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Redactioneel
een beter milieu begint bij jezelf

Nu eens niet door het recyclen of het besparen
van energie maar door het uitwisselen van
digitale informatie op het gebied van Milieu,
Natuur en Ruimtelijke Ordening het milieu
een handje helpen...

Dan hebben we het niet over spaarlampen, partikelfilters
of HR ketels. Deze publicatie gaat over een verhoogd
rendement op ruimtelijke ontwikkelingen door effectief
gebruik van omgevingsaspecten.
Het doel van de aanstaande omgevingswet is om
eenvoudiger en beter aan een duurzame leefomgeving te
kunnen werken. Aangezien Provero zich richt op RO en
ICT is het dan ook niet verwonderlijk dat de focus in deze
publicatie ligt op de digitale voorzieningen en mogelijke
toepassingen die kunnen bijdragen aan deze doelstelling.
De kern is hierbij de uitwisseling van gegevens. Dan niet
alleen de eindproducten, vooral ook de bronnen die hieraan
ten grondslag liggen. Dit scheelt veel (dubbel) werk en biedt
hiermee een goede kans om het milieu te verbeteren. Deze

informatie wordt meer en meer beschikbaar gesteld conform
de beschikbare landelijke informatiemodellen en met het
oog op Europese aansluiting. U kunt middels levering en
hergebruik van de gegevens een bijdrage hieraan leveren.
Naast een focus op RO en ICT heeft Provero ook een focus
richting haar leden en vooral ook wat hier leeft. Tot nu heeft
Provero vooral een “breng” functie gehad. Strijdig met het
principe waarover elke publicatie weer wordt geschreven.
Namelijk uitwisseling. Graag hoort de redactie van Provero
dan ook via de terugmeldvoorziening (via mail , Linkedin
of Twitter) waar u op zit te wachten of wat u graag wilt delen
met collegae in uw vakgebied.

Met vriendelijke groeten uit een digitale omgeving,
de redactie
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Het omgevingsrecht bestaat uit meer
dan zestig wetten en honderden
regelingen dat moet Edward Stigter
als programmadirecteur van ‘Eenvoudig
Beter’ bundelen en vereenvoudigen. Met
als doel: een nieuwe Omgevingswet die
aansluit bij de praktijk. Een wet die
ruimte maakt voor ontwikkelingen en
de kwaliteit van onze leefomgeving
waarborgt. Het is een enorme uitdaging.

Eenvoudig Beter
de nieuwe omgevingswet: minder complex, goedkoper,
begrijpelijker en sneller
edward stigter, programmadirecteur van ‘eenvoudig
beter’, is zoals hij zelf aangeeft, geen jurist en geen
techneut, maar een beleidsmaker. hiervoor was stigter
directeur ‘mooi nederland’. een interdepartementale
directie om zuinig ruimtegebruik te stimuleren, verrommeling in het nederlandse landschap tegen te gaan
en ruimtelijke kwaliteit te bevorderen. het programma
‘eenvoudig beter’ is de volgende inspirerende uitdaging
van stigter.
Redactie Provero

Het interdepartementale programma ‘Eenvoudig Beter’ werkt
aan vernieuwing van het omgevingsrecht. Dit is afgesproken
in het regeerakkoord omdat het stelsel te complex is geworden
voor de uitvoeringspraktijk. Minister Schultz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu wil een goede wettelijke basis om
huidige en toekomstige problemen aan te pakken. Belangrijk,
want iedereen is gebaat bij een goede inrichting van ons land.
De nieuwe Omgevingswet bundelt straks het omgevingsrecht
uit verschillende wetten op basis van eenduidige
uitgangspunten. Een ingrijpende herziening van het huidige
stelsel, maar ook een logisch vervolg op eerder in gang gezette
vernieuwingen met de Wro, de Wabo, enz.
Wat is de uitdaging?
‘Om het omgevingsrecht op het gebied van ruimte, wonen,
water, milieu, natuur, verkeer & vervoer, enz. te bundelen en te
vereenvoudigen, is een enorme uitdaging. En de planning om
op korte termijn tot één Omgevingswet te komen, is uitermate
ambitieus te noemen. Het helpt wel dat de minister-president
er persoonlijk druk achter zet’, geeft Stigter aan. ‘Dit stuurt het
proces enorm. Het is een zeer complexe aangelegenheid, zeker
als je kijkt naar de hoeveelheid aan wetten en regelingen (meer
dan zestig wetten en honderden uitvoeringsregelingen) en de
vele belangen die spelen. Het is balanceren tussen voortgang
en vernieuwing met aandacht voor de borging van de kwaliteit
in de nieuwe wet. Het moet niet alleen een goed juridisch
product zijn, maar een product dat ook daadwerkelijk de
uitvoering gaat helpen’.
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Edward Stigter

Kun je ‘Eenvoudig Beter’ aanmerken als het verzoek van de
maatschappij om zaken eenvoudiger en sneller tot uitvoer
te laten komen? Denk bijvoorbeeld aan de oproep van
Bouwend Nederland.
‘Op dat abstractieniveau is er geen discussie. Bij de uitvoering
van concrete projecten zoals de aanleg van een weg,
woningbouwlocatie of natuurgebied blijkt nu vaak hoe lastig
en ingewikkeld de wet- en regelgeving is geworden met soms
zelfs tegenstrijdige regels. Het ‘geheel’ van regels maakt het
op uitvoeringsniveau te complex. Daarom is er op alle fronten
draagvlak voor het eenvoudiger, beter en sneller uitvoeren
van projecten (gebiedsontwikkeling) op basis van wet- en
regelgeving. Iedereen is daar namelijk bij gebaat.’

Daar is een structuur aan ontleend die een goede basis vormt
voor een nationale Omgevingswet.

Dat roept dus frustraties op bij partijen die ermee worden
geconfronteerd, want het werkt op dit moment niet goed.
Het in elkaar schuiven van de wetten en regelgeving is
wellicht mogelijk maar is ongetwijfeld niet eenvoudig.
Worden bij de inhoudsvorming bewuste keuzen gemaakt?
‘Het uitgangspunt van de nieuwe Omgevingswet is dat het
voor de uitvoeringspraktijk eenvoudiger en beter wordt.
Dus minder complex, goedkoper, begrijpelijker en sneller.
Belangrijk bij de wet is ruimte maken voor vernieuwingen en
de kwaliteit van onze leefomgeving waarborgen. Daarbij is
het streven om maximaal aan te sluiten bij Europa. De huidige
nationale doorvertaling van die richtlijnen leidt soms tot een
verzwaring van lasten en een toename van complexiteit. Er is
een analyse gemaakt van alle relevante Europese richtlijnen.

Het maatschappelijke draagvlak is ook van belang.
Individuen kijken weer anders tegen de materie aan en
kunnen moeilijk bepaalde afwegingen doorgronden. Hoe
gaat u om met publieksparticipatie?‘
De rechtszekerheid staat niet ter discussie. De vorm van de
betrokkenheid of de vormgeving van de inspraak zelf (het
stroomlijnen van inspraakprocedures) wel. Besluitvorming over
projecten moet sneller, beter en transparanter. Dit kan door
implementatie van de adviezen van de commissie Elverding
in het brede fysieke domein. Een eenduidige regeling bij
de voorbereiding van projecten in de fysieke leefomgeving
komt in de plaats van de verschillende procedureregelingen.
Met een gedegen verkenning, publieksparticipatie en
milieueffectbeoordeling gaat een complex project voortvarend

’Hoe worden de uitkomsten van deze vertalingen uit de
Europese richtlijnen vastgelegd?
Één van de lijnen is verbreding van de zogenaamde
programmatische aanpak. Met deze aanpak wordt actief gewerkt
aan het behalen van doelen voor de leefomgeving waarbij
tegelijk ruimte ontstaat voor ontwikkeling. Nu kennen we het
programmatisch werken binnen een aantal sectoren. Denk
bijvoorbeeld aan de fijnstofproblematiek in het kader van de
luchtkwaliteit. Het is zeker denkbaar dat we dit programmatisch
werken ook op andere onderwerpen kunnen toepassen.’
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van start en kan aanzienlijke tijd- en geldwinst worden
geboekt.’
Hoe wordt hierover door het Rijk gediscussieerd met de
provincies en de gemeentelijke overheden?
‘Tweeledig! In de eerste plaats moeten heel veel zaken, die
in de Omgevingswet worden geregeld, werken op decentraal
en lokaal niveau. Daarom wordt intensief overleg gevoerd
met IPO, VNG en UvW. Het rijk werkt aan het fundamenteel
vereenvoudigen van de wetgeving en het vergroten van de
afwegingsruimte. Dit mag niet leiden tot meer complexiteit
van de regionale regelgeving of het in de hand werken van
pseudo-wetgevingstrajecten. We moeten ervoor waken dat
de gecreëerde afwegingsruimte de rechtszekerheid aantast.
Tegelijkertijd is het niet helemaal te voorkomen: als je
afwegingsruimte biedt, moet de nadere invulling worden
losgelaten. Je kunt met elkaar wel spelregels afspreken over de
invulling of benutting van de afwegingsruimte. Het ontsluiten
van informatie kan daarbij belangrijk zijn. Vereenvoudiging
kan gebaat zijn bij verdergaande digitalisering of
beschikbaarheid van informatie.’
Op dit moment zijn ontzettend veel digitale gegevens
voorhanden, beheerd door diverse partijen. Bij
gemeentelijke organisaties zijn gegevensmakelaars in het
leven geroepen om binnen de organisatie de informatie bij
elkaar te brengen en dat is al lastig genoeg. Wordt er door
het rijk ook nagedacht over de manier waarop de diversiteit

aan relevante data of digitale informatie met elkaar kan
wordt geïntegreerd?
‘Ja inderdaad. Er is steeds meer en betere informatie digitaal
beschikbaar. Het integraal benutten van deze informatie helpt
het omgevingsrecht eenvoudiger toe te passen. Om rekening
te houden met de uitvoeringspraktijk zal er samen met andere
overheden, bedrijfsleven en uitvoeringsorganisaties worden
gewerkt aan een uitgebreid implementatietraject voor de
Omgevingswet. Dan zal er niet alleen aandacht zijn voor de
manier waarop gemeenten ermee kunnen werken, maar ook
voor de manier waarop wordt omgegaan met informatie en de
digitalisering van de informatie.’
Kan digitalisering ook helpen de kosten van onderzoeken
terug te brengen?
’De beschikbare digitale informatie moet zó worden gebruikt,
dat de kosten van onderzoeksverplichtingen drastisch omlaag
gaan. Op dit moment zit bij elk ontwikkelingsinitiatief
een eigen onderzoek. Dat spoor is te vereenvoudigen. Als
je vanuit de informatieverplichting richting Europa de
integrale informatie meer kan inzetten of benutten bij
ontwikkelingsinitiatieven, dan kun je meer efficiency
boeken. Dit zou enorm helpen bij het verminderen van
de onderzoekslasten, het bieden van transparantie en
het aangeven van de nauwkeurigheid van de beschikbare
gegevens.’
Eén van de zaken waar Stigter zich sterk voor maakt, is
dat de Omgevingswet geld moet gaan opleveren. ‘Alle

omgevingsplannen, onderzoeken enz. in het fysieke domein
kosten vele miljarden euro’s per jaar. Dit kan en moet minder.’
Welke kansen en mogelijkheden ziet het ministerie op
het gebied van digitalisering/ICT om te bevorderen dat
besluitvorming sneller en efficiënter kan plaatsvinden?
‘Zoals ik al zei, digitalisering vormt een onlosmakelijk
onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, waarmee
eenvoudiger en betere besluitvorming wordt beoogd. De
digitale beschikbaarheid van informatie voor burger en
bedrijven is van groot belang. Overheden en alle anderen
zijn dan beter van besluiten op de hoogte. Dit geldt niet
alleen voor ruimtelijke plannen, maar bijvoorbeeld ook
voor omgevingsvergunningen met planologische betekenis,
het geldende voorkeursrecht en andere publiekrechtelijke
beperkingen en openbare bekendmakingen van plannen.’ Ook
goede beschikbaarheid van de nieuwe basisregistraties, zoals
de BAG en de BGT zijn hierbij van belang.’
Hoe is de planning van de Omgevingswet?
‘We ontwikkelen nu de hoofdlijnen van de wet met inbreng
van allerlei deskundigen uit de praktijk. In november
bespreken we dit in drie regioconferenties. Begin 2012 zal
een voorontwerp van de wet worden gepubliceerd dat een
consultatiefase ingaat van 2 à 3 maanden. Op basis van de
bevindingen uit deze fase wordt het ontwerp aangepast en
gaat het wetsvoorstel waarschijnlijk in de zomer van 2012 naar
de Raad van State. Het is de bedoeling dat de wet nog deze

kabinetsperiode in werking treedt. Zowel maatschappelijk
als politiek is dit het moment om het hele stelsel goed en
fundamenteel aan te pakken. Er is een enorme drive om dat nu
ook te realiseren en er politiek prioriteit aan te geven. Vandaar
dat de planning ambitieus is.
De wet heeft echter geen bestaansrecht als je de
rechtszekerheid op bijvoorbeeld natuur en milieu zomaar
afbouwt, deze items hebben een groot draagvlak in de
samenleving. Er zit spanning op het politieke karakter, de
planning en het creëren van een breed draagvlak. Bij de
voorbereiding zijn diverse groepen betrokken die vanuit
verschillende sectoren en belangen meedenken. Die input
en kennis en ervaring is nodig om tot een evenwichtig en
bestendig wetsvoorstel te komen. Uiteindelijk zullen de
betrokkenen zien en ervaren, dat met de Omgevingswet
tegemoet wordt gekomen aan de huidige praktijkproblemen.’
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Landelijke Digi-Taal
De Informatiemodellen spreken een eigen
taal met een eigen lexicon en grammatica
welke vaak in richtlijnen is vastgelegd. Om
ze te begrijpen moeten we met z'n allen een
nieuwe taal leren spreken: de Digi-Taal...

om van data informatie te maken wordt data gekoppeld
en beschikbaar gesteld zoals u het nodig heeft. dit gaat
via koppeling van uw eigen bestanden maar vanuit de
overheid wordt ook steeds meer beschikbaar gesteld.
omdat het uitwisselen van deze data door iedereen op
dezelfde manier geinterpreteerd dient te worden is het
van belang dat bij de overheden en afnemers dezelfde
digi-taal wordt gesproken. om dit te realiseren zijn
meerdere informatiemodellen ontwikkeld op basis van
iso- en nen standaarden. deze informatiemodellen hebben hun eigen beschrijving maar bieden onmogelijk veel
koppelvlakken met andere informatiemodellen waarvan
u het bestaan wellicht niet kent maar welke wel steeds
vaker worden ingezet.

