijde de wereld van de omge-
vingsvergunning, samen met diverse disciplines werken 
aan één vergunning. maar hoe staat het met de samen-
werking tussen deze twee werelden?

Door de komst van de Wabo is het maar zeer de vraag of de 
doelstelling van DURP overeind kan blijven. Het is immers de 
bedoeling om de nu geldende planologisch juridische situatie 
naar voren te halen door op een puntlocatie in de kaart te 
prikken. Daarvoor is wel alle data nodig en ook met de straks 
verplichte ‘digitale kennisgeving’ hebben we dat niet. 
Heeft de wereld van de omgevingsvergunning dan nooit 
gehoord van RO-Online? Zonder een volledig totaaloverzicht 
verliest RO-Online aan toegevoegde waarde. Anders gezegd: 
informatie verstrekken is prima, maar als ik niet aan kan 
op de actualiteit en volledigheid van de informatie dan is de 
informatie onbruikbaar. Kortom: de doelstellingen van DURP 
zijn nog helemaal niet gehaald.
En de wereld van de omgevingsvergunning? O ja, die 
hebben zelf een landelijke voorziening: het Omgevingsloket 
Online (OLO) en ze gebruiken in die wereld wellicht ook 
de Activiteiten Internet Module (AIM). Twee werelden dus, 
ogenschijnlijk zonder al te veel samenwerking.
Soms kan een oplossing eenvoudig zijn, bijvoorbeeld door 
toepassing van het toverwoord techniek. Bijvoorbeeld door 
de plaatsing van een knopje in het OLO met de tekst: zie hier 
het geldende bestemmingsplan. U begrijpt dat dit knopje 
zal deeplinken naar het betreffende bestemmingsplan in 
RO-Online. En viceversa met het knopje in RO-Online 
met de tekst: vraag hier uw omgevingsvergunning aan. 
Misschien een leuke eerste stap? Soort van erkenning van 
elkaar tussen de twee werelden. Een stap verder is om 
bestemmingsplaninformatie toe te voegen aan het OLO via 

Klaas van den Bosch, senior adviseur RO/ICT Dezta bv

Twee werelden

In welke wereld we willen werken is 
geen issue. Volgens Klaas van den Bosch is 
het zaak om één wereld te creëren waarin 
het digitaal denken een uitdaging is voor 
de toekomst.
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services. Maar dit is zeker geen structurele oplossing.
Beide werelden moeten nog meer af van het analoge 
denkpatroon. Het moet toch mogelijk zijn deze beide werelden 
met de komst van verdergaande digitalisering volledig in 
elkaar te schuiven. Digitaal werken is een mooie eerste stap, 
maar dat doen beide werelden ieder voor zich zonder al te 
veel onderlinge connecties. Digitaal denken is de uitdaging 
van het komende decennium.
Denkt u alvast een stukje mee? Waarom zouden we feitelijk 
nog een bestemmingsplan maken? Teruggaan van 300 
naar 15 bestemmingsplannen in de gemeente is met de 
komst van DURP minder noodzakelijk geworden. De 
hoeveelheid plannen maakt in principe niet meer uit, als 
er maar een gemeentedekkend actueel beeld aanwezig is. 
Maar is het dan nog wel nodig om een plan te maken om een 
ontwikkeling mogelijk te maken? Kan dat niet veel efficiënter 
en eenvoudiger door een aanpassing door te voeren in de 
Basisregistratie Ruimtelijke Ordening (Bro)?
Dit heeft ontzettend veel voordelen. Denk alleen al aan 
het feit dat ontwikkelingen geen hinder ondervinden van 
vertragingen in elkaars procedure. Denk aan het afscheid van 
het analoge document, waardoor winst wordt behaald aan de 
kostenkant. Denk aan het verder bekorten van het planproces. 
Overigens blijft het in het kader van de goede ruimtelijke 
ordening noodzakelijk om een ruimtelijke onderbouwing te 
schrijven bij de voorgenomen wijziging van de basisregistratie.
Terug naar de samenwerking, want hoe moeten we dat zien? 
Allereerst natuurlijk door een verbeelding van de Bro op 

RO-Online. Altijd actueel en voorzien van de betreffende 
brondocumenten. Een goede Bro met beschikbaarheid van de 
brondocumenten zet de deur open naar een Basisregistratie 
OmgevingsVergunningen (BOV).
Deze BOV is niet alleen administratief, maar kent ook een 
geometrische plaatsbepaling. De BOV wordt dus opgenomen 
in RO-Online, die eventueel kan worden samengevoegd met 
het OLO. Pas dan is het overzicht compleet en actueel en wordt 
voldaan aan de doelstelling van DURP. De twee werelden 
smelten samen op basis van digitaal klantgericht denken.

