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Provero
provero is in de zomer van 2009 opgericht. in november
van dat jaar was de startbijeenkomst. sinds die tijd
heeft provero zes bijeenkomsten georganiseerd en
evenveel publicaties uitgebracht.

Thema’s hiervan waren:
- De digitale agenda
- Digitale structuurvisies
- Wabo- en Crisis en herstelwet
- Digitale dienstverlening aan burgers en klanten
- Digitalisering omgevingsaspecten

Bestuur Provero
Met de goed bezochte bijeenkomsten en de fraaie publicaties
heeft Provero een duidelijke en positieve bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van het vakgebied ruimtelijke
ordening en ICT. Provero heeft menigeen in zijn of haar
werkzaamheden gesteund. Provero is inmiddels in den lande
een bekende vereniging voor degenen die bezig zijn op het
raakvlak van de ruimtelijke ordening en de digitalisering.
Gelukkig weten steeds meer medewerkers van overheden en
bedrijven hun weg te vinden naar Provero.
Provero heeft in het vorige verenigingsjaar voor het eerst
een jaarcongres gehouden. De titel hiervan was ‘De Juiste
Koers’. Het boekwerkje dat u nu leest is gekoppeld aan het
tweede jaarcongres. Titel van dit congres is ‘Verandering van
Koers’. Deze titel is gebaseerd op de vele veranderingen die
op ons afkomen. De tijd staat niet stil. De Koers verandert.
En als de Koers verandert, wil Provero graag haar leden
informeren en bijstaan.
Belangrijke doelstelling voor Provero is dat zij zich wil
blijven ontwikkelen en op een goede manier invulling
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Redactioneel
wil geven aan haar taken. De komende jaren, waarin veel
veranderingen zullen optreden, is er een duidelijke rol voor
Provero weggelegd. De nieuwe RO Standaarden, de nieuwe
Omgevingswet, de integratie met andere werkvelden en de
dienstverlening aan de burger blijven de aandacht op zich
vestigen. Wat dat betreft staan we aan het begin van een
nieuw tijdperk van nieuwe regels, nieuwe instrumenten,
nieuwe inzichten en nieuwe werkwijzen. De digitalisering en
de instrumenten zullen nieuwe vormen aannemen.
De ruimtelijke ordeningswereld verandert snel. Provero
staat open voor de transformatie en wil daarbij haar leden en
andere geïnteresseerden meenemen en ondersteunen in de
komende veranderprocessen. Wellicht hoort er dan ook een
andere ondertitel bij Provero. Provero is dan wellicht niet
meer de vereniging voor ruimtelijke ordening en ICT, maar
voor de leefomgeving en ICT. De ruimtelijke ordening gaat
immers op in de leefomgeving.
Om haar taken goed te kunnen vervullen, is het bestuur van
Provero zich momenteel aan het oriënteren op de toekomst
van Provero. In dit kader worden diverse gesprekken met
partijen uit het werkveld gevoerd. Op basis daarvan zal een
lijn en koers naar de toekomst worden uitgezet. De leden
zullen hierbij een centrale rol blijven vervullen. Provero is
immers een vereniging van en voor haar leden. Primair blijft
de insteek van Provero om haar leden op een goede manier
te blijven bedienen. Dit kan bijvoorbeeld door congressen,

themabijeenkomsten, studiebijeenkomsten, publicaties,
nieuwsbrieven en een interactieve website. De resultaten van
de oriëntatie zullen besproken worden op de eerstvolgende
algemene ledenvergadering in dit najaar.
Het bestuur van Provero vindt het belangrijk om van haar
leden te vernemen aan wat voor activiteiten behoefte is.
Aan alle leden dan ook de oproep om ideeën, suggesties,
tips etc. aan het bestuur door te geven. Totdat er een digitale
faciliteit is welke de mogelijkheid tot interactie biedt, kan
correspondentie plaatsvinden via info@provero.nl.

Langs deze weg bedankt het bestuur een ieder die de
afgelopen jaren mede vorm en inhoud heeft gegeven aan de
activiteiten van Provero en/of de activiteiten van Provero
heeft bezocht. Het bestuur spreekt de hoop uit dat de
vereniging ook in de komende jaren een beroep kan en mag
blijven doen op haar leden en dat de activiteiten van Provero
een positieve bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling
van de leden en van het vakgebied.

Verandering van koers
Dat is de titel van het Provero Congres in 2012. Voordat u
als lezer van deze publicatie de artikelen tot u neemt, willen
we kort ingaan op wat de ‘verandering van koers’ voor de
toekomstige publicaties van Provero betekent. In oktober
2011 is bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) al een tipje
van de sluier opgelicht. Als redactie willen we u als Provero lid
blijven informeren over de vorm en inhoud van de publicaties
die de vereniging uitgeeft. In navolging op het voorwoord
van het bestuur dat de koers en visie van de vereniging moet
worden uitgedragen en dat we aan het begin staan van een
nieuw tijdperk met nieuwe inzichten en werkwijzen, willen
we als redactie de publicaties eens goed onder de loep nemen.
Daarvoor zijn we als werkgroep publicaties druk in de weer
en gebruiken we het kalenderjaar 2012 om tot verbeterde
inzichten te komen. Dat doen we niet alleen, daar hebben we
uw hulp bij nodig. Graag krijgen wij feedback van onze leden.
Door een enquête te koppelen aan het congres willen we meer
inzicht krijgen in de wensen. De oproep aan de leden is dan
ook om analoog of digitaal de verstrekte enquête in te vullen.
Voor de toekomst van de publicaties is de participatie van de
leden van evident belang. Hoewel een groep vrijwilligers de
afgelopen periode enthousiast heeft gewerkt aan de diverse
uitgaven, is het van belang om u als lid meer te betrekken bij
de uitwisseling van informatie.
Onderhavige publicatie is niet in de stijl opgemaakt die u
van ons gewend bent. Voorgaande publicaties hadden vaste

rubrieken, kleur en vorm. Deze publicatie staat voor de
verandering van koers van de nog uit te geven publicaties
en is wat dat betreft vorm vrij. We willen de toekomstige
uitgaven wel de uitstraling gaan geven die u van ons
gewend bent, echter in een nieuw vormgegeven jasje.
Er worden in een Provero jaar twee analoge publicaties
uitgegeven en één digitale. De wijze waarop een digitale
publicatie uiteindelijk wordt uitgegeven is nog niet geheel
duidelijk. Het staat vast dat er nog dit Provero jaar een
digitale publicatie verschijnt in de vorm van een digitale
nieuwsbrief. Echter zijn nog vele andere digitale vormen
denkbaar. Ook hierover buigt de werkgroep publicaties zich
de komende periode.
Bij de ALV in oktober 2012 wordt toegelicht op welke wijze
de verandering van koers in relatie tot de publicaties is
ingestoken.
Klaar om te wenden?
De verandering van koers; we zijn al een tijdje onderweg
op de digitale kanalen. Om onze doelen te blijven halen,
zullen we overstag moeten. De omgeving verandert
immers. De digitale ruimtelijke omgeving wel te verstaan.
Zo weten we bijvoorbeeld al enige tijd dat de wereld niet
plat meer is maar driedimensionaal. Wordt het daarom niet
tijd om dit ook toe te passen binnen het werkveld?
In deze uitgave wordt teruggeblikt op de lessen die we
tijdens de reis hebben geleerd. Zo is gebleken dat tijdens
het publiceren van de enorme golf aan ruimtelijke plannen
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op www.ruimtelijkeplannen.nl wel eens wat averij is
opgelopen. Gelukkig wordt hierop gereageerd door IMRO
2012. Daarnaast hebben we ook in de rechtspraak gezien
dat bepaalde keuzes consequenties kunnen hebben voor de
weerstand die onderweg ondervonden wordt.
Door de processen ook digitaal in te richten kunnen we
de instrumenten effectief toepassen en lijkt het dat we
scherper aan de wind kunnen varen. Zo wordt er een
weergave gegeven van een (precisie)boer die dankbaar
gebruik maakt van ruimtelijke informatiebronnen en
basisregistraties middels zijn zelf ontwikkelde GIStoepassing. Dit is slechts een voorbeeld van één van de vele
toepassingen van de mogelijkheden die we hebben met
de huidige middelen. Nederland van Boven van de VPRO
heeft ons hierin een mooie inkijk gegeven.
Maar de omgeving blijft veranderen, net als de kaders
binnen het domein. Daarom wordt ook de verrekijker
gepakt om te zien wat ons staat te wachten in de toekomst.
Vooral ook omdat we elkaar daar weer gaan tegenkomen, te
midden van de zee aan open data.
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Nieuwe uitgave:
Bestuursrecht en ICT
binnenkort verschijnt het boek ‘bestuursrecht en ict’1
in dit boek worden de vraagstukken die samenhangen
met digitalisering binnen de overheid belicht vanuit
een bestuursrechtelijk perspectief. voor iedereen die
in het bestuursrecht werkt en met de digitalisering
in aanraking komt is dit boek een aanrader. voor het
eerst wordt een aantal interessante onderwerpen
bij een gebracht en in een gezamenlijk kader belicht.
aan het boek hebben acht auteurs meegewerkt. de
eindredactie is in handen van mevrouw mr. dr. m.m.
groothuis m.sc. zij is universitair docent staats- en
bestuursrecht aan de universiteit leiden.

Redactie Provero

In het boek ‘Bestuursrecht en ICT’ komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
- Algemeen bestuursrecht en digitalisering.
Bij dit onderwerp staat de Algemene wet bestuursrecht
centraal. Zo wordt er ingegaan op de eisen welke worden
gesteld aan elektronisch verkeer met de overheid, op de
digitale handtekening en op de tijdstippen van ontvangst
en verzending
- Openbaarheid van bestuur en de gevolgen
van de digitalisering.
Dit onderwerp wordt belicht vanuit een Europeesrechtelijke
context en de Wet openbaarheid van bestuur.
Bijzondere aandacht is er voor de vraag hoe omgegaan
moet worden met verzoeken om informatie en met
de plicht van bestuursorganen om actief informatie
openbaar te maken in een tijdperk van digitalisering.
- Privacy en digitale overheid
Bij dit onderwerp is er bijzondere aandacht voor de
vraag hoe omgegaan moet worden met verzoeken om
informatie en met de plicht van bestuursorganen om
actief informatie openbaar te maken in een tijdperk van
digitalisering.
- Basisregistraties
Dit onderwerp belicht de doelstellingen en uitgangspunten
van de wet- en regelgeving inzake basisregistraties, met
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bijzondere aandacht voor het burgerservicenummer
(BSN), de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA), het nieuwe handelsregister,
de basisregistraties adressen en gebouwen en de
basisregistraties kadaster en topografie
- Juridische kaders hergebruik geografische
overheidsinformatie
Geografische overheidsinformatie blijkt naast gebruik
voor de uitvoering van publieke taken ook geschikt voor
andere doeleinden: het zogenoemde hergebruik van
geografische overheidsinformatie. Dit onderwerp belicht
de wettelijke kaders voor hergebruik van geografische
overheidsinformatie, identificeert mogelijke problemen
waarmee hergebruikers te maken hebben en formuleert
oplossingsrichtingen.

-

toegankelijkheid
vertrouwelijkheid
integriteit
authenticiteit
flexibiliteit
transparantie

Het is goed om kennis van dit boek te nemen. Het plaatst
de digitalisering, waarmee wij in de praktijk zo druk
bezig zijn, in een breder kader en benoemt zaken waar we
vanuit de praktijk net even niet hadden gedacht. Het boek
is een goede mix van theorie en praktijk en het is plezierig
geschreven.