Redactie Provero

Door deze publicatie heen maakt u kennis met een aantal
van deze informatiemodellen. Het thema van de publicatie
“Digitalisering omgevingsaspecten” leidt u namelijk direct
of indirect langs de IM0101 en IMBOD/IMBRO in het artikel
“Digitaal Bodemknooppunt Fyslân”, het IMWA in het artikel
“Digitale watertoets”, het IMNAB in het artikel “Inzicht
door overzicht” en het IMRO in het artikel van Monique
van Scherpenzeel. Het artikel “De gegevensmakelaar”
geeft vervolgens inzicht in hoe deze informatiemodellen en
basisregistraties geregisseerd kunnen worden. Mocht u interesse
hebben om een nieuwe digi-taal te leren spreken, dan kunt u bij
de onderstaande instanties terecht:
Model

Omschrijving

Beheerder / aanspreekpunt

IM0101

Bodembeheer en Archeologie

Stichting Infrastructuur 			

		

Kwaliteitsborging Bodembeheer

IMBOD / IMBRO Bodem en Ondergrond

Alterra, WUR

IMGeo

Grootschalige geografie

Geonovum

IMKAD

Kadastrale percelen

Kadaster

IMKICH

Cultuurhistorie

Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie

IMKL

Kabels en Leidingen

Kadaster

IMLG

Landelijk gebied

Geonovum

IM Metingen

Metingen en waarnemingen

SIKB, IDsW, TNO en Alterra

IMNAB

Natuurbeheer

IPO

IMOOV

Openbare orde en veiligheid

Geonovum

IMRO

Ruimtelijke Ordening

Geonovum

IMWA

Water

IdsW

IMWE

Welstand

Federatie Welstand

TOP10NL

Topografie

Kadaster

(Bron: www.geonovum.nl)
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Door de beschrijving van het uitwisselingsformaat in het
betreffende informatiemodel wordt het mogelijk de landelijk
door de overheid beschikbaar gestelde bronnen aan te spreken
en het proces in de totstandkoming van de ruimtelijke
plannen effectiever en ook goedkoper in te richten. Een
nadere toelichting hierover en over open data in het algemeen
kunt u vinden in het artkel “samen baat bij Open Data”.
Voor wat betreft de toekomst kan tot slot gemeld worden dat
onder andere Geonovum zich inzet bij de ontwikkeling van
nieuwe en herziene standaarden als het IMRO2012 en de 3D
standaarden waarbij ook de internationale standaarden niet
uit het oog worden verloren. Winst voor de overheid, de burger
en de omgeving.

verandering inspireert je
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De bodem is letterlijk en figuurlijk de basis
van ons bestaan. Het is daarom belangrijk
dat er zuinig mee wordt omgegaan.
Duurzaam bodemgebruik vergt informatie
en kaartmateriaal, dat digitaal wordt
ontslo-ten Bij gebrek hieraan is het moeilijk
om de juiste afwegingen te maken voor
gebiedsontwikkeling in relatie tot functies
en bestemmingen. Daarom is een consortium
van drie bedrijven in opdracht van de provincie Fryslân bezig met het ontwikkelen
van een breed gedragen bodemvisie.
In dat kader is het idee gelanceerd van
een bodemknooppunt - een (digitale)
webomgeving met Geo-informatie.

Digitaal bodemknooppunt
Fryslân in wording
het besef groeit dat de bodem in een breder perspectief moet worden geplaatst. het wordt ook steeds
drukker in de ondergrond. bodem en ondergrond
zijn een schaars goed en daarom is het stellen van
prioriteiten noodzakelijk. tot enkele jaren geleden
was bodemverontreiniging een van de belangrijkste
thema’s. inmiddels heeft er een verschuiving in het
denken plaatsgevonden. ondergronds ruimtegebruik,
waterhuishouding en bodemenergie (aardwarmte en
warmte-koude-opslag) spelen nu bijvoorbeeld een veel
grotere rol. de afstemming tussen algemeen milieubeleid en ruimtelijke ontwikkeling is daarmee ook
steeds meer noodzakelijk geworden.

Sikke R. Roosma en Wim Haalboom,
provincie Fryslân

Ruimtelijke ordening, bodem en ondergrond
Duurzaam gebruik van de ondergrond zal zowel in
ruimtelijke als in functionele zin moeten worden afgewogen. In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is daarom
de verplichting opgenomen om (beter) om te gaan met
claims voor het gebruik van de ondergrond. Bovendien
is de actualisatieverplichting aangescherpt en moet
voor het hele grondgebied een bestemmingsplan (of
beheersverordening) worden vastgesteld. Het Nirov ziet
het als een wenselijke situatie dat het gebruik van de bovenen ondergrond onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Bodem en ondergrond moeten op de kaart worden gezet en
in plannen worden meegenomen. Op die manier wordt het
potentieel hiervan optimaal benut en beschermd. Nirov
doet dat samen met een aantal betrokken gemeenten met
wie zij een projectplan heeft gemaakt. Het projectplan
wordt gefaciliteerd door de Stichting Kennisontwikkeling
Kennisoverdracht Bodem (SKB). Naast faciliteren van het
projectplan, biedt de SKB ruimte voor meer samenwerking
en integratie door de “Carrousel Ondergrond en ordening”.
Samen leren integreren
Bij de provincie Fryslân wordt gewerkt aan een
bodemknooppunt, dat dient als belangrijk onderdeel
van een breed gedragen bodemvisie. Hiermee wordt
geanticipeerd op een landelijke transitie ten aanzien van
bodem en ondergrond. De basis daarvoor is gelegd op drie
plaatsen:
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1. Het convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak
spoedlocaties’ dat op 10 juli 2009 is ondertekend door
bestuurders van IPO, VNG, Unie van Waterschappen en
het Rijk.
2. De bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk
gebied 2007-2013, die is afgesloten tussen het Rijk en de
provincie Fryslân.
3. Het Streekplan 2007 van de provincie Fryslân, waarin
een ‘Handreiking bodem’ wordt aangekondigd.
Om zo ver te komen is het ILG-project Boustienen opgezet.
Boustienen is een Fries-Nederlandse woordspeling, die
betrekking heeft op het verzamelen van bouwstenen
voor een breed gedragen bodemvisie. Het gaat erom een
visie te vormen over hoe je integraal, met verschillende
vakdisciplines en samen met verschillende deelnemers bij
de provincie en andere betrokken instanties, tot werkbare
afspraken komt rond de aanpak van bodemthema’s. Hoe
dat precies moet, is een leerproces en vindt plaats binnen
het project. Er is opdracht gegeven aan een consortium
van Buro Vijn, DHV en Royal Haskoning. In het pro-ject
Boustienen wordt met verschillende actoren samengewerkt
aan duurzame oplossingen rond de voor Fryslân relevante
bodemthema’s. Uiteindelijk moet dit ook uitmonden in
spelregels daarvoor.
Een belangrijk onderdeel van het project Boustienen is
het ‘kennisspoor’. Er worden vanuit de lagenbenadering

van bodem en ondergrond kennis- en informatievragen
behandeld. Ook worden data en kaarten verzameld en
openbaar gemaakt. De bodemvisie beschrijft welke (meta)
data en kaarten openbaar gemaakt moeten worden in een
bodemknooppunt. En dat kan meegenomen worden in een
Omgevingsplan.
Er wordt gewerkt aan de hand van twee pilots. De eerste
heeft betrekking op het buitengebied en gaat concreet over
zandwinplassen, ontgrondingen en de Friese Meren. Dit
deelproject is zo goed als gereed en heeft geresulteerd in
een conceptrapportage met een aanzet voor een integrale
afweging. De andere speelt in het bebouwde gebied en gaat
onder andere over warmte-koude opslag. Dit project start in
het najaar van 2011.
Het einddoel van het project Boustienen is een
receptenboek, waarin de bouwstenen worden beschreven. In
dat kader is het idee ontstaan om te komen tot een digitaal
bodemknooppunt. Dit is een soort digitale kaartenbak,
waarin de ontwikkelde recepten, voor het ontwerpen en het
gebruik van kaarten en data, logisch zijn terug te vinden.
Digitaal bodemknooppunt
Wij stellen ons voor dat er gewerkt wordt met een Geoportaal, in een GIS-omgeving. Daarin kunnen kaarten
worden geraadpleegd. Belangrijk is de koppeling aan
wetten en regelingen. Wie is de bevoegde overheid en welke

partijen zijn betrokken? Wat is de toestand van de bodem
en welke kansen liggen er? Het gaat dus om toegankelijke
informatie die goed ontsloten is. De pilots in het project
Boustienen zijn erop gericht om dit voor iedereen duidelijk
te krijgen in een goede onderlinge samenwerking. Hoe
het bodemknooppunt er feitelijk uit zal zien, kunnen wij
illustreren met de volgende praktijkvoorbeelden.
1. Van groot belang is dat uiteindelijk alle voor Fryslân
relevante informatie over bodem en ondergrond ter 		
beschikking komt. Om een idee te krijgen van wat 		
nu al door de provincie Fryslân openbaar beschikbaar 		
wordt gesteld, verwijzen we naar de Friese kaartenpagina 		
op www.fryslan.nl.
2. Voor het behandelen van alle relevante bodemthema’s 		
zouden er nog tientallen kaarten bijkomen, gekoppeld aan
vele honderden documenten. Er zijn meerdere 			
bodemthema’s, maar die zijn niet overal en tegelijkertijd 		
relevant. Om een idee te krijgen, wordt nu verwezen 		
naar de site www.bodemambities.nl. De impact hiervan en 		
de doorwerking naar gebruiksfuncties en kwaliteit van de
bodem worden weergegeven op de informatieve website 		
www.ruimtexmilieu.nl.
3. Relevante informatie kan gekoppeld worden aan 		
kaarten voor Fryslân. Een goed gerubriceerde,
inzichtelijke ontsluiting is essentieel. Er wordt 			
uitgezocht hoe dit het best kan. Een be-nadering vanuit 		
de maatschappelijke of economische bodemfuncties

ligt voor de hand. Een voorbeeld daarvan is de 		
zogenaamde WAV-kaart. Dit is een relatief eenvoudige
kaart, die illustratief is voor de bodemthema’s verzuring
en vermesting. Er kan goed ingezoomd worden op de
‘zeer kwetsbare gebieden’ in Fryslân, die vallen onder de
Wet ammoniak en veehouderij.
4. Er is verschil tussen algemeen bruikbare en 		
gespecialiseerde kaarten en data. Gespecialiseerde
kaarten en data die (nog) niet openbaar beschikbaar
zijn, kunnen op aanvraag beschikbaar gesteld worden.
Een voorbeeld daarvan is het Vaarwegen Onderhoud
Systeem1 . Dat is nu nog slechts beschikbaar voor intern
gebruik bij de provincie. De communicatie over dit soort
in-formatie kan bijvoorbeeld via zogenaamde Web Map
Service2 verlopen. We hebben dit in het project 		
Boustienen tijdens een workshop met de aanwezigen
uitgeprobeerd. Dit deden we met behulp van MapTables3.
Daaruit bleek dat het interactief gebruik van kaarten
en achtergrondinformatie zeer behulpzaam kan zijn bij
het maken van goed onderbouwde keuzes.
5. Belangrijk voor het gebruik van kaarten is een 		
goede viewer. Door collega’s van de afdeling Beleids- en
Geo-informatie van de provincie Fryslân is een viewer
ontwikkeld waarmee kaarten, gekoppeld aan relevante
factsheets en data, goed kunnen worden ontsloten. Dit
is toegepast in de veel gebruikte Friese Archeologische
Monumentenkaart (Famke). Deze kan benaderd worden
via de kaartpagina op de website van de provincie Fryslân.
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Daarmee zijn archeologische en cultuurhistorische
kaarten met de bijbehorende data op een geschikte schaal
en op een goed zichtbare manier voor iedereen 		
beschikbaar.
De toekomst?
Wij denken niet dat er machines die automatisch
verantwoorde beslissingen genereren op basis van een scala
aan kaartmateriaal en data kunnen en moeten worden
ontwikkeld. Het nemen van beslissingen is en blijft een
maatschappelijk proces. Kaarten en data kunnen wel
degelijk helpen om te komen tot een goede beslissing.
Dit is ook gebruikelijk bij een Milieueffectrapportage
(MER). Daarom moeten die data en kaarten goed
ontsloten en interactief bruikbaar gemaakt worden
via een bodemknooppunt.

Als het nut van die masterplannen zich daarmee ook
bewijst, kunnen we definitief aan de slag met de productie
en uitgifte van het bodemknooppunt Fryslân.