het diepe lokt je
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ik heb ‘de pen’ doorgekregen van monique van 
scherpenzeel. dat ze aan mij dacht en dat ik nu mijn 
gedachten op papier mag zetten, vind ik best een eer. maar 
wat te schrijven? het artikel van marco duiker (recept 
voor digitale opbouw) uit de vorige uitgave bracht me op 
een idee. mijn grootste hobby is namelijk koken. veel van 
de gerechten die ik maak, ken ik uit mijn hoofd. toch kijk 
ik regelmatig even in een kookboek om te checken of ik het 
goed heb gedaan. ik weet wel hoe het moet, maar toch…

In feite heb ik voor de gemeente Eindhoven ook een kookboek 
samengesteld. Een kookboek voor de standaardisering en 
digitalisering van de bestemmingsplannen. En ondanks dat ik 
het zelf heb samengesteld, check ik regelmatig het handboek 
om te kijken hoe het ook alweer zit met de ‘ingrediënten’ van 
onze standaard. Naarmate je een gerecht vaker maakt, stel 
je deze anders samen. Tenminste dat idee heb ik. De eerste 
keer ben je voorzichtig, je houdt je precies aan de aangegeven 
hoeveelheden. Toch kan het zijn, dat je vindt dat er net iets 
meer zout bij moet. Of dat een teentje knoflook het gerecht 
meer pit geeft. Ook al staat dat niet in het recept. 

Zo werkt het met de SVBP2008 eigenlijk ook. Het is een 
basiskookboek voor alle gemeenten in Nederland. En ieder 
heeft zo zijn eigen smaak en ideeën. Vandaar ook dat er 
mogelijkheden in zijn opgenomen om je eigen draai eraan te 
geven. Maar het is denk ik wel even zoeken voor iedereen. 
Niet alleen zijn alle artikelen in de Wro anders dan in de 
WRO, bij de standaard komt ook nog eens een digitaal 
tijdperk, waar we ons aan ‘moeten houden’. Ikzelf vind 
het een enorm leuke uitdaging om me bezig te houden met 
digitaliseren. Dit heeft me altijd geboeid. Tijdens mijn 
opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie in Deventer 
was er helemaal nog geen sprake van digitalisering. Tja,
 ‘Op dezelfde leest’ bestond natuurlijk al. Om zo enigszins 
wat standaardisering in de voorschriften te creëren. Maar 
ja, toen dacht ik er niet zo over na. 

Irina Entrop-Heekelaar, gemeente Eindhoven

Met de juiste ingrediënten…
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 Irina 
Entrop-Heekelaar, bestemmingsplanjurist bij 
de gemeente Eindhoven. 
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Voor het maken van een goed standaard gedigitaliseerd 
bestemmingsplan en andere ruimtelijke plannen is ‘the 
keyword’ naar mijn idee ervaring. En ervaring doe je op door 
iets veel te doen, heel veel te doen. En dat kost tijd. Dit werkt 
in de keuken ook zo. Als een gerecht ingewikkelder is en meer 
tijd kost, moet je er ook meer tijd insteken. En het vaak doen. 
Als een tiramisu een keertje mislukt, omdat de eieren niet goed 
opgeklopt waren, waardoor het gerecht niet goed opstijft in 
de koelkast, moet je het gewoon nog een keer proberen. Net 
zolang tot je tevreden bent. 

Ik hoop dat we met ons allen over vijf jaar zo ingebakken zitten 
in het digitale tijdperk, dat we - zonder al te veel spieken in ons 
kookboek - ons recept voor de bestemmingsplannen in één 
ruk uit onze mouw schudden. Dat we er stiekem om moeten 
lachen dat we in het beging zo stuntelden met de omgang van 
de standaard. En dat elke gemeente toch echt haar eigen smaak 
kan ontwikkelen voor haar eigen producten. 

De wereld van de RO is een kleine wereld en daarom vind 
ik het van belang dat we veel van elkaar kunnen leren. Ik 
denk dat Provero een uitstekend platform hiervoor is. Het is 
belangrijk dat we bij elkaar in de keuken kijken en recepten 
uitwisselen. En in deze moderne digitale wereld kan dat alleen 
maar voordelen opleveren!