- Digitalisering binnen de ruimtelijke ordening
Dit onderwerp belicht de digitalisering in de Wet
ruimtelijke ordening (Wro), alsmede de digitalisering
in aanpalende wetgeving, zoals de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en
herstelwet (Chw).
De onderwerpen van het boek worden aan elkaar
verbonden door het thema ‘eisen van een behoorlijk ICTgebruik’. Dit zijn de eisen die gezamenlijk een normatief
kader vormen voor de digitale overheid. Het betreft:

1

ISBN: 978-90-12-38620-3. ISBN ebook: 978-90-12-38751-4. Sdu Uitgevers bv,

Den Haag, 2012
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De spagaat in de praktijk
het digitale ruimtelijke plan is het authentieke plan.
bij twijfel tussen de digitale versie en de analoge
versie gaat de digitale versie voor. nog niet zo lang
geleden was dit baanbrekende wetgeving. de jurisprudentie zou ons leren of goed gebruik van het digitale
plan in de praktijk ook werkzaamheden en inzichten
zou veranderen. maar is de ruimtelijke ordening
praktijk nu anders gaan werken en als dat zo is, hoe
hebben de ro standaarden daar dan aan bijgedragen?

Monique van Scherpenzeel, Geonovum

doelgericht ben je

Sinds twee jaar wisselen gemeenten, provincies en het
rijk hun ruimtelijke plannen digitaal uit: ze stellen ze
beschikbaar en raadplegen ze op de wettelijk verplichte
manier. Dat dit nog niet altijd goed gaat blijkt soms uit
de telefoontjes die de helpdesk RO-Online ontvangt: er
blijkt de verkeerde versie van een bestemmingsplan op
ruimtelijkeplannen.nl te staan. “Kan de helpdesk dit eraf
halen en in plaats daarvan de door de beller gesuggereerde
juiste versie plaatsen?”
Het werken met gestandaardiseerde ruimtelijke plannen
zorgt ervoor dat omissies in standaarden en wetgeving
aan het licht komen. Het tonen van een onherroepelijk
plan is daar een voorbeeld van. Met de RO Standaarden
2008 in combinatie met huidige Wro/ Bro blijkt dat het
niet goed mogelijk is een onherroepelijke versie van een
plan beschikbaar te stellen. Geonovum en het ministerie
van Infrastructuur en Milieu hebben dit signaal uit de
praktijk opgepakt. Resultaat is onder andere een nieuw
manifest (overzicht van ruimtelijke instrumenten van die
bronhouder, door die bronhouder beschikbaar gesteld)
in de RO Standaarden 2012. Daarnaast wordt het Bro
naar verwachting dit jaar aangepast waarin duidelijker is
aangegeven wanneer wat digitaal moet in de procedure.
Zo zal bijvoorbeeld de gerechtelijk uitspraak niet in
het bestemmingsplan worden verwerkt, maar dient de
uitspraak digitaal conform de RO Standaarden naast
het bestemmingsplan beschikbaar te worden gesteld in
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het met de nieuwe standaarden geïntroduceerde dossier.
De bronhouder van het bestemmingsplan, veelal een
gemeente, houdt het vastgestelde plan beschikbaar
en stelt een gebiedsgericht besluit beschikbaar. In het
manifest valt de status van het dossier (de procedure)
van het bestemmingsplan ‘vastgesteld’ gevolgd door
‘deels onherroepelijk in werking’ te lezen. De website
ruimtelijkeplannen.nl zal vanaf juli 2012 ook de inhoud
van deze nieuwe manifesten gaan weergeven. Aan de
bronhouder dus om de actualiteit van het getoonde
ruimtelijke instrument bij te werken. Niet de helpdesk
RO-Online.
Het werken in de praktijk nu met de digitale ruimtelijke
plannen verschilt niet wezenlijk met de wijze van een
paar jaar geleden. Maar door het verplicht gebruik van de
RO Standaarden blijkt dat de standaarden wel nog beter
op die praktijk kunnen en soms moeten aansluiten. De
standaarden zijn tenslotte ondersteunend aan het RO
werkveld. En daar zit nu de spagaat. Enerzijds moet zoveel
mogelijk gestandaardiseerd (‘geregeld’) worden, anderzijds
zoekt de praktijk alle mogelijk manieren om ‘eigen’
standaarden te gebruiken. Structuurvisies in de vorm van
plancontour met pdf en een ‘parapluplan’ die een wijziging
in x-aantal plannen moet doorvoeren zijn voorbeelden
die tot de verbeelding spreken. Jarenlange ervaring en
jurisprudentie met het analoge bestemmingsplan dient
daarbij als ‘gulden regel’ hoe in het geval van een digitaal
ruimtelijke instrument met een situatie moet worden
omgegaan.

In de afgelopen twee jaar zijn er verschillende
werkafspraken door Geonovum gepubliceerd.
Werkafspraken om de praktijk wegwijs te maken bij
onduidelijkheden, discrepanties of fouten in de RO
Standaarden. Of juist om de weg naar een nieuwe
versie van de RO Standaarden in te slaan. Denk daarbij
aan de omgevingsvergunning om af te wijken van het
bestemmingsplan (het voorvoormalig Wro projectbesluit).
Een andere werkafspraak zorgde ervoor dat vormvrije
plannen niet meer in grijstinten maar in meest
uiteenlopende kleuren en symboliek zichtbaar werden.
Was dit met de werkafspraak alleen voor de instrumenten
van provincies en het rijk, met de RO Standaarden 2012 is
het voor het gemeentelijke structuurvisies ook mogelijk ze
van kleuren, vormen en patronen te voorzien. Gemeenten
hoeven niet meer te kiezen voor de plancontour en pdf
omdat de structuurvisie grijs zou worden afgebeeld. Nu de
structuurvisie in kleur kan worden gemaakt, komt dit het
raadplegen in de interactieve raadpleging ten goede. Met
dank aan de praktijk.
Wanneer tijd, ruimte en een voortrekker een rol spelen
is er een groei in het werkproces en verandering van
activiteiten waargenomen de afgelopen jaren. Zijn deze
factoren niet aanwezig, dan wil de praktijk zich nog wel
eens verliezen in het jarenlange ritme van plannen maken
en het digitaliseren daarvan. Wilt u het plan inzien? Dat
kan op dit adres, met deze openingstijden. Digitaal? Hier
is een pdf. Daar kan natuurlijk geen standaardisatie en
vernieuwde regelgeving tegenop.
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RO Standaarden:
keuzen voor gemeenten
vanaf 1 juli van dit jaar kunt u werken met de nieuwe
ro standaarden, vanaf 1 juli volgend jaar is dat
verplicht. de verwachting is dat de invoering van
de nieuwe ro standaarden geen problemen met zich
zullen meebrengen. de wijzigingen zijn relatief klein en
eenvoudig van aard en veelal technisch op te lossen.

Toch komen er enkele vragen op de gemeenten af die ze
zullen moeten beantwoorden. De meest belangrijke zijn:
– wel of geen gebruik maken van de objectgerichte
planteksten?
– wel of geen gebruik maken van de beschikbare 		
verbeelding voor vormvrije plannen?
– hoe om te gaan met dossiers?
– hoe om te gaan met de analoge verbeelding?

Fokke Plantinga
Hieronder gaan we in op deze vragen.
Objectgerichte planteksten
De gemeenten kunnen straks gebruik maken van de
Praktijkrichtlijn voor Planteksten (PRPT2012). Deze
praktijkrichtlijn beschrijft de wijze waarop objectgerichte
planteksten kunnen worden opgebouwd en uitgewisseld
binnen de RO Standaarden 2012. De praktijkrichtlijn
vormt een toelichting op het IMRO2012 voor Planteksten.
Objectgerichte teksten zijn gewone teksten, die op een
slimme manier in stukken (objecten) zijn verdeeld.
Bij objectgerichte planteksten worden planteksten
opgeknipt in stukken zoals hoofdstukken, paragrafen
en subparagrafen of artikelen, leden en subleden.
Uitgangspunt is dat ieder object (stuk) zelfstandig
leesbaar is, een titel heeft, begint met een hoofdletter
en eindigt met een punt. Dit helpt de lezer, zeker als de
plannen via het internet worden ontsloten waarbij vaak
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fragmentarisch door de tekst kan worden genavigeerd.
Toepassing van IMROPT2012 en deze praktijkrichtlijn
is binnen de RO standaarden 2012 onder voorwaarde
verplicht. Het is ook toegestaan om teksten in HTML en
PDF beschikbaar te stellen. Op het moment dat er wordt
gekozen voor objectgerichte planteksten is het verplicht
IMROPT2012 toe te passen.
Het werken met objectgerichte planteksten biedt echter een
aantal voordelen:
- objectgerichte teksten maken volledig uitwisselen
mogelijk;
- objectgerichte teksten kunnen dienen als basis bij
herzieningen;
- objectgerichte teksten zijn beter toegankelijk;
- objectgerichte planteksten hebben één bron en vele
verschijningsvormen;
- objectgerichte planteksten kunnen fungeren als ingang
tijdens het raadplegen van een ruimtelijk plan.
Veel nadelen aan het werken met objectgerichte
planteksten zijn er niet. Wel zal de praktijk moeten wennen
aan het werken met objectgerichte planteksten. Het vergt
een omslag in denken en doen bij de schrijvers van deze
teksten. De teksten zullen veelal op een andere manier
moeten worden opgebouwd. Zeker bij structuurvisies zal
dit het geval zijn.

Gelet op de voordelen van objectgerichte planteksten
en vanuit een goede raadpleegbaarheid, verdient het
aanbeveling om met deze teksten te gaan werken.
Verbeelding vormvrije plannen
Ook in de nieuwe RO Standaarden is er geen standaard
vergelijkbaarheid voor het verbeelden van structuurvisies
of andere vormvrije plannen. Bij een structuurvisie,
provinciale verordening of AMvB is het met de nieuwe
RO Standaarden wel mogelijk om informatie over de
kleur, patroon en de opbouw van de verbeelding (kaart)
op te nemen. De ontvanger kan daardoor uit het IMROgecodeerde ruimtelijke plan opmaken in welke kleuren en/
of patronen of in hoeveel kaarten het ruimtelijk plan moet
worden weergeven. Het attribuut dat hiervoor door de
bronhouder moeten worden gebruikt is ‘cartografieInfo’.
Dit is een samengesteld attribuut bestaande uit de
attributen kaartnummer, kaartnaam en symboolcode.
De toepassing is facultatief. Overheden kunnen dus voor
deze verbeelding of voor een eigen verbeelding kiezen.
Directe voor- en nadelen zijn er niet. Het is meer een keuze.
Dossiers
Iedere bronhouder heeft conform de STRI2012 één actueel
Manifest beschikbaar op een via het internet toegankelijk
webadres. In het manifest is ordening aangebracht met
behulp van dossiers. In een dossier zijn één of meerdere
ruimtelijke plannen opgenomen. Het dossier is daarmee