1

Om beter inzichtelijk te maken welke infrastructurele projecten bij 		
beheer en onderhoud van vaarwegen door Provinciale Waterstaat 		

Wij gaan dit concreet uitwerken aan de hand van de laatste
casus die er nog te wachten ligt: warmte-koude-opslag
(WKO). Daarbij zijn in ieder geval de provincie en gemeenten
in Fryslân betrokken. De casus richt zich op een te
ontwikkelen kaart, waarop alle gemelde en vergunde WKOinstallaties (open en gesloten systemen) terug te vinden
zijn. Deze zijn gekoppeld aan informatie over de mogelijke
interferentie en de dieptewerking. Hiermee kunnen het
nut en de noodzaak van speciaal hiervoor ontwikkelde
masterplannen en het effect voor de omgeving, zelfs in drie
dimensies duidelijk gemaakt worden.

worden voorbereid en uitgevoerd, is een projectenkaart vervaardigd. Met hierop
informatie over bijvoorbeeld actuele en gewenste waterdieptes en planning van
baggerwerkzaamheden.
2

Een Web Map Service (WMS) publiceert "kaarten" (dit betekent: een visuele
voorstelling van de Geo-ruimtelijke data, niet de data zelf) op het web. WMS
biedt een manier om gelijktijdig een visueel overzicht te krijgen van complexe en
gedistribueerde geografische kaarten, over het internet.

3

We hebben daarbij gebruik gemaakt van MapTables van het bedrijf GEODAN uit
Amsterdam. Deze techniek gaat uit van een beeldscherm waarop met een interactieve
pen geschreven wordt. Hiervoor wordt een eenvoudig tekenprogramma gebruikt,
waarbij het mogelijk is om in lagen te tekenen.

doelgericht ben je
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Communicatie over water
Waterbeheerders en plannenmakers hebben
voordeel bij goede communicatie over de
uitvoering van de watertoets. Websites als
aquaro.nl en dewatertoets.nl ondersteunen
deze communicatie. Ze zorgen voor betere
focus en stroomlijning.

innovatieve tools helpen bij het borgen van het waterbelangen in ruimtelijke ontwikkelingen
bij de waterschappen zijn tools in gebruik om organisaties
te ondersteunen bij het uitvoeren van de watertoets en
daarmee het belang van waterbeheerders in het planproces te borgen. in dit artikel worden een aantal van
deze tools en het gebruik ervan door waterschap
rivierenland besproken en tegen het licht gehouden.
met voortschrijdende wensen en ideeën op dit vlak
worden conclusies getrokken over vervolgstappen.

Ir. Erik Nobbe, Ing. M.V. Reijnierse, Ir. Vincent Grond,
Grontmij Nederland B.V.

De watertoets
De watertoets wordt door veel mensen in Nederland gezien
als een effectief instrument om water en ruimte te koppelen.
De watertoets borgt een samenwerking tussen verschillende
organisaties en wordt ook gebruikt als feitelijke toetsing van
waterdoelen na afloop van een plantraject.
De watertoets geeft een wettelijke status aan de beoogde
integratie van water en RO en is daardoor een belangrijk
signaal en uitgangspunt. Maar het is niet voldoende: het
blijkt dat veel waterschappen een eigen invulling aan en
aanscherping geven van de watertoets. Daardoor zijn er veel
verschillende interpretaties. Ook blijkt dat de watertoets
vooral een instrument is van en voor de waterdeskundigen.
De inbreng vanuit de RO-sector zelf is beperkt. Dit wordt
mede veroorzaakt doordat de procesgang van de watertoets
onvoldoende is afgestemd op RO-processen.
Vanuit het waterschap is het noodzakelijk dat de
waterbelangen in de RO worden geborgd en dat het proces
van afstemming tussen waterbeheerder en plannenmaker
goed verloopt. Dat betekent dat het interne proces van de
waterbeheerder op orde moet zijn en ondersteund wordt
door tools. Dan kan juiste en relevante informatie worden
gebruikt in de afstemming. Het is ook van belang dat
externe afstemming goed geregeld is, vooral wat betreft de
communicatie tussen de waterbeheerder en de plannenmaker.
Hieronder zijn twee tools beschreven die de communicatie
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en gegevensuitwisseling tussen de waterbeheerders en de
plannenmakers faciliteren.

waterschap. Hierdoor wordt voorkomen dat hier onnodig
overleg over plaatsvindt.

tegenstelling tot dewatertoets.nl. Onderstaand plaatje is een
overzicht van het resultaat en een scan.

Voor plannen met een waterschapbelang resulteert het in
een uitgangspuntennotitie. Daarin wordt aangegeven welke
waterschapsbelangen spelen. Dan kan gericht contact gezocht
worden met het waterschap om het watertoetsoverleg op
te starten. Het doel van het waterschap is om in een vroeg
stadium in een planproces op eenvoudige manier externen
te informeren over de aanwezige waterschapsbelangen.
Momenteel doet een groot deel van de waterschappen aan dit
programma mee. Op de website is een overzicht opgenomen
van de deelnemende waterschappen.

http://www.dewatertoets.nl
Sinds 2009 bestaat het programma dewatertoets.nl.
Dit programma is opgezet door een achttal noordelijke
waterschappen en is gericht op het ondersteunen van het
watertoetsproces voor derden. Via dit programma kunnen
betrokkenen bij een ruimtelijk plan van de gemeente via
een snelle toetsing zien in hoeverre in het betreffende
ruimtelijk plan rekening moet worden gehouden met
waterschapsbelangen. Het resultaat van deze toetsing is een
wateradvies als blijkt dat er geen of beperkt belang is van het

http://www.aquaro.nl
Bij het uitvoeren van de watertoets is het belangrijk een goed
startbeeld te krijgen van het gebied waarbinnen een plan
wordt vorm gegeven. Maar hoe vaak wordt een plan niet
gebaseerd op onvolledige gegevens, en hoe vaak worden er
zaken geanalyseerd, die voor een planproces niet relevant
blijken te zijn? AquaRO is een website met een aantal functies
die plannenmakers in staat stelt snel een beeld te krijgen van
het betreffende gebied. Naast voorbeelden, informatie over wet
en beleid en kaartmateriaal is binnen AquaRO een locatiescan
opgenomen. Als men een plangebied aanwijst, dan selecteert
deze locatiescan die wateraspecten, die voor dat gebied relevant
zijn. Dit gaat dan over meer dan de waterschapsbelangen.
Bijvoorbeeld ook gemeentelijke en provinciale aspecten. Dit in

Resultaat van de locatiescan voor een locatie in Nijmegen
Bij de doorontwikkeling wordt de module uitgebreid. Dan
wordt vanuit de plancontour een lijstje met alle relevante
kaarten en beleidsteksten aangeboden.
Visie van en ervaringen met Waterschap Rivierenland met
Aquaro en dewatertoets.nl
Het waterschap Rivierenland heeft ervaring met het werken
met AquaRO en www.dewatertoets.nl. Het waterschap
vindt het belangrijk om een goede dienstverlening te bieden.
Een aantal sporen worden daarvoor door het waterschap

bewandeld: Het eerste spoor ligt in de plannen met een
duidelijk waterbelang. Dergelijke plannen met een flinke
complexiteit of een hoge ambitie vragen voldoende tijd en
kwaliteit in de samenwerking tussen ontwikkelende partijen.
Mede hiervoor heeft het waterschap het digitale programma
AquaRO.nl ontwikkeld, samen met een aantal gemeenten
en adviesbureaus. In de praktijk blijkt dat het programma
op dit moment nog maar beperkt gebruikt wordt, doordat de
structuur te complex is. Doorontwikkeling van dit pakket
in samenwerking met andere partijen uit de RO-sector
ligt in de lijn van verwachting. Doel is dan dat AquaRO
digitale ondersteuning biedt, die afgestemd is op de RO en
de watersector en voor het betreffende plan en plangebied
inspirerend, informerend en procesondersteunend is. Dit
betekent dat de functionaliteit die nu in dewatertoets.nl is
opgenomen een plaats krijgt in de vervolgversie van AquaRO.
nl. Het waterschap Rivierenland wil zich hiermee profileren
als een klantgerichte en professionele organisatie.
Een tweede spoor is de afhandeling van plannen met een
beperkte invloed. Daarvoor heeft het waterschap zich
aangesloten bij www.dewatertoets.nl. Externe partijen
kunnen snel en efficiënt worden geïnformeerd over de
aan- of afwezigheid van waterschapsbelangen in hun
ruimtelijk plan al in een vroeg planstadium aan te geven
in hoeverre vooroverleg is gewenst. Met een vervolgversie
AquaRO wil het waterschap met name de zelfwerkzaamheid
van externe partijen vergroten. Dit betekent veel meer

26

keuzes wil je
informeren, inspireren en organiseren bij plannen, waar een
waterschapsbelang aan de orde is. Bij deze plannen is vaak een
adviesbureau betrokken dat invulling geeft aan de watertoets.
Deze bureaus zijn samen met hun opdrachtgevers zelf in staat
een goede waterhuishoudkundige invulling te geven aan een
ruimtelijk plan. Zij moeten wel beschikken over duidelijke en
actuele informatie, waaronder Geo-informatie en zo mogelijk
voorbeelden. Dit betekent dat veel ruimtelijke plannen zonder
intensief vooroverleg met het waterschap kunnen worden
opgesteld. En dat resulteert weer in minder tijd voor overleg
en een snellere doorlooptijd.
Het waterschap wil voldoende tijd kunnen investeren om
daadwerkelijk een actieve samenwerkende rol te kunnen
vervullen. bij plannen die wel vragen om een intensieve
inbreng. Met effectieve inzet van digitale programma’s kan
met inzet van minder of gelijkblijvende middelen de kwaliteit
van de ruimtelijke plannen worden vergroot Dit geldt ook voor
het watersysteem. Het digitaal contact is geen vervanging voor
het persoonlijk contact en de intensieve samenwerking die wij
met onze gemeenten, ontwikkelaars en adviesbureau hebben
opgebouwd. Het persoonlijke contact is juist beter in te zetten
voor kwaliteitsverbetering van de plannen en het waterbeheer.
Conclusie
Conclusie kan zijn dat websites als AquaRO en dewatertoets.
nl goede ondersteuning bieden aan de interactie tussen
de waterbeheerder en de plannenmaker. Het focust de

communicatie op zaken die daadwerkelijk van belang zijn
en stroomlijnt de processen die automatisch kunnen worden
afgehandeld. Uiteraard blijven er wensen en ideeën over om de
waterbelangen nog beter te behartigen en de plannenmakers
nog beter te ondersteunen. Het is nog net geen ideale wereld,
maar daar wordt aan gewerkt.
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Met 16,7 miljoen mensen op 41,5 duizend
vierkante kilometer is de druk op de ruimte
in Nederland groot. Nieuwe ontwikkelingen
moeten zorgvuldig voorbereid en ingepast
worden. Tegelijkertijd willen we bestaande
waarden respecteren. Dat vergt een intensief
ruimtelijke ordeningproces waarvoor
veel gegevens nodig zijn. Onder andere:
ecologische gegevens die een beeld geven
van natuur- en landschapswaarden.

Inzicht door overzicht
van ecologisch veldonderzoek naar hoogwaardige
geo-informatie
onder druk van nieuwe wet- en regelgeving heeft het
belang van betrouwbare ecologische gegevens in de
ruimtelijke ordening de laatste tien jaar een vlucht
genomen. onder meer de natuurbeschermingswet
en de flora- en faunawet sporen initiatiefnemers en
overheid aan tot weging van ecologische waarden. de
verzameling en verwerking van ecologische data heeft
daardoor een snelle ontwikkeling doorgemaakt. dit is
mogelijk dankzij digitale opslag en verwerking.

Franske Hoekema, Ronald de Jong en Eddy Wymenga,
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv

Van groene kikkers naar groene data
Kwakende groene kikkers in een sloot, broedende gierzwaluwen
in een slooppand, jagende vleermuizen langs een bomenrij
of een eenzame solitaire eik van meer dan 100 jaar oud.
Natuur en landschap hebben naar aard en eigenschap veel
verschijningsvormen. Er leven meer dan 25.000 soorten
dieren en 10.000 soorten planten en schimmels in Nederland.
Van de meeste daarvan – ongewervelden en allerlei soorten
schimmels en algen – weten we heel weinig. Het is ook niet
te doen om het voorkomen van al deze soorten vast te leggen.
De blik bij ecologisch onderzoek voor ruimtelijke ordening
is dan ook vooral gericht op de wat bekendere soortgroepen:
hogere planten, vissen, dagvlinders en libellen, amfibieën,
reptielen, vogels en zoogdieren. Van deze soortgroepen weten
we relatief veel over de verspreiding en de ecologie (voorkomen
in tijd en ruimte, eisen aan de leefomgeving). Ook is van deze
soortgroepen bekend welke soorten zeldzaam zijn en door
welke soorten Nederland van internationaal belang is. Op
basis hiervan zijn door de overheid zogenaamde Rode Lijsten
samengesteld. Hiermee kunnen we een gebied of situatie
objectief waarderen. Ecologen gebruiken zo een eenduidige
terminologie als ze het hebben over de zeldzaamheid of het
belang van een bepaalde soort.
De insteek tot veldonderzoek is tegenwoordig vaak een
ecologische toetsing of quickscan, waarbij getoetst wordt of
plannen of projecten nadelig zijn voor beschermde soorten
en gebieden. Niet alle belangrijke natuurwaarden en Rode-
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Lijstsoorten zijn beschermd. Vrijwel alle zoogdieren en vogels
zijn wel beschermd, net als de meeste amfibieën en reptielen.
Maar een aantal zeldzame en bedreigde dagvlinders en libellen
is niet in de Flora- en faunawet opgenomen. Voor hogere
planten geldt dat het merendeel van de Rode Lijstsoorten geen
wettelijke bescherming geniet. Dat maakt dat bij sommige
nieuwe plannen en projecten er strikt genomen vanuit de
Flora- en faunawet geen bezwaren zijn. Dat terwijl er wel
degelijk belangrijke natuurwaarden verloren kunnen gaan.
Een doorwrochte ecologische toetsing of quickscan houdt
daar rekening mee. Al was het alleen maar omdat het negeren
ervan later in het RO-proces tot onbegrip of procedures
kan leiden. Zeker in een MER-procedure moeten dergelijke
gegevens worden meegenomen. Om de natuurwaarde van
een plangebied goed vast te leggen, kijken ecologen in het
veld daarom niet alleen naar beschermde soorten (Flora- en
faunawet) maar ook naar Rode-Lijstsoorten. Aanvullend is de
blik vaak gericht op soorten die indicatief zijn voor bepaalde
omstandigheden, zoals een dotterbloem die aangeeft dat er
kwel van grondwater optreedt.
Hoe meet je nu de levende have van een gebied en hoe leg je
dat vast? Beide vragen zijn cruciaal voor de latere digitale
opslag en vergen een methodologisch verantwoorde en
systematische aanpak. In de eerste plaats zijn goed opgeleide
ecologen en ervaren veldmensen nodig. De oren en ogen
in het veld moeten in staat zijn de dier- en plantensoorten
en hun gedrag te herkennen. Dat vergt veel kennis en bij

sommige soortgroepen ook de inzet van speciale apparatuur,
zoals bij vleermuizen de batdetector. In de tweede plaats zijn
afspraken nodig over hoe waarnemingen van planten en
dieren worden verzameld. Zulke afspraken worden landelijk
gemaakt en voor de meeste soortgroepen zijn deze vastgelegd
in protocollen en handleidingen. De PGO’s en het Netwerk
Groene Bureaus spelen daarin een belangrijke rol. Voor
vleermuizen bijvoorbeeld, is door de Zoogdiervereniging en
de groene bureaus een vleermuisprotocol ontwikkeld. Dit is
een basismethode voor inventarisatie, die juridisch houdbaar
is. Ook de door SOVON ontwikkelde methode om broedvogels
te karteren, geldt als standaard in Nederland (BMP-methode).
Voor andere soortgroepen zijn landelijk geaccepteerde
methoden beschikbaar, maar die moeten nog wel verder
gestandaardiseerd worden. Voor deze soortgroepen wordt
nu ook gewerkt aan protocollen voor onderzoek. Vanaf 2007
wordt dit ondersteund door de Gegevens Autoriteit Natuur
(GAN). Kortom, tegenwoordig worden waarnemingen van
dier- en plantensoorten in het veld verzameld aan de hand van
gestandaardiseerde methoden. De uiteindelijke groene stip op
een beeldscherm of kaart heeft een achterliggende database
waar aanvullende informatie in is opgeslagen.
Digitale opslag en inzameling
De digitale opslag van gegevens vindt plaats bij de bron:
door vrijwilligers in landelijke databases als waarneming.
nl of telmee.nl. Ondertussen slaan groene bureaus
en natuurbeheerorganisaties als Staatsbosbeheer en

Natuurmonumenten vaak op hun eigen manier groene
data op. Om dit landelijk te stroomlijnen, heeft de GAN de
Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) opgezet. Het doel:
al deze data bijeenbrengen in één samenhangende database.
Veel groene data worden in Nederland door de professionele
groene bureaus verzameld. Deze data worden veelal in een
GIS opgeslagen. Dat gebeurt op een manier dat ze ook geschikt
zijn om in de NDFF of in andere databases op te nemen.
Bijvoorbeeld Piscaria voor vissen, of de opslagstructuur
van Staatsbosbeheer voor vegetatiekarteringen. Van elke
waarneming worden via een invoerportaal systematisch
verschillende parameters vastgelegd en opgeslagen. Bijvoorbeeld
de waarnemersomstandigheden (locatie, datum, tijdstip, weer),
de terreinomstandigheden (terreintype, vegetatie, waterhoogte)
en eventueel andere bijzonderheden. Door de opslag in een
centrale GIS-database, met daarin de exacte waarneemlocatie
of het onderzochte traject, ontstaat voor een gebied een soort
van ecologische basiskaart. Het grote voordeel van een centrale
opslag is dat alle medewerkers snel en up-to-date toegang tot de
informatie hebben. Dat bevordert een efficiënt gebruik.
Digitale opslag is inmiddels ingeburgerd, de digitale
inzameling is nog volop in ontwikkeling. Werden groene
kikkers, grutto´s en goudveil tot voor kort vooral verzameld
op analoge veldkaarten, tegenwoordig wordt de veldkaart
steeds vaker vervangen door mobiele toepassingen. Mobiel
GIS is mogelijk met behulp van veldcomputers, zoals tablets

en mobiele telefoons. Er zijn inmiddels veel applicaties
ontwikkeld om de waargenomen data digitaal op te slaan.
Veldcomputers worden steeds vaker gebruikt, maar de
toepassing is afhankelijk van het soort onderzoek. Sommige
typen veldonderzoek vergen geconcentreerde waarnemers
en snelle notaties. In dat geval moeten de oren en ogen van
de ecoloog vooral op de omgeving zijn gericht en niet op het
beeldscherm. Met het doorontwikkelen van deze toepassingen
zal ook dat steeds minder een beperking zijn.
Ecologische basiskaart: inzicht door overzicht
De digitale opslag en verwerking van gegevens in een
GIS bieden een snelle en overzichtelijke toegang tot de
natuurinformatie. Deze informatie is nodig voor ondermeer
ecologische toetsingen. Het digitaal organiseren van
ecologische data op het niveau van een gemeente of regio
heeft daarnaast een groot voordeel. Namelijk dat deze al in
een vroeg stadium in het ontwerpproces kunnen worden
meegenomen. Of geraadpleegd kunnen worden bij een
aanvraag voor een omgevingsvergunning in het kader van
de Wabo. Initiatiefnemers en overheid weten dan waar ze
beschermde soorten en andere belangrijke natuurwaarden
kunnen verwachten. En kunnen de plannen daarop
afstemmen en zo nodig effectieve mitigerende maatregelen
bedenken. Dit is veel goedkoper dan in een latere procedure
met dergelijke zaken geconfronteerd worden. Dan zijn de
plannen namelijk al in kannen en kruiken en moeten ze
alsnog worden aangepast.
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Een dergelijke aanpak betekent wel dat vooraf
gebiedsdekkende informatie nodig is. Met de NDFF worden
al veel gegevens toegankelijk bijeengebracht. Samenwerking
met andere organisaties (bv. waterschappen) kan nog meer
data opleveren. Een gebiedsdekkend beeld vergt vaak
nog aanvullend onderzoek. Hierbij worden de gegevens
bijvoorkeur niet op km-hokniveau verzameld, maar
wordt de onderzoekslocatie (punt, lijn of vlak) in een GIS
vastgelegd. Een veel gehoorde vrees is dat ecologische data
snel verouderen. Inderdaad zijn voor ecologische toetsingen
gegevens nodig die niet ouder dan drie tot vijf jaar oud zijn.
Vleermuizen en vogels kunnen zich vestigen in nieuwe
verblijfplaatsen, terwijl pioniers als rugstreeppadden altijd
op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden. Verreweg de meeste
planten en dieren in Nederland die op de Rode Lijst staan,
zijn niet voor niets schaars of zeldzaam. Ze zijn kritisch ten
opzichte van hun leefomgeving en vaak weinig mobiel. Ze
verplaatsen zich niet zomaar, maar blijven gebonden aan die
specifieke omstandigheden. Daarmee krijgt een dergelijk
databestand ook over langere tijd grote waarde.
De digitale opslag van natuurinformatie in een GIS biedt
veel meer. In het GIS kan deze informatielaag gecombineerd
worden met andere Geo-data (bodem, hoogte, water, deels via
internetservices beschikbaar) waardoor op gemeenteniveau
inzicht ontstaat in de verspreiding van belangrijke
natuurwaarden. In zo’n digitale ecologische basiskaart passen
ook de beschermde gebieden (Natura 2000, EHS en andere

natuurelementen), de landschapsstructuur of bijvoorbeeld
monumentale bomen. Dan ontstaat inzicht door overzicht.
Voor groene bureaus zijn vooral de mogelijkheden voor
Geo-analyses interessant. Dit omdat relaties kunnen worden
gelegd met andere geografische data. Naast de voorsorterende
werking die er vanuit kan gaan bij het ontwerpen van nieuwe
plannen en projecten, kan een dergelijk digitaal overzicht als
bouwsteen gebruikt worden bij structuurvisies. Ook kan het
een rol spelen bij het betrekken van de burger bij natuur en
landschap.
Een stap vooruit
Investeren in digitale informatie over natuur en landschap is
meer dan de moeite waard. Het RO-proces verloopt soepeler
en gemeenten kunnen slagvaardiger handelen. Bovendien
biedt het zicht op relaties en patronen die op structuurniveau
voor een gemeente van belang kunnen zijn. Daarmee
krijgen ecologische data een volwaardiger plaats in het
maatschappelijk proces.

inzicht vormt je
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De gegevensmakelaar; mens of machine?
Gegevens in een gemeente zijn soms net een
bord spaghetti: alles loopt door elkaar en er
is veel van hetzelfde. De gegevensmakelaar
ordent de informatie. Dat is even investeren,
maar het levert ook veel op.

in de gemeente helmond kennen we een ongebruikelijke
functie: gegevensmakelaar. misschien klinkt die term
wat vaag en ondefinieerbaar in de oren. laat ik daarom
wat verduidelijking bieden.

Angelique Fierens, gemeente Helmond

Schematisch het volgende overzicht

Een makelaar koopt huizen, verkoopt ze en bemiddelt in
huizenzaken. Een gegevensmakelaar verkoopt en koopt
verder niks, maar probeert wel te bemiddelen. Niet in
huizen, maar in gegevens. Misschien dat dit nog steeds
vaag klinkt. Waar denk je aan bij gegevens? Mensen
hebben een adres, wonen in een huis met een WOZwaarde; ze hebben een hond; rijden in een auto; hebben
een parkeervergunning, zijn aangesloten op de riolering,
enzovoort. Dit zijn allemaal gegevens, die de gemeente
heeft en vastlegt. Dat vastleggen gebeurt op veel plekken
in de organisatie. Jammer dat we vaak dezelfde gegevens
registreren. Als we nu alles één keer vastleggen bij de
bron, dan kunnen alle anderen, die het nodig hebben, de
gegevens gebruiken. Dat is toch veel gemakkelijker, sneller,
duidelijker, eenduidiger en ga zo nog maar even door? Mijn
rol als gegevensmakelaar is om dit geheel op te zetten en
het beheer te organiseren. Met als doel: efficiency in de
breedste zin van het woord.
De bron is in dit voorbeeld een basisregistratie BAG
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en GBA
(gemeentelijke Basis Administratie). Maar het had net
zo goed de kleur van de voordeur kunnen zijn. Als een
gegeven door meer dan één afdeling wordt gebruikt, dan
zorgen we ervoor dat er één bron komt. En één afdeling die
verantwoordelijk is voor die bron: In dit geval het gegeven:
“De kleur van de voordeur”. Alle anderen gebruiken
die bron.
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Waarom een gegevensmakelaar
In het linkerplaatje van het schema zie je dat alles aan elkaar
zit. Dat lijkt meer op een gerecht uit de keuken, bijvoorbeeld
spaghetti, dan op een goed geordende gegevensvoorziening.
In de ‘spaghettisituatie’ moeten heel veel lijntjes onderhouden
en beheerd worden. Én er zijn ook nog lijntjes die alleen sec
informatie versturen.
Het rechterplaatje biedt een smakelijkere oplossing. Gegevens
komen centraal op één punt terecht en worden dan verspreid.
Dat resulteert in veel minder lijntjes of koppelingen. Op zich
kun je denken: ‘Leuk, ik schiet er iets mee op, dat is winst,
maar is het alle investering wel waard? Ik krijg toch hetzelfde
resultaat?’ Dat is niet helemaal waar. Door het op deze manier
te organiseren en in te richten, behaal je nog meer winst.
Bijvoorbeeld: Joost en Patricia zijn net verhuisd. Ze komen aan
de balie om hun verhuizing door te geven. Ze woonden beiden
nog bij hun ouders, maar hebben een nieuwe plek gevonden
aan de Markt 8. De medewerker aan de balie schrijft de mensen
in op het nieuwe adres. Niks mis mee zou je denken. Maar
nu blijkt uit de BAG dat voor het pand twee weken geleden
een sloopvergunning is verleend. Ieder moment kan de
sloophamer gebruikt worden. Dat is een reden om te twijfelen
aan de inschrijving. Want als Joost en Patricia zelfstandig
ingeschreven staan op een adres, kunnen ze huursubsidie
krijgen, een parkeervergunning aanvragen en een uitkering
krijgen. Bij een enkele koppeling (linkerplaatje) komt er geen

