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Redactioneel
Informatie genoeg in het land van de
ruimtelijke ordening. De vraag is alleen:
hoe krijg je het ook beschikbaar? En zorg
je ervoor dat je het gebruikt om de digitale
dienstverlening te verbeteren? U komt op
ideeën met dit boekje.

Alweer een tijd geleden is in Den Haag beloofd de
dienstverlening aan de burger te verbeteren. Voor de
uitvoering hiervan zijn tien geboden meegegeven in de
vorm van de BurgerServiceCode. Na een vertaling naar
het Nationaal Uitvoerings Programma is het zaaien op de
architectuurakkers begonnen. Basisregistraties als BAG,
Kadaster en BGT en stimuleringsprogramma’s als DURP
waren destijds enkele van de vele zaden. Dankzij een
langdurige lente met veel vertragingen en uitstelrondes zijn
een aantal van deze zaailingen - en dan in het bijzonder het
stimuleringsprogramma digitale uitwisseling ruimtelijke
plannen - samen met de Wro, tot volle wasdom gekomen.
Nu, net na het aflopen van de zomer, presenteert Provero u
hierbij uitgave 4 met als thema “digitale dienstverlening aan
burgers en klanten”. Hierin staan tips, ervaringen en ideeën
hoe u de eerste vruchten kunt gaan oogsten en prepareren
voor gebruik. Want het technisch op orde hebben van de

digitalisering is één. Het vullen van de bronnen, het beheer
van de gegevens en het inzetten binnen de organisatie is een
belangrijke tweede. Hier doet digitaliserend Nederland het
voor: de inzet van de beschikbaar gestelde zee aan gegevens.
Laten we dit omzetten naar bruikbare informatie en op die
wijze de eerdere investeringen in tijdwinst en besparingen
omzetten. Geen overbodige luxe op het moment.
In dit boekwerk gaan we nader in op de digitale
dienstverlening aan burgers en klanten. Hiervoor gebruiken
we de beschikbare ruimtelijke informatievoorziening. Hoe
kan deze efficiënt ingezet worden in de organisatie? Welke
technische mogelijkheden zijn hiervoor beschikbaar (denk
aan GIS / viewers / RO applicaties )? En hoe verhouden
alle bronnen zich tot elkaar (Midoffice)? Een schat aan
informatie is beschikbaar. Het is aan u te bepalen hoe u deze
schatkist open krijgt en gaat gebruiken voor uw burgers en
klanten. De leden van Provero helpen elkaar daar graag bij.
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DURP en de digitale dienstverlening
aan burgers
‘Een bestemmingsplan zelf is voor de meeste
burgers nog steeds een gedrocht om te lezen.
Dat is in de digitale omgeving niet anders.
Hier ligt nog een grote opgave.’ Het zijn de
woorden van Gerrie Fenten. Zij werkte als
projectleider DURP (Digitale Uitwisseling
Ruimtelijke Plannen, later Digitale
Uitwisseling in Ruimtelijke Processen)
bij het Ministerie van VROM.

gerrie fenten was van 2000 tot eind 2007 projectleider
durp (digitale uitwisseling ruimtelijke plannen, later
digitale uitwisseling in ruimtelijke processen) bij het
ministerie van vrom. vanaf het prille begin was zij
betrokken bij de ontwikkeling van het digitale bestemmingsplan. provero zocht haar op voor een terugblik
op het durp-project en de rol die dienstverlening aan
burgers hierin heeft gespeeld.

Redactie Provero

Fenten: ‘De oorsprong van DURP ligt in de informatiebehoefte
van VROM bij diverse monitoringsvraagstukken en
beleidsvoorbereidingstrajecten. Toen een overschot aan
bedrijventerreinen en kantoorlocaties dreigde, wilde VROM
bijvoorbeeld informatie over de ligging, aard en omvang van
bestaande en geplande bedrijventerreinen. Om ongewenste
glastuinbouw aan te kunnen pakken is het nodig om te weten
in hoeveel bestemmingsplannen nog mogelijkheden zijn voor
glastuinbouw. Het verkrijgen van betrouwbare, volledige en
vooral vergelijkbare gegevens is echter lastig en tijdrovend. Dit
knelpunt zou kunnen worden opgelost met landsdekkende,
digitale én vergelijkbare bestemmingsplannen.’
Bij de start van het DURP-project was volgens Fenten
de dienstverlening aan burgers geen doel op zich. Pas
gaandeweg het project is het onderwerp een belangrijke
rol gaan spelen. ‘Dat was toen er vanuit het ministerie van
Binnenlandse Zaken aandacht voor kwam (Overheidsloket
2000, E-overheid). Daarbij kwam dat bestuurders, vooral op
gemeentelijk niveau, in het algemeen niet geïnteresseerd
zijn in digitale bestemmingsplannen, maar wel in betere
dienstverlening aan hun burgers. Om gemeenten aan de slag
te krijgen, was deze accentverschuiving belangrijk. Mede
door de bestuurlijke aandacht zijn we gaan werken aan een
meer gebruiksvriendelijke wijze van beschikbaar stellen van
digitale bestemmingsplannen.’
DURP begon in 2000 als een stimuleringsprogramma voor 5
jaar. ‘Bij de evaluatie na drie jaar speelde de vraag hoe verder
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te gaan: doorgaan als stimuleringsprogramma óf digitale
ruimtelijke plannen verplicht gaan stellen. De voordelen
van DURP waren destijds wel duidelijk: een efficiëntere en
transparantere informatie-uitwisseling tussen overheden en
een betere dienstverlening aan burgers. Duidelijk was ook
dat digitale plannen vergelijkbaar en landsdekkend moesten
zijn om er goed gebruik van te kunnen maken. Daarom is
toen besloten de digitaliseringsplicht te verankeren in de
nieuwe Wro. Vanaf toen is ook gewerkt aan het realiseren
van één landelijk portaal die de digitale plannen van alle
overheden ontsluit.’

Gerrie

Omdat het bestemmingsplan het enige juridische
bindende document is, besloot VROM uitsluitend
voor bestemmingsplannen de inhoudelijke en
uitwisselingsstandaarden wettelijk te verankeren. De
structuurvisies zijn vormvrij. Hiervoor werden alleen
uitwisselingsstandaarden wettelijk verankerd. Daarbij kwam
dat er nog veel (technische) onduidelijkheden waren over het
omgaan met ‘vage’ grenzen in structuurvisies. Fenten haalt
een voorbeeld aan uit haar huidige functie als projectleider
landelijke uitwerking windenergie bij VROM. ‘Bij het
opstellen van een ruimtelijke visie op doorgroeimogelijkheden
van wind op land wordt gewerkt met ‘zoekgebieden’. Hoewel
we steeds benadrukken dat deze gebieden een indicatie zijn en
nog nader onderzocht moeten worden gaat de discussie vrijwel
uitsluitend over de begrenzing van de gebieden; waar komen
die grote windmolens precies te staan?’

Fenten: ‘Het besluit om inhoudelijke en uitwisselingsstandaarden in de Wro vast te leggen is bijzonder geweest,
gelet op het motto van de Vijfde Nota Ro ‘decentraal
wat kan en alleen centraal wat moet’. De meeste
stimuleringsprogramma’s vanuit het rijk eindigen na een
aantal jaar, waarna gemeenten zelf maar moeten zien wat ze
ermee doen. Maar enkele programma’s krijgen een vervolg
of een andere vorm. Bijvoorbeeld het Overheidsloket2000,
en E-governance.’. Volgens Fenten was de digitaliseringsslag
niet gelukt zonder de regie van VROM en de stok achter
de deur van de ‘verplichting’. ‘Vanaf het moment dat het
besluit is genomen om DURP juridisch te verankeren is een
intensief samenspel gestart tussen inhoud en techniek. In
dit samenspel is de ruimtelijke ordening en het ruimtelijke
ordeningsproces steeds leidend geweest. Dit maakte het
DURP project ook een heel ander project dan bijvoorbeeld
de technisch gestuurde (geo)basisregistratieprojecten. De
eisen die aan een basisregistratie worden gesteld, zijn ook
anders dan de eisen die vanuit de processen in de ruimtelijke
ordening (tussen overheden, tussen overheid en burgers) aan
DURP worden gesteld.
Fenten erkent dat de dienstverlening aan burgers in de
huidige digitale praktijk nog lang niet optimaal is. ‘DURP
heeft het bestaande proces van ruimtelijke ordening
digitaal gemaakt. Een bestemmingsplan zelf is voor de
meeste burgers nog steeds een gedrocht om te lezen. Dat is
in de digitale omgeving niet anders. Hier ligt nog een grote
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opgave. Daar komt bij dat burgers vaak niet geïnteresseerd
zijn in het bestemmingsplan op zichzelf, maar willen
weten wat ze wel of niet kunnen op een bepaalde locatie.
Om die vraag te beantwoorden is meer informatie nodig
dan alleen het bestemmingsplan. Zo kan bijvoorbeeld een
omgevingsvergunning nodig zijn of zijn voor bepaalde
activiteiten subsidies beschikbaar.
Een toekomst waar een burger vanuit huis met één druk
op de knop al deze informatie over een bepaalde locatie
te zien krijgt, is volgens haar vooralsnog een utopie. Wel
zou het mogelijk moeten zijn om met diverse links burgers
te attenderen op andere beschikbare informatie voor een
locatie. Maar de betrouwbaarheid en volledigheid van deze
informatie blijft een knelpunt. Bovendien is de vraag wie
de regie gaat voeren bij de ontwikkeling van een dergelijke
voorziening waar verschillende bronnen met elkaar
‘verknoopt’ worden.’
Fenten is trots op wat er met DURP in relatief korte tijd, ten
opzichte van andere (basis)registraties, tot stand is gebracht.
Dit was volgens haar niet gelukt zonder de samenwerking
met en tussen alle betrokken partijen. De belangrijkste les
die Fenten als projectleider DURP geleerd heeft, gaat dan ook
niet over de inhoud, maar over het proces van samenwerken
en het erkennen van de belangen die iedereen hier in heeft.
‘Alleen samen kom je ergens’.

verandering inspireert je
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DURP ambities en de (GEO-)ICT ladder
Natuurlijk wil elke ambtenaar en bestuurder
binnen haar eigen gemeente op het hoogste
niveau realiseren. Maar in hoeverre lukt
dat in de praktijk? De nederlandse overheid
referentie architectuur biedt er een goede
basis voor.

het kabinet heeft de nederlandse overheid referentie
architectuur (nora) vastgesteld. het vormt de basis
voor het creëren van draagvlak om de elektronische
dienstverlening van de overheid op een hoger niveau
te brengen. nora leidt tot diverse architectuurmodellen die vooral een vrouwelijke naamgeving hebben.
achterliggende doel hierbij is om burgers, instellingen
en bedrijven een betere dienstverlening met minder regeldruk en administratieve lasten te kunnen aanbieden.

ing. R.L. van Houtert, Viewpoint b.v.

Om dit te bereiken is het van belang dat de architectuur voor
de dienstenverlening voor iedereen eenduidig is ingericht.
Dit wordt op Europees niveau gerealiseerd met het project
INSPIRE en op landelijk niveau met het NUP (Nationaal
Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid). In
het NUP is een prioriteitenprogramma opgenomen waarmee
gemeenten, provincies, rijk en waterschappen de hierboven
genoemde doelstelling (met onder meer NORA) proberen
te bereiken.
Voor gemeenten is met name GEMMA (Gemeentelijke
Model Architectuur) van belang. Hierin is specifiek
voor het gemeentelijke niveau een samenhangende set
van oplossingen gedefinieerd. Belangrijk uitgangspunt
hierbij is dat de informatievoorziening, of beter gesteld de
dienstenvoorziening, qua architectuur servicegericht is en
dat er gewerkt gaat worden met open standaarden waardoor
interoperabiliteit wordt gerealiseerd.
Naast de verbeterde dienstverlening van de overheid, zal
de beschikbaarheid van eenduidige overheidsinformatie
grote kansen bieden aan het gebruik en hergebruik van
deze informatie voor nieuwe informatietoepassingen.
Daarbij kan worden gedacht aan specifieke vraaggerichte
toepassing zoals een bedrijventerreintool (hoeveel ruimte
is er op provinciaal of gemeentelijk niveau beschikbaar
voor een bepaalde type bedrijvigheid). De mate waarin
de noodzakelijke informatie beschikbaar komt, om
bijvoorbeeld deze vraag te kunnen beantwoorden,
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kan een belangrijke kwaliteitsimpuls geven aan de
informatiebehoefte van onder meer beleidmakers.
Het hierboven geschetste kader is veelbelovend. Of dit
ook voor de realisering ervan geldt, is nog de vraag.
Zijn de gemeenten in staat en bereid om de neergelegde
structuren (op korte termijn) te realiseren? Uiteraard
zullen elke ambtenaar en bestuurder aangeven dat zij de
dienstenverlening binnen haar eigen gemeente op het
hoogste niveau willen realiseren. In dit kader kan de
geschiedenis en de huidige praktijk van het DURP-traject
wellicht inzicht bieden wat er nog te wachten staat.
Bij DURP konden de gemeenten gebruik maken van het
modelimplementatieplan. Met deze leiddraad konden
gemeenten een checklist invullen waarna duidelijk werd
welke acties er nog uitgevoerd moesten worden om te komen
tot een succesvolle implementatie. Vertrekpunt voor deze
checklist was het ambitieniveau van de gemeente. Hierbij
werden drie ambitieniveaus (A t/m C) gedefinieerd:
1 Bij niveau A wil de gemeente alleen voldoen aan de
wettelijke verplichtingen;
2 Bij niveau B wil de gemeente betreffende de 		
dienstverlening graag verder gaan dan de minimale
wettelijke eisen;
3 Bij niveau C geeft de gemeente aan dat zij, mede doordat
DURP is ingebed in het gemeentebrede EGEM-beleid,
de dienstverlening gaat optimaliseren.