het ordenend element in het manifest waarbinnen alle
ruimtelijke instrumenten met een identiek dossiernummer
worden geplaatst. Bij het plaatsen van plannen in dossiers
wordt de stelregel gehanteerd dat ieder ruimtelijk plan dat
een zelfstandige Wro, Awb of Wabo procedure kent, een
eigen dossier kent. Gerechtelijke uitspraken komen op basis
van deze stelregel in het dossier van het bestemmingsplan
(of andere ruimtelijk plan) waar zij bij horen. Wijzigingen,
uitwerkingen en omgevingsvergunningen komen in een
apart dossier en kunnen, indien dit van toepassing is,
direct verwijzen naar een plan waar dit betrekking op
heeft. Voorbereidingsbesluiten en bestemmingsplannen
kunnen in hetzelfde dossier worden opgenomen.
Het is technisch gezien in alle gevallen mogelijk om
bepaalde instrumenten niet in één dossier te plaatsen. Het
dossiernummer is hierbij sturend: plannen met hetzelfde
dossiernummer komen per definitie in hetzelfde dossier,
plannen met een verschillend dossiernummer komen
per definitie in verschillende dossiers terecht, maar
de keuze van dossiernummer is aan de gebruiker. Een
dossiernummer is gelijk aan het identificatienummer (idn)
zonder de versie-code. Dit betekent het gedeelte van het
identificatienummer tot en met het koppelteken (bijv. ‘NL.
IMRO.0000.IMAM2012-‘). Veel bronhouders hebben al
afspraken over de inrichting van het identificatienummer
vastgelegd. Doordat het nu mogelijk is om bijvoorbeeld een
voorbereidingsbesluit en de gerechtelijke uitspraken in
hetzelfde dossier op te nemen als het bestemmingsplan, kan

het nodig zijn de afspraken aan te passen. Het is belangrijk
dat een bronhouder een duidelijke en heldere keuze maakt
over de inrichting van de dossiers.
Analoge verbeelding
In de Regeling standaarden ruimtelijke ordening
(Rsro) is vastgelegd dat de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen (SVBP2012) de norm is voor
de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. De
Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplan Kaart
(PRABPK2012) is een aanvullende, niet wettelijk vereiste
richtlijn naast de SVBP2012. Het is niet verplicht deze
praktijkrichtlijn te gebruiken voor het maken van
de analoge bestemmingsplan kaart. In het geval deze
praktijkrichtlijn wel wordt gebruikt, wordt geadviseerd
de voorschreven werkwijze te hanteren. In de nieuwe RO
Standaarden is de verbeelding van de analoge plankaart
vrij. Een gemeente kan en mag een analoge kaart van een
bestemmingsplan een eigen verbeelding geven.
Belangrijk verschil tussen de Praktijkrichtlijn Analoge
Bestemmingsplan Kaart is dat de eerste zich richt op de
analoge plankaart van het bestemmingsplan, terwijl de
SVBP2012 zich richt op het digitale bestemmingsplan als
geheel. De Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplan
Kaart is inhoudelijk gelijk aan de ‘oude’ analoge
verbeeldingsafspraken van de SVBP 2008 en afgestemd
op de doorgevoerde wijzigingen in SVBP 2012. Gelet op
de wens om vergelijkbare plannen, zowel digitaal als
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analoog, verdient het aanbeveling de Praktijkrichtlijn toe
te passen. Hierdoor ontstaat er ook geen breuk met het
verleden. Daarnaast zijn we de afgelopen periode gewend
geraakt dat de digitale uitvoer van de analoge verbeelding
direct voldeed aan de RO Standaarden 2008. Om het
maakproces zo min mogelijk te vertragen verdient het ook
de aanbeveling de praktijkrichtlijn toe te passen.
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De digitalisering van het bestuursprocesrecht: de (juridische) praktijk

inzicht vormt je

in 2004 is met de wet elektronisch bestuurlijk verkeer
een eerste aanzet gegeven om in de algemene wet
bestuursrecht regels op te nemen voor het elektronisch
verkeer van en naar bestuursorganen. in de loop
der jaren is de digitalisering steeds verder opgerukt
en de ambitie is dat wezenlijke publiekrechtelijke
documenten voor iedereen via het internet toegankelijk zijn. bovendien is de mogelijkheid geschapen om
bijvoorbeeld digitaal bezwaar te maken. in dit artikel
gaan wij in op een aantal recente ontwikkelingen in
het kader van de digitalisering, kijkend door de bril van
onze advocatenpraktijk. wij staan stil bij enkele (maar
lang niet alle) ontwikkelingen in de jurisprudentie ten
aanzien van het per e-mail bezwaar maken, de publicatie
van besluiten en digitale bestemmingsplannen.

Per e-mail bezwaar maken
Het is theoretisch gezien mogelijk om digitaal bezwaar te
maken. Dit leidt in de praktijk niet zelden tot problemen.
Een bericht kan immers alleen elektronisch naar een
bestuursorgaan worden verzonden voor zover het
bestuurorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend [artikel 2:15 lid 1 Awb]. Uit het openstellen van een
algemeen e-mailadres of het algemene vragenformulier mag
niet worden afgeleid dat bezwaarschriften langs dezelfde weg
kunnen worden ingediend.1 Er zal meer expliciet aangegeven
moet worden of bezwaar via de elektronische weg mogelijk is.
Uit een automatisch aangemaakt e-mailbericht van bijvoorbeeld een gemeente, mag dus niet worden afgeleid dat een
handhavingverzoek langs de elektronische weg kan worden
ingediend. 2 Het verdient dus aanbeveling om bezwaar bij
twijfel ook via de klassieke weg in te dienen.

Mr. Robert Wannink & mr. Rutger Boogers,
Bogaerts & Groenen advocaten

Als de mogelijkheid van digitaal bezwaar open staat, dan
gelden uiteraard nog steeds de eisen van artikel 6:5 lid 1 Awb
[vereisten waar een bezwaarschrift aan moet voldoen]. Zo
zal het voor de ontvankelijkheid van per e-mail verzonden
bezwaren wel duidelijk moeten zijn van wie de bezwaren
afkomstig zijn. In de rechtspraak is aan de orde geweest de
situatie waarin de bezwaarmaker per e-mail bezwaar maakte
maar de e-mail afkomstig was van het e-mailaccount van een
ander en de naam van de bezwaarmaker ontbrak. De e-mail
was vervolgens niet ondertekend en bevatte slechts het adres
van de bezwaarmaker. Uit deze e-mail kon volgens de rechter
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niet worden afgeleid dat de bezwaren afkomstig waren de
bezwaarmaker.3 Hoewel de naam van de bezwaarmaker in
elk geval een vereiste is voor een ontvankelijk bezwaar, geldt
dat te meer voor bezwaren die per e-mail zijn verzonden.
Niet is uitgesloten dat de e-mailaccountant immers niet
is te herleiden tot de naam van de bezwaarmaker of juist
verwijst naar een ander. Des te meer een aandachtspunt
om in de inhoud van de e-mail kenbaar te maken wie de
bezwaarmaker is.
In de praktijk blijkt het op schrift gestelde bezwaar nog
steeds het uitgangspunt te zijn. Zeker in de juridische
dienstverlening waarin de consequenties van een nietontvankelijk bezwaar groot kunnen zijn. Voor advocaten
geldt een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er
voor velen van hen nog geen drempel is om wezenlijke
documenten via de elektronische snelweg te versturen.
Zeker nu blijkt dat websites allesbehalve waterdicht zijn.
De vraag kan worden gesteld of een per e-mail ingediend
bezwaar‘schrift’ een bezwaarschrift is als bedoeld in artikel
6:11 Awb. Over deze vraag mocht de rechtbank Amsterdam
zich eind 2011 buigen. De rechtbank overwoog dat een per
e-mail ingediend bezwaarschrift geen bezwaarschrift is als
bedoeld in artikel 6:4 Awb. Dat de per e-mail ingezonden
tekst kan worden geprint, maakt niet dat de e-mail zelf ook
voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste. De rechtbank
baseert zich onder meer op de bijzondere wettelijke regeling

die in de artikelen 2:13 en verder van de Awb is opgenomen
voor elektronische berichten. Indien die berichten wel
zouden worden gezien als schriftelijk, zou aan die bijzondere
wettelijke regeling de grondslag komen te ontvallen.4

er feitelijk in dat we terug zijn bij af: een bezwaarschrift
aangetekend en per post verzenden. Overheidsinstellingen
zouden zich bij bewust moeten zijn van deze gevolgen indien
het gebruik van de fax stopt.

In bovengenoemde procedure had het bestuursorgaan niet
uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat de elektronische weg
van bezwaarschriften is geopend. Indien een bezwaarschrift
per e-mail wordt verzonden, zonder dat die mogelijkheid
door het bestuursorgaan is gegeven, is ook een beroep op
artikel 6:6 Awb niet mogelijk. Dat betekent eens te meer
dat men zich ervan moet vergewissen of er überhaupt een
mogelijkheid is van het digitaal versturen van bezwaren.

Publicatie besluiten en bestemmingsplannen
Ten aanzien van de publicatie van besluiten biedt
het internet nieuwe kansen. Vanuit de juridische
beroepspraktijk hebben veel juridische dienstverleners
immers met regelmaat te maken met bestemmingsplannen,
structuurplannen, voorbereidingsbesluiten etc. Veelal
worden dergelijke documenten nog opgevraagd bij de
bestuursorganen. In de regel worden de documenten op
verzoek keurig aangeleverd, maar niet zelden wordt ook
gewezen op het feit dat het betreffende bestemmingsplan
ook op de website van de gemeente is gepubliceerd alsmede
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als het om bijvoorbeeld
bestemmingen gaat die voor het buitengebied gelden, is het
vaak een enorme puzzel om de gewenste informatie op het
beeldscherm te krijgen. Maar blijkt ons nog vaak dat www.
ruimtelijkeplannen.nl onvolledig is en dus nog niet het
vertrouwen krijgt als informatiebron.

Uit de praktijk volgt ten aanzien van het digitaal verzenden
van bezwaarschriften een wisselend beeld. Bij veel
overheidsinstellingen, met name ‘lagere’ overheden, wordt
ter vervanging van de fax veelal een algemeen e-mailadres
geopend. Indien een e-mail wordt verzonden ontvangt
de verzender in de regel een ontvangstbevestiging. Dat
betekent echter niet dat bezwaarschriften per e-mail kunnen
worden verzonden. Daartoe is een explicieter mededeling
vereist. Bovendien betekent het feitelijk een verschraling
van de mogelijkheden om bezwaar in te dienen, terwijl
de digitalisering van het bestuursprocesrecht juist beoogt
het bestuursprocesrecht efficiënter te maken. Met de
vervanging van de fax door een algemeen e-mailadres lijkt
juist het tegenovergestelde te worden bereikt. Dat resulteert