extra informatie boven tafel. Met een gegevensmakelaar als
technische applicatie wel. Een groot voordeel bij het gebruik van
een gegevensmakelaar. Al deze slimme verbanden bedenken en
bepalen we de komende tijd. Processen worden geoptimaliseerd
en de eerste slagen worden gemaakt.
Wat zie je van een gegevensmakelaar
Wat nu nog vooral een administratief deel lijkt, geldt uiteraard
ook voor de grafische kant. Alle omgevingsaspecten worden in
beeld gebracht op verschillende afdelingen en op verschillende
manieren. Gelukkig ontstaan er steeds meer standaarden die
het uitwisselen vergemakkelijken. Met DURP als voorbeeld.
Maar ook hier geldt precies hetzelfde als bij Joost en Patricia.
Als we voor het verlenen van bijvoorbeeld een milieuvergunning gegevens nodig hebben van de GBKN, leidingen,
eerder verleende vergunningen, het bestemmingsplan, de
belanghebbenden in de omgeving enz., dan moet dat op één
plek te raadplegen zijn. Een prik of een contour op de kaart
moet alles geven wat nodig is in het proces van het verlenen
van de milieuvergunning.
Wat vraagt een gegevensmakelaar van de organisatie
Om de ruimtelijke gegevens op een eenduidige manier te
benaderen, moet ook op een eenduidige manier moeten worden
getekend. Dat lijkt heel logisch en dat is het ook. De praktijk is
alleen iets weerbarstiger. Medewerkers zullen het overallbelang
ervan moeten inzien. Dat vraagt aanpassingsvermogen van
mensen. Misschien moet je bijvoorbeeld op een iets andere

manier gaan tekenen, krijg je taken erbij of vallen er juist
zaken weg. Soms is het zo, dat iets wat eerst administratief
wordt bijgehouden, nu gewoon grafisch gebeurt. Bijvoorbeeld
in het bepalen van de stemdistricten. Je kunt administratief
bijhouden wie waar moet gaan stemmen en in welk bureau.
Maar wijken veranderen, er kom nieuwbouwwijken bij of
delen van wijken worden gesloopt en vallen weg. Grafisch kun
je een contour tekenen en aangeven hoeveel mensen in dat
gebied wonen en wie dat dan zijn. Kortom niks administratief
bijhouden. Gebruik de kaart als tool. De mensen die gaan
over de stemdistricten moeten dan natuurlijk wel weten dat
dit mogelijk is. Vaak ontbreekt het juist aan die informatie en
kennen de mensen de mogelijkheden niet. Dat informeren,
uitdragen welke mogelijkheden er zijn, je oor te luisteren
leggen en lobbyen in de organisatie, is ook mijn taak als
gegevensmakelaar.
Zoals je tussen de regels door kunt lezen, is de opzet van de
functie van gegevensmakelaar zo divers dat het voor iedereen
in de organisatie wel ergens een raakvlak biedt. Ik doe het niet
alleen voor die of die afdeling. Iedereen heeft er profijt van.
Dat is heel fijn natuurlijk, maar het maakt het aan de andere
kant ook complex. Waar ligt prioriteit, wat doe je wel en wat
niet of nu nog niet, waar zijn de eerste grote winwinsituaties?
Een mooie uitdaging, die nog wel even doorgaat. En de
grootste uitdaging is natuurlijk mezelf overbodig maken. Als
ik dat voor elkaar heb, is mijn werk echt geslaagd en werkt alles
in het hele stelsel van (basis)registraties.
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Samen baat bij Open Data
'Welke Data is van wie en wie gaat het gebruik
betalen'. Het zoeken naar het gebruik van
Open Data is net als 'Samen leren Spelen'.
Succesvol samen spelen is een sociale
vaardigheid die -net als alle vaardighedengeleerd moet worden door de behoefte van
een ander te kunnen inschatten...

Redactie Provero

Wat is Open Data
Dit artikel gaat voor het grootste gedeelte over Open Data. Daar
begint meteen het probleem, want net als met Open Source,
Open Standaarden, Open Streetmap en de Open Overheid heeft
iedereen daar een eigen beeld bij of een oordeel over, dus waar
gaat het eigenlijk over? Juist het feit dat er bepaalde beelden
of zelfs emoties worden opgeroepen bij deze begrippen toont
aan dat het hier niet louter om technische voorzieningen gaat.
Voor een juiste afbakening van het begrip Open Data spelen
recente politieke ontwikkelingen een relevante rol. Donner
heeft op 30 mei 2011 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd
waarin hij zelfs een definitie geeft: “Open data zijn bronnen
van onbewerkte overheidsinformatie die openbaar zijn, waar
geen auteursrecht of andere rechten van derden op berust,
die bekostigd zijn uit publieke middelen, beschikbaar gesteld
voor de uitvoering van die taak, die bij voorkeur voldoen aan
«open standaarden» (geen barrières voor het gebruik door
ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders), en die bij voorkeur
computerleesbaar zijn, zodat zoekmachines informatie in
documenten kunnen vinden.” De brief zelf is ook als Open
Data beschikbaar gesteld in meerdere bestandformaten op de
permanente URL https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
kst-32802-2.html.
Politieke ontwikkelingen rond Open Data
Bij het beschikbaar stellen van gegevens die zijn verzameld door
de overheid spelen er eigenlijk twee modellen een rol. Voor de
beeldvorming noem ik dit even het Angelsaksische model en
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het Rijnlandse model, hoewel de koppeling met deze politieke
begrippen feitelijk maar zwak is. In het Angelsaksische model
is de redenering dat gegevens die de overheid heeft verzameld
openbaar beschikbaar moeten zijn, omdat ze met publieke
middelen gefinancierd zijn. In het Rijnlandse model is de
redenering dat gegevens die zijn verzameld door de overheid
ook onder toezicht van de overheid moeten blijven en alleen
onder voorwaarden worden vrijgegeven, omdat op die
manier de kwaliteit en het juiste gebruik veel beter geborgd
kan worden. Ten gevolge van politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen heeft het Angelsaksische model momenteel
de overhand. Het denken hier wordt overigens vooral
gedreven door publieke verwachtingen en geld. Er wordt van
de overheid verwacht dat gegevens beschikbaar worden gesteld
op internet, omdat dit in de huidige maatschappij haast een
morele norm is geworden. Maar de belangrijkste drijfveer voor
deze ontwikkeling wordt gevormd door de verwachte baten
rond de beschikbaarstelling van Open Data. Deze baten zij
niet alleen financieel, maar met name ook maatschappelijk
zijn van karakter. Door het ontsluiten van gegevens als Open
Data wordt er veel potentieel ontsloten en ontstaan allerhande
mogelijkheden voor innovatie.
Financiering van Open Data
Het gratis en onbeperkt beschikbaar stellen van ruwe gegevens
die veelal met veel geld zijn ingewonnen brengt uiteraard een
discussie rond de financiering met zich mee. Zo op het eerste
gezicht lijkt het toch logisch om geld te vragen voor de gegevens.

Immers, er is al veel belastinggeld gebruikt om de gegevens in
te winnen, en op die manier komt er tenminste nog wat terug
in de Staatskas. Bovendien is het misschien ook wel eerlijker
dat de gebruiker betaalt. Die geniet tenslotte ook de baten van
dit gebruik. Toch ligt het niet zo eenvoudig. Donner haalt zelf
in zijn voornoemde brief de kwestie met veelal ontbrekende
auteursrechten aan: “In de wetgeving over auteursrecht
en aanverwante rechten neemt overheidsinformatie een
bijzondere plaats in. In artikel 15b van de Auteurswet, artikel
8 van de Databankwet en artikel 9a van de Wet op de naburige
rechten is bepaald dat op door de overheid geproduceerde
werken in beginsel geen auteursrecht, databankrecht
of naburig recht berust, tenzij dat recht uitdrukkelijk is
voorbehouden. Hieruit volgt dat overheidinformatie in
beginsel vrij kan worden hergebruikt, tenzij de overheid
dit hergebruik expliciet beperkt. De ratio hiervan is dat
overheidsinformatie in beginsel publiek bezit behoort te zijn.”
Ook in hard financieel opzicht is het niet zo logisch als op het
eerste gezicht lijkt om als overheid geld te vragen voor het
gebruik van de gegevens. Het beschikbaar stellen van Open
Data heeft een groot economisch potentieel. De redenering is
als volgt. Als er relevante gegevens beschikbaar komen, dan zal
dit leiden tot de ontwikkeling van innovatieve toepassingen
die een hoge markwaarde hebben. Van die markt vloeit er
een aanzienlijk deel terug in de Staatskas, in de vorm van
winstbelasting en BTW. Op die manier worden de totale
baten voor de overheid veel hoger dan wanneer de data met
mondjesmaat verkocht wordt aan individuele gebruikers in een

beperkte licentie. De Europese Commissie heeft deze markt in
2006 geschat op €27 miljard per jaar.
Open Data portalen
Waar vind je nu die Open Data? Veel gegevens zijn helemaal
nog niet beschikbaar gemaakt. Maar wat er al wel te vinden
is, is uiteraard ontsloten op internet. Maar daarmee is de kous
nog niet af. Zoeken met een zoekmachine levert pas wat op als
de zoekmachine eerst zelf iets gevonden heeft. Daarom is het
van belang dat de Open Data op een begrijpelijke, correct en
bruikbare manier wordt aangeboden, voorzien van voldoende
metadata. Pas als je als afnemer weet wat de voorwaarden zijn,
wie de eigenaar is, wat de actualiteit is en wat de data precies
betekent, dan kun je er iets mee. Om die reden wordt Open
Data veelal aangeboden via portalen op internet. Relevante
voorbeelden zijn het Nationaal Georegister, het Provinciaal
Georegister en het Open Data portaal van de Nederlands
overheid op data.overheid.nl. Maar er zijn er veel meer.
Ook het portaal met alle officiële bekendmakingen waar de
brief van Donner te vinden is, is een relevant voorbeeld. En
ook index.ruimtelijkeplannen.nl is een belangrijk portaal:
daar vind je in twee muisklikken alle beschikbare digitale
ruimtelijke plannen van Nederland als Open Data.
Samen baat bij Open Data
Het is dan ook geen verrassing dat marktpartijen (zoals
adviesbureaus) hierop inspelen. Zij maken immers dagelijks
gebruik van verschillende soorten (open) data. Het bundelen

van deze data en beschikbaarheid via een paar muisklikken
biedt vele voordelen productieprocessen sneller en efficiënter
te maken. Een van de voorlopers op dit gebied is de Grontmij,
die een portaal heeft ontwikkeld om via internet op
eenvoudige wijze inzicht te geven in verschillende aspecten
in een bepaald gebied (waarden, milieuaspecten), namelijk
RADAR.nieuweplannen.nl.
Ook de redactie van Provero ziet de voordelen en daarom
de actualiteitswaarde. Immers: processen in het voortraject
bij ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden versneld
en risico’s verkleind; de informatie is immers snel en
gebundeld beschikbaar. Hierdoor kan men sneller en
efficiënter werken aan een offerte of product (gebiedsprofiel,
ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplan). Dit levert een
aanzienlijke kostenbesparing op. Door gebruik te maken van
de gegevens voor analyses en nadere onderzoeken en door
daar praktijkkennis aan toe te voegen, wordt een duidelijke
meerwaarde gecreëerd.
Kortom: met de mogelijkheid van het gebruik van Open
Data en het slim daarmee omgaan kunnen adviesproducten
sneller, goedkoper en beter worden geproduceerd. En
daar is iedereen bij gebaat, zowel de adviespraktijk als de
opdrachtgevers (overheden, maatschappelijke organisaties
en particulieren).
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De digitalisering van de ruimtelijke
ordeningspraktijk
In Uitgave 5 -De gemeentelijke digitale RO
praktijk- is een oproep gedaan aan de leden
om interessante gerechtelijke uitspraken
be-treffende de digitalisering door te geven.
Vanwege de toenemende digitalisering zal
immers ook de jurisprudentie toenemen.
Provero geeft u in deze publicatie een
update…

de digitalisering van de ruimtelijke ordeningspraktijk is in 2008 ingezet met de in-werkingtreding van de
nieuwe wet ruimtelijke ordening (wro) en het nieuwe
besluit ruimtelijke ordening (bro). vanaf 1 januari
2010 geldt voor alle ruimtelijke plannen (waaronder
bestemmingsplannen) een plicht tot digitalisering. ook
gelden eisen aan de inrichting en vormgeving ervan en
moeten ze elektronisch beschikbaar worden gesteld.
het was dan ook wachten op de eerste jurisprudentie
van de afdeling over de digitale aspecten van – in
hoofdzaak – bestemmingsplannen. hieronder is een kort
overzicht over de digitale aspecten en bijbehorende
jurisprudentie weergegeven.

Digitale vereisten
De wijze waarop een bestemmingsplan moet worden
vormgegeven, ingericht en beschikbaar gesteld dient vanaf
1 januari 2010 te geschieden overeenkomstig de Regeling
standaarden ruimtelijke ordening 2008 (de Regeling) en de daarbij
behorende Stan-daarden Vergelijkbare BestemmingsPlannen
2008 (SVBP). De grondslag voor deze verplichting is te vinden
in artikel 1.2.6 van het Bro. De Afdeling heeft nog geen jurisprudentie gevormd over het geval dat een bestemmingsplan is
vastgesteld in strijd met de Regeling dan wel de SVBP. Het is dan
ook niet bekend wat de eventuele gevolgen van deze strijdigheid
voor het bestemmingsplan zullen zijn. De Afdeling heeft
overigens wel in een aantal uitspraken geoordeeld dat geen sprake
is van strijd met de Regeling dan wel de SVBP.