Bij het daadwerkelijk uitvoeren van het modelimplementatieplan
is gebleken dat veel gemeenten kozen voor ambitieniveau A,
maar aangaven dat zij wilden doorgroeien naar ambitieniveau
B. Een enkele gemeente (met name enkele voorlopers en
grotere gemeenten) koerste direct al aan op niveau C. Nu
we inmiddels al weer bijna een jaar onderweg zijn met de
wettelijke verplichting vanuit de Wro, lijkt het erop dat
de ambitieniveaus ondergesneeuwd zijn door de waan van
de dag. Bijsturing van het werkproces richting een hoger
ambitieniveau is in ieder geval niet of nauwelijks in de praktijk
merkbaar. Veel gemeenten steunen volledig op de landelijke
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl wat betreft de
digitale dienstverlening van haar ruimtelijke plannen.
Harde cijfers hierover ontbreken. Het is echter goed om dit te
benchmarken. Daarbij kan worden meegenomen welke zaken
ontbreken om een succesvollere ICT-standaardisering (op
kortere termijn) te kunnen invoeren.
Een mogelijke rol hierbij is weggelegd voor KING
(KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten) dat door de
VNG in het leven is geroepen. De resultaten kunnen zowel
voor het DURP vervolgtraject alsmede dus ook voor het NUP
gebruikt worden om betere elektronische dienstverlening
voor iedereen sneller bereikbaar te maken.

doelgericht ben je
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Maken we digitale plannen of werken we
écht digitaal?
Stel: we gebruiken geen pen en papier meer.
En we laten burgers inspreken op plannen via
bijvoorbeeld twitter. Zouden we dan niet écht
digitaal werken? In plaats van alleen maar
een digitaal product te leveren? Een pleidooi
om niet meer te blijven focussen op ‘code x’ of
‘aanduiding y’, maar met het hele werkveld
door te pakken.

vanaf het allereerste begin van de digitalisering in 2000
hebben verschillende overheidsorganisaties en het bedrijfsleven zich voorbereid op de inwerkingtreding van
de wettelijke verplichtingen rondom ruimtelijke plannen. met als hoogtepunt het verankeren van de ro standaarden 2008 in de nederlandse wetgeving. een vraag die
mij bij bezig houdt, is of we nu ook digitaal werken of dat
we alleen het plan digitaal vervaardigen?

Ewald te Koppele, directeur Dezta

In dit artikel schets ik hoe ik tegen de huidige praktijk
aankijk en hoe een digitaal plan tot stand komt. Daarna laat
ik de schroom vallen en laat mitsen en maren achterwege. Ik
laat dan zien hoe een digitaal plan ook daadwerkelijk op een
digitale manier tot stand zou kunnen komen. Laat dit geen
droom van mij blijven.
Zoals bekend moeten bestemmingsplannen, structuurvisies,
voorbereidingsbesluiten en andere Wro-plantypen vanaf
de ontwerpfase volgens de RO Standaarden 2008 worden
gemaakt. Een bronhouder brengt het digitale plan, samen met
het papieren product, officieel in procedure. Veel organisaties
hebben de afgelopen jaren inspanningen gedaan om dit
mogelijk te maken. Het lukt – soms met vallen en opstaan –
inmiddels om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Verschillende organisaties hebben specialistische tools
aangeschaft en er mee leren werken. Bij (stedenbouwkundige)
bureaus zijn dat meestal productietools voor het vervaardigen
van plankaarten en planteksten, voor bronhouders zoals
provincies en gemeenten, is dat meestal waarmerk- en/
of beheersoftware. Toch is mijn stelling: wij kunnen nu
digitale plannen maken, maar we maken ze nog niet op
een digitale manier.
Opstellen van plannen met papieren en stiften
De bronhouder verzamelt veel informatie voordat een
‘plan’ start. De komende jaren zal deze informatie steeds
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meer digitaal beschikbaar komen. In de huidige praktijk
worden (beleids)nota’s, visies, ontwikkelingen en feitelijke
informatie via diverse digitale en niet-digitale manieren
uitgewisseld. Bureaus moeten daardoor door hoge papieren
stapels en veel digitale informatie spitten.
Ruimtelijke plannen worden in een preconcept vaak via
projectvergaderingen tussen bronhouders en externe bureaus
opgesteld. Op basis van beschikbare gegevens wordt een
preconceptversie besproken en aangevuld of gewijzigd.
Papier en stiften zijn eerder regel dan uitzondering in deze
fase. Tussentijds worden telefoongesprekken gevoerd of
e-mails verstuurd over een nieuw preconcept. In deze fase
vindt op diverse manieren communicatie plaats tussen
diverse personen over een plan.

Hij kan het plan komen inzien bij diverse loketten tijdens
kantoortijden of in avondopeningstijden. Vaak is het
betreffende plan ook in een Adobe PDF in te zien en gelukkig
ook in www.ruimtelijkeplannen.nl.
Maar kan de burger ook op een snelle en burgervriendelijke
manier inspreken? Verder surfen laat zien dat burgers
meestal een schriftelijke of mondelinge reactie mogen
indienen. Schriftelijke reacties moeten naar een
postadres. Voor mondelinge reactie moet de burger tijdens
kantoortijden contact opnemen met de overheidsinstantie. Is
dit nu een gewenste vorm van participatie tussen overheden
en burgers die wenselijk is? Is dit op een digitale manier?
Nee. Kan en mag het eenvoudiger? Ik zou zeggen:ja.

Beleidsnota’s, visies, specifieke (geo)data kunnen via
gestructureerde en gestandaardiseerde modellen worden
gebruikt. Bijvoorbeeld bij archeologie, cultuurhistorie,
welstand en geo-ondergronden. Diverse informatiemodellen
kunnen beter toegepast en gebruikt worden. Reacties,
opmerkingen of veranderingen over (pre-) concepten hoeven
niet meer geplaatst te worden met pen, stift of geeltjes, maar
via beeldschermen. Dit zal een veranderingsproces zijn,
maar het moet kunnen. Doorgroeien naar het gezamenlijk
opstellen van een plan tussen bronhouder en bureau is
een stap die daarop kan en mag volgen. Technieken en
standaardtools zijn beschikbaar. Waarom doen we het
(nog) niet? Gezien de economische tijden is het alleen maar
een kans die opgepakt moet worden. Ik zie hier een winwinsituatie.

Uiteindelijk ontstaat een goed inhoudelijk plan dat de
formele fase in kan. Vanaf het ontwerp moet een digitaal
plan gemaakt worden, maar hoe vaak wordt een digitaal
plan, in dit geval conform RO Standaarden 2008, al in
voorontwerp gemaakt? Ik durf de stelling aan dat lang niet
alle voorontwerpplannen al direct conform RO Standaarden
2008 worden gemaakt. Is dit hetzelfde als op een digitale
manier een plan maken? Ik vind van niet.

Het kan efficiënter en minder kostbaar
Bovenstaande is soms scherp en prikkelend neergezet om de
vraag te kunnen beantwoorden: zijn we met z’n allen in die
situatie die in 2000 bij de start van digitalisering gedacht is?
Jazeker. We hadden toen een droom en wens om de keten
van ruimtelijke ordening digitaler te laten verlopen dan tot
dan toe. Dat is zeker gelukt. Maar terug naar de vraag: is dit
een gewenste situatie of kan het efficiënter, minder kostbaar
en burgervriendelijker? Ik zou zeggen: ja dat kan.

Ook burgerparticipatie tijdens een inspraakperiode of de
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen kan moderner
dan hierboven geschetst. Ik denk aan het versturen van mails
over een ruimtelijk plan of het kunnen invullen van een
internetinvulformulier. Niet heel spectaculair, maar waarom
niet? Als burger van Nederland wil ik misschien wel direct
een kaart zien en een reactie plaatsen. Wat techniek betreft al
lang geen probleem meer, maar het is nog zo weinig te zien.

Inspraak of zienswijze: schriftelijk of mondeling
Een provincie of gemeente start de formele procedure nadat
een plan inhoudelijk goed is. Een avondje surfen langs
verschillende bekendmakingen/publicaties van diverse
provincies en gemeenten leert dat een burger op een aantal
manieren iets kan en mag vinden van een ruimtelijk plan.

Ik zie diverse mogelijkheden om de bestaande RO-praktijk
moderner en dus ook op een digitale manier tot stand te laten
komen. Denk bijvoorbeeld aan het (gezamenlijk) opstellen
van een ruimtelijk plan via ICT-tools. Of aan een stop op
het gebruik van papier en daarvoor in de plaats uitsluitend
werken via het beeldscherm.

Ook andere vormen van participatie zijn denkbaar. Burgers
kunnen vaak al via internet een raadsvergadering volgen in
het gemeentehuis. Misschien kan dit in de voorbereidende
fase van een plan ook al. Technieken die daarbij gebruikt
kunnen worden? Chatten, invulscherm, videoconference.
Kan en mag de burger via netwerksites zoals Linkedin of

Twitter een bericht achterlaten? Dit soort reacties kunnen
toch ook verwerkt worden. Als een brief en mondelinge
reactie kunnen, dan moet bovenstaande ook kunnen. Is het
een kwestie van willen, of mag het niet?
Tot slot
Nogmaals mijn stelling: op dit moment kunnen we met het
werkveld een digitaal plan maken, maar de manier waarop
het gemaakt wordt en de manier waarop het formele proces
wordt uitgevoerd, is nog (lang) niet langs digitale weg. De
technieken zijn zeker het probleem niet. Sterker nog: we
hebben grote moeite de snelheid van ontwikkelingen in de
techniek te volgen. Dan is het niet zozeer de techniek die het
obstakel is. Is het de inhoud of wetgeving die ons nu remt?
Zou kunnen. Ik heb geen studie gedaan naar welke wettelijke
kaders ons nu blokkeren.
Maar kan het niet op twee manieren? Allereerst schriftelijk
en via invulformulier, chat, Linkedin of Twitter…. Of
eerst via een laagdrempelige en digitale vorm en dan later
een officiële schriftelijke reactie. Moet kunnen. Is het een
organisatorische blokkade dat ons weerhoudt om digitaler
te gaan werken dan tot nu toe? Dit is naar mijn mening
zeker een relevant aspect. Kunnen we daar wat aan doen?
Ja. Door de komende jaren met het hele werkveld aan de slag
te gaan. Niet blijven focussen op code X of aanduiding Y,
maar doorpakken. Mijn beeld en wens is om in 2015 digitale
plannen op een digitale manier tot stand te laten komen en
geen papier en pen meer te gebruiken. Ik zou zeggen: laten
we hier samen aan werken.
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In acht dagen van aanvraag tot vergunning
Een raampje in een blinde muur van zijn
huis. Dat wilde hans versteeg, senior
beleidsmedewerker bij de vng. De vergunning
daarvoor was snel geregeld. De reden: de
gemeente had haar basis goed op orde en
dacht proactief mee.

op 1 oktober is het omgevingsloket online (olo) live gegaan.
een mooie toepassing van een digitaal loket om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te vereenvoudigen.
maar wordt alles nou ook beter met ict? de grap is natuurlijk dat het niet alleen om de computer gaat, maar vooral
ook om wie erachter zit.