De ervaring leert dat de digitale informatievoorziening
vaak niet toereikend is als er planregels ten aanzien van een
concreet adres opgevraagd worden. Dat zal ongetwijfeld
nog met het ontwikkelstadium te maken hebben en over
een aantal jaren geen probleem meer zijn. Professionele

dienstverleners weten dan wel de weg om alsnog het doel
te bereiken maar voor burgers kan dat betekenen dat zij de
zoektocht staken. Een dergelijk systeem werkt ons inziens
alleen als het optimaal functioneert, waardoor in ieder
geval ook op adresniveau de bestemming met de daarop van
toepassing zijnde regels met een druk op de knop inzichtelijk
zijn. Dat geeft bovendien ook het vertrouwen dat
www.ruimtelijkeplannen.nl volledig is.
Soms stuiten gebruikers van digitaal gepubliceerde
bestemmingsplannen op discrepantie tussen de op papier
beschikbaar en het elektronisch beschikbaar gestelde
bestemmingsplan. Een voorbeeld. Onlangs mocht de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich
buigen over deze vraag. Indien na vaststelling van een
bestemmingsplan de inhoud van het langs elektronische weg
vastgelegde bestemmingsplannen en die van de verbeelding
daarvan op papier tot een verschillende uitleg aanleiding
geldt, is de eerstbedoelde inhoud beslissend [artikel
1.2.3 lid 2 Bro]. Het langs elektronisch weg vastgelegde
bestemmingsplan prevaleert dus. Overigens geldt dat niet
voor de bestemmingsplannen van voor 1 januari 2010.
Over de discrepantie tussen de analoge verbeelding en de
digitale verbeelding schrijft annotator De Haan het volgende:
‘’(…) Het spreekt voor zich dat deze problematiek betreffende wat
tot een bouwvlak behoort met name speelt bij analoge plankaarten
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Benutten van Geo-ICT en 3D GIS in RO
met dikke lijnen en een grote schaal. Tegenwoordig is echter ook
een digitale verbeelding voorgeschreven. Voor zover de digitale
verbeelding tot een andere conclusie leidt dan de analoge verbeelding
gaat de digitale verbeelding voor (art. 1.2.3 lid 2 Bro). De digitale
verbeelding geeft de mogelijkheid ter plaatse in te zoomen (bijv. via
www.ruimtelijkeplannen.nl). De inzoommogelijkheden op die website
zijn echter beperkt. Een aparte plankaart als pdf-file geeft ook geen
volledige duidelijkheid omdat bij het inzoomen op een gegeven moment
de dikte van de bouwvlakgrens een rol gaat spelen. Wel is dit natuurlijk
nauwkeuriger dan een analoge plankaart met grote schaal. Nog meer
duidelijk of het bouwplan binnen het bouwvlak valt, kan worden
verkregen indien de vergunningaanvraag langs elektronische weg
wordt ingediend (art. 4.1 lid 1 Bor). De tekeningen bij het bouwplan
moeten als pdf-file verzonden worden (art. 1.4 lid 1 onderdeel d Mor).
Als met bijvoorbeeld tekeningprogramma Autocad een bouwtekening
wordt gemaakt en daarvan een pdf-file wordt ingediend bij de
aanvraag, kan met grotere nauwkeurigheid bepaald worden of het
bouwplan binnen het bouwvlak valt. Toch moet niet te veel verwacht
worden van art. 1.4 lid 1 onderdeel d Mor. Dit artikel schrijft slechts
voor dat een pdf-file verzonden moet worden. Dat betekent naar
mijn mening echter niet dat het niet is toegestaan om een scan van
een analoge tekening in te dienen, waarmee minder nauwkeurig
de precieze omvang en positie van het bouwplan ten opzichte een
bouwvlak is vast te stellen. Zo kan nog steeds een discussie gevoerd
worden met betrekking tot dikke lijnen die op de bouwtekening zijn
aangegeven zoals in ABRvS 10 september 2008, BR 2008/186, met noot.
E.T. de Jong. (...). Met andere woorden, in dit digitale tijdperk zijn
nog steeds discussies mogelijk met betrekking tot lijnen en afstanden

op tekeningen en kaarten. In zoverre blijft de onderhavige uitspraak
relevant. Overigens kan een aanvrager natuurlijk ook ervoor
kiezen om een versie van die Autocadtekening mee te zenden die niet
geconverteerd is naar een pdf-file. Een dergelijke tekening kan worden
ingezoomd zonder dat lijndiktes een rol gaan spelen. Die versie van
de tekening kan dan over de digitale blauwdruk van de verbeelding
(voorafgaand aan de conversie naar pdf) gelegd worden waarmee
met zeer grote nauwkeurigheid bepaald kan worden of het bouwplan
binnen het bouwvlak van de verbeelding valt.’’
Afsluiting
Resumerend kan worden gesteld dat de digitaliseringslag
in de praktijk nog gemaakt moet worden. Vaak wordt toch
nog vertrouwd op de klassieke communicatie instrumenten.
Zowel de perfectionering van de digitale mogelijkheden
als de aanpassing van het gedrag van de professionele
beroepsbeoefenaren in het bestuursprocesrecht heeft
nog tijd en sturing nodig.

1

Zie bijvoorbeeld ABRvS 3 december 2008, LJN: BG5897.

2

ABRvS 9 april 2008, LJN: BI0394.

3

CRvB 3 februari 2010, AB 2011, 88

4

Rb. Amsterdam 3 november 2011, LJN: BU5281.

door te combineren, door buiten binnen te brengen
en andersom
de digitalisering van ruimtelijke ordeningsprocessen is in
volle gang. dit wordt inmiddels ook vanuit de vraagkant door de overheid bevestigd. bijvoorbeeld door de
vernieuwing van het omgevingsrecht, het stelsel van
basisregistraties (zoals de basisregistratie grootschalige topografie) en de actualiseringsverplichting voor
bestemmingsplannen. in nederland speelt het vernieuwde
omgevingsrecht. dit vervangt vele wetten en regelingen.
de wetgeving was vaak versnipperd en miste samenhang.
ro-projecten zijn tegenwoordig vaker gebiedsgericht.
en er zijn steeds meer maatschappelijke wensen waarmee
je rekening moet houden. met het stelsel van basisregistraties verbetert de overheid de dienstverlening aan
burgers en bedrijven. dat doet ze door de gegevens die al
bij de overheid bekend zijn, te delen. een basisregistratie
is een informatiesysteem, dat alle overheden verplicht
gebruiken, en dat actueel én betrouwbaar is. in het stelsel staan gegevens over personen, bedrijven, adressen en
percelen en topografie.

Hans Hainje MSc. afdelingshoofd van de Geo-ICT afdeling van MUG
Ingenieursbureau

Deze ontwikkelingen vragen om een verdergaand gebruik
van geo-ict. Vanuit de aanbodkant ontstaan boeiende
mogelijkheden om die geo-ict te benutten. Dit komt door de
gezamenlijke aankoop van beeldmateriaal, de ontwikkeling
van nieuwe technische mogelijkheden en open datainitiatieven. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de
vraagkant vanuit de overheden en de aanbodkant vanuit
technische mogelijkheden. En er wordt gestimuleerd de
mogelijkheden van geo-ict te benutten door processen slim te
combineren.
Objectbenadering
Ruimtelijke ordening als begrip wordt minder relevant. We
zullen steeds meer integraal naar de leefomgeving kijken.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
stimuleert dit integrale karakter. Het combineren van
informatie over archeologie, milieu, geluid, ecologie en
verkeer is onontkoombaar. Om deze integratie mogelijk
te maken, is gestandaardiseerd werken noodzakelijk.
Belangrijke standaarden zijn IMRO 2012 en IMGEO 2.0.
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
zorgt voor een verdergaande standaardisatie en vooral
objectgerichte vastlegging van onze openbare ruimte. De
BGT is een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland.
Daarop worden alle topografische objecten, zoals gebouwen,
wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige
manier vastgelegd. Overheden gebruiken de kaart als
ondergrond voor meerdere doelen, bijvoorbeeld voor het

De praktijk | 31

30

inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de
bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor
stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes.
Objectgericht betekent een betekenisvolle beschrijving van
elementen die onderscheiden moeten worden. De inhoud
en de manier waarop de gegevens gepresenteerd worden,
zijn gecombineerd. Een objectgerichte structuur maakt het
mogelijk om per object zowel geometrische als beschrijvendeen kwaliteitsgegevens te leveren. De objectgerichte structuur
maakt koppeling met “eigen” gegevens mogelijk. De BGT
wordt een landelijk dekkend objectgericht vlakkenbestand
op maaiveldniveau. De traditionele werkwijzen met CAD,
kantoorbewerkingen, zullen steeds minder gaan voldoen.
Toepassing van GIS (Geografische Informatie Systemen)
past beter bij een objectgerichte benadering.
Beheersverordening
Vanaf 2013 moet er een nog beter inzicht in de bestaande
situatie zijn. Dit is mogelijk door de actualiseringverplichting
voor bestemmingsplannen en het inzetten van het
planologisch “instrument” beheersverordening.
De beheersverordening is, in vergelijking met een
bestemmingsplan, eenvoudiger en wordt toegepast voor
gebieden met beperkte ruimtelijke ontwikkelingen. Een
beheersverordening kan door de gemeenteraad worden
vastgesteld (in plaats van een bestemmingsplan). De kern
van de beheersverordening is het hebben van goed inzicht
in de bestaande situatie. Dit lukt door een goede vastlegging

van bestaande gebouwen en het gebruik daarvan. Deze
bestaande situatie is steeds lastiger vast te stellen uit de
bestaande registraties van een organisatie. Dit komt onder
andere door de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
(WABO). Door de vergunningsvrije mogelijkheden in de
WABO worden niet meer alle mutaties aan de openbare
ruimte bij een gemeente via een vergunning gemeld.
Aanvullende inventarisaties zijn daardoor onontkoombaar.
Het hebben van goed inzicht in de bestaande situatie is niet
alleen voor de beheersverordening van belang, maar voor
veel meer processen van een gemeente. Voorbeelden daarvan
zijn de waardebepalingen voor de WOZ (Wet waardering
onroerende zaken), de bronhoudersverplichtingen van de
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de GBKN
(Grootschalige Basis Kaart Nederland, die opgevolgd gaat
worden door de BGT).
3D, niet óf, maar hóé
Een 3D-benadering van Geo-informatie is haalbaar en
heeft veel toegevoegde waarde ten opzichte 2D-Geoinformatie. Dat heeft een relevante pilot rond 3D–data
in Nederland laten zien. 3D heeft meerwaarde op de
functies van het integraal plannen en beheren van onderen bovengrondse ruimten, luchtstroomsimulaties en
overstromingsmodellen in landelijk en stedelijk gebied.
Ook is uit (3D-) laserdata automatisch informatie te halen,
die veel toepassingsdomeinen kan bedienen, bijvoorbeeld
informatie over mutaties, boomhoogte en omvang,

gebouwen, dakkapellen. Met de inzichten van de pilot is het
niet langer de vraag óf, maar hóe we in Nederland 3D gaan
realiseren en organiseren.
Een voorbeeld van 3D-benadering is het Bouw Informatie
Model (BIM). BIM zorgt ervoor dat alle benodigde informatie
bij een bouwwerk, geïntegreerd beschikbaar is voor alle
belanghebbenden. Hiermee wordt veel tijd en geld bespaard en
deze integratie heeft ook een positieve impact op de kwaliteit.
Met BIM kan alle relevante informatie over infrastructuur
of gebouwen tijdens het hele bouw- en beheerproces worden
opgeslagen, gebruikt en beheerd in één digitaal (3D-) model.
Hierdoor is betere afstemming in ontwerpfases en coördinatie
mogelijk en zijn de faalkosten lager.
Een tweede voorbeeld rond 3D zijn virtuele steden. Diverse
steden (zoals Helmond, Apeldoorn en Tilburg) hebben op
internet hun stad virtueel gemaakt. Zij willen de interactie
met burgers verbeteren door het tonen van scenario’s rond
stadsinrichting en belevingsonderzoeken.
Buiten naar Binnen brengen
Het is kostbaar om continue of periodieke veldinventarisatie
te laten plaatsvinden. Gelukkig biedt de huidige Geo-ICT
hiervoor steeds betere mogelijkheden. Het benutten van
beeldmateriaal zoals luchtfoto’s (fotogrammetrie) en 360
gradenfoto’s/films kent veel mogelijkheden. En ze worden
zowel functioneel als financieel steeds beter bereikbaar.