Ik geef de pen door aan Daan Maes van adviesbureau 
DamVorm. Ik ken Daan van mijn eerste ‘echte’ baan bij 

een gemeente. Hij werkte destijds bij een adviesbureau dat 
bestemmingsplannen voor ons maakte. Toen vond ik hem al 
een deskundige op het gebied van digitaliseren. En tijdens de 
afgelopen bijeenkomst van Provero, toen ik Daan weer eens 
tegen het lijf liep, vond ik dat nog steeds.  

draagv lak creeer je



de op 23 maart gehouden bijeenkomst van provero over 
de digitale structuurvisie was een groot succes. tijdens 
de plenaire sessie heeft monique van scherpenzeel 
(geonovum) de stand van zaken ro standaarden 
toegelicht. belangrijk is dat de standaarden voorlopig 
niet wijzigen, zodat het werkveld de gelegenheid 
krijgt er ervaring mee op te doen. er wordt gewerkt 
aan een perspectief voor de ro standaarden tot 2020, 
wat onderdeel uitmaakt van de visie op de dwro van 
vrom, vng en ipo. john stor (bro) heeft uiteengezet 
dat dé digitale structuurvisie eigenlijk helemaal niet 
bestaat, onder andere omdat we verschillende typen 
structuurvisies kunnen onderscheiden met elk hun 
eigen proces- en digitaliseringskenmerken. 

Vervolgens zijn drie workshops gehouden door: 
1. Paul Wolff (gemeente Eindhoven) over de   
	 interimstructuurvisie	Eindhoven;
2. Harold Dello (provincie Limburg) over de verbeelding 
	 van	provinciale	structuurvisies;
3. Louis Nijs (gemeente Den Haag) over een legenda voor  
 gemeentelijke structuurvisies.

De gemeente Eindhoven heeft in december 2009 een 
interimstructuurvisie op basis van bestaande beleidskaders 
vastgesteld. Deze interimstructuurvisie hoefde gezien 
het tijdstip van vaststelling nog niet te voldoen aan de 
RO Standaarden. De komende twee jaar doet de gemeente 
ervaring op met het verschijnsel structuurvisie en gaat de 
gemeente werken aan een definitieve structuurvisie. Deze 
wordt uiteraard conform de RO Standaarden  vervaardigd. 
Het ontbreken van een vormvereiste geeft vrijheid om naar 
eigen inzicht en behoefte een methodiek te ontwikkelen, maar 
de gemeente is nog zoekende naar de juiste invulling hiervan.

De provincie Limburg heeft samen met een aantal andere 
provincies en VROM een technische oplossing ontwikkeld 
voor het verbeelden van structuurvisies. Een symbolenlijst 
maakt het mogelijk om per object de verbeelding te coderen en 
te relateren aan het kaartbeeld waarin het object voorkomt. 
Het symbool bepaalt alleen het uiterlijk van het object (kleur, 
arcering, vorm, etc.) en zegt niets over de betekenis. De 
methodiek werkt niet met standaard legenda-eenheden en 

Irina Entrop en Coen Wessels

Terugblik...

Informatie Provero | 63

De opkomst was overweldigend! De 
discussies verhit! Mede met dank aan 
de sprekers die er een boeiende dag van 
hebben gemaakt. Vanuit de commissies 
publicaties en bijeenkomsten blikken 
Irina en Coen kort terug op de samen-
komst van 23 maart 2010.
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doet geen afbreuk aan de beleidsvrijheid van de provincies. 
Wel maakt de methodiek het mogelijk een structuurvisie te 
verbeelden zoals beoogd. 

De gemeente Den Haag heeft samen met de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, hun bestaande 
structuurvisies vergeleken om een basis te zoeken voor een 
algemene legenda voor de gemeentelijke structuurvisies. 
In de workshop is bediscussieerd of een dergelijke landelijke 
standaard wenselijk is. Ook op gemeentelijk niveau is 
men gespitst op het behoud van de beleidsvrijheid in 
structuurvisies. Daarentegen wil men wel de structuurvisies 
kunnen verbeelden zoals beoogd. Belangrijke aanbeveling 
is om bij het uitwerken van een methodiek aansluiting te 
zoeken bij de oplossing van de provincies. De vier gemeenten 
gaan onderzoeken hoe zij een vervolg kunnen geven aan 
hun eerste opzet.

zekerheid zoek je



Rijk
Ministerie van Vrom | www.minvrom.nl

Provincie
Provincie Gelderland | www.gelderland.nl
Provincie Zuid-Holland | www.zuid-holland.nl
Provincie Noord-Brabant | www.brabant.nl 