Hans Versteeg, senior beleidsmedewerker informatiebeleid, VNG

‘Dienstverlening draait om mensen’. Die leus is de titel
van de VNG-visie op overheidsdienstverlening. Goede
dienstverlening ontstaat als een gemeente in gesprek gaat
met de burger. Op zoek naar de vraag achter de vraag. Niet
primair formulieren afhandelen, maar de problemen van
burgers helpen oplossen. ICT is daarbij een belangrijk
hulpmiddel. De gemeente (en de burger) moet direct online
over de volledige set van actuele en relevante informatie
kunnen beschikken. De basis moet op orde zijn.
Wat betekent dat voor de Wabo? Een praktijkvoorbeeld.
Onlangs ben ik zelf verhuisd met een grondige verbouwing.
De grootste klus was een uitbouw over de volle breedte en
2,45 meter diep. Via de website 'bouwvergunning online'
van VROM bleek al snel dat zo'n uitbouw, mits niet dieper
dan 2,50 meter, niet vergunningsplichting is. Dat scheelt
een hoop. Wat niet aangevraagd hoeft te worden, hoeft
niet geautomatiseerd en niet afgehandeld te worden. De
gemeente kan volstaan met handhaving achteraf op slechts
een deel van de objecten.
Een veel kleinere klus in mijn verbouwing was een raampje
in de blinde zijgevel. Vanaf straat te zien, dus die was wél
vergunningsplichtig, inclusief Welstand. De aanvraag was
van voor de OLO en verliep via het formulier 'Aanvraag
Bouwvergunning'. Wie ooit een poging heeft gedaan dit
formulier in te vullen snapt meteen dat het OLO geen
overbodige luxe is. De helft van het formulier vraagt

22

naar gegevens die de gemeente al kent. NAW-gegevens,
locatie, perceel, eigendom, gegevens over mijn architect en
aannemer. Pagina's met vragen, waar kon worden volstaan
met een BSN, een adres en enkele KvK-nummers. Hier heeft
de ICT van het omgevingsloket toegevoegde waarde.
De ambtenaar die mijn aanvraag moest behandelen,
had goed door dat dienstverlening om mensen draait.
Voordat ik maar één vraag had ingevuld ben ik eerst
2 keer op het gemeentehuis geweest om mijn situatie
door te praten. Tijdens die gesprekken bleek dat mijn
gemeente haar basis prima op orde heeft. Gegevens over
perceel, eerdere vergunningsaanvragen in de buurt, de
standpunten van Welstand daarover en zelfs de agenda
van de Welstandscommissie waren direct paraat. Zo kon
de medewerker zeer gericht aangeven hoe ik het formulier
moest invullen. Bijvoorbeeld van welke vergelijkbare
objecten in de buurt een foto moest worden meegestuurd.
En van welke objecten zeker niet, om ongewenste discussies
in de Welstandscommissie te voorkomen. Omdat de ICT
op orde was konden de voorbereidende gesprekken snel en
effectief gevoerd worden, zonder onnodige formaliteiten
en bureaucratie.
Dankzij de gedegen voorbereiding lag er tussen het
indienen van de feitelijke aanvraag en de toegekende
vergunning bij mij op de deurmat slechts een formidabele
acht (!) dagen. En daar had de Welstand nog tussen gezeten.

Achteraf heb ik de gemeente bedankt voor de uitstekende
dienstverlening en gevraagd naar deze aanpak. Toen bleek
dat het (ook) gewoon welbegrepen eigenbelang is. De
tijdsinvestering in de gesprekken vooraf, en de investering
in goede ICT en basisinformatie verdiende zichzelf
ruimschoots terug. Niet alleen in klanttevredenheid,
maar ook in veel minder klachten, en minder tijdrovende
bezwaar en beroepsprocedures.
De VNG-visie in een notendop. Klantgericht en met slimme
inzet van ICT. Bij de Wabo blijkt dat het kan werken. Met
het OLO wordt de procedure hopelijk eenvoudiger en
klantvriendelijker. Maar wel graag oog houden voor de
menselijke kant. Laten we ons niet blindstaren op alleen
dat computerscherm.

keuzes wil je
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Digitale inspraak in Arnhem en Eindhoven
Iets op papier zetten, in een envelop doen
en vervolgens ook nog naar de brievenbus
brengen, is best een karwei. Zeker als het
ook digitaal kan. De gemeentes Arnhem
en Eindhoven zetten hun ervaringen met
digitale inspraak op een rij. “Voorop lopen in
technische ontwikkelingen is leuk maar heeft
ook nadelen. Bijvoorbeeld dat er vaak geen
standaardoplossing te koop is als je iets wilt.”

het digitaal vervaardigen van ruimtelijke plannen is
nu eindelijk op alle overheidsniveaus grootschalig
op gang gekomen. maar waar doen we dat ook alweer
voor? dienstverlening zou het kernwoord moeten zijn.
en dat houdt meer in dan alleen het aanbieden van een
digitale kaart op internet. het plaatje is pas compleet
met digitale inspraak. daarmee bedienen we de inmiddels
verwende digitale burger. daarnaast kan het ook binnen de eigen organisatie voordelen hebben. gijs koedam
over de ervaringen en de stand van zaken in arnhem en
irina entrop-heekelaar over die in eindhoven.

De Arnhemse ervaringen: alle reacties zijn serieus
De gemeente Arnhem kent een lange traditie als het gaat
om digitalisering van ruimtelijke plannen. Al vanaf 2001
worden alle plannen structureel ook digitaal gepubliceerd
via internet. Even structureel daarbij is de mogelijkheid om
ook via internet een reactie op het plan in te dienen bij de
gemeente. In het verleden gold dit voor zowel de mening op
het voorontwerp-bestemmingsplan als een zienswijze op het
ontwerp-bestemmingsplan. Vanaf 2005 heeft de gemeenteraad
echter besloten geen voorontwerp-bestemmingsplannen meer
ter inzage te leggen. In de huidige opzet is dan ook alleen het
indienen van zienswijzen digitaal mogelijk.

Gijs Koedam, Coördinator Digitale Aspecten Wro, Gemeente Arnhem
Irina Entrop-Heekelaar, Bestemmingsplanjurist, Gemeente Eindhoven

Het is geen toeval dat digitale inspraak al direct vanaf het begin
van het aanbieden van digitale plannen mogelijk is. De reden om
over te gaan op het publiceren van digitale plannen is vanaf het
begin geweest: de wens om de dienstverlening aan de burger en
andere gebruikers van bestemmingsplannen op een hoger niveau
te brengen. Eén van de drijvende krachten hierachter was de
toenmalige wethouder ruimtelijke ordening Henri Lenferink.
Als digitale dienstverlening het doel is dan is de combinatie van
digitale plannen én digitale inspraak een noodzakelijke. Uit
eigen ervaring weet ik hoe hoog de drempel is om iets op papier te
moeten zetten, in een envelop te moeten stoppen en, voorzien van
voldoende porto, naar een brievenbus te moeten brengen. En dat
terwijl de drempel om een plan te raadplegen door de digitalisering
juist enorm verlaagd is. In dat licht bezien is het verbazingwekkend
hoe weinig gemeenten digitale inspraak mogelijk hebben gemaakt.
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Wellicht heerst toch ergens de angst voor heel veel of ongepaste
reacties op (digitaal) gepubliceerde ruimtelijke plannen. Op
basis van de ervaringen van de gemeente Arnhem is daar in
ieder geval geen reden toe. In bijna tien jaar ervaring met digitale
inspraak is nog nooit een ongepaste reactie binnen gekomen. Alle
digitale reacties zijn serieus en in lijn met de normale analoge
zienswijzen. Ook de aantallen zijn niet bepaald verontrustend.
Hoewel de drempel heel laag is, komen nooit meer dan een
handvol digitale reacties binnen. Het aantal reacties op een plan
verschilt natuurlijk per plan maar de mogelijkheid van digitale
inspraak heeft niet geleid tot een enorme toename in de afgelopen
jaren. Het aandeel digitale reacties varieert van 0% tot maximaal
25%. Het lijkt zelfs wel of steeds minder digitale reacties komen,
wellicht omdat de nieuwigheid er in Arnhem wel af is. Wel blijkt
uit metingen dat digitale plannen vaak geraadpleegd worden en
dat in het geval van een technische storing onmiddellijk wordt
gebeld met de vraag waarom het plan niet kan worden bekeken
via internet.
Eindhovense ervaringen: inspraak via de mail positief
Ook Eindhoven kent een redelijk lange geschiedenis als het
gaat om digitalisering van bestemmingsplannen. In 2004 is een
start gemaakt met het digitaliseren van bestemmingsplannen
met een conserverend karakter, de zogenaamde ‘Taskforce
plannen’. Heel vooruitstrevend, zeker gezien de statistieken in
Nederland als het gaat om het digitaal raadpleegbaar maken
van bestemmingsplannen. Bij de procedures van de Taskforce
plannen werd de mogelijkheid geboden om door middel van een
e-mailadres je inspraakreactie ‘digitaal’ in te dienen. Helaas is
dit nooit verder ontwikkeld en zijn de mogelijkheden om ook
digitale zienswijzen in te dienen nooit onderzocht. Ik ben het
dan ook helemaal met Gijs eens dat, gezien de laagdrempeligheid
voor de raadpleging van ruimtelijke plannen, het indienen van
zowel inspraakreacties als zienswijzen ook een lage drempel voor
iedereen zou moeten hebben.

De ervaringen vanuit Eindhoven met het indienen van een
inspraakreactie via de e-mail zijn zeker als positief ervaren. Geen
overdreven grote aantallen gezien de lage drempel, zoals ook Gijs
al toelicht. Ik ben ook erg benieuwd naar het aantal gemeenten in
Nederland dat digitale inspraak toepast. Even googelen op digitale
inspraak en digitale zienswijze leveren in beide gevallen bar weinig
resultaten op. Dat belooft niet veel goeds … Hopelijk blijkt na de
bijeenkomst van 13 oktober dat er een hoop gemeenten dit toch al
toepassen en dat we als collega-gemeenten van elkaar kunnen leren.
Arnhem: eigen techniek heeft ook nadelen
Vooroplopen in technische ontwikkelingen is leuk maar heeft ook
nadelen. Het eerste is dat er vaak geen standaardoplossing te koop
is als je iets wilt. Ook voor de digitale inspraak is in eerste instantie
intern een eigen oplossing gebouwd op basis van MsAccess. Via
een knopje ‘inspraak’ naast het digitale bestemmingsplan kon
de burger eenvoudig een formulier openen waar hij naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres kon invullen. Daaronder was
simpelweg een lege ruimte beschikbaar waarin een mening of
zienswijze kon worden getypt. De ervaring leert overigens dat dit
soort systemen voor publiek niet simpel genoeg kunnen worden
ingericht. De reactie werd vervolgens opgeslagen in de database
waarna de medewerker een mail kreeg met een link naar de reactie.
In een eigen scherm kon de medewerker vervolgens de reactie
bekijken, eventueel uitprinten en in het dossier voegen, en met een
knop markeren dat de reactie verwerkt was.
Een mooi systeem, simpel en eenvoudig voor zowel gebruiker
als interne medewerker en bovendien min of meer buiten de
gemeentelijke ICT-omgeving om. Toch heeft een dergelijk oplossing
te veel nadelen. Een zelfgebouwde applicatie is vaak niet meer aan
te passen aan nieuwe besturingssystemen of nieuwe versies van het
platform waarin ze gebouwd zijn. De maker van ons inspraaksysteem
werkt bijvoorbeeld al niet meer bij de gemeente Arnhem. Daarnaast
draagt zo’n oplossing bij aan het ontstaan van een woud van

‘oplossinkjes’ die ieder op hun eigen manier werken en voor
gebruikers geen eenduidige digitale communicatie met de gemeente
opleveren. Het advies voor gemeenten die nu een dergelijk systeem
willen inrichten is dan ook; aansluiten bij de gemeentelijke ICTinfrastructuur en zoveel mogelijk bij landelijke ontwikkelingen.
Ook Arnhem heeft een nieuw systeem opgezet bij de introductie
van RO-Online. Daarbij is gebruik gemaakt van de inmiddels
beschikbare digitale formulierengenerator die gemeentebreed
wordt gebruikt voor alle digitale loketten. Deze omgeving is
getest en wordt goed beheerd. Ook is aangesloten bij de landelijke
ontwikkeling om zoveel mogelijk gebruik te maken van DigiD
voor de identificatie van gebruikers. Het voordeel voor de
gemeente is dat we zeker weten met wie we van doen hebben. Het
voordeel voor de burger is dat alle bekende gegevens automatisch
voor hem of haar in het formulier worden ingevuld. De opzet
van het formulier is even simpel gehouden; een blok met NAWgegevens met naar keuze telefoonnummer of e-mailadres en een
leeg veld waarin een zienswijze kan worden getypt.
De enige toevoeging is een keuzelijstje met plannamen van
plannen waarop een zienswijze kan worden ingediend op dat
moment. En daar gaat het regelmatig direct mis; gebruikers
begrijpen dit vaak niet en laten de standaardwaarde staan, terwijl
ze eigenlijk op een ander plan een zienswijze wilden indienen.
Intern weten we natuurlijk wel welk plan bedoeld wordt, maar
juridische fijnslijpers zouden kunnen stellen dat de zienswijze
dan formeel niet correct is ingediend. Dit illustreert dat een
webformulier zo simpel mogelijk moet worden gehouden.
De link voor digitale inspraak wordt verwerkt in de digitale
bekendmaking. Voor de interne afhandeling is aangesloten bij
het bestaande proces voor de afhandeling van post. Analoge
zienswijzen wordt ingescand en opgenomen in het document
management systeem, voorzien van kenmerk en via mail
doorgezonden naar het afdelingshoofd. Om de kans op fouten bij