Fotogrammetrie
Fotogrammetrie houdt zich bezig met de interpretatie en het
opmeten van beeldmateriaal bij het bepalen en beschrijven
van de vorm en afmeting (geometrie) en ligging van
objecten. Dit gebeurt voornamelijk via maken van kaarten
uit luchtfoto's, met speciale meetcamera's. Door gebruik te
maken van overlap in zulke luchtfoto’s kan 3D gemeten en
ingewonnen worden uit 2D-foto’s. De nauwkeurigheid in
vergelijking met “standaard” opnames is 2 tot 3 keer de grote
van een pixel dus een absolute nauwkeurigheid van25 cm.
Fotogrammetrische mutatiesignalering (bestandsvergelijking ten opzichte van luchtfoto’s) is een geschikte
methode om de veranderingen aan de openbare ruimte te
signaleren. Door vergelijking van meerdere jaargangen
van luchtfoto’s kunnen ook (semi-) automatisch mutaties
gesignaleerd worden. Na signalering volgt een beoordeling,
waarna gegevens en geometrieën met behulp van stereokarteren (3D) worden gedigitaliseerd en vastgelegd. Naast
mutatiesignalering en karteren geven de stereofoto’s ook
mogelijkheden om een terreinmodel in 3D of lengte en
dwarsprofielen te genereren.
Tot voor kort was fotogrammetrie een techniek die alleen
specialistische bureaus konden aanbieden. Tegenwoordig is
fotogrammetrie ook bereikbaar voor overheden. Licenties
van software zijn goedkoper geworden, de standaard
hardware is steeds krachtiger. En de bediening is eenvoudiger
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geworden door het beschikbaar komen van fotogrammetrie
extensies, die aan standaard GIS-omgevingen toegevoegd
kunnen worden. Ook de grootschalige en gezamenlijke
aanschaf van luchtfoto’s door overheden (o.a. via Het
Waterschapshuis) is een belangrijke versneller. Deze
aanschaffen zijn door de komst van de BGT bespoedigd.
360 gradenbeelden
Een groot deel van de veranderingen aan de openbare ruimte
kan door middel van luchtfoto’s worden bepaald, maar
helaas niet alle. Luchtfoto’s vormen een bovenaanzicht,
hoewel met zogenaamde 'Bird’s eye' beelden met
camerastandpuntverdraaiing een ander zicht van het
gebied mogelijk wordt. Toch is bijvoorbeeld bij gebouwen
op pilaren en dergelijke ook maaiveldzicht gewenst. Met
360 gradenopnames zoals Google Streetview zijn inspecties
uit te voeren vanaf maaiveldniveau. Google Streetview
levert vooral beeldmateriaal. Gespecialiseerde bedrijven
als Cyclomedia of Horus View en Explore bieden ook
mogelijkheden om via metrisch correcte beelden te meten
in dit materiaal. Het is zelfs mogelijk om puntenwolken
en daarmee 3D-objecten te genereren uit dergelijk
beeldmateriaal.
Binnen naar buiten brengen
Met fotogrammetrie en 360 gradenbeelden kan steeds
meer inventarisatiewerk binnen gedaan worden. Toch is
inventarisatie buiten of traditionele landmeting nog nodig.

Bijvoorbeeld als een hoge nauwkeurigheid of een hogere
frequentie nodig is dan jaarlijks gevraagd wordt. Met een
objectgerichte benadering is het dan ook gewenst om nieuwe
opnames te relateren aan bestaande registraties. Dit kan
met mobiel GIS dat verbonden is met centrale registraties.
Door de steeds betere netwerkdekking, laagdrempelige
veldcomputers met GPS en GIS software, die zowel op
desktop, via Internet en mobiel te gebruiken is, kunnen
inventarisatietoepassingen eenvoudig en snel ontwikkeld
worden. Door het koppelen van landmeetapparatuur aan
GIS, kunnen vlakdekkende en objectgerichte registraties
al in het veld opgebouwd worden. Met als resultaat: een
aanzienlijke verlaging van de kantoorkosten.
Combineren is winst
Naast de inzet van fotogrammetrie, het meten in 360
gradenbeelden en het toepassen van een objectgerichte
GIS-benadering is er ook bij overheden zelf nog
aanvullende winst te behalen. Nu vinden inventarisaties
of fotogrammetrisch werk vaak nog plaats via procesgerichte
opnames of aanbestedingen. Door combinaties of
hergebruik van WOZ, BAG, BGT en bestemmingsplan/
beheersverordening kan voordeel behaald worden.
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Slim boeren met sensoren
nederland maakte op 20 december 2011 in ‘nederland van
boven’ kennis met jacob van den borne, een akkerbouwer
uit brabant die met behulp van ‘precisielandbouw’ laat
zien hoe opbrengsten van gewassen verhoogd kunnen
worden. dit alles met de laatste geo-technieken.
‘making sense’ is het samenwerkingsverband tussen
akkerbouwer van den borne uit brabant, universiteit
van wageningen (uvw) en adviesbureau ttw en wil
bijdragen aan de ontwikkeling van een module waarbij
de juiste beslissingen voor de vruchtbaarheid en
bemesting van gewassen op de juiste tijd en plaats
genomen worden op basis van rekenmodellen,
sensorbeelden en geografische data.

Redactie Provero

de situatie beheers je

Jacob komt net terug uit Kiev als de redactie hem spreekt.
Zijn verhaal over ‘precisielandbouw’ werd simultaan
vertaald voor een volle zaal Russen. Of Jacob nog eens de
unieke werkwijze van het boerenbedrijf wil toelichten?
De ogen beginnen te glinsteren. Jacob mag weer vertellen
over zijn passie: boeren met behulp van geografische data.
In 2008 wordt gestart met wat Jacob ‘precisielandbouw’
noemt. In een notendop betekent het op de juiste tijd en
de juiste plaats, de juiste beslissing nemen. Dit alles met
een optimaal rendement als resultaat, alsmede voor een
duurzaam bedrijf en klimaat. Aanleiding voor deze methode
is onder andere de grote omvang van het bedrijf en de
versnipperd liggende, niet rechte percelen die het bedrijf
kent waarvan er ook nog eens 80% in België liggen.
Het begint met het nauwkeurig opmeten van de percelen met
behulp van een PDA met GPS ontvanger. De hoekpunten van
het perceel worden door middel van coördinaten vastgelegd.
Door middel van een GIS systeem worden de percelen
geografisch in kaart gebracht. Met GPS kunnen afwijkende
plekken - zoals bv aantastingen - worden gemarkeerd en in de
perceelkaart worden overgebracht. Onlangs is overigens een
‘Quadtrack’ met GPS aangeschaft die de PDA’s zal vervangen.
Vroeger kwam het nogal eens voor dat een verkeerde akker
werd omgeploegd. Alle machines op het boerenbedrijf
weten inmiddels blindelings met behulp van GPS de juiste
percelen te vinden. Dit systeem wordt ook toegepast bij alle
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grondbewerkingen, plant- en zaaiwerkzaamheden. Met
de sensoren wordt een landbouwmachine exact door de
gewasrijen gestuurd (Autopilot).
Natuurlijk is er nog steeds ouderwetse boerenkennis nodig.
Jacob analyseert de variatie in de bodem van zijn percelen
met behulp van een luchtfoto die hij bewerkt door op de RGB
waarden kleurdrempels los te laten waardoor verschillende
zones waarneembaar zijn. Hierdoor ontstaan de zogenaamde
‘managementzones’. Deze managementzones worden
vervolgens weer met een GIS op de percelen geprojecteerd.
Binnen de managementzones wordt vervolgens
perceeloptimalisatie toegepast. In samenwerking met
de UvW is GAOS (Geo Akker Optimalisatie Software)
ontwikkelt. Hiervan maakt Jacob ook gebruik. GAOS
is een database waarin de geometrie van alle percelen
is opgeslagen. Wanneer een perceel uit deze database
wordt gekozen, vult deze de werkbreedte in van een
landbouwmachine, rekening houdend met een eventuele
teeltvrije zone, akkerrand of bosschage op de akker.
Omdat de percelen veelal amorf van vorm zijn, is het
programma voor Jacob van grote waarde. Het programma
berekent de meest optimale ruimtelijke benutting; deze
berekening wordt vervolgens op de boordcomputer van de
landbouwmachine overgezet om deze vervolgens via GPS de
ideale werklijnen te laten volgen. Hierdoor kan bijvoorbeeld
ook als het donker is, gereden worden.

Voordat daadwerkelijk de grond bewerkt wordt, moet
men weten wat de grond nodig heeft. Om dit te weten te
komen, wordt de grond bemonsterd. Aan de hand van
de resultaten van de bemonstering worden met een GIS
systeem bodemkaarten gemaakt. Verschillende datasets als
bodemvruchtbaarheid, grondsoort en verdichting worden
gecombineerd. Deze resultaten kunnen met GIS worden
geanalyseerd en worden gebruikt om de bemesting aan te
passen aan de toestand van de grond ter plekke met als doel
ze minder vatbaar te maken voor ziekten en plagen.
Bij het poten (planten) wordt bekeken hoe de opbrengst per
hectare zo hoog mogelijk kan worden. Omdat de percelen
van Jan en Jacob in een bosrijk gebied liggen, is er relatief
veel schaduw dat op de akkers valt. De gewassen die in de
schaduw staan ontvangen minder licht, vocht en mineralen.
De opbrengst is hier dus minder. Om de schaduw te bepalen
gebruikt Jacob een web applicatie op zijn telefoon waarmee door
middel van een foto en de GPS coördinaten, de hoeveelheid
schaduw op zijn akker berekend wordt. In de schaduwzones
wordt vervolgens de pootafstand vergroot waardoor de plant
meer licht, vocht en mineralen ontvangt en de opbrengst hoger
wordt. De resultaten worden weer vastgelegd in zogenaamde
‘pootkaarten’, die gecombineerd kunnen worden met alle
andere geografische en agrarische data.
Bij het bespuiten van de gewassen wordt gebruik gemaakt
van sectieaansturing. Met behulp van GPS en geografische

informatie over de sectieverdeling is het mogelijk zonder
overlap te spuiten en worden perceelsgrenzen nauwkeuriger
gevolgd. Werken zonder overlap geeft middelenbesparing
en is beter voor het gewas. Ook het beregenen gebeurt met
behulp van GPS. Door de actuele bodemdata te combineren
met de geografische data van buienradar kan exact op de
plekken waar het nodig is, beregend worden. Hierdoor
wordt waterverspilling geminimaliseerd.
Sensing is een onderdeel van precisielandbouw die Jacob ons
liet zien in de serie ‘Nederland van boven’. Sensing kan op
twee manieren: met sensoren op de grond (Close sensing)
of sensoren vanuit de lucht (Remote sensing). Sensing
wordt toegepast om plaatsspecifiek een beeld te krijgen van
de gewasontwikkeling binnen een perceel en is gebaseerd
op lichtreflectie. Close sensing wordt uitgevoerd door een
gewasreflectiemeter aan de landbouwmachine te koppelen
waarbij sensoren lichtreflectie van het bladoppervlak meet
en deze informatie terugkoppelt.
Remote sensing kan met een vliegtuig, een op afstand
bestuurbaar vliegtuig (UAV) of met behulp van satellieten.
Het nadeel van de laatste vorm is dat deze beperkt is door
eventuele bewolking. Aan de hand van de metingen van
Remote- of Close sensing kunnen de gewastoestanden
in kaart worden gebracht en kan exact de benodigde
meststoffen worden toegediend.