Gemeente
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 Groningen | www.groningen.nl
Gemeente Haarlemmermeer | www.haarlemmermeer.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 Oss | www.oss.nl 
Gemeente Rotterdam (dS+V) | www.rotterdam.nl
Gemeente Veenendaal | www.veenendaal.nl 
SVI de Kempen | www.kempengemeenten.nl

Zij zijn al organisatielid …
… en steunen Provero

Sponsoren/Organisatieleden | 67

Provero wordt gesteund door de volgende sponsoren: Stedenbouwkundig Adviesbureau
Amer | www.amer.nl
Bestemburo BV | www.bestemburo.nl
BRO | www.bro.nl
Croonen | www.croonen.nl
Grontmij Nederland BV | www.grontmij.nl
Lexnova | www.lexnova.nl
Pardal | www.pardal.nl
PhnX | www.phnx.nl
Provijn | www.provijn.nl
Sonsbeek Adviseurs BV | www.sonsbeek.nl
RBOI Groep | www.rboi.nl
Tonnaer Planologie en Stedenbouw BV | www.tonnaer.nl
Witpaard | www.witpaard.nl

Adviesbureau Digitalisering
Crotec | www.crotec.nl
Dezta BV | www.dezta.nl
Fast-Fox | www.fast-fox.nl
Nexpri | www.nexpri.nl
Tercera | www.tercera.nl 
Viewpoint BV | www.viewpointbv.nl

Overig
Centrum Ruimtelijke Informatiekunde (RUG) | www.rug.nl 
fwd concept | www.fwdconcept.nl 
Sense Organisatie & Coaching BV | www.sense-organisatie.nl
Veurinc | www.veurinc.nl 
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Advertenties

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.



Als onafhankelijk advies- en ontwerpbureau zijn wij expert in de ruimtelijke 

ontwikkeling van Nederland, België en Luxemburg. Samen met overheden, 

semi-overheden, bedrijven en particulieren werken wij aan een ruimte om 

in te leven, voor nu en voor de generaties na ons! Uitgangspunten in onze 

advisering zijn de wisselwerking en samenhang tussen ruimtelijk functioneren, 

ruimtelijk vormgeven en ruimtelijk ordenen. Door onze integrale benadering 

komen we met totaaloplossingen.

www.bro.nl

“Niemand van ons kan iets 
veranderen aan gisteren,
maar we kunnen wel allemaal iets 
veranderen aan ons morgen! ” 
 C. Powell 

provero_adv.indd   1 18-05-2010   14:34:35



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 gerealiseerd 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 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.

Dezta20x20c.indd   1 12-05-2010   14:36:39

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

Rietgrachtstraat 32  

 6828 KD  Arnhem   

+31 (0) 26 750 15 67

info@fwdconcept.nl   

www.fwdconcept.nl

ruimte nodig?
De beste communicatie-ideeën ontstaan als 
je de ruimte neemt om verder te kijken dan de 
waan van de dag. Als je je afvraagt wat men-
sen beweegt. Wij doen dat samen met onze 
klanten. Met goede resultaten. En plezier!



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.





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.



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

“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 proble-
matiek (krimp, herstructurering en transformatie), nieuwe 
regelgeving (Wro, milieuwetten), digitalisering, de mon-
dige 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 onder-
steunen. 

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 maatschappe-
lijke trends nauwgezet, zijn kritisch en adviseren met beide 
benen op de grond. Graag delen wij onze kennis en exper-
tise 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-, bestemmings-
plannen en herstructurering opgaves voor het stedelijk of 
landelijk gebied én het ontwikkelen van nieuwe woon-
locaties 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 des-
kundige medewerkers (stedenbouwkundigen, landschapsar-
chitecten, juristen, ontwerpers en planologen) zijn wij als 
geen ander in staat om op een doordachte, creatieve en 
vernieuwende wijze invulling te geven aan alle vraagstuk-
ken 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 ster-
ker dan voorheen onze huidige en nieuwe opdrachtgevers 
bedienen.

Wabo en Crisis- en herstelwet

Wie helpt u? 
De professionals van WITPAARD bieden oplossingen bij de  
implementatie en doorwerking van regelgeving van de Wet  
algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en  
herstelwet.

Wele keuzes heb je als gemeente? 
Hoe worden nieuwe kansen optimaal benut?
Wat levert het u op?

WITPAARD denkt graag met u mee vanuit visie en betrokken-
heid.

Voor meer informatie : www.witpaard.nl
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