digitale zienswijzen zo klein mogelijk te maken, volgt de digitale
zienswijze dezelfde route. Voor de medewerkers intern is er dan ook
geen verschil in afhandeling tussen de analoge en digitale reacties
op plannen. Wel is het zaak om regelmatig te controleren of het
digitale kanaal nog goed werkt. Er komen maar weinig reacties
digitaal binnen en een aantal van nul kan dus kloppen, maar kan
ook duiden op een technisch probleem.
De dienstverlening wordt vervolgens compleet gemaakt met een
signaleringsysteem waarbij burgers een e-mail (of twitterbericht)
krijgen bij nieuwe plannen in hun eigen omgeving. In Arnhem is
dat ArnhemMail, een soort www.nieuweplannen.nl, maar dan op
gemeente- en wijkniveau.
Eindhoven technology: opzet van een nieuwe website
Als leading technologygemeente van Nederland moet Eindhoven toch
ook ver zijn in deze techniek. Ik ga op onderzoek uit. Als ik bij op de
website van Eindhoven kijk, dan lijkt de laagdrempeligheid me een
beetje tegen te vallen. Ik kijk bij omgevingsvergunning, om toch een
beetje in het vakgebied te blijven, en ik zie tot mijn spijt dat bij elke
aanvraag men een formulier kan downloaden om deze vervolgens uit
te printen en per post op te sturen naar de gemeente. Na een half uurtje
zoeken zie ik dat met behulp van DigiD je bijvoorbeeld een uittreksel
van het Gemeentelijke Basisadministratie kunt opvragen. Dat biedt
perspectief voor het indienen van een digitale inspraakreactie lijkt me,
gezien de methode die de gemeente Arnhem hanteert.
Zeker de moeite waard om verder uit te zoeken. We zijn op dit moment
bezig met de opzet van een nieuwe website voor de raadpleging van
onze digitale ruimtelijke plannen. Digitale inspraak is een onderwerp
dat zeker een onderdeel wordt van deze website. Met de opzet van
het digitaliseringtraject voor onze bestemmingsplannen hebben wij
Gijs ingehuurd om ons te helpen. Deze samenwerking is door beide
partijen als zeer prettig ervaren! Gezien de deskundigheid van Gijs kan
het best zijn dat wij wederom gebruik willen maken van zijn diensten.
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Dorpsuitbreiding Opeinde:
discussie via webcommunity
Wie naar wijbouweneenwijk.nl gaat, kan
zomaar online mee discussiëren over de
nieuwste dorpsuitbreiding van Opeinde.
Het is een initiatief van de gemeente
Drachten. Ze zouden het zo weer doen.
Maar dan een beetje anders.

toen het tijd werd voor de planvorming voor een nieuwe
dorpsuitbreiding bij opeinde, vroegen we ons af of we dit
proces nu niet eens anders dan anders konden oppakken. de
reden: we merkten dat burgers mondiger worden en steeds
makkelijker aan vakspecifieke informatie komen dankzij
internet. mensen discussiëren bovendien vaker online met
elkaar. zouden we dat niet kunnen inzetten bij het maken
van een plan voor een nieuwe woonwijk?

Jeltje van den Berg, projectleider gemeente Smallingerland

En als we dan heel specifieke kennis zouden kunnen
benutten, dan kon er wellicht ook een bijzondere wijk worden
gerealiseerd. De wijk van overmorgen, met de nieuwste
technieken op het gebied van energie en duurzaamheid.
Het medium: Wijbouweneenwijk.nl
Na een brainstormsessie in het gemeentehuis in Drachten
hebben we een webcommunity op www.wijbouweneenwijk.
nl opgezet. Hierop kon iedereen die dat wilde, meedenken en
discussiëren over de nieuwe wijk. Om de creativiteit van de
deelnemers niet te belemmeren, hebben we vooraf zo weinig
mogelijk kaders gesteld. Alleen de grens van het plangebied
vormde er één. Iedereen mocht meedoen. Een helder
uitgangspunt was er wel: in de nieuwe wijk moesten innovatie
en duurzaamheid voorop staan. Om mensen zoveel mogelijk te
stimuleren en te inspireren tot mooie plannen en ideeën, bevat
de website veel informatie over zowel het dorp als de omgeving,
maar ook over wonen, duurzaamheid, energie enzovoort. De site
staat boordevol met bijvoorbeeld foto's, artikelen, interviews.
Ontzettend veel reacties
In oktober 2008 is de website wijbouweneenwijk.nl online
gegaan. Er kwamen ontzettend veel ideeën binnen, die
varieerden van een droomhuis, verzoeken over wandelpaden
tot volledige ontwerpen voor de hele wijk.
Het oorspronkelijke idee was dat een ideeënbus de eerste twee
maanden van de community centraal zou staan.
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Daarna zouden we plangroepen in het leven roepen die de
ideeën verder uitwerkten tot verschillende planconcepten.
De discussie hierover zou uiteindelijk moeten leiden tot één
totaalplan voor de wijk. Met als deadline: januari 2009. Dit
bleek te optimistisch. In eerste instantie omdat de tijd die
er voor was gereserveerd te kort bleek te zijn. We hebben de
ideeënbus dus langer open laten staan, tot 1 april 2009. Ten
tweede bleek ook dat er meer inbreng van deskundigen op
de website nodig is, om de bedachte ideeën een stap verder
te kunnen brengen.
Ten derde stonden zoveel ideeën online, dat je door
de bomen het bos niet meer zag. De community werd
daarom geholpen bij de verdere planvorming. Een
stedenbouwkundig bureau heeft alle ideeën eerst
gestructureerd en per thema keuzes voorgelegd aan de
community. Op deze manier konden duidelijke conclusies
uit de input op de website worden getrokken en aan de hand
hiervan is uiteindelijk een vlekkenplan opgesteld. Dat
vlekkenplan is in juni 2010 gepresenteerd.
We zijn er nog niet
Dit vlekkenplan is nog niet het eindbeeld, want feitelijk is
alleen nog aangegeven waar wel en waar in het gebied er
absoluut niet gebouwd mag worden. Per vlek is aangegeven
welke ideeën vanuit de website daar het beste zouden passen.
Er zijn nog wel wat stappen nodig om dit vlekkenplan
tot uitvoering te kunnen brengen. Zo is er op bepaalde

onderwerpen te weinig input geleverd, zodat daar nog meer
kennis en expertise voor moet worden gevonden.
Ook moeten ideeën nu verder worden uitgewerkt en moeten
er randvoorwaarden worden opgesteld voor het invullen
van het gebied. Tot slot moeten de plannen natuurlijk
ook financieel haalbaar zijn. Er moet dus de komende tijd
worden gerekend. Bij al deze stappen is het de kunst om de
input van wijbouweneenwijk.nl als uitgangspunt te houden
en zoveel mogelijk vrijheid aan de toekomstige bouwers
over te laten. Kortom, het blijft nog even spannend.
Zouden we het weer zo doen?
Ja, we zouden het weer doen. Maar op een aantal punten
wel wat anders. Het is ontzettend leuk en leerzaam om een
project op deze wijze uit te voeren. We hebben onszelf als
gemeente bewust buiten de inhoud geplaatst en dat is soms
even wennen voor de organisatie. De vrees die er vooraf
was dat er hele gekke of onhoudbare ideeën ontstonden,
bleek echter ongegrond. De community was daar zelf ook
heel kritisch op.
Door dit vernieuwende planproces hebben we veel geleerd
over communiceren met burgers. Zo is de keuze om
geen randvoorwaarden te stellen, heel bewust gemaakt.
Voor de creativiteit in de ideeënbus is dat ook heel goed
geweest. Daarna bleek echter dat er steeds meer behoefte
ontstond aan heldere randvoorwaarden. Die zijn nodig om
keuzes te maken om de wijk uiteindelijk echt te kunnen

realiseren. Op dit moment zijn we dan ook bezig deze
randvoorwaarden op te stellen zodat belangstellenden
straks weten wat ze wel en niet mogen bouwen. Dat levert
de nodige discussie op. Want hoe ver ga je hiermee? We
willen immers niet alle vrijheid weer inperken, maar
merken wel dat er behoefte is aan heldere kaders.
Verder bleek het enorm belangrijk om voortdurend te
communiceren. Het planproces duurt langer dan van te voren
gedacht. Als je vertraging oploopt is dat niet erg, maar vertel
dat het zo is en waarom. Ook de vormgeving van de website
zelf bleek van grote invloed. De structuur van de website
is door de enorme hoeveelheid informatie te ingewikkeld
geworden. Mensen verloren het overzicht en daardoor
de interesse. Door de site simpeler te houden, wordt het
aantrekkelijker voor mensen om mee te blijven discussiëren.
Het vernieuwende planproces en de inzet van
wijbouweneenwijk.nl heeft ons een enorme hoeveelheid
aan ideeën opgeleverd. Daar zitten zeker ideeën tussen die
een-op-een in de nieuwe wijk gerealiseerd kunnen worden.
Het concept van een ideeënbus is heel goed bruikbaar voor
projecten waarbij heel concrete ideeën gevraagd worden.
Het toepassen van een website om een totaalplan voor de
hele wijk te maken, bleek helaas niet goed mogelijk. Het
abstractieniveau werd te hoog en het omzetten van ideeën
in een overallplan duurde te lang. Hierdoor verloren
mensen hun interesse.

Deskundige partijen bleken huiverig te zijn voor het
online plaatsen van ideeën. Het aantal architecten,
stedenbouwers, ontwikkelaars enzovoort dat ideeën
plaatste of mee discussieerde op de site, is op één hand te
tellen. Zelfs het rechtstreeks benaderen van partijen met de
vraag om mee te doen, leverde geen resultaat op.
En dat is zowel verrassend als jammer, want communiceren
met burgers, al dan niet via een (web)community; wij zijn
er nog steeds van overtuigd dat dit de toekomst is!
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Handboeken digitale bestemmingsplannen
hebben vaak een veel te hoog detailniveau.
Dat maakt ze lastig te handhaven. En het is –
zeker in deze tijd van economische crisis
en stagnatie in de bouw – maatschappelijk
onbestaand dat een bestemmingsplan - en
daarmee een ruimtelijke ontwikkeling –
vertraging oploopt, omdat het gemeentelogo
niet op de juiste plaats staat. Een exposé
over ervaringen met handboeken digitale
bestemmingsplannen.

Zin en onzin van Handboeken
Digitale Bestemmingsplannen;
in het kader van deze digitalisering hebben nagenoeg alle
gemeenten in nederland afzonderlijk of in samenwerking met andere gemeenten handboeken of (juridische en
technisch) protocollen vastgesteld waarin allerlei eisen
aan digitale ruimtelijke plannen en besluiten worden gesteld. nu we de eerste maanden van de digitale ruimtelijke
planvorming achter de rug hebben en de eerste digitale
plannen gemaakt zijn, kunnen we eens terugkijken hoe deze
handboeken in de praktijk werken.

mr. A.W.C.M. (Arnold) Jansen, directeur en senior-adviseur
Ruimtelijke Ordening bij Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in
Ruimtelijke ordening