De laatste (en daarmee ook de eerste) stap in de
precisielandbouw heet opbrengstmeting. Alles dat wordt
gedaan op het gebied van precisielandbouw op het bedrijf
van Jan en Jacob wordt gecontroleerd met opbrengstmeting.
Bij opbrengstmeting wordt de hoeveelheid geoogst product
gemeten binnen een perceel waardoor meer inzicht ontstaat
in de variatie van een perceel. Want uiteindelijk heeft
Jacob, los van zijn sensoren, GPS en GIS, zijn boerenkennis
en rekenregels weer nodig om een bemestingsadvies
op te stellen om te anticiperen op de resultaten van de
opbrengstmeting met maximale kwaliteit uit de opbrengst
als doel.
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Van RO Standaarden naar
omgevingsstandaarden
het ministerie van infrastructuur en milieu werkt aan
een nieuwe omgevingswet. net als de ruimtelijke ordening, wil het ministerie in de uitvoering van deze wet de
mogelijkheden van digitalisering optimaal benutten.
hierbij ziet het ministerie bestaande standaarden als
voorzieningen als goed uitgangspunt.

Monique van Scherpenzeel, Geonovum

het diepe lokt je

Van de tientallen wetten die onder de nieuwe omgevingswet vallen, hebben er veel een locatiecomponent. Die
locatiecomponent komt bijvoorbeeld impliciet naar voren
als administratief of kadastraal adres in een landelijke
voorziening. Naast administratie is de locatiecomponent
ook duidelijk te herleiden in de vorm van geometrie. Bij
ruimtelijke plannen is de geometrie expliciet opgenomen
als ruimtelijke vorm. Denk daarbij aan alle ruimtelijke
instrumenten die geraadpleegd kunnen worden op
ruimtelijkeplannen.nl. Het aantal instrumenten onder
de tientallen wetten zal naar verwachting worden
teruggebracht tot de omgevingsverordening, omgevingsvisie
en omgevingsvergunning. De omgevingsvisie toont
daarbij het beleid, de verordening de kaders en de
omgevingsvergunning de actualiteit. De locatiecomponent
in expliciete vorm kan dé ingang zijn voor het raadplegen en
integreren van het actuele ruimtelijke beleid en kaders.
Nu worden voor de vele verschillende instrumenten van
geen tot uitgebreide standaarden gebruikt om de informatie
uit te wisselen en raadpleegbaar te maken. Niet alleen met
de RO Standaarden is ruimschoots ervaring opgedaan.
Maar worden al deze instrumenten geborgd in de nieuwe
omgevingsinstrumenten? Is er een informatiemodel
mogelijk waarin alle inhoud wordt benoemd? Digitaliseren,
of elektronisch uitwisselbaar en beschikbaar? Online
formulieren invullen en per post versturen, of het digitaal
werken is onderdeel van het werkproces?

40

De wetgeving met procedures en de werkprocessen zullen
de komende jaren meer en meer op elkaar aan gaan sluiten.
De systemen en standaarden zullen samen met de wetgeving
een gedegen stelsel moeten vormen. Zowel wetgeving en
standaarden hebben daarnaast een belangrijke basis in
Europese richtlijnen (milieu/INSPIRE). De uitvoering in de
praktijk kan weerbarstiger zijn. Een vertrouwde werkwijze is
niet zomaar aangepast. In plaats van opnieuw het wiel uit te
vinden, kunnen we gebruik maken van reeds ontwikkelde
standaarden en systemen. Hoe sluiten deze (nog) beter op
elkaar aan? Met deze vraag houdt Geonovum zich nu bezig
en zal het ministerie van IenM hierin adviseren.
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Digitaal helpt eenvoudiger
en beter Omgevingsrecht
Cecile van den Brandt, Digitale agenda Omgevingsrecht,
ministerie van I&M

draagvlak creeer je

Eén Omgevingwet
De Omgevingswet is volop in ontwikkeling. Deze wet gaat
het complexe omgevingsrecht integreren, vereenvoudigen en
toegankelijker maken voor overheden, burgers en bedrijven
die aan de slag willen in de leefomgeving. Het Kabinet wil
een samenhangende Omgevingswet die ontwikkelingen
stimuleert en de kwaliteit van de leefomgeving waarborgt. De
wet zal bestuurders helpen daadkrachtiger en besluitvaardiger
te zijn als het gaat om initiatieven in de fysieke leefomgeving
en borgt tegelijkertijd de rechten van burgers en bedrijven
die goed geïnformeerd moeten kunnen meepraten en
meebeslissen.
Eenvoudig en beter is niet alleen een kwestie van wet- en
regelgeving. Digitalisering is een belangrijke pijler om de
vereenvoudiging en verbetering van het Omgevingsrecht te
ondersteunen met toegankelijke informatie. Slim inzetten
van digitalisering helpt de informatie uitwisseling tussen de
verschillende overheden. Voor burgers en bedrijven levert een
digitale overheid: betere service, meer gemak!
Eerste digitale successen geboekt
Een betere kenbaarheid en beschikbaarheid van
overheidsregels en overheidsbesluiten levert zowel
gebruiksgemak als lastenbesparing op voor burgers, bedrijven
en de overheid zelf. Dat blijkt uit eerdere projecten zoals
de digitale aanvraag omgevingsvergunning en de digitale
ruimtelijke plannen. Als de omgevingsvergunning straks in

De toekomst | 45

44

de nieuwe Omgevingswet breder wordt en de functies van het
bestemmingsplan mogelijk anders en beter zijn geordend, is
dat mede te danken aan het voorwerk in deze projecten.
Onder de Wabo zijn in het eerste jaar al meer dan 150.000
vergunningen digitaal aangevraagd (60% van het totaal) via
www.omgevingsloket.nl. Digitaal aanvragen is makkelijker,
want de aanvrager kan het formulier thuis op een eigen
computer invullen en opsturen. Het bespaart ook kosten,
want er zijn geen verzendkosten en afdrukkosten meer (welke
konden oplopen tot duizenden euro’s bij bouwplannen) en er
is geen tijd gemoeid met het verkrijgen van de formulieren.
De lastenbesparing bij de Wabo door digitalisering is vooraf
geschat op circa 100 mln. euro voor bedrijven en burgers.
Voor wat betreft de digitale ruimtelijke plannen kan vermeld
worden dat op www.ruimtelijkeplannen.nl inmiddels ruim
20.000 plannen en besluiten staan die een gebruiker kan inzien
per locatie. De website wordt meer dan 1.000.000 keer per jaar
bezocht.

‘opendatabeleid’: stel overheidsdata vooral ook beschikbaar
voor hergebruik door andere partijen.

Tevens zijn er vorderingen gemaakt bij de landelijke
basisregistraties. Voor de Omgevingswet zijn vooral de BAG
(basisregistratie adressen en gebouwen) en de ontwikkeling
van de BGT (basisregistratie grootschalige topografie) en de
BRO (basisregistratie ondergrond) van belang. Een nieuwe
ontwikkeling is de Atlas Leefomgeving (https://www.
atlasleefomgeving.nl) die vanaf januari 2012 beschikbaar is
en in de loop van 2012 stapsgewijs verder wordt ontwikkeld.
Hier vind je –op basis van een locatie (een postcode, adres of
gebied)- informatie over de ‘eigen’ leefomgeving. Bijvoorbeeld
hoeveel ‘groen’ is er in de omgeving, hoeveel fijnstof zit er
in de lucht of hoeveel geluidslast is er? En zo zijn er nog veel
meer initiatieven om de informatie die er is beter toegankelijk
te maken. De lijn die de overheid hierbij inzet is het

Kansen voor beter liggen er ook in het verbeteren van de
uitwisseling van informatie binnen de procesketen van
het omgevingsrecht. Het helpt als toezichthouders kunnen
beschikken over de vergunning, eerdere inspecties en
bevindingen enz. De rijksinspecties hebben hier slagen gemaakt
met Inspectieview Bedrijven waarmee toezichthoudende
instanties gegevens delen over toezicht en handhaving bij
bedrijven en instellingen. Voortbouwend daarop loopt een
project voor het delen en uitwisselen van informatie in de
strafrechtelijke en bestuurlijke milieuhandhaving.

Digitaal fundament Omgevingswet
De Omgevingswet neemt het omgevingsrecht stevig
op de schop en bouwt voort op eerdere vernieuwingen.
Toegankelijke digitale ruimtelijke informatie is een belangrijk
fundament voor het nieuwe stelsel. De mogelijkheid om
omgevingsvergunningen digitaal aan te vragen blijft. Net
zoals ook het digitaal beschikbaar zijn van ruimtelijke
plannen. De bestaande voorzieningen zullen meegroeien met
de Omgevingswet. In de toekomst moet het voor burgers en
bedrijven vanaf ‘huis’ beter inzichtelijk zijn wat wel en niet
mag op een bepaalde locatie, zoals welke gebruiksregels er
gelden, wat de bouwmogelijkheden zijn, of er sprake is van een
monument is, of het in een beschermd stadsgezicht ligt, wat de
regels zijn voor het kappen van een boom op die locatie, of de
regels voor het maken van een inrit.

Betere beschikbaarheid van informatie helpt ook de lasten
verminderen voor initiatiefnemers. Zo kunnen bijvoorbeeld
onderzoekslasten bij besluiten en plannen verminderen

door het beter vindbaar maken en hergebruiken van eerder
uitgevoerde onderzoeken. Ook hier zijn al vorderingen
gemaakt. Bijvoorbeeld het Natuurloket dat tegen betaling
de Nationale Databank Flora en Fauna toegankelijk maakt,
die tal van onderzoeken bevat. Daarnaast bestaan er
monitoringsystemen en registers voor een aantal aspecten van
de leefomgeving. Voor luchtkwaliteit kan o.a. gewezen worden
op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit..
Met de vele ontwikkelingen en inzet van veel betrokken
partijen ligt de opgave in het maken van goede keuzes zodat
de inspanningen de praktijk ook daadwerkelijk helpen/
ondersteunen. Dat vraagt een gezamenlijk optrekken van
overheden en meer samenhang in de ontwikkelingen.
Zeker is dat verdergaande digitale informatie uitwisseling
het (uitvoeren van het) omgevingsrecht verder kan
vereenvoudigen en verbeteren. De weg er naartoe is ingezet
en gaat door.
Meer weten?
• Ontwikkeling van de Omgevingwet:
https://omgevingswet.pleio.nl
Groei digitalisering
• In het 1e Wabo jaar al 60% vergunningsaanvragen digitaal
> 150.000 aanvragen ingediend via het www.omgevingsloket.nl
• 21.000 plannen en besluiten zijn toegankelijk via
www.ruimtelijkeplannen.nl
• Digitale basisregistraties groeien
> BAG (basisregistratie adressen en gebouwen)
> In 2020: BGT (basisregistratie topografische informatie)
> In 2015: BRO (basisregistratie ondergrond).