Redactie Provero

Voorbereiding bestemmingsplan
Op welke wijze een bestemmingsplan dient te worden
voorbereid is in zijn algemeenheid beschreven in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en meer specifiek in
artikel 3.8 van de Wro. Met betrekking tot de digitale aspecten
is onder andere vastgelegd dat de openbare kennisgeving van
de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan ook
langs elektronische weg geschiedt. Daarnaast is geregeld dat het
ontwerpbestemmingsplan met de hierbij bijbehorende stukken
ook langs elektronische weg beschikbaar moet worden gesteld.
Wat nu precies onder de “hierbij bijbehorende stukken” moet
worden verstaan was in eerste instantie onduidelijk, mede
doordat de formulering van artikel 3.8 van de Wro “met de hierbij
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bijbehorende stukken” afwijkt van de in artikel 3:11, eerste
lid, van de Awb genoemde “met daarop betrekking hebbende
stukken”. De Afdeling heeft aan deze onduidelijkheid een einde
gemaakt door te oordelen dat de formulering “met de hierbij
bijbehorende stukken” uitsluitend ziet op de verbeelding, de regels
en de toelichting bij het (ontwerp)bestemmingsplan, waartoe
ook wordt gerekend de bijlagen die zijn opgenomen bij – en als
zodanig onderdeel uitmaken van – de toelichting en de regels,
zoals een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Het is dan ook niet
verplicht om een milieueffectrapportage, welke geen onderdeel
uitmaakt van het ontwerpbestemmingsplan, via elektronische
weg beschikbaar te stellen. Door deze jurisprudentielijn blijft het
noodzakelijk om voor een volledige informatievoorziening over
het ontwerpbestemmingsplan, inclusief onderliggende stukken
waaronder onderzoeksrapporten, de analoge documenten op het
gemeentehuis te gaan bekijken. Of dat wenselijk is vanuit een
oogpunt van een volledige digitale ruimtelijke ordeningspraktijk
is de vraag.
Gebreken terinzagelegging / publicatie
ontwerpbestemmingsplan
Vanwege de toenemende digitale vereisten aan een
ontwerpbestemmingsplan en te volgen procedure neemt
ook de kans op gebreken in deze fase toe. In de tijd dat de
ruimtelijke ordening nog niet te maken had met enige vorm
van digitalisering hanteerde de Afdeling in beginsel een
vrij strenge jurisprudentielijn betreffende gemaakte fouten
ten aanzien van procedurevoorschriften in de ontwerpfase:
geconstateerde gebreken hadden regelmatig een vernietiging
tot gevolg. De Afdeling redeneerde dat de wettelijke eisen
ter zake van de terinzagelegging en kennisgeving van een
ontwerpbestemmingsplan als minimale waarborgen voor
belanghebbenden dienen te worden beschouwd, waarvan

strikte naleving noodzakelijk is. Deze strenge jurisprudentielijn
is de afgelopen jaren steeds meer door de Afdeling genuanceerd,
waarbij de Afdeling met name het accent legt op de belangen van
belanghebbenden. Indien niet aannemelijk is dat de belangen van
belanghebbenden zijn geschaad wordt in beginsel door de Afdeling
voorbij gegaan aan de geconstateerde gebreken in de ontwerpfase
met toepassing van artikel 6:22 van de Awb. Hierdoor leidt een
fout in de ontwerpfase vaker niet dan wel tot vernietiging van het
bestemmingsplan. Dat dit uitgangspunt eveneens geldt voor de
digitale verplichtingen van een ontwerpbestemmingsplan heeft
de Afdeling in haar uitspraken van 30 juni 2010 en 9 maart 2011
bevestigd.
Elektronische vastlegging en vaststelling
Uit artikel 1.2.3, eerste lid, van het Bro volgt dat bestemmingsplannen via elektronische weg worden vastgelegd en in die vorm
worden vastgesteld. Daarnaast bepaalt het eerste lid dat gelijktijdig
een volledige verbeelding op papier wordt vastgesteld. In een
recente tussenuitspraak , heeft de Afdeling de bestuurlijke lus
(artikel 8:80a Awb ) toegepast. De Afdeling heeft geoordeeld dat
uit het besluit van de raad, dat is genomen naar aanleiding van een
eerdere tussenuitspraak in dezelfde zaak, niet blijkt dat het herziene
bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd en in die
vorm is vastgesteld en dat derhalve sprake is van strijd met artikel
1.2.3, eerste lid, van het Bro. Hierbij is door de Afdeling mede van
belang geacht dat het besluit en de bijbehorende stukken niet op
www.ruimtelijkeplannen.nl zijn terug te vinden. De Afdeling heeft
in deze tussenuitspraak niet gekozen voor vernietiging van het
bestemmingsplan, maar de raad de opdracht gegeven om binnen 8
weken het gebrek in de elektronische vastlegging en vaststelling te
herstellen. Deze tussenuitspraak heeft – in deze vorm - behoorlijke
gevolgen voor de praktijk, zeker als dit de lijn van de jurisprudentie
wordt. Immers: er wordt niet voldaan aan de wettelijke vereisten

en toch wordt de raad in de gelegenheid gesteld het gebrek
te herstellen. Op zich een praktische oplossing, die door
sommigen wellicht zal worden toegejuicht. Maar of we er echt
blij mee moeten zijn en of deze lijn in de toekomst moet worden
doorgetrokken, is maar zeer de vraag. De wettelijke eisen zijn er
niet voor niets en kan niet zo zijn dat de planopsteller steeds in
de gelegenheid wordt gesteld om gebreken bij de vaststelling te
herstellen.

onregelmatigheden na de datum van het bestreden besluit (lees:
na vaststelling van het bestemmingsplan) kunnen de rechtmatigheid van het besluit niet aantasten en kunnen derhalve niet
leiden tot vernietiging van het besluit. Dit geldt in beginsel
eveneens voor de digitale aspecten van een bestemmingsplan, zo
blijkt uit de uitspraak.

Onder bestemmingsplannen wordt eveneens verstaan de overige in artikel 1.2.1.,

1

Discrepantie tussen digitale en papieren bestemmingsplan
Idealiter komt het digitaal vastgestelde bestemmingsplan exact
overeen met het vastgestelde plan op papier. Uiteraard zijn er
verschillen in verschijningsvorm, maar de digitale inhoud van
het plan moet gelijk zijn aan de analoge inhoud. Uit de praktijk
blijkt echter dat verschillen tussen het digitale bestemmingsplan
en de papieren verbeelding daarvan geen uitzondering zijn. Voor
deze gevallen heeft de wetgever in artikel 1.2.3, twee lid, van het
Bro, bepaald dat indien na vaststelling van een bestemmingsplan de inhoud van het langs elektronische weg vastgelegde
bestemmingsplan en die van de verbeelding daarvan op papier
tot een verschillende uitleg aanleiding geeft, de digitale inhoud
beslissend is. Dit uitgangspunt geldt overigens niet voor een
bestemmingsplan waarvan het ontwerp voor 1 januari 2010 ter
inzage is gelegd; in dat geval is de inhoud van de papieren vorm
doorslaggevend. De Afdeling heeft het voorgaande bevestigd in
haar uitspraak van 16 februari 2011.

eerste lid, van het Bro genoemde plannen, visies, besluiten en verordeningen.
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
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ABRvS 28 september 2011, LJN BT 2793 / ABRvS 1 juni 2011, LJN BQ 6830 / ABRvS 1
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juni 2011, LJN BQ 6848
Artikel 3:11, eerste lid, van de Awb luidt als volgt: “het bestuursorgaan legt het
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ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die
redelijkerwijs nodig zijn voor een beoor-deling van het ontwerp, ter inzage”.
ABRvS 2 december 2009, LJN BK 5082
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ABRvS 27 april 2011, LJN BQ 2639
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ABRvS 21 oktober 2000, BR 2001, p. 42 (Bleiswijk) / ABRvS 1 februari 2001, BR 2001,
p. 427 (Delfzijl)
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ABRvS 19 april 2006, LJN AW 2269 / ABRvS 30 januari 2008, LJN BC 3052
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Artikel 6:22 van de Awb luidt als volgt: “een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of
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Onregelmatigheden na vaststelling
De praktijk leert dat, ondanks alle strikt voorgeschreven
regels over de digitale aspecten van een bestemmingsplan,
onregelmatigheden na de vaststelling van een bestemmingsplan
kunnen voorkomen. De Afdeling gaat hier genuanceerd mee
om blijkt uit een recente uitspraak van de Afdeling : mogelijke

ABRvS 30 juni 2010, LJN BM 9688
ABRvS 9 maart 2011, LJN BP 7191. Een ander voorbeeld van jurisprudentie inzake
digitale gebreken van een ontwerpbestemmingsplan betreft: ABRvS 28 april 2011,
LJN BQ 3412
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ABRvS 3 augustus 2011, LJN BR 3989
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Wet Bestuurlijke Lus Awb, Staatsblad 2009, 570, van 1 januari 2010.
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Artikel 8.1.1, eerste en tweede lid, van het Bro
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ABRvS 16 februari 2011, LJN BP 4751
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ABRvS 20 april 2011, LJN BQ 2620
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Multifunctioneel of kunst?

Wie de dag na sinterklaas de televisie aanzet,
ziet een sterk staaltje ‘combineren van digitale
informatie’. Dan begint namelijk de serie
Nederland van Boven.

begin december start het programma nederland van boven.
een programma naar idee van geonovum collega michel
grothe en erik van heeswijk van de vpro, geïnspireerd op de
bbc reeks britain from above. 6 december kunt u de eerste
uitzending bekijken op nederland 1. nederland van boven
maakt patronen zichtbaar waarvan je je in het dagelijks
leven niet zo bewust bent. digitale informatie speelt hierbij
een wezenlijke rol.

Monique van Scherpenzeel, Geonovum

In de ruimtelijke ordening zijn we nu geruime tijd bezig
met digitale, aan een locatie gebonden, informatie. De
ruimtelijke plannen zijn voor iedereen beschikbaar. We
kunnen de data bij de bron(houder) ophalen, of aftappen
van ruimtelijkeplannen.nl. Deze plannen zijn echter
maar een fractie van de digitale informatie die wij allen
produceren en beschikbaar stellen.
Gaat u maar eens na hoeveel informatie over een locatie
beschikbaar is. Gegevens over de ondergrond, wegen,
adressen, inwoneraantallen, luchtkwaliteit, grondsoorten,
bebouwing, vergunningen en bestemmingsplannen. Het
zijn maar enkele voorbeelden. Doordat de gegevens digitaal
beschikbaar zijn, zijn ze eenvoudiger uit te wisselen.
Integratie daarvan is al op verschillende momenten in
de werkprocessen terug te vinden. Zo gebruikt u vaak
verschillende van bovengenoemde kaartlagen als u een
bestemmingsplan opstelt. Samen met het exploitatieplan
stelt u het ontwerp beschikbaar(conform RO Standaarden
2012) . In een aantal gemeenten kunnen burgers online
reageren op bestemmingsplannen. Hun commentaar
wordt digitaal verwerkt. Het plan zien we na vaststelling
weer terug op ruimtelijkeplannen.nl met een uitspraak
van Raad van State. Of we zien de contour van een
omgevingsvergunning, en met één muisklik kunnen we
straks de tekst uit de Staatscourant erbij raadplegen.
In de loop van de tijd, of we het nu willen of niet, is het
werk steeds meer digitaal geworden. Basisregistraties en
landelijke voorzieningen sluiten steeds beter op elkaar
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aan. Soms vraagt dit om (extra) standaardisatie. Soms
resulteert het zelfs in een extra verplichting vanuit de
wetgeving. Maar het is in de ruimtelijke ordening wel zó
succesvol, dat het ministerie van IenM de digitalisering
verder wil doorvoeren. IenM is voornemens om het Bro
zo te wijzigen, dat er alleen nog nadere regels gesteld
worden aan het digitale ruimtelijke plan en niet meer aan
het analoge product daarvan. Daarnaast wordt de nieuwe
omgevingswet ontwikkeld. Deze wet is breder dan de
huidige Wet ruimtelijke ordening en bevat zeker een rol
voor de digitalisering.
Nederland van Boven gebruikt de aanwezigheid van
de digitale informatie in de gehele breedte. Het zal u
waarschijnlijk niet eens opvallen. Maar een serie als
Nederland van Boven is niet denkbaar zonder het
gebruik ervan. De verbeelding van processen, patronen
zijn mogelijk door grote hoeveelheden informatie te
bewerken tot animaties en webtoepassingen. Laat uw blik
verbreden, bekijk de ruimte eens van boven en ervaar
een welhaast nieuwe kunstvorm, die ontstaat uit digitale
locatiegebonden informatie.

de situatie beheers je
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Een nieuwe toekomst voor het maken
van ruimtelijke plannen
Informatie moeten omzetten naar een ander
digitaal formaat, begrenzingen die niet op
elkaar aansluiten: in de toepassing van risico-,
natuur-, archeologie- en bodemkaarten
in ruimtelijke plannen is nog een wereld
te winnen.

digitalisering van bestemmingsplannen heeft grotendeels haar beslag gekregen. alle nieuwe bestemmingsplannen en ook andere ruimtelijke plannen zijn
nu raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
er kunnen plannen voor een bepaald gebied worden
geraadpleegd. en het is een heel handige site om de
voorbeelden als inspiratie te laten dienen. als hiervoor nog een goed trefwoordensysteem kan worden
ontwikkeld, zijn de voorbeelden sneller vindbaar en
hoeft niet steeds het wiel te worden uitgevonden.