Handboeken hebben meerdere doelen
De doelstellingen van handboeken over digitale
ruimtelijke ordening zijn helder. De verplichte uitvoering
van de wettelijke digitale verplichtingen uit de Regeling
standaarden ruimtelijke ordening 2008 met de ROstandaarden, versie 1.1 , wordt op gemeentelijk niveau
verankerd. De handboeken hebben verder als doel om tot
een vergelijkbare opzet van digitale bestemmingsplannen
te komen binnen een gemeente. Het gaat hierbij in eerste
instantie om afspraken over de lay-out en technische
aspecten van de bestemmingsplannen.
Ook willen gemeenten met handboeken meteen
uniformiteit bereiken in de juridische opzet en inhoud
van hun bestemmingsplannen. Ze willen hiermee dus
hun eigen bestemmingsplansystematiek uitvoeren. Voor
veel gemeenten speelt een handboek ook een belangrijke
rol bij de uitvoering van hun opgave om hun hele
gemeentelijke grondgebied blijvend te voorzien van een
up-to-date planologisch-juridisch regime, dat wil zeggen
bestemmingsplannen die om de tien jaar herzien worden.
Juridische uniformiteit in opzet en inhoud vereenvoudigt
en versnelt de opstelling van bestemmingsplannen, leidt
verder tot meer eenduidigheid en kenbaarheid rondom
bouw- en gebruiksmogelijkheden en vergroot daarmee
ook de rechtszekerheid voor burgers en bedrijven.
Een verdere doelstelling is het stroomlijnen van het
planvormingsproces en de wijze van bestandsuitwisseling.
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Tenslotte nemen sommige gemeenten in hun handboek
ook nog eisen op over inhoud en wijze van offrering en
opdrachtverlening. Dit zorgt voor meer transparantie
tijdens aanbestedingstrajecten.
Hoe hebben gemeenten deze doelstellingen in hun
Handboeken uitgewerkt ?
In de praktijk blijkt dat gemeenten het ‘instrument’ van
een handboek heel verschillend benaderen en gebruiken.
Onze ervaring is dat veel gemeenten de uitersten van het
spectrum lijken op te zoeken.
Er zijn gemeenten waarbij het handboek in feite niet meer
omvat dan het nogmaals vastleggen van de eisen die ook al in
de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 met de
RO-standaarden, versie 1.1 en in de diverse Praktijkrichtlijnen
staan, aangevuld met de gewenste naamgeving van
bestanden. Er zijn ook gemeenten die ervoor kiezen om uiterst
gedetailleerde eisen te stellen aan de digitale- en analoge
bestemmingsplannen en het bestemmingsplanproces.
Een aantal van de opgenomen eisen zullen binnen ons
werkveld tot weinig problemen en discussie aanleiding
geven. Hierbij kan –bijvoorbeeld- gedacht worden aan:
• eisen aan gemeentelijke identificatie van plannen in de
diverse planfasen;
• afspraken over de uitwisseling van bestanden en andere
informatie tussen gemeente en het adviesbureau dat het
plan maakt in de vorm van leveringsprotocollen;
• eisen aan geometrische elementen van het digitale
bestemmingsplan (vlakken, lijnen, teksten en symbolen)

over zaken als uitwisselbaarheid, aanmaken van
coördinaten in de verbeelding in het 		
Rijksdriehoekssysteem (RD) en dergelijke.
Bij andere eisen die gemeenten stellen, kun je wel
vraagtekens zetten. Wat te denken van de volgende –
incomplete – opsomming van eisen die gemeenten zoal
stellen aan bestemmingsplanmakers:
• standaard opbouw van de plantoelichting 		
(hoofdstuk, paragrafen, subparagafen);
• verplicht lettertype, lettergrootte, vet of cursief;
• alinea’s: wel of niet uitlijnen, wel of geen platte tekst,
regelafstanden, wel of niet tekstdoorlopen;
• meeteenheden (meter of m1);
• harde of transparante kaft om het analoge plan;
• inbinden of losbladig;
• plaats en grootte van het gemeentelogo;
• kleur van het papier;
• aanlevering van bestanden op CD-ROM 		
(bestanden in één virtuele directory of onderverdeling
in (sub)mappen);
• plaats en grootte van het logo van het adviesbureau;
• aanlevering van cellen- of blokkenbibliotheken;
• eisen aan de lay-out van webedities van planteksten;
• verplicht gebruiken van software van een bepaalde
leverancier voor codering en opstelling van verbeelding
en objectgerichte planteksten;
• levering van bronbestanden van de gebruikte 		
applicaties van de geleverde producten.

Hoe werken dit soort zeer gedetailleerde Handboeken in
de praktijk ?
Onze ervaring is dat het in de praktijk nagenoeg
onmogelijk blijkt om een digitale en analoge versie van een
bestemmingsplan te maken dat volledig voldoet aan al deze
eisen. Bestemmingsplanmakers werken graag met eigen
juridische systematieken, die door de jaren heen ontwikkeld
en beproefd zijn. Het voordeel hiervan is dat de structuur
-of zo men wil de juridische kern - van de ontwikkelings- en
beheersplannen klaar is en deze “alleen” nog maar met de
ruimtelijke inhoud gevuld hoeft te worden. Dat leidt ertoe
dat bestemmingsplannen sneller en dus voor gemeenten,
burgers en bedrijven ook goedkoper geproduceerd
kunnen worden. Onze ervaring in deze eerste fase van de
ontwikkeling van digitale ruimtelijke planvorming is dat
nu vaak voor iedere afzonderlijke gemeente afzonderlijke
plansystematieken ontwikkeld moeten worden. Het gevolg
daarvan is dat in feite het wiel iedere keer weer opnieuw
moet worden uitgevonden. Dat leidt tot vertraging in het
planproces en meer kosten. Dat is met name het geval bij die
gemeenten die zich in hun handboek alleen beperken tot het
stellen van voorwaarden aan structuur en (web)lay-out, maar
deze voorwaarden zelf niet uitwerken.
Het maakt namelijk nogal wat uit of een gemeente
bijvoorbeeld een complete bibliotheek kan aanleveren
aan enkel- en dubbelbestemmingen of een Cascading
Style Sheets (CSS)-bestand waarin is aangegeven hoe de
HTML-elementen moeten worden weergegeven, of dat de
bestemmingsplanmaker dat op basis van het betreffende
handboek zelf maar moet ontwikkelen.

Het zal de lezer verder opvallen dat in dit artikel over onze
ervaringen met de werking van gemeentelijke handboeken,
nagenoeg uitsluitend wordt gesproken over eisen aan de
digitale en analoge versie van bestemmingsplannen. ‘En
andere digitale en analoge planvormen en ruimtelijke
besluiten dan?’ zal de lezer zich wellicht afvragen.
Helemaal terecht. Bijna alle handboeken waar wij mee
moeten werken, stellen vooral eisen aan de digitale
en analoge versie van bestemmingsplannen. Over de
opstelling en de digitale en analoge vormgeving van
bijvoorbeeld structuurvisies, beheersverordeningen,
ruimtelijke onderbouwingen en voorbereidingsbesluiten
regelen de meeste handboeken nagenoeg niets. En dat
terwijl veel van de genoemde doelstellingen die pleiten
voor uniformering en uitwisselbaarheid net zo goed voor
deze ruimtelijke instrumenten gelden. Het lijkt erop dat
we met z’n allen de laatste jaren zo druk bezig zijn geweest
met het grip krijgen op het fenomeen van het digitale
bestemmingsplan, dat we de andere digitale ruimtelijke
instrumenten een beetje uit het oog zijn verloren. Dat
leidt tot een nogal willekeurige situatie dat bij digitale en
analoge bestemmingsplannen – bij wijze van spreken – alle
punten en komma’s gereguleerd worden, terwijl bij andere
belangrijke ruimtelijke instrumenten eenvoudigweg
volstaan wordt met het voldoen aan de wettelijke eisen uit
Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008.
Gedetailleerde Handboeken digitale
bestemmingsplannen bieden slechts schijnzekerheid
Zoals met waarschijnlijk alle dingen in het leven, blijkt
ook hier de praktijk vaak sterker te zijn dan de theorie.
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Onze ervaring is dat gemeenten die de meest gedetailleerde
eisen in hun handboek stellen, vaak ook de meeste moeite
hebben om deze te handhaven. Zij lopen het risico om in
de bekende valkuil van overregulering te vallen. Te veel
regulering leidt in feite tot geen regulering!
Ze lopen verder het risico om te veel te (moeten)
vervallen in een gedetailleerde toetsing van het analoge
bestemmingsplan, terwijl dit juridisch helemaal
niet maatgevend is (zie artikel 1.2.3 lid 2 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro). Een ander risico is dat men
de doelstellingen en ambities die we met z’n allen met
digitale ruimtelijke planvorming juist beogen, uit het oog
verliest. Er zijn gemeenten die in dit tijdperk van digitale
bestemmingsplannen nog nooit zoveel tijd kwijt zijn
geweest om het papieren plan te controleren!
Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De doelstellingen
van uitwisselbaarheid van ruimtelijke plannen, meer
uniformiteit en daardoor meer rechtszekerheid door algemene
plansystematieken, betere en snellere raadpleegbaarheid van
ruimtelijke plannen en besluiten en de algemene versnelling
die dit moet bewerkstelligen in de realisatie van bouwprojecten,
moeten de pijlers blijven van onze digitale planvorming. Het
is – zeker in deze tijd van economische crisis en stagnatie in de
bouw – maatschappelijk onbestaand dat een bestemmingsplan en daarmee een ruimtelijke ontwikkeling – vertraging oploopt
omdat het gemeentelogo niet op de juiste plaats staat.
Onze ervaring is dan ook dat in de praktijk blijkt dat naar
verloop van (korte!) tijd de meeste gedetailleerde handboeken

deels terzijde worden geschoven en dat in goed overleg tussen
bestemmingsplanmaker en behandeld ambtenaar in de
praktijk algemenere randvoorwaarden ontwikkeld worden
die een veel praktischere werkwijze mogelijk maken. Daaruit
blijkt dat al te gedetailleerde handboeken of protocollen
vaak een schijnzekerheid aan gewenste digitale en juridische
kwaliteit en uniforme vormgeving bieden.
Conclusie
Onze ervaring is dat steeds meer mensen in ons werkveld
zich bewust worden van dit probleem. Sturing is
verstandig, maar dan wel in de juiste mate. Het blijkt
steeds meer dat we – in aanvulling op de wettelijke eisen
uit de RO-standaarden die voor ons allemaal gelden – met
gemeentelijke voorwaarden aan bestandsidentificatie en
bestandsuitwisselbaarheid, weblay-out, HTML-bestanden
en juridische systematiek (via een bibliotheek van eigen
bestemmingen), het juiste sturingsniveau te pakken
hebben. Alle overige eisen sterven waarschijnlijk een zachte
dood, en daarmee zijn we met onze digitale ruimtelijke
planvorming weer een ervaring rijker.
1
Staatscourant 30 oktober 2008, nr. 377, laatstelijk gewijzigd d.d. 1 juli
2009 (Staatscourant 17 juni 2009, nr. 109)
1
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2008,
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2008 en Standaard
Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI) 2008

5
Onder meer de Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen (prbp)
2008, Praktijkrichtlijn gemeentelijke structuurvisies (prgsv) 2008,
Praktijkrichtlijn gebiedsgerichte besluiten (prgb) 2008

inzicht vormt je
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Vergunningsaanvragen, bestemmingsplannen
en welstandscriteria op de digitale kaart
Via Google Maps zien aan welke eisen een
pand of woning moet voldoen in een bepaalde
buurt. Of melden dat er straatverlichting
kapot is. Het kan in Maastricht. Hoe?
Dat legt de gemeente zelf uit.

steeds vaker wordt informatie weergegeven via een kaart
of luchtfoto. daar is ook meer en meer behoefte aan en
vraag naar. denk maar eens aan de vraag naar routeplanners en navigatiesystemen. de gemeente maastricht speelt
in op deze ontwikkelingen.

Charles Slierendrecht, Manager Vastgoed Informatie,
Gemeente Maastricht

Via www.maastricht.nl presenteert de gemeente Maastricht
sinds januari 2009 de vergunningsaanvragen, de meldingen
openbare ruimte (kapotte stoeptegels, omgevallen bomen),
de bestemmingsplannen en de welstandscriteria niet alleen
tekstueel, maar ook visueel via een kaart. Zo sluiten we
aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en voldoen we
aan de wettelijke verplichting om de bestemmingsplannen
digitaal te publiceren.
Vier thema’s
In eerste instantie is gekozen om de vier thema’s welstand,
bestemmingsplannen, vergunningen en meldingen
openbare ruimte via de kaart te presenteren.
1

2

3

Welstandscriteria en Bestemmingsplannen: aan welke
eisen moet een pand of woning voldoen in welke
buurt? Deze informatie staat onder de tabbladen
Welstandscriteria en Bestemmingsplannen. 		
Wijzigingen worden doorgegeven door de 		
vakspecialisten en op basis daarvan wordt de 		
informatie op de kaart aangepast.
Vergunningen: Wekelijks worden de 		
vergunningsaanvragen en de verleende vergunningen
in Maastricht ingevoerd in het Geo-informatiesysteem–
de database waar de kaart gebruik van maakt. 		
Verleende vergunningen blijven vier weken staan.
Meldingen openbare ruimte: Inwoners van
Maastricht kunnen het digitaal en telefonisch 		
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melden als bijvoorbeeld de straatverlichting 		
kapot is of als er ergens zwerfvuil ligt. Deze meldingen
worden dagelijks ververst. De meldingen worden
gescreend op privacygevoelige informatie als namen
en telefoonnummers.
Vinden wat u zoekt
Er is gekozen voor een laagdrempelige
informatievoorziening, zodat de burger gemakkelijk kan
vinden wat hij zoekt. De presentatie van de gegevens
vindt plaats via Google Maps. Door de herkenbaarheid
van dit systeem is het voor mensen gemakkelijk om het
te gebruiken. En zowel in het startscherm als bij de vier
thema’s staat een duidelijke leeswijzer met informatie over
bijvoorbeeld de manier van navigeren en de actualiteit van
de informatie in de kaart.
Burgers die een bestemmingsplan willen inzien, hoeven
geen bezoek meer te brengen aan het stadskantoor, maar
kunnen terecht op de website van de gemeente. Onder het
kopje ‘Buurtinformatie’ vinden bezoekers naast informatie
over vergunningen, meldingen en welstand ook de digitale
bestemmingsplannen. De burger heeft twee zoekingangen
om op de gewenste locatie te komen; door de buurt of door
een adres te selecteren.
Google Maps
De presentatie van de gegevens vindt zoals gezegd plaats

via Google Maps. Door vervolgens op een vlak op het plan
te klikken, verschijnen meer informatie en voorschriften
in een apart venster. Een van de laatste ontwikkelingen bij
Google Maps is Streetview, waarbij het mogelijk is om in de
straat te kijken. Kiest de burger voor deze optie, wordt het
scherm in twee gedeeltes gesplitst: links de kaart en rechts
Google Streetview.
Nieuwe thema’s
Er komen dit jaar nog twee vaste thema’s bij:
‘Voorzieningen’ en ‘Kunst in de openbare ruimte’. En
als er verkiezingen zijn, ook het thema Verkiezingen.
Het thema Voorzieningen bestaat uit zes categorieën:
onderwijs en educatie, kunst en cultuur, welzijn en zorg,
openbare ruimte, sport en recreatie, werk en inkomen. Deze
categorieën zijn door verschillende kleuren van elkaar te
onderscheiden. Dankzij dit thema kan de burger snel zien
welke voorzieningen er bij u in de directe omgeving zijn.
Kunst in de openbare ruimte wordt ook gepresenteerd via
de kaart. Door een kunstwerk te selecteren, kunnen burgers
een pdf-bestand downloaden met een foto en de gegevens
van het kunstwerk. En in de aanloop naar een verkiezing
worden de contouren van de stemdistricten via de kaart
weergegeven inclusief de stemlocatie in dat district, zodat
direct zichtbaar is waar de dichtstbijzijnde stemlocatie is.