Eén samenhangende Omgevingswet
De inrichting van onze leefomgeving is door alle
regelgeving erg complex geworden. Er zijn nu 60 wetten,
100 amvb's, honderden regelingen en 40 planvormen
voor water, wonen, milieu, natuur, verkeer & vervoer,
enz. Deze sectorale regels missen samenhang,
dat remt vernieuwing en de aanpak van integrale
maatschappelijke problemen. Daarom wil het kabinet
één samenhangende Omgevingswet maken die niet
alleen de regels bundelt en vereenvoudigt, maar ook
beter aansluit bij de praktijk, ontwikkelingen stimuleert
en de kwaliteit van de leefomgeving waarborgt. Dit is
een ingrijpende vernieuwing, maar ook een logisch
vervolg op eerder in gang gezette veranderingen
zoals met de Wabo en de Crisis- en herstelwet. De
Omgevingswet wordt ontwikkeld met praktijkinbreng
vanuit overheden, bedrijven en organisaties. Meer weten?
Kijk op https://omgevingswet.pleio.nl.
de Omgevingwet wordt:
Eenvoudiger: minder regels, minder lasten (procedures,
onderzoek, plankosten) en duidelijker voor gebruikers
(1 loket, 1 vergunning, 1 toestemming).
Beter: meer samenhang, ruimte voor maatwerk (lokaal,
duurzame of innovatieve projecten) en betere besluiten
(Elverding werkwijze).
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zekerheid zoek je

Instrumenten nieuwe Omgevingswet
de nieuwe omgevingswet heeft een hoog ambitieniveau.
het omgevingsrecht moet eenvoudiger en beter. circa 60
wetten, 100 amvb’s en honderden ministeriële regelingen
worden samengebracht en geïntegreerd. dit moet leiden
tot een aantal instrumenten dat het nieuwe omgevingrecht in juiste banen leidt en dat garant staat voor een
goede uitvoering, inclusief de handhaving. welke instrumenten dat gaan worden en hoe deze er komen uit te zien
staat nog niet vast. wetteksten zijn nog niet verschenen
en er zullen de komende tijd nog wel de nodige discussies
plaatsvinden. bij andere wetwijzigingen, zoals die van de
wet ruimtelijke ordening, heeft dit geleid tot nieuwe
instrumenten. de eerste teksten van de wro bevatten
bijvoorbeeld niet het projectbesluit, de beheersverordening en de reactieve aanwijzing. al deze instrumenten zij
er later ingekomen als gevolg van maatschappelijke en
politieke discussie.

Redactie Provero

De contouren van de instrumenten van de nieuwe
Omgevingswet worden echter wel steeds beter zichtbaar.
Tijdens de door het ministerie van Infrastructuur en Milieu
georganiseerde regioconferenties is ook al een tip van de
sluier opgelicht. Op basis van de beschikbare informatie
ontstaat het volgende beeld:
- Wettelijke normen voor de leefomgeving. Deze normen
geven aan binnen welke kaders een bestuursorgaan
zijn taken uitvoert. De normen zijn bindend bij de
besluitvorming. De integrale zorg voor de leefomgeving
ligt bij de gemeente. Rijk en provincie kunnen echter ook
normen stellen die in acht moeten worden genomen.
- Omgevingsvisie. Het betreft hier een integrale
langetermijnvisie. De huidige structuurvisie wordt
opgeplust tot een visie die alle aspecten van de
leefomgeving behelst. Hierbij worden de verschillende
beleidsterreinen (bv. ruimtelijke ordening, water, milieu
en cultuurhistorie) inhoudelijk op elkaar afgestemd.
- Uitvoeringsprogramma. Dit programma omvat concrete
maatregelen voor de uitvoering van de visie. Deze kunnen
betrekking hebben op beheer en ontwikkeling. Het
uitvoeringsprogramma kan ook een programmatische
aanpak in zich hebben. Dan worden er maatregelen
benoemd om de doelstellingen van een bepaald aspect
te behalen, zoals bijvoorbeeld ook is gebeurd met de
luchtkwaliteit en de emissie van stikstof.
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- Algemene regels. Een van de uitgangspunten van de wet
is om zo min mogelijk vooraf te toetsen. De algemene
regels zien erop om kleinschalige activiteiten van burgers
en bedrijven te regelen. Als deze activiteiten aan de
regels voldoen, dan zijn deze toegestaan. In de regels kan
bijvoorbeeld worden gewerkt met een algemene zorgplicht.
Voor de wat grotere activiteiten kan de zorgplicht worden
uitgewerkt in AMvB’s. Zo nodig kan worden gewerkt met
een melding met eventuele maatwerkvoorschriften. Op
gemeentelijk niveau zal de omgevingsverordening een
belangrijke rol spelen. Hierin kan de gemeente ook regels
ten aanzien van het bouwen en het gebruiken opnemen.
De gemeentelijke omgevingsverordening neemt dan de rol
over van het bestemmingsplan. In welke mate en hoe is
nog zeker een punt van aandacht.
- Projectbesluit. Deze naam kennen we nog vanuit de Wro.
In de Omgevingswet krijgt dit instrument echter een
iets andere inhoud. Het projectbesluit gaat nu zien op
gebiedsontwikkelingen en andere fysieke ontwikkelingen
die voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan. Bij de voorbereiding van een projectbesluit
moet een overheid aansluiten bij de aanpak van de
Commissie Elverding. Het projectbesluit zou het rijks- en
provinciaal inpassingsplan kunnen vervangen.
- Omgevingsvergunning. De Wabo is hiervoor het
uitgangspunt. De omgevingsvergunning is een instrument

om initiatieven waarvoor een vergunningplicht geldt te
toetsen aan de geldende regels van het omgevingsrecht.
Tijdens meerdere sessies op het Provero Congres is ingegaan
op de nieuwe Omgevingswet en op deze instrumenten. De
nieuwe Omgevingswet is immers een van de pijlers onder het
Congres. De besprekingen zullen ongetwijfeld tot een aantal
wezenlijke vragen, kanttekeningen en discussiepunten
hebben geleid. Na het Provero Congres zal er nog veel gezegd
en geschreven worden over deze instrumenten. Er moet nog
heel wat water door de zee voordat de instrumenten helder
beschreven en uiteindelijk operationeel zijn. Het formuleren
van een nieuwe Omgevingswet is door de aard en de omvang
van de materie een zeer complexe en omvangrijke klus. Dit
gaat niet zonder slag of stoot.
Hopelijk wordt bij al deze werkzaamheden de digitalisering
niet vergeten. De Wabo en de Crisis- en herstelwet kwamen
er wat betreft de digitalisering wat bekaaid af. Er werd
helaas niet voortgeborduurd op het systeem van de Wro.
Het is de bedoeling van de wetgever om dit nu beter te
doen. Uitgangspunt bij de nieuwe Omgevingswet is dat
regels van de overheid digitaal toegankelijk moeten zijn
en zoveel mogelijk op maat moeten worden aangeboden.
Bovendien moeten de regels op één plaats zijn te vinden.
Toestemmingen moeten elektronisch kunnen worden
aangevraagd. Dit zijn goede vertrekpunten. Nu maar hopen
dat dit daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht en dat

er bij de inrichting en vormgeving van de instrumenten
niet analoog, maar digitaal wordt gedacht. Er liggen goede
kansen om aan te sluiten bij basisregistraties als bijvoorbeeld
de BAG. Er is veel voorwerk gedaan. Hopelijk wordt de bal
van de digitalisering nu ingekopt.
Vanuit Provero zal het wetgevingstraject actief worden
gevolgd. Dit geldt voor alle aspecten die aan de nieuwe
Omgevingswet verbonden zijn: technisch, juridisch en
beleidsmatig. Provero hoopt haar leden hierover periodiek te
kunnen informeren.
Voor degenen die de ontwikkelingen rondom de nieuwe
Omgevingswet actief willen volgen, zie:
https://omgevingswet.pleio.nl/

De toekomst | 51

RO in 2020,
dromen, durven, denken en doen

keuzes wil je

Theo Overduin, Pieter van Teeffelen en Bram van Hoeve

Ons vertrekpunt
Voorjaar 2012. Via de prachtige TV-serie Nederland van
Boven van de VPRO hebben we de afgelopen maanden
kunnen zien dat ons kleine, drukbevolkte landje er nog
altijd keurig geordend en aangeharkt bijligt. Internationaal
worden we geroemd om onze ruimtelijke kwaliteit en onze
hoogwaardige ruimtelijke ordening. Waar een klein land
groot in kan zijn. Maar, als je alles van wat dichterbij gaat
bekijken, zie je toch ook wat andere zaken.
We noemen er een paar:
• De wet- en regelgeving in de ruimtelijke ordening is
–ondanks alle goede wil- wel heel erg ingewikkeld en
versnipperd geworden
• Het RO-proces is mede hierdoor vergaand gejuridificeerd
met als gevolg sterk oplopende kosten en lange 		
doorlooptijden
• Procedures duren nog steeds ongewenst en onpractisch
lang en zijn – met name voor burgers - ondoorzichtig;
zonder een (kostbare) juridisch adviseur raak je al snel de
weg kwijt
• De digitalisering in de ruimtelijke ordening is in
technische zin geslaagd, maar er zijn gerede twijfels of
nu ook het beoogde doel van de digitalisering (een
transparante, toegankelijke planprocedure en meer
efficiency door soepeler informatiestromen) bereikt
werd. In hoeverre is het systeem vandaag de dag 		
werkelijk vraaggestuurd en wordt het RO-proces 		
daadwerkelijk “ontzorgd”?
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• Burgers en bedrijven worden er (nog steeds) een beetje
moe en moedeloos van: altijd maar wachten op die
overheid. Burgers en bedrijven (voortaan gebruiken
we voor het gemak “burgers” als verzamelterm voor
alle belanghebbenden en initiatiefnemers) twijfelen aan
de beloften dat ze mee mogen denken over de inrichting
van hun eigen leefomgeving, het wantrouwen is niet
weggenomen.
• De rol van de overheid verandert. De overheid levert gezag
in omdat deskundigheid en informatie breder beschikbaar
komen. De bestuurlijke dichtheid is zeer toegenomen,
evenals de druk van buitenaf om het besluitvormingsproces te kunnen beïnvloeden.
Het zijn met name die aspecten van de ruimtelijke ordening
waarin burgers een rol (zouden moeten) spelen, die om
aandacht vragen. En dat is opvallend in een tijd waar
burgerparticipatie in ruimtelijk beleid zo belangrijk wordt
geacht. De techniek is er, de goede wil ook, zou je zeggen. Hoe
gaan we ervoor zorgen dat we vanaf het punt waar we nu staan
opnieuw betekenisvolle stappen kunnen gaan zetten in de goede
richting, dat wil zeggen in de door ons zo gewenste richting
waar “wie er over gaat” ook mag beslissen, en dat de gekozen
oplossingsrichtingen ook nog eens haalbaar en betaalbaar zijn
(of zelfs geld opleveren door nieuwe besparingen).
Daarvoor moeten we ons zelf toestaan om even helemaal out
of the box te gaan denken. Een helder beeld opbouwen van

hoe we het idealiter zouden willen zien. Durf te dromen.
Om vervolgens vanuit de droom weer terug te keren op aarde
en doelgericht op weg te gaan. Van dromen, via durven en
denken naar doen.
Stip op de horizon
Een messcherp en volledig uitgekristalliseerd beeld hebben
we (nog) niet, maar er zijn al wel een paar contouren en
vergezichten:
• Een vergaande vereenvoudiging en sanering van de weten regelgeving waardoor vanzelf ook kortere procedures
ontstaan (met behoud van zorgvuldigheid). Dit sluit aan
op het programma “Eenvoudig Beter” van het Ministerie
van IenM om te komen tot een stelselherziening 		
omgevingsrecht
• Expliciete omkering van de rolverdeling burger – overheid;
de burger wordt –althans in onze visie- proceseigenaar
en de overheid beperkt zich tot de rol van facilitator,
kadersteller en kwaliteitsbewaker
• Digitalisering ondersteunt het RO-proces op een slimme,
eenvoudige, eigentijdse, innovatieve en vanzelfsprekende
manier (van last naar lust)
• Het RO-proces zelf verloopt nog grotendeels “handmatig”
terwijl het meestal bestaat uit vaste en herhaalbare
stappen. De richting zou moeten zijn om zeg 80% van deze
stappen en besluiten gestandaardiseerd en gemandateerd
tot stand te laten komen met eventuele bijsturing achteraf.
De overige 20%, de meer complexe besluiten verdienen