Pieter Woudstra, Buro Vijn

Digitalisering van ruimtelijke plannen is geen doel op
zich. Behalve raadpleegbaarheid voor de burger is er
ook het bredere kader van digitalisering van andere
overheidsinformatie, zoals wetgeving, beleidsvoornemens
en dergelijke. Dit is in het bijzonder ook van belang voor
het maken van ruimtelijke plannen.
Bij ruimtelijke plannen is er ook een relatie met
andere digitale ruimtelijke informatie, bijvoorbeeld
de GBKN, het kadaster, de BAG, en de BGT . Zo ligt er
een relatie met geometrisch bepaalde informatie over
omgevingsaspecten. Daarbij kunnen we denken aan
de risicokaart, de natuurkaart, archeologiekaarten,
bodemkaarten, waterkaarten, en veel meer soortgelijke
kaarten over bepaalde omgevingsaspecten. De kaarten
staan allemaal online. Niet alle omgevingsinformatie is al
direct raadpleegbaar op internet. Van geluidsinformatie
is bijvoorbeeld nog niet veel te vinden. Maar dit komt er
beslist nog bij.
De informatie van dit soort kaarten wordt verwerkt in
ruimtelijke plannen. En hier is nog een wereld te winnen.
Al deze gebiedsinformatie wordt op dit moment vooral zo
verzameld en gerubriceerd, zoals dat voor het betreffende
omgevingsaspect het handigst is. Dit maakt deze informatie
wat betreft aard en schaal meestal niet direct toepasbaar bij
het maken van bestemmingsplannen. Nog te vaak moet de
informatie eerst worden omgezet naar een ander digitaal
formaat. Daarbij gaat de exactheid vaak verloren. Ook
sluiten begrenzingen lang niet altijd op elkaar aan.
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Technisch gezien moet het mogelijk zijn om de digitale
informatie over omgevingsaspecten beter te laten
aansluiten op de toepassing binnen bestemmingsplannen
en andere ruimtelijke plannen. Een GIS-applicatie met
bewerkingsmogelijkheden lijkt hiervoor de beste oplossing.
Het ontwikkelen van een gezamenlijke richtlijn kan
helpen bij de modellering van de ruimtelijke weergave van
omgevingsaspecten.
Hierbij moet wel worden bedacht dat de ruimtelijke
informatie over omgevingsaspecten niet alleen verzameld
wordt voor bestemmingsplannen, maar ook voor andere
doeleinden. Hiermee moet afstemming plaatsvinden.
De omgevingsvergunning vereist specifieke aandacht.
Wanneer de ideeën van “Eenvoudig Beter”, het programma
om te komen tot een nieuwe Omgevingswet, vorm krijgen,
zal de omgevingsvergunning een centralere rol krijgen bij
de sturing van ruimtelijke ontwikkelingen.
Daarom is het jammer dat de digitalisering van
omgevingsvergunningen nog niet op zo’n hoog peil staat
als bij ruimtelijke plannen. Bij het digitaal afstemmen
van de informatie over de omgevingsaspecten met
ruimtelijke plannen, moet tegelijkertijd ook voor de
omgevingsvergunning een digitale standaard worden
ontwikkeld, die uitgaat boven het PDF-niveau.
Het ontwikkelen van richtlijnen hiervoor is een eerste
noodzakelijke stap naar een verder toekomstperspectief,
namelijk het integreren van feitelijke informatie over
omgevingsaspecten met de beleidsinformatie van

ruimtelijke plannen.
Deze integratie kan vorm krijgen in een digitale landelijke
Omgevingskaart. Hierop kan alle ruimtelijke informatie
over de verschillende omgevingsaspecten gebiedsgebonden
worden ontsloten. Deze kaart kan dan ook worden
verbonden met de beleidsinformatie van RO-online en
met andere ruimtelijke informatie, zoals het kadaster.
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt de
nodige afstemming tussen verschillende partijen, die
verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en beheren
van informatie.
Een richtlijn voor de digitale weergave van de nu
bestaande en de nog te ontwikkelen deelkaarten
over omgevingsaspecten helpt de praktijk van het
maken van ruimtelijke plannen en het opstellen van
omgevingsvergunningen een stuk verder. Effectief werken,
dienstverlening en kostenbesparing kunnen hierdoor
worden bevorderd. Met zo’n richtlijn kan namelijk een
snellere inhoudelijke totstandkoming van plannen en
vergunningen worden bewerkstelligd. Dit doel wordt
met digitalisering van ruimtelijke plannen op zich al
nagestreefd, maar is nog niet bereikt.
Het ontwikkelen van zo’n richtlijn is niet alleen een zaak
van het werkveld ruimtelijke ordening, maar juist ook van
de werkvelden van de diverse omgevingsaspecten. Deze
werkvelden moeten bijeengebracht worden. Provero kan
hier als vereniging een intermediair voor zijn en het nu
voorliggende boekwerk een bron van inspiratie.

het diepe lokt je
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Burger zijn is ook een vak
Betrokken en bevlogen je beroep uitoefenen
kan energie geven. Dit is bij mij in ieder
geval zo. Betrokken en bevlogen ben ik
ook als ik mijn hobby’s uitoefen. Als mens
projecteer ik ervaringen van mijzelf soms
naar mijn vakgebied. Na het lezen van deze
bijdrage kunt u constateren dat verhuizen
bijna hetzelfde is als ruimtelijke ordening
‘bedrijven’.

de pen doorkrijgen vind ik leuk. voor mij blijkt hieruit
dat er waardering is voor wat mijn bedrijf en ik betekenen voor ruimtelijk ordenend nederland. net als andere
pen-aannemers begint de klus dan pas: wat is interessant
om op te schrijven via deze rubriek? ik houd het dicht bij
mijzelf.

Net als vele andere burgers van dit land heb ik het afgelopen
jaar mijn woning in de verkoop gezet. Met de kennis van nu
had ik een betere periode kunnen kiezen, maar soms overkomt
je iets waarvan je achteraf pas constateert dat het niet heel
handig is. Ik ben er zeker van dat verschillende organisaties in
overheid en bedrijfsleven dit ook hebben geconstateerd over
de implementatie van allerlei wetten. Komt altijd slecht uit om
zeer goede reden(en).

Ewald te Koppele, Dezta
Gedurende de verkoop doe je ervaringen op met een
beroepsgroep die professioneel is of zou moeten zijn. Ik heb
bevindingen gedaan die herkenbaar zijn in ons vakgebied. Laat
ik het zo formuleren: ik zie vergelijkbare positieve en minder
positieve voorbeelden van ons vakgebied bij organisaties die
woningen verkopen.
Gelukkig kwam mijn toen nog aanstaande makelaar direct
bij het eerste gesprek met plaatjes en prints van mijn woning,
de omgeving en (uiteraard) het bestemmingsplan. Hij
stond met 1-0 voor. Een collega-makelaar had daardoor een
achterstand,want hij had deze basale informatie niet paraat.
Vijf minuten googelen, ruimtelijkeplannen.nl bekijken en
klaar zou hij zijn geweest. Ik zal het hele proces niet aan u
ophangen, maar het komt er kort gezegd op neer dat de woning
(mondeling) verkocht is. Het lijkt wel het maken van een
bestemmingsplan. Is de planmaakfase afgerond? Dan is een
volgende fase aangekomen. Deze is in mijn ogen, en zeker
in deze tijden, risicovol: de financiering voor de aanstaande
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draagvlak creeer je
bewoners. En daar gaat altijd wat fout. Als je het hebt over
niet-professioneel werken, dan ken ik een mooi voorbeeld. En
voor de goede orde: het was geen bank die in mijn situatie de
fouten heeft gemaakt. Mijn stelling is dat de huidige banken-,
economische- en zeker de huizencrisis voor een deel aan de
betrokken banken en hun uitvoeringsorganisaties te wijten
is. Kritische vraag aan ons zelf: is de huidige economische
bouwcrisis (mede) te danken aan ons, ruimtelijke ordenaars?
Ik denk dan bijvoorbeeld aan hoge drempels voor inwoners om
een initiatief te nemen, het van het kastje naar de muur sturen
van inwoners met vragen, hoge kosten en lange procedures.
Doen wij met ons allen ons stinkende best om de bouwcrisis
voor ons vakgebied te bestrijden? Ik hoor graag een reactie.
Om mijn privébesognes af te ronden: huis verkocht,
financiering uiteindelijk gelukt en inmiddels verhuisd. Ik ben
volop bezig met wennen aan het nieuwe huis en de nieuwe
omstandigheden. Ik leer nieuwe patronen aan en probeer
ze als automatismen op te pakken. Het lijkt wel of nieuwe
wetgeving over mij is uitgestort en dat ik deze nu aan het
gewennen en gebruiken ben.
En het leuke is, dat ik nu in een tijdelijke woning woon. Met
de aankondiging van de omgevingswet weet ik zeker dat net
ontwikkelde automatismen weer op de schop kunnen. We
houden elkaar goed bezig. Nieuwe omstandigheden leveren
nieuwe kansen op. Benut deze.
Ik geef de pen door aan iemand die enthousiast en met vallen
en opstaan in haar organisatie ruimtelijke ordening bedrijft.

Margo Visser is sinds 2009 betrokken als beleidsadviseur en
coördinator digitalisering bij de Gemeente Zaanstad en heeft
ambitie deze organisatie op een hoger niveau te brengen.
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Terugblik...
Ideeën en meningen uitwisselen, dat was
de grote kracht va de laatste Proverobijeenkomst. Er waren presentaties en
verhalen. Over hoe de gemeente Tilburg
vorm geeft aan e-participatie bijvoorbeeld.
Daar kunnen inwoners vroeg meedenken
over ruimtelijke projecten via de applicatie
‘Virtuoos Tilburg’.

de provero-bijeenkomst die op 8 juni 2011 in het gemeentehuis in apeldoorn werd gehouden, had een andere opzet
dan de vorige bijeenkomsten. naast een aantal inleidingen was er deze keer veel ruimte voor discussies over
verschillende aspecten van het digitale planproces.

Redactie Provero

Plenair programma
Na de opening door Provero-voorzitter Jur van der Velde was
het woord aan Nico Claij en Dirk de Klerk van het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu. Zij schetsten de toekomstvisie
van het ministerie voor de periode tot 2020. De ambities van
het kabinet richten zich in eerste instantie op het inbedden van
delen van de Crisis- en herstelwet (Chw) in Wro en Wabo en
op het doorvoeren van quick wins. Hierbij zijn decentralisatie
en vereenvoudiging de leidraden. Dit proces moet in juli 2012
zijn afgerond. Kernwoorden in dit proces zijn vereenvoudiging
van de wetgeving, verbreding van de digitaliseringsplicht voor
Wabo en Chw en beter gebruik maken van de verschillende
basisregistraties (BAG, BRT, BRK, BGT). Het voorlopige
einddoel: in 2020 is dat álle planologisch relevante informatie
beschikbaar is in RO-Online.
Vereenvoudiging van de RO-Standaarden is ook onderdeel
van de toekomstvisie voor de korte termijn. Monique van
Scherpenzeel van Geonovum ging in haar presentatie in
op het wijzigingsproces en het wijzigingsvoorstel. Naast de
publieke consultatie van het wijzigingsvoorstel heeft het
wijzigingsproces nog een aantal belangrijke mijlpalen. De
eerste concepten van de nieuwe versie van IMRO, STRI en
SVBP worden in augustus 2011 verwacht. Vanaf 1 juli 2012
kunnen de nieuwe standaarden gebruikt worden.
Presentaties; van intergemeentelijke gebiedsgerichte
structuurvisie tot ‘Virtuoos Tilburg’
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Na de plenaire lezingen gingen de aanwezigen naar de
workshops van hun keuze. De meeste workshops werden druk
bezocht en de discussies waren levendig en zéér divers.
De gemeenten Harderwijk (Peter Mulder) en Steenwijkerland
(Joost Huizing) herhaalden hun bijdragen aan het Proverocongres over respectievelijk “De Intergemeentelijke
Gebiedsgerichte Structuurvisie” en “Registratie, inventarisatie
en actualisatie Bestemmingsplannen”.
Peter Mulder ging in op het proces rondom de totstandkoming
van een digitale structuurvisie en alles wat daarbij komt
kijken. Voor Harderwijk was dit de eerste keer dat zij zelf
een structuurvisie heeft gemaakt. Aansluitend ontstond een
boeiende discussie over de verschillen tussen het digitaliseren
van een bestemmingsplan en een structuurvisie en over het
gemis van een goede verbeelding voor structuurvisies op ROOnline.
Bij de presentatie van Steenwijkerland ging het over het
gebruik van GIS en basisregistraties bij het actualiseren van
de bestemmingsplannen van de gemeente. Ook zijn de eerste
contouren geschetst van een nieuw project bij de gemeente.
Bij dit project wordt gekeken of meer afgestapt kan worden
van het sturen op regels en meer gestuurd kan worden op de
kwaliteiten van het gebied. Dit in het licht van de toekomstige
Omgevingswet.
Carry Limpens vertelde in een enthousiasmerende presentatie
hoe de gemeente Tilburg vorm geeft aan e-participatie. Via de
applicatie “Virtuoos Tilburg” kunnen burgers in een vroeg

stadium meedenken over projecten die spelen binnen hun
woonomgeving. De resultaten van de eerste pilots waren
wisselend, maar Carry ziet nog voldoende mogelijkheden
binnen de gemeente. Daarnaast nodigt zij andere gemeenten
uit om ook van deze nieuwe omgeving gebruik te maken.
Rob Harmsen van de gemeente Enschede ging bij
zijn presentatie in op de manier waarop de gemeente
zelfvoorzienend probeert te zijn in digitale media. Hij ging in
op zowel de organisatorische, procesmatige als inhoudelijke
aspecten, die bij de dagelijkse praktijk komen kijken. Het blijft
een kwestie van vallen, opstaan en weer verdergaan.
Levendige discussieworkshops
Naast de presentaties was er deze Provero-bijeenkomst
veel ruimte voor het uitwisselen van meningen, ideeën
en ervaringen in vijf discussieworkshops met de volgende
onderwerpen:
• Digitaal werken:
Digitaal werken is meer dan het plaatsen van een plan op
RO-Online. Dick Takkebos en Fokke Plantinga van Buro
Vijn uit Oenkerk lieten in deze workshop zien dat het zaak
is om ook digitale werkprocessen in te richten rondom
het gebruik van digitale informatie. Bijvoorbeeld bij het
verzamelen en vergelijken van data, de planvorming, de
communicatie (waaronder de sociale media) en de toetsing.
Met name daar zit winst! De deelnemers aan de workshop
waren het erover eens dat voor de huidige generatie digitale

plannen vooral het oude analoge instrument model heeft
gestaan. De verbeelding staat daarbij meer centraal dan
de inhoud. Ruimtelijke instrumenten zijn daardoor wel
digitaal, maar er wordt nog hoofdzakelijk op een analoge
manier mee gewerkt. Digitaal werken betekent ook denken
in digitale structuren. In de workshop werd besproken
wat de consequenties voor het werkproces (en de rostandaarden) kunnen zijn, als niet zozeer vanuit het plaatje,
maar meer vanuit de informatiefunctie van ruimtelijke
instrumenten wordt gedacht.
• Beheer van digitale informatie:
Gespreksleider Rene Kleij had zijn zolder leeggehaald om te
illustreren welke ontwikkeling digitaal werken en digitale
opslag hebben doorgemaakt. De discussie leidde al snel
tot vragen over het archiveren van digitale plannen en het
al dan niet verwijderen van oude planversies van ROOnline en uit je eigen RO-beheerapplicatie. Tot eenduidige
antwoorden leidden deze discussies echter niet.
• Het integrerende karakter van geo-informatie in de digitale RO:
Gespreksleiders Anita Middelkoop en Hennie Genee
hadden een paar stellingen voorbereid waar de aanwezigen
mee aan de slag konden. Zowel in de back- als in de frontoffice blijken er nog steeds veel gemeenten te worstelen
met het beschikbaar stellen of. het snel en eenvoudig
kunnen beschikken over de juiste (geo-)data voor hun
RO-werkzaamheden. Die conclusies deed een van de
aanwezigen verzuchten dat er wat dat betreft de afgelopen
jaren maar heel weinig veranderd lijkt te zijn.