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst
Vanaf 1 november 2010 kunnen inwoners van Maastricht
zich via DigiD abonneren op een digitale nieuwsbrief die
hen attendeert op meldingen in hun directe omgeving of
aangevraagde of verleende vergunningen. Burgers kunnen
zelf aangeven over welke thema’s zij geïnformeerd willen
worden en aangeven binnen welke straal van hun pand of
woning zij informatie willen ontvangen.
Niet alleen kunnen zij via een digitale nieuwsbrief in hun
e-mailbox informatie ontvangen over wat er in hun buurt
speelt, met de huidige techniek kan dat zelfs via een gsm.
Voor zowel de burger als de ambtenaar kan het handig
zijn om bijvoorbeeld via een gsm te zien waar zij zich op
dat moment op de kaart bevinden en waar bijvoorbeeld
de dichtstbijzijnde huisarts is. Ook maakt deze techniek
het mogelijk om meldingen openbare ruimte direct door
te sturen met locatie, foto, tijdstip en een eventuele
opmerking naar een ontvanger. Voorwaarde is wel dat de
mobiele telefoon over de juiste techniek beschikt.

Actueel| 43

Nieuwe ontwikkelingen
De regelgeving staat niet stil. Ook nu zijn
er weer enkele nieuwe ontwikkelingen te
melden. Deze hebben betrekking op het Bro,
de Rsro en de Wabo. Een korte vermelding is
op zijn plaats.

de vorige publicatie van provero (juni 2010) ging onder
meer over de wabo. ook tijdens de themabijeenkomst
op 16 juni stond deze wet in de belangstelling. een verslag van deze dag is in deze publicatie opgenomen. de
tijd heeft echter niet stilgestaan. er zijn nu al weer
nieuwe ontwikkelingen te melden.

Redactie Provero

De nieuwe ontwikkelingen hebben betrekking op
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de Rsro, de
SVBP en enkele werkafspraken. Tevens verdient
het opvallende overgangsrecht van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten aanzien van
bestemmingsplannen de aandacht.
Besluit ruimtelijke ordening
Op 14 september 2010 is er een wijziging van het Bro in het
Staatsblad verschenen (Staatsblad 2010, 684). De wijziging treedt
op 1 november in werking. Voor de doelgroep van Provero is
de wijziging voor de herziening van het bestemmingsplan van
groot belang. De wijziging ziet op het in het Bro opgenomen
overgangsrecht. Dit wordt zodanig aangepast dat het mogelijk
wordt bestemmingsplannen die nog niet aan de Regeling
standaarden ruimtelijke ordening (Rsro) voldoen -het zal
hier veelal gaan om de oudere analoge bestemmingsplannenanaloog te herzien. Met andere woorden de herziening
hoeft niet te voldoen aan de digitaliseringseisen. Wel zal
de herziening moeten voldoen aan de Regeling ruimtelijke
documenten op papier (Rrdp). Met deze wijziging wordt
tegemoet gekomen aan een wens uit de praktijk. Door de
wijziging wordt voorkomen dat gemeenten onnodig worden
belast bij het herzien van bestemmingsplannen. Zonder deze
wijziging zouden herzieningen immers aan de digitale eisen
moeten voldoen. Dit zou er in de praktijk op neerkomen dat er
bij een herziening steeds een nieuw (postzegel)bestemmingsplan
gemaakt zou moeten worden. Dit is ongewenst, omdat dan alle
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aspecten van het bestemmingsplan opnieuw onderwerp van
discussie worden en zonder noodzaak opnieuw in procedure
moeten worden gebracht. De wijziging van het Bro heeft
betrekking op bestemmingsplannen die voor 1 januari 2010 in
ontwerp ter inzage zijn gelegd en voor zover deze plannen nog
niet voldoen aan de Rsro.
De wijziging van het Bro bevat echter een belangrijke
beperking. Bij een herziening mag geen nieuwe bestemming
worden gelegd. Het gaat derhalve niet om een nieuwe
bestemming, maar om een herziening van de bestemming
op onderdelen, zoals het wijzigen van de bouwregels, het
toevoegen van een functie aan de bestemmingsomschrijving
of het toevoegen of wijzigen van een aanduiding. Bij het
leggen van een nieuwe bestemming is er feitelijk geen
sprake meer van een herziening, maar van het vaststellen
van een nieuw bestemmingsplan. Deze moet wel voldoen
aan de Rsro. Een herziening van een bestemming betekent
derhalve evenmin dat de bestemming kan worden wordt
geactualiseerd, omdat ook dan een nieuwe bestemming
wordt gelegd. In de nieuwe tekst van het Bro wordt gesproken
over het niet mogen vervangen van een bestemming. Dit
betekent dat het leggen van een dubbelbestemming (over de
bestaande, niet gewijzigde bestemming heen) wel mogelijk is.
Hetzelfde geldt voor gebiedsaanduidingen.
In één van de eerdere concept-tekst van de wijziging van
het Bro stond dat een analoge herziening alleen kon als het

bestemmingsplan dat herzien zou worden niet ouder was
dan tien jaren. Deze bepaling was toen opgenomen om de
gemeenten aan te zetten om hun bestemmingsplannen
te blijven actualiseren conform de gedachte achter en de
bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In de
tekst van het Besluit tot wijziging van het Bro, zoals die in
het Staatsblad is verschenen, is deze beperking echter niet
opgenomen. Opvallend is dat de Nota van Toelichting
(pagina 6) wel op de wijziging ingaat. Hierin wordt
expliciet vermeld dat ‘het gedeeltelijk herzien van papieren
bestemmingsplannen alleen mogelijk is tot de in artikel 3.1,
tweede lid, van de Wro, bedoelde actualisatiedatum van
het onderliggende bestemmingsplan, of te wel tien jaar na
vaststelling’.
De redenatie hierachter is dat artikel 3.1, lid 2 Wro de
gemeenteraad opdraagt om een bestemmingsplan om de
tien jaren te herzien. De gemeenten hebben dus, in geval
het een verouderd analoog bestemmingsplan betreft, de
verplichting om een nieuw bestemmingsplan te maken dat
aan de eisen van de Rsro voldoet. Omdat deze verplichting
reeds wettelijk aanwezig is, hoeft het overgangsrecht van
het Bro niet te bepalen dat een analoge herziening van
ouder dan tien jaren niet mogelijk is.
De thans ontstane situatie is echter niet geheel duidelijk.
Dit is lastig voor de praktijk. Hopelijk geeft het ministerie
van VROM snel duidelijkheid wat nu wel en niet is
toegestaan. Het is overigens jammer dat een wijziging van
het Bro, waarop al zolang wordt geacht, onduidelijk is.

Onduidelijk is ook wat de bedoeling is van de
terugwerkende kracht van deze wijziging van het Bro tot
1 januari 2010. Er zijn waarschijnlijk geen gemeenten die
in afwachting van deze wijziging van het Bro de afgelopen
maanden analoge herzieningen hebben vastgesteld. Op dat
moment werd er immers in strijd met de geldende wet- en
regelgeving gehandeld. Deze terugwerkende kracht lijkt
dus waarschijnlijk aardig, maar levert weinig op.
Rsro
De Rsro is inmiddels ook aangepast aan de Wabo. Op
9 september 2010 is er een wijziging van de Rsro in de
Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 9 september
2010, Nr. 13894). Het Rsro is per 1 oktober 2010 op
twee punten aangepast. Allereerst zijn de begrippen
‘projectbesluit’, ‘tijdelijke ontheffing’ en ‘buiten
toepassingverklaring beheersverordening’ vervallen. Dit is
een logische wijziging, omdat deze instrumenten onder de
Wabo niet meer bestaan.
De tweede wijziging heeft betrekking op de mededeling
van de omgevingsvergunning. Aan artikel 2 van de Rsro
is het volgende lid 3 toegevoegd: ‘de mededeling van een
besluit tot verlening van een omgevingsvergunning waarbij
sprake is van een geval als bedoeld in artikel 2.12. eerste
lid, onder a, onder 3; van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, 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’. Dit onderwerp kwam ook reeds
aan de orde in de Provero publicatie ‘Wabo en Crisis- en
herstelwet’ van juni 2010.
SVBP
In tegenstelling tot eerdere berichten is de SVBP op 1
oktober wel gewijzigd. Deze wijziging -die ten tijde van
het schrijven van dit artikel nog niet was gepubliceerdheeft betrekking op de naamgeving van enkele in de
regels van een bestemmingsplan op te nemen bepalingen.
Ontheffing van de bouwregels wordt bijvoorbeeld
‘afwijken van de bouwregels’ en aanlegvergunning door
‘omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’. Inhoudelijk
vinden er geen wijzigingen plaats. De wijziging heeft enkel
betrekking op de naamgeving van enkele regels.
Werkafspraken
Op één punt wat betreft de Wabo is de SVBP niet
herzien. Dat is ten aanzien van de naamgeving van de
gebiedsaanduiding wro-zone-ontheffingsgebied. Wijziging
van deze naam brengt volgens Geonovum te grote
wijzingen voor de techniek mee zich mee. Daarom is deze
wijziging niet meegenomen.
In bestemmingsplannen moeten we dus nog de term
wro-zone-ontheffingsgebied opnemen, wetende dat de
ontheffing niet meer bestaat. In de regels kan worden
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bepaald dat binnen de zone kan worden afgeweken van
het bestemmingsplan. De regels kloppen dus niet met de
naamgeving. Dat is iets dat we helaas moeten accepteren tot
de komende wijziging van de SVBP in 2013. De vraag is en
blijft echter of het niet gewenst is wijzigingen als dit direct
door te voeren.
De werkafspraak met betrekking tot de mededeling van de
omgevingsvergunning is reeds in de Provero-publicatie van
juni 2010 besproken (zie bladzijden 48 en 49).
De werkafspraken over de SVBP en over de mededeling
zijn in te zien en te downloaden van de site van Geonovum:
www.geonovum.nl
Overgangsrecht Wabo – bestemmingsplan
De Wabo kent geen overgangsrecht ten aanzien
van het bestemmingsplan. Dit houdt dus in dat alle
bestemmingsplannen die na 1 oktober 2010 worden
vastgesteld moeten voldoen aan de dan geldende Wro, Bro
en Rsro. Per 1 oktober kent de Wro bijvoorbeeld niet meer
de ontheffingen. Dit houdt in dat deze dan ook niet meer
in een bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. Na 1
oktober zijn dit afwijkingsmogelijkheden. Zie in dit kader
ook de hiervoor genoemde aanpassing van de Rsro en de
SVBP.
Bestemmingsplannen die voor 1 oktober 2010 in ontwerp
ter inzage zijn gelegd (en nog niet zijn vastgesteld) en nog

niet zijn afgestemd op de Wabo en de aangepaste Wro
moeten dus gewijzigd worden vastgesteld. Het betreft
hier geen inhoudelijke wijzigingen, maar wijzigingen
van kopjes, benamingen en van de bevoegd gezagen.
In bestemmingsplannen zijn we tot op heden gewend
burgemeester en wethouders als bevoegd gezag voor
bijvoorbeeld een ontheffing aan te wijzen. Onder de Wabo
kan de bevoegdheid tot afwijken van een bestemmingsplan
echter ook bij gedeputeerde staten liggen. Het is dan dus
niet juist in de afwijkingsregels alleen burgemeester en
wethouders te benoemen. Voorbeelden van nieuwe regels
zijn opgenomen in de eerder genoemde werkafspraak over
de SVBP.

de situatie beheers je
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Vakidioot
Lukt het om – als inhoudelijk deskundige –
het voorontwerp bestemmingsplan van
de wijk waarin je woont te vinden op het
internet? Met moeite, concludeert Monique
van Scherpenzeel van Geonovum.

kent u de term vakidioot? tijdens mijn studie was er
een docent waar die term echt op van toepassing was.
een ander zou hem misschien ‘bevlogen’ noemen, maar
‘vakidioot’ paste hem beter. lange tijd had ik bij de
term vakidioot hem voor ogen. totdat ik laatst met
mijn werk bezig was en dacht: ‘goh monique, je bent
toch eigenlijk zelf ook een vakidioot.’

Monique van Scherpenzeel, Geonovum

De wijk waarin ik woon is blijkbaar toe aan een
nieuw bestemmingsplan. De gemeente heeft een
voorbereidingsbesluit genomen en ondertussen is er ook
een voorontwerp bestemmingsplan beschikbaar. Wat
leuk om dan in de Staatscourant en het lokale krantje
te lezen dat het plan digitaal beschikbaar is. En dat de
planbestanden en het manifest zijn te downloaden vanaf
een bepaalde ‘beschikbaarstellinglocatie’. Natuurlijk
kijk ik dan gelijk of ik inderdaad de planbestanden kan
downloaden. Maar wat is nu het plannummer? Er staat
namelijk een hele lijst met plannen op de gemeentelijke
weblocatie. Het bestemmingsplan van onze wijk kan ik
helaas niet vinden. Dan maar op onderzoek uit op de
gemeentelijke website, want ook daar staat het digitale plan
volgens de berichtgeving. Terwijl ik verdwaal op de website
(er was geen deeplink naar de verbeelding), besluit ik om
dan maar op RO-Online te kijken. Ik zoek op de naam
zoals die in de bekendmaking staat. Ik maak gebruik van
‘kopieer en plak’ omdat ik een held in typefouten ben. Ook
nu weer vind ik het plan niet. Dit is toch wel frustrerend,
ondanks dat ik weet waar en hoe ik moet zoeken.
Om een lang verhaal kort te maken: het plan op RO-Online
vind ik uiteindelijk door een deel van de naam op te geven.
Blijkbaar is er verschil in naam in de bekendmaking en de
beschikbaarstelling. De planbestanden zijn wel te vinden
via de index van RO-Online (in de bekendmaking stond
een verkeerde url). En op de website van de gemeente vind
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ik uiteindelijk de verbeelding alleen in pdf (?), oftewel een
gescande analoge kaart.
Begin dit jaar is er door VROM en Geonovum een analyse
gedaan van het bekendmaken en beschikbaar stellen
van ruimtelijke plannen die aan de digitale verplichting
moeten voldoen. Na bovenstaande ervaring was ik
ondertussen erg benieuwd naar de stand van het land nu.
Was dit een vergissing, een foutje? En gaat het bij de andere
gemeenten wel goed? Al struinend door de verschillende
bekendmakingen en beschikbaarstellingen, zonk de moed
mij in de schoenen: per gemeente en zelfs per plan wordt
lang niet altijd even duidelijk aangegeven waarover het
gaat. Welk ruimtelijk plan (Wro-termen?) betreft het, wat is
nu de naam (samenhang?) van het plan en wat is de unieke
naam van het plan waar een ieder hem altijd en overal
daaronder weer kan terug vinden? En kent de bronhouder
deze wel? Allemaal vragen die me bezighouden.
Terug naar het vakidioot zijn. Wat het ‘vak’ betreft laat ik
maar even in het midden waar we het dan over hebben. Wat
‘idioot’ betreft kenmerkt mij dat ik mij direct vastbijt in een
klein onderdeel van dat vak en niet meer los laat. Hoewel ik
mij daarbij wel afvraag hoe idioot het is als je verwacht dat
dienstverlening aan burgers en klanten helder en eenduidig
is. Zeker als er een handreiking en veel andere informatie is
aangegeven hoe dat dan kan.

het diepe lokt je
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Digitaal indienen of toch
maar naar het loket?
Digitaal je vergunningsaanvraag indienen.
Dat klinkt gemakkelijk. Het is immers
met een druk op de knop geregeld.
Maar dat ligt iets genuanceerder betoogt
Gert Blekkenhorst. ‘Voldoen aan alle
indieningsvereisten blijft complex.’

gebruikers opgelet: de wabo is daar. burgers en bedrijven kunnen vanaf 1 oktober 2010 bijvoorbeeld de bouwvergunning, of liever gezegd ‘de omgevingsvergunning
onderdeel bouw’, digitaal indienen. wordt het filevorming op de digitale snelweg? we wachten met grote
belangstelling de ervaringen van de gebruikers af.

Gert Blekkenhorst, directeur Lexnova BV

Het ministerie van VROM heeft op het Kennisplein
Omgevingsvergunning in ieder geval het nodige
voorlichtingsmateriaal geplaatst. Om op die manier
de introductie van de nieuwe regelgeving voor burgers
en bedrijven vlot te laten verlopen. Er is zowaar een
burgerbrochure ontworpen en er zijn verwijzingen naar
de website Omgevingsloket.nl. Op deze site kunt u een
vergunningencheck doen, of aanvinken of u gebruik wilt
maken van vooroverleg. Het omgevingsloket geeft direct
aan welke indieningvereisten horen bij de desbetreffende
omgevingsvergunningaanvraag. Ook bestaat de mogelijkheid
om een conceptaanvraag in te dienen. Uit mijn ervaringen in
overheidsland zie ik dat de communicatie van groot belang
is. Juist in de beginperiode van de invoering van belangrijke
wetgeving. Dit geldt niet alleen voor digitale communicatie,
maar zeker ook voor de verbale variant.
Uit doorlichtingen bij gemeenten blijkt dat
vergunningaanvragen in veel gevallen niet volledig of
gebrekkig worden ingediend. Dit geldt met name voor
bouwaanvragen. Aanvragers nemen vaak niet de moeite om
(digitale) bestemmingsplannen van tevoren te raadplegen.
Om tot meer complete vergunningaanvragen te komen
is het gewenst om te investeren in het vooroverleg. Maar
gaat dit ook gebeuren? Een aantal gemeenten dat ik heb
gesproken zal het vooroverleg zeker bij complexe aanvragen
gaan intensiveren. Ook ten aanzien van principeverzoeken
blijft verbaal en fysiek contact gewenst. In het kader van
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de omgevingsvergunning, zeker voor het onderdeel bouw,
neemt de betekenis van het vooroverleg alleen nog maar
toe, mede gezien de verkorting van de doorlooptijden.
Brengt mij op de stelling dat het voldoen aan alle
indieningvereisten complex blijft, ondanks alle digitale
mogelijkheden. Planologische (on)mogelijkheden zijn voor
de gemiddelde burger ook lastig te duiden. Bovendien kan
het bevoegd gezag altijd nog besluiten om medewerking te
verlenen aan een plan dat in eerste aanleg niet past binnen
het planologisch kader. Digitale dienstverlening biedt op
deze terreinen zeker ondersteuning, maar komt pas echt tot
zijn recht bij eenvoudige aanvragen.
Vandaar mijn oproep om de indieningvereisten in het kader
van de omgevingsvergunning verder te vereenvoudigen en
(digitale) bestemmingsplannen zeer transparant en niet te
gedetailleerd maken. Pas dan kun je alles vlot afdoen via de
digitale snelweg en is minder vooroverleg nodig.

draagvlak creeer je
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In voorbije jaren ben ik werkzaam geweest
als stedenbouwkundig tekenaar bij gemeente
‘s-hertogenbosch, als applicatiebeheerder
bij compositie 5 stedenbouw in breda en als
consultant bij softwarebedrijf bentley. Sinds
afgelopen januari gestart als zelfstandig
ondernemer met damvorm in de rol van
adviseur digitale ruimtelijke processen
en werkzaam bij diverse gemeenten en
stedenbouwkundige adviesbureaus. Veelal
manoeuvrerend op het snijvlak van inhoud en
techniek, werkelijk een prettige maar vooral
mooie positie…

Digitalisering: we komen we wel!
ik kreeg ‘de pen’ van irina. bedankt daarvoor. toen ik
van de redactie het thema van deze editie te horen
kreeg dacht ik: ‘hmm interessant, maar hoe moet ik
hier vorm aan geven?’ waarschijnlijk worden in deze
editie van provero veel woorden gewijd aan waar we
met digitale dienstverlening betreffende de wro de
komende jaren mogelijk naar toe gaan. wensen, koersen
en noviteiten worden voorzichtig geïntroduceerd en
met mooie woorden omkleed. en dat terwijl implementatie van de middelen voor het maken en publiceren van
digitale ruimtelijke plannen nog niet zo ver achter ons
ligt. moeten we al wel zo ver vooruitkijken?

Daan Maes, adviseur digitale ruimtelijke processen,
DamVorm | visualisatie en advies

Hardware is aangeschaft, software is geïnstalleerd en de
opleiding is gevolgd. En dus kunnen we massaal digitale
ruimtelijke plannen vervaardigen en publiceren. Gelukkig
gaat de productie in veel organisaties voortvarend. Maar
ik kom nog steeds en helaas te vaak tegen dat gebruikers
gereedschappen niet goed of onvoldoende hanteren. Of
kunnen inzetten bij hun dagelijkse werkzaamheden.
Hier kunnen diverse storende, improductieve en
kostenverhogende oorzaken aan ten grondslag liggen. Het
is mogelijk dat:
• afspraken, processen en protocollen niet goed worden
gehanteerd of nageleefd. En in sommige gevallen niet
in orde of aanwezig zijn;
• communicatie tussen betrokken partijen van diverse
disciplines stroef verloopt. Of dat men elkaar 		
onvoldoende verstaat;
• software operationeel is, maar producten met te veel
horten en stoten tot stand komen.
Er zijn veel schakels die het mogelijk maken om optimale
dienstverlening van ruimtelijke plannen richting burger
en belanghebbenden te bewerkstelligen. Denkend hieraan
zie ik op termijn een vloeiend en voor het grootste deel
geautomatiseerd en gebalanceerd proces voor me. Utopie?
Nee hoor, het kan alleen niet van vandaag op morgen
gerealiseerd zijn. Hierbij ter illustratie enkele voorbeelden
uit de praktijk:
• Een beleidsmedewerkster moet een bestemmingsplan
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als ontwerp in procedure brengen. Maar de 		
functionaliteit in de software om het manifest bij te
kunnen werken ontbreekt haar. Het heeft te maken met
onvoldoende rechten/ machtigingen voor de 		
betreffende handeling. De twee bevoegde collega’s
genieten op dat moment van een welverdiende vakantie…
• Een tekenaar krijgt een GML niet gevalideerd. Dit
komt doordat een door de beleidsmedewerker gewenste
functieaanduiding niet voorkomt in de PRBP. Duidelijk
een manco in het handboek. Of toch een omissie van de
software? Hoe kan dit voorkomen worden?
• Eindelijk, systeembeheer heeft tijd in de planning
gevonden om een nieuwe langverwachte update van de
software te installeren. Vol verwachting en 		
enthousiasme kun je aan de slag. Een aantal fouten
zijn opgelost, andere nog niet. Helaas krijg je de
volgende dag een e-mail van de softwareleverancier
met daarin de melding dat er in de laatste versie een
fout zit. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Een
bijgevoegde link leidt naar een omslachtige work
around over hoe het probleem is te omzeilen…
Het is daarom voor elke medewerker belangrijk om te
weten wat zijn of haar rol in het proces is. Wie is waarvoor
en wanneer verantwoordelijk?
Natuurlijk willen we vooruit kijken, maar de realiteit
is weerbarstiger. Stap vooruit, stapje terug en gelukkig
weer twee stappen vooruit. Ik ben absoluut positief,

maar het blijft een terugkerende cyclus van monitoren
en optimaliseren van het proces. Plus het motiveren
van betrokkenen. Al loopt het proces nog niet helemaal
gesmeerd, we komen er echt wel. Volhouden dus!
Ik geef ‘de Pen’ graag door aan Perry Zijlema. Perry
werkt als stedenbouwkundige bij de gemeente Goes.
Ik heb hem leren kennen toen hij als gemotiveerd
en creatief voortrekker van de IMRO standaarden,
annex applicatiebeheerder RoPlan, annex
Durpcoördinator werkzaam was bij RDH architecten en
stedenbouwkundigen. Perry succes!

zekerheid zoek je
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Terugblik...
De digitale wro en de relatie met wabo en
crisis&herstelwet: dat was het thema van
de tweede inhoudelijke bijeenkomst van
provero. De opkomst was hoog. Net als de
kwaliteit van de bijdrages.

het was warm op 16 juni. en toch kwamen er meer
dan 140 deelnemers uit bedrijfsleven, gemeenten,
provincies, waterschappen en ict naar de tweede
bijeenkomst van provero. en daarmee kunnen we zeggen
dat het initiatief van provero aansluit bij de behoefte
van de doelgroep. een verslag van de dag.