• Digitaliseren in crisistijd:
Waar moet je in deze tijd de focus op leggen en wat kun
je beter even laten liggen? Antoin Buiting en Pieter van
Teeffelen leidden twee discussies over dit onderwerp.
Tijdens deze sessies is gediscussieerd over de financiële
baten en lasten van digitalisering binnen de ruimtelijke
ordening. Juist in bezuinigingstijd lijkt het belangrijk om
een duidelijke visie te hebben over het groeipad zonder
te blijven steken in de wettelijke verplichtingen. Ook is
creativiteit vereist om de goede budgetten te vinden voor
vervolginvesteringen. Denk aan politieke thema’s zoals
dienstbare en elektronische overheid, burgerbetrokkenheid.
Hierbij is de randvoorwaarde dat de gemeentelijke
beleidsmakers voor draagvlak en ondersteuning zorgen.
Tijdens de discussie zijn voorbeelden genoemd en
ervaringen uitgewisseld. Conclusie: niet elke gemeente
komt tot stilstand door de bezuinigingen.
• Beleidsmatige en juridische aspecten m.b.t. de ROS2008:
Hoe bevallen de RO-Standaarden 2008 – en met
name de beleidsmatige en juridische aspecten - in de
praktijk? Met die vraag leidde Jur van der Velde een
niet-technische workshop over de praktijkervaringen
met de standaarden. De deelnemers ervaren geen grote
juridische of beleidsmatige belemmeringen. Bij het
opstellen van de Wro-instrumenten doen zich vanuit
deze gezichtspunten geen grote knelpunten voor. Het
digitaliseren van een structuurvisie is overigens nog
lang geen gemeengoed. De ervaringen zijn beperkt. Dit
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zekerheid zoek je
geldt zeker voor de beheersverordening. Dit instrument
wordt weinig tot niet toegepast. De discussie over de
bestemmingsplanstandaarden sloot op een aantal
punten aan bij de wijzigingsvoorstellen van Geonovum.
Bij het bestemmingsplan doen zich vanuit juridisch en
beleidsmatig oogpunt overigens ook geen wezenlijke
knelpunten voor. Ondanks het uitblijven van bijzondere
aspecten was het leerzaam en leuk om met elkaar op niettechnische wijze over de standaarden te praten.
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Zij zijn al organisatielid …
… en steunen Provero
Rijk
Ministerie van I&M | www.rijksoverheid.nl
Provincie
Provincie Gelderland | www.gelderland.nl
Provincie Groningen | www.provinciegroningen.nl
Provincie Noord-Brabant.nl | www.brabant.nl
Provincie Utrecht | www.provincie-utrecht.nl
Provincie Zuid-Holland | www.zuid-holland.nl
Gemeente
Gemeente Almere | www.almere.nl
Gemeente Amsterdam | www.amsterdam.nl
Gemeente Apeldoorn | www.apeldoorn.nl
Gemeente Arnhem | www. arnhem.nl
Gemeente Assen | www.assen.nl
Gemeente Bergen | www.bergen.nl
Gemeente Bergeijk | www.bergeijk.nl
Gemeente Bladel | www.bladel.nl
Gemeente De Bilt | www.debilt.nl
Gemeente De Wolden | www.dewolden.nl
Gemeente Cranendonck | www.cranendonck.nl
Gemeente Den Haag | www.denhaag.nl
Gemeente Eersel | www.eersel.nl
Gemeente Eindhoven | www.eindhoven.nl
Gemeente Emmen | www.emmen.nl
Gemeente Enschede | www.enschede.nl
Gemeente Groningen | www.groningen.nl

Gemeente Haarlemmermeer | www.haarlemmermeer.nl
Gemeente Harderwijk | www.harderwijk.nl
Gemeente Hengelo | www.hengelo.nl
Gemeente ‘s-Hertogenbosch.nl | www.s-hertogenbosch.nl
Gemeente Hoogeveen | www.hoogeveen.nl
Gemeente Hoorn | www.hoorn.nl
Gemeente Huizen | www.huizen.nl
Gemeente Leiden | www.leiden.nl
Gemeente Meppel | www.meppel.nl
Gemeente Oirschot | www.oirschot.nl
Gemeente Oldebroek | www.oldebroek.nl
Gemeente Oostellingwerf | www.oostellingwerf.nl
Gemeente Oss | www.oss.nl
Gemeente Reimerswaal | www.reimerswaal.nl
Gemeente Reusel - de Mierden | www.reuseldemierden.nl
Gemeente Roosendaal | www.roosendaal.nl
Gemeente Rotterdam (dS+V) | www.rotterdam.nl
Gemeente Utrecht | www.utrecht.nl
Gemeente Utrechtse Heuvelrug | www.heuvelrug.nl
Gemeente Veenendaal | www.veenendaal.nl
Gemeente Zoetermeer | www.zoetermeer
SVI de Kempen | www.kempengemeenten.nl
Stedenbouwkundig Adviesbureau
Amer | www.amer.nl
BRO | www.bro.nl
BugelHajema adviseurs | www.bugelhajema.nl
Buro Vijn | www.burovijn.nl
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Advertenties
Croonen | www.croonen.nl
Grontmij Nederland BV | www.grontmij.nl
Kuiper Compagnons | www.kuiper.nl
OD205SL Stedenbouw | www.od205sl.nl
Ordito | www.ordito.nl
Pardal | www.pardal.nl
PhnX | www.phnx.nl
Pouderoyen Compagnons | www.pouderoyen.nl
Provijn | www.provijn.nl
Royal Haskoning | www.royalhaskoning.com
SAB Adviesgroep | www.sab.nl
Sonsbeek Adviseurs | www.sonsbeek.nl
RBOI Groep | www.rboi.nl
Tauw | www.tauw.nl
Tonnaer Planologie en Stedenbouw BV | www.tonnaer.nl
Wissing | www.wissing.nl
Witpaard | www.witpaard.nl
Adviesbureau digitalisering
Crotec | www.crotec.nl
Dezta BV | www.dezta.nl
Fast-Fox | www.fast-fox.nl
GEOdan IT | www.geodan.nl
GISkit BV | www.giskit.nl
NedGraphics | www.nedgraphics.nl
Nexpri | www.nexpri.nl
ROgeo BV | www.rogeo.nl
Slaglijn | www.slaglijn.nl

Tercera | www.tercera.nl
Viewpoint BV | www.viewpointbv.nl
Overig
Centrum Ruimtelijke Informatiekunde (RUG) | www.rug.nl
fwd concept | www.fwdconcept.nl
Lexnova | www.lexnova.nl
Provijn | www.provijn.nl
Sense Organisatie & Coaching BV | www.sense-organisatie.nl
Veurinc | www.veurinc.nl

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.

“Als je enige gereedschap een hamer is,
ziet elk probleem eruit als een spijker.”
Abraham Maslow

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

Dezta
Voor de
juiste
koers!






Dezta is onderdeel van Roxit (Squit XO). Samen ontwikkelen en
leveren wij software voor ruimtelijke ontwikkelingsprocessen,
waaronder vergunningverlening en handhaving. De Wro- en



Dezta
en Roxit
koppelen
de Wro en
Wabo

maken dagelijks gebruik van onze software. Elke dag geven

• Plannen beheren, ondertekenen

leren en onszelf verbeteren. Wij richten ons primair op het

• Plannen raadplegen en inspraak via RO-Viewer

binnen onze velden en investeren juist in deze tijd actief in

• Ondersteuning van vergunningverlening en

omgevingsrecht. We spelen continu in op de ontwikkelingen



met Dezta Plan

• Wro-procedures en werkprocessen

zij ons nieuwe inzichten en ervaringen. Hierdoor blijven wij



• Opstellen en beheren van planteksten

de Waboprocessen vormen daarbij een belangrijke basis.

Ruim 300 overheden en meer dan 50 particuliere bureaus



Onze Wro- en Wabosoftware:

nieuwe software voor bijvoorbeeld de Omgevingswet.
Hierdoor zijn we het werkveld altijd een stap voor.

beheersen met Plan Monitor

en publiceren met PlanpROces

• Maken en beheren van digitale welstandsnotaʼs
-handhaving met Squit XO

Meer weten? Neem contact met ons op!

Dezta is onderdeel van

-

www.dezta.nl

OD 205

www.od205sl.nl
tel
In de volgende release van NedPlan zullen
de 015 213 1915
aanpassingen als gevolg van de RO Standaarden
2012 worden geëffectueerd.

OD 205

Tevens is er aandacht voor de beheeromgeving
om de procesgang rondom plannen te realiseren, afgestemd op hetgeen hiervoor in IMRO2012
is vastgesteld.

OD 205

SL

SL

OD205SL is een interdisciplinair samengesteld stedenbouwkundig adviesbureau
op het gebied van stadontwerp, digitale
bestemmingsplannen en structuurvisies,
landschapontwerp, inrichting buitenruimte en procesbegeleiding.

OD 205

SL

SL

Bij ruimtelijke plannen is digitalisering www.od205sl.nl
voor ons de standaard. Onze meerwaarde vindt u in een gedegen en persoonlijk
advies, maatwerkoplossingen, een pragmatische aanpak en een grote mate van
flexibiliteit.
Onze frisse manier van zaken-doen
levert u heldere en scherpe offertes op,
een efficiënte aanpak en persoonlijke
inzet gebaseerd op bevlogenheid, verantwoordelijkheid en expertise.

Oude Delft 205
2611 HD Delft

mail@od205sl.nl
www.od205sl.nl
tel 015 213 1915

stedenbouw + landschap

Toegesneden
oplossingen
mail@od205sl.nl
op het brede
vlak van
www.od205sl.nl
stedenbouw,
landschap
en
tel 015
213 1915
ruimtelijke ordening

www.od205sl.nl

NedGraphics BV
Ir. D.S. Tuynmanweg 10 | 4131 PN Vianen | T + 31 (0) 347 32 96 00 | www.nedgraphics.nl

OD 205

Oude Delft 205
2611 HD Delft

Bij NedPlan draait alles
SL
om het
ruimtelijke
plan
OD 205
NedPlan is een procesapplicatie voor het maken
Oude Delft 205
van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke
2611
HD Delft
plannen. De applicatie heeft functionaliteit
om
de plannen te beheren, te controleren en te
mail@od205sl.nl
publiceren naar RO-Online.

SL

Benieuwd naar onze kijk op uw ruimtelijke opgaven? Zorg er dan voor dat we u
leren kennen!

SL

Oude Delft 205
2611 HD Delft
www.od205sl.nl
mail@od205sl.nl
tel 015 213 1915

SL

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 150 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 gedegen 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.

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 efficiënt 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.

Oplossingen. Altijd!

RBOI Groep
adviseurs ruimtelijke ordening

www.burovijn.nl
www.rboi.nl

RBOI Rotterdam
Buro Vijn
RBOI Middelburg

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 kwaliteitstop 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.
Sonsbeek Adviseurs heeft dan ook het opstellen van actuele, digitale, vergelijkbare en daarmee raadpleegbare en uitwisselbare
bestemmingsplannen, structuurvisies en andere instrumenten volgens de RO-standaarden geheel in de vingers. Ook biedt
Sonsbeek Adviseurs diensten aan om de overheden te helpen met de toepassing van de RO-standaarden in hun organisatie.
Sonsbeek Adviseurs, Burgemeestersplein 2, 6814 DM Arnhem, 026-4456255, www.sonsbeek.nl

Omgevingsaspecten als onderdeel
van een integrale datavoorziening...
MIND

the GAPP

...bekijk demo’s van
GAPP’s van Viewpoint
op www.viewpointbv.nl...
Klik op Online Services - Webservice

Door alle online beschikbare omgevingsaspecten als geografische data in een integrale
datavoorziening gestructureerd, gethematiseerd en gebruiksvriendelijk beschikbaar te stellen
zodat ze gecombineerd geraadpleegd kunnen worden, zijn eventuele knelpunten en tegenstrijdige
belangen in een vroegtijdig stadium zichtbaar ten behoeve van een vooronderzoek of quick scan.

info @ viewpointbv.nl
www. viewpointbv.nl
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