Irina Entrop Heekelaar en Ewald te Koppele

Het plenaire programma
Voorzitter Jur van der Velde van Provero opent de
dag. Daarna vertelt Monique van Scherpenzeel van
Geonovum over de actualiteit rond de RO Standaarden en
de activiteiten die Geonovum initieert en uitvoert. Zo wordt
een werkafspraak aangekondigd over hoe om te gaan met
omgevingsvergunningen (artikel 2.12 eerste lid onderdeel a
sub 3). In de inhoudelijke workshops later op de dag wordt
dieper op deze werkafspraken ingegaan. Bovendien meldt
Monique van Scherpenzeel dat het Kadaster het beheer van
RO-Online heeft overgenomen.
Jan van den Broek van MKB Nederland vervolgt het
plenaire deel met een presentatie over de werking van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Aan de hand
van een case, een aanbouw van een serre aan villa De
Rode Draad, legt hij uit wat wel en niet onder WABO gaat
vallen. Het is een prettige, inhoudelijke en prikkelende
presentatie.
Vier inhoudelijke sessies
Provero bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor
inhoudelijke presentaties en workshops, maar zeker ook
voor het ontmoeten van collega’s, ervaringsdeskundigen en
nieuwe vakgenoten. Na de koffie starten vier inhoudelijke
sessies. Ze zijn verdeeld in de onderwerpen WABO en
Crisis & Herstelwet, digitale aspecten van WABO en
organisatorische aspecten van nieuwe wetgeving.
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Denes Jansen van Pouderoyen heeft de wettelijke kaders van
de Wro en WABO naast elkaar gelegd. Hij legt uit wat wel en
niet onder WABO gaat vallen en dat de tijdelijke ontheffingen
en projectbesluiten van Wro naar WABO verhuizen.
Jochem Rietbergen van Bro en Viktor de Haan van ROdigi
staan stil bij het organisatorische aspect van de WABO binnen
een gemeente. Dit doen ze aan de hand van prikkelende
stellingen. Zo wordt de WABO wetgeving vanuit de ROmedewerker bekeken en wordt een stelling gedeponeerd
om de RO-medewerker een leidende taak te geven bij het
projectomgevingsbesluit.
Ton Janse van Grontmij behandelt de relatie tussen Wro
en Crisis & Herstelwet. Deze nieuwe en tijdelijke wet heeft
voordelen, maar welke zijn dat eigenlijk? En wat zijn de
consequenties als ik een concreet plan wil realiseren onder de
Crisis & Herstelwet deze wet? De Crisis & Herstelwet heeft een
aantal concrete projecten en projectuitvoeringsbesluiten met
een aantal randvoorwaarden. De wet Crisis & Herstelwet heeft
tot resultaat dat er geen digitaliseringsverplichting geldt voor
projectuitvoeringsbesluiten, wat informatieverlies oplevert.
De landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl is
daarmee niet volledig en actueel.
Klaas van Den Bosch van Dezta en Arie Duindam van
Grontmij verzorgen een workshop over de digitale aspecten
van WABO en Wro. Twee landelijke voorzieningen,

omgevingsloket online en RO-Online, twee wettelijke
verplichtingen van waaruit beide moeten publiceren en een
werkafspraak van Geonovum om een omgevingsvergunning
digiaal te maken met een kennisgeving aan het plangebied
gekoppeld. Ook gaan de sprekers in op verschillende vragen.
Bijvoorbeeld over hoe de werkafspraken toe te passen.
Middagprogramma met twee thema’s
Nieuw tijdens deze bijeenkomst is het middagprogramma
na de lunch. Er is een verdeling in twee thema’s. Het
eerste thema is ‘Ervaringen en tips uit de praktijk: leer van
elkaar’ en het tweede thema ‘Discussie en filosoferen over
toekomst digitalisering RO’.
In het thema ‘Leer van elkaar’ worden verschillende
onderwerpen en uitdagingen van de huidige praktijk bij
gemeenten, bureaus en provincies benoemd. Bijvoorbeeld
reactieve aanwijzingen of geconsolideerde versie.
De sessies over de toekomst van digitale ruimtelijke
ordening worden met een aantal stellingen opgestart. De
conclusies zijn onder meer: we denken nu nog niet digitaal
en digitalisering is nodig om informatie te maken en delen.
‘Informatie denken’ moet niet bij ICT’ers blijven hangen,
maar overslaan naar beleidsmedewerkers, stedenbouwers
en politici. Een andere verrassende conclusie is dat door
aanwezigen de komst van WABO en de digitale aspecten als
een teruggang wordt ervaren in plaats van een vooruitgang.
Het analoge plan wordt afgeschaft, als wens van de

aanwezigen en digitaal denken en werken moet kansen
genereren die we nu nog niet kunnen benutten. Kortom:
grijp de kansen die er zijn in een digitaal en informatierijke
ruimtelijke ordening.
Tot slot
De betrokkenen van Provero kijken terug op een geslaagde
bijeenkomst en een mooi informatief boekje als naslagwerk.
Alle presentaties kunt u nalezen op www.provero.nl.
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Zij zijn al organisatielid …
… en steunen Provero
Provero wordt gesteund door de volgende sponsoren:

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 Huizen | www.huizen.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
Stedenbouwkundig Adviesbureau
Amer | www.amer.nl

Bestemburo BV | www.bestemburo.nl
BRO | www.bro.nl
BugelHajema adviseurs | www.bugelhajema.nl
Croonen | www.croonen.nl
Grontmij Nederland BV | www.grontmij.nl
Kuiper Compagnons | www.kuiper.nl
Lexnova | www.lexnova.nl
OD205 Stedenbouw | www.od205.nl
Pardal | www.pardal.nl
PhnX | www.phnx.nl
Provijn | www.provijn.nl
Sonsbeek Adviseurs BV | www.sonsbeek.nl
RBOI Groep | www.rboi.nl
Tauw | www.tauw.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 ordening kan lid worden. Er zijn verschillende lidmaatschappen
voor personen, organisaties en studenten. Kijk voor meer
informatie op onze website www.provero.nl.

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

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

Lindenhof 5
8051 DD Hattem
tel. 038 444 03 55
fax 038 444 84 51

Dezta, in dienst van de RO

daar komen verhalen van

Bent u ook
klaar voor de
volgende fase?
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.

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

info@veurinc.nl
www.veurinc.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 mensen beweegt. Wij doen dat samen met onze
klanten. Met goede resultaten. En plezier!

Rietgrachtstraat 32
6828 KD Arnhem
+31 (0) 26 750 15 67
info@fwdconcept.nl
www.fwdconcept.nl

Sinds 1 januari van dit jaar moeten alle ruimtelijke plannen, waaronder
bestemmingsplannen, geheel digitaal worden opgesteld en gepubliceerd. 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 gelanceerd. 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

OD205
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.

stedenbouw onderzoek en landschap

Ruimtelijke Ordening (RO-ICT)

Toegesneden oplossingen op het brede vlak van
stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening
OD205 stedenbouw onderzoek en landschap
is een interdisciplinair samengesteld stedenbouwkundig adviesbureau op het gebied van
stadontwerp, digitale bestemmingsplannen
en structuurvisies, landschapontwerp, inrichting buitenruimte en procesbegeleiding.
Onze ruimtelijke plannen worden opgesteld
met behulp van actuele, gecertificeerde
software-applicaties en zijn IMRO-gecodeerd
en gevalideerd.
Dat doen wij met een hecht team van mensen, op een persoonlijke manier, vanuit een
onafhankelijke positie en met een grote mate
van flexibilteit.

www.od205.nl

OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap bv
Postbus 2890
2601 CW Delft
t 015 2131915
f 015 2141748
e od205@od205.nl

De RBOI-Groep bestaat uit RBOI-Rotterdam, Buro Vijn in Oenkerk
(Fr.) en RBOI-Middelburg. Wij werken voor circa 200 gemeenten,
provincies, rijksdiensten en vele marktpartijen.
Bij ons werken ruim 175 professionals met expertise en ervaring
die door betrokken en onafhankelijke advisering een kwalitatieve
bijdrage leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.
Wij leveren ruimtelijke adviezen, producten en processen op basis
van een integrale aanpak, gericht op regionaal en lokaal niveau.
Bureaus van de RBOI-Groep willen door betrokken en
onafhankelijke advisering een kwalitatieve bijdrage leveren aan de
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Wij doen dat met
onderzoek, visies, beleid, ontwerp, instrumentarium en
planproces. Digitale structuurvisies en bestemmingsplannen en
advisering over digitalisering van ruimtelijke ordeningsprocessen
vormen hier een natuurlijk onderdeel van.

RBOI Rotterdam
Buro Vijn

RBOI Groep

RBOI Middelburg

adviseurs ruimtelijke ordening

Oplossingen. Altijd.

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.

Met onze kennis, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid
werken wij aan creatieve en innovatieve oplossingen voor
ruimtelijke opgaven. De RBOI-Groep wil op vakgebied en
werkterrein tot de kwalitatieve top van de adviesmarkt behoren.
Kwaliteit en kennisontwikkeling staan bij ons centraal.
Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap vormt een
belangrijke basis voor ons ondernemingsbeleid.
Onze opdrachtgevers mogen daarom rekenen op integere en
hoogwaardige dienstverlening. Klantgericht maatwerk en
flexibiliteit staan daarbij voorop.
De RBOI-Groep: Professionals met passie.

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.
www.burovijn.nl

www.rboi.nl

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 ROstandaarden in hun organisatie.

GEO-ICT & Planpresentatie
info @ viewpointbv.nl
www. viewpointbv.nl

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.
tekenen alle planvormen
digitaliseren planvormen
ondersteunen tbv het
realiseren valide plannen
controleren/herstellen
plannen
implementeren plannen
in gemeentelijke software
procesbegeleiding
advisering

Viewpoint ontzorgt op het gebied van
beheer en hosting van digitale planvormen
informeer naar de mogelijkheden, telefoon: 0411 - 653 590

“De wil om te blijven vernieuwen…
innovatie is onze kracht en creatie onze drijfveer.”
In de stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling veranderen
de vragen en de oplossingen met de dag. Nieuwe problematiek (krimp, herstructurering en transformatie), nieuwe
regelgeving (Wro, milieuwetten), digitalisering, de mondige burger, de schaarser wordende ruimte in Nederland.
U staat er als opdrachtgever midden in. Die dynamiek vraagt
om vernieuwend vormgeven aan Nederland. WITPAARD uit
Zwolle is de aangewezen adviseur om u daarbij te ondersteunen.
Stedenbouw en ruimtelijke ordening
WITPAARD is een breed georiënteerd modern adviesbureau
voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, werkzaam in vele
gemeenten in Nederland. Opdrachtgevers ervaren ons als
een betrouwbaar en creatief bureau. Wij volgen de nieuwste
ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en maatschappelijke trends nauwgezet, zijn kritisch en adviseren met beide
benen op de grond. Graag delen wij onze kennis en expertise met onze opdrachtgevers en nemen hierin het initiatief.

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 betrokkenheid.
Voor meer informatie : www.witpaard.nl

De (toekomstige) gebruiker centraal
In zowel stedelijke gebieden als in plattelandsgemeenten
voelen wij ons thuis. Onze dienstverlening concentreert zich
veelal op structuur(visies), herinrichting van een dorps- of
stadscentrum, supervisie, beeldkwaliteits-, bestemmingsplannen en herstructurering opgaves voor het stedelijk of
landelijk gebied én het ontwikkelen van nieuwe woonlocaties en bedrijventerreinen. In toenemende mate gaat
het ook om het beschermen van bestaande karakteristieke
omgevingen, vergroten van duurzaamheid en behalen van
milieuwinst. De menselijke maat en de behoeften van de
(toekomstige) gebruiker zijn hierbij sleutelbegrippen.
Doordacht, creatief en vernieuwend
Korte lijnen en een beperkte hiërarchie zorgen binnen
WITPAARD voor een opvallend grote betrokkenheid van de
medewerkers. Iedere opgave wordt door een zorgvuldig
samengesteld projectteam opgepakt. Dankzij onze 50 deskundige medewerkers (stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, juristen, ontwerpers en planologen) zijn wij als
geen ander in staat om op een doordachte, creatieve en
vernieuwende wijze invulling te geven aan alle vraagstukken op het terrein van stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Sinds januari 2008 maakt WITPAARD onderdeel uit van
ARCADIS. Hierdoor zijn we nog breder inzetbaar, is onze
kennis en ervaring verder vergroot en kunnen we nog sterker dan voorheen onze huidige en nieuwe opdrachtgevers
bedienen.
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