een professionele en transparante aanpak in de geest van de
commissie Elverding.
De toekomst, een sneak preview
Het punt aan de horizon kan nu worden geschetst: de
gemeente zal haar verantwoordelijkheden nemen, ook op het
gebied van het beheer en de inrichting van de omgeving. De
techniek die de gemeente hiervoor heeft, biedt ruime kansen
om in contact te komen met de burgers. De gemeente (h)
erkent het gedeeld belang en handelt er naar. Elke wethouder
onderschrijft dit idee en beleidsmakers en –uitvoerders
richten zich op de samenwerking met “local communities”.
De manier van werken die we met “co-creatie” omschrijven
heeft vorm gekregen in geest en handelen van de overheden.
Welkom in Zoetermeer, de gemeente staat bekend
als voorloper op het gebied van digitale ruimtelijke
planprocessen. Met een klein team van experts kan de
gemeente zich meten met alle gemeenten in Nederland.
In Zoetermeer speelt een interessante discussie rond de
watertoren. De watertoren - een leegstaand monument op
een centrale plaats in één van de modernste wijken van
Zoetermeer - schreeuwt als het ware om een nieuwe functie,
maar er gebeurt nog weinig en verval dreigt.
De gemeente heeft al eens geprobeerd om – via een oproep
op het internet – ideeën te verzamelen over een nieuwe
functie voor de watertoren. Een concreet plan heeft het nog

niet opgeleverd. Laten we gelijk maar de doorbraak forceren:
we kiezen als uitgangspunt dat de burgers of bedrijven zelf
uitmaken of ze mogen bouwen, verbouwen, of er een bedrijf
kunnen starten. De gemeente gaat “crowd-sourcen” met
als doel om een goed financieel gezond en bij de omgeving
passend plan te “co-creëren”.
De gemeente geeft zo goed mogelijk – via internet
en sociale media – aan wat de randvoorwaarden zijn
voor de plannen. De gemeentelijke structuurvisie is
(digitaal en in begrijpelijke vorm) beschikbaar, een
voor burgers toegankelijke digitale kaart van het gebied
wordt gepubliceerd. Ook zorgt de gemeente voor een
chat- of discussiefunctie waardoor mogelijke vragen
van geïnteresseerden snel en duidelijk kunnen worden
beantwoord. Die antwoorden zijn vanzelfsprekend ook
weer voor iedereen beschikbaar.
Een bedrijf in de omgeving heeft een plan en komt in actie.
Het bedrijf informeert de gemeente en de omwonenden
(in modern taalgebruik de “local community”). Via het
internet wordt de noodzakelijke informatie vanuit het
Rijk, de provincie en de waterschappen opgehaald door
de initiatiefnemer die in eerste instantie zelf beslist over
de uitvoerbaarheid en rechtmatigheid van zijn plannen.
In gewoon Nederlands: de initiatiefnemer kan gewoon
doorgaan zolang hij binnen de grenzen van de wet, de
spelregels en de (ruimtelijke) kaders vanuit de overheid
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handelt. Om dit eenvoudig mogelijk te maken, is er door de
gezamenlijke gemeenten op internet een simpele “wizard”
ontwikkeld. Een kind kan de was doen, alle stapjes in het
proces volgen elkaar op een logische manier op. Bovendien
is de doorlooptijd van het hele traject vele malen korter dan
nu nog het geval is.
De taak van de lokale overheid is hier de taak van
procesbegeleider en kwaliteitsbewaker geworden. Een
aanzienlijk goedkopere regietaak in vergelijking met de
huidige controletaak. De burger participeert niet langer in
het overheidsproces, maar precies andersom: de overheid
participeert in het burgerproces.
Wanneer er risico’s dreigen, er onduidelijkheid dreigt over
bijvoorbeeld de aard van de gekozen activiteit in relatie tot
de gemeentelijke structuurvisie, of er komen tegengestelde
belangen op tafel waardoor een impasse dreigt, dan is het
aan de initiatiefnemer om te beslissen: doorgaan of eerst
om toestemming vragen.
Via de sociale media worden vervolgens de “local
communities” geïnformeerd over de plannen die er in hun
buurt ontstaan. Op een digitaal platform kan eventueel
een discussie plaats vinden over de wenselijkheid, de
haalbaarheid en de mogelijke alternatieven voor de
voorgestelde plannen. Nogmaals, over de techniek maken
we ons hier niet druk, die is er, we maken ons vooral druk
over de informatie en informatiestromen die nodig zijn.

Ruimtelijke ordening in 2020: goedkoper, sneller, beter en
ook nog eens leuker voor iedereen die er mee te maken heeft.
De burger aan het roer bij alle eenvoudige en dagelijkse
initiatieven en de overheid in een faciliterende
en kaderstellende rol. Wie kan daar nu tegen zijn?
Beren op de weg
Midden in onze toekomstdroom schrikken we plotseling
wakker. Is het wel zo simpel? Ja, als er maar één ondernemer
is met een plan voor de watertoren en de omwonenden zijn
het er globaal mee eens, dan kan een snelle en eenvoudige
procedure volstaan. Maar stel nu dat er drie ondernemers
plannen hebben voor de watertoren, of dat er onder de
omwonenden – de “local community” – grote verschillen van
mening zijn over het te kiezen alternatief, of dat de overgrote
meerderheid van de omwonenden kiest voor het plan om in
de toren een coffeeshop te starten, hoe werkt het dan?
Er zal een moment komen dat de gemeente actiever
moet worden. Wanneer er meerdere plannen of
uiteenlopende meningen zijn, vereist de procedure
een kundig discussieleider, wanneer de discussies het
algemeen belang van de burgers raken, zal de gemeente
zijn rol als discussieleider en zelfs –in het uiterste geval- als
scheidsrechter in de handhaving van dat algemeen belang
willen nemen.
Bij enkelvoudige, eenvoudige plannen kan de gemeente van
een afstand toezien en hoeft er weinig energie (lees: fte’s)

in de planvorming te worden gestopt. En zo’n 80 procent
van alle plannen lijkt in die eenvoudige categorie te vallen.
Bij complexere problemen zal de gemeente actiever willen
optreden als procesbegeleider en desnoods als scheidsrechter.
Om deze twee rollen goed uit te kunnen voeren, heeft de
gemeente behoefte aan informatie. Enerzijds is inhoudelijke
informatie nodig over beleid, de afstemming met provincie,
waterschap en het Rijk. Anderzijds is kennis nodig over
de mening van de verschillende groepen burgers. En ook
bij het invullen van die informatiebehoefte lijkt er in
de (nabije) toekomst winst gemaakt te kunnen worden.
Door de integrale koppeling van beleidsinformatie en het
soepel en transparant laten functioneren van het stelsel van
basisregistraties wordt de voor de gemeente noodzakelijke
informatie eenvoudig (en goedkoop) toegankelijk. Een intensief
gebruik van sociale media maakt het mogelijk om samen met
de burgers de discussie te voeren en de ruimtelijke plannen
(eveneens tegen veel lagere kosten dan nu) te co-creëren.
Niet alle beren zijn van de weg. De informatiebehoefte van
gemeente en burgers speelt overduidelijk een sleutelrol. Hier
ligt een kans. Nu we de (beperkte) rol van de gemeenten in
het nieuwe planningsproces hebben gedefinieerd, kunnen
we op zoek naar de invulling van de informatiebehoefte,
de nationale informatie-infrastructuur, die bij die rol als
procesbegeleider en eventueel scheidsrechter past. Ook wij
hebben het volledige antwoord niet, maar daar kunnen we
natuurlijk met z’n allen voor gaan zorgen in de komende

periode. Maar de “proof of the puding is in the eating” en de
watertoren lonkt.
Van wens naar werkelijkheid
Het zal duidelijk zijn: ook wij hebben (nog) geen panklare
en volledig uitgewerkte “road map” op de plank liggen om
vanuit de huidige situatie op te stomen naar een betere,
goedkopere én eenvoudiger toekomst voor de RO in ons land.
Van één ding zijn we echter rotsvast overtuigd : leuker kan
de overheid het – in samenwerking met de burgers - WEL
maken! Het is dus –wat ons betreft- alleszins de moeite en
de uitdaging waard om aan de slag te gaan.
Een eerste aanzet hiertoe:
1) Het bestemmingsplan heeft in de huidige vorm de laangste
tijd gehad; we gaan toe naar een vlakdekkende basisregistratie
RO1, die keurig past in het zich ontwikkelende stelsel van
basisregistraties; en daar horen deze bestemmingen ook,
immers de planologische regeling op perceelsniveau is in onze
optiek een “gewone” publiekrechtelijke entiteit, erg nuttig
in de informatiehuishouding van met name gemeenten en
provincies.
2) De structuurvisie wordt de nieuwe hoeksteen van het sterk
vereenvoudigde RO-stelsel; er ontstaat een natuurlijke
pyramide waarbij elke bestuurslaag precies op het juiste
niveau precies datgene regelt (beter nog: “inkadert”) wat
daar ook echt speelt; structuurvisies worden veel minder
vrijblijvend dan ze nu zijn.
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3) Er komt een gebruiksvriendelijke en voor burgers en
bedrijven permanent beschikbare “wizard” op het
internet; deze wizard (of “app” op je tablet of smartphone)
begint met de klantvraag: “ik wil hier..” of “waar mag ik
..” en neemt je vervolgens op een volstrekt natuurlijke en
intuïtieve manier mee van A tot Z; en dat in een fractie
van de tijd die je daar nu voor kwijt bent; is dat leuk of
is dat makkelijk?; iedereen blij en het scheelt een hoop
belastinggeld bovendien
4) Wie durft een eerste script uit te schrijven en een “proof of
concept” te realiseren (bijvoorbeeld met een klein groepje
van koplopergemeenten onder begeleiding, regie en met
(financiële?) hulp vanuit het ministerie van I&M), mede als
basis voor misschien wel de meest spectaculaire business
case die we in de afgelopen jaren in het overheidsdomein
hebben gezien: twee keer meer (resultaat – outcome) voor
(hooguit) de helft van de huidige kosten
5) Ontwarren van de IMRO-kluwen; techneuten en
planologen gaan zich expliciet richten op het faciliteren
van de gebruikers.
6) Start van een innovatieplatform RO, een “playground”
waarin bedrijven en overheden onbevangen kunnen
stoeien met nieuwe veelbelovende concepten als 3D,
integratie tekst en kaart, crowdsourcing, cloudcomputing,
web 3.0, open data, linked data, enz.

het gesprek hierover. Dat hebben we met onze bijdrage
willen bereiken. Laten we ook na vandaag met elkaar
de handschoen oppakken, het gesprek voortzetten en
daadwerkelijk aan de slag gaan. Op weg naar een
interessante en uitdagende toekomst.
Doet u mee?

1

Het huidige concept van de RO-standaarden is gestoeld op het ultieme doel om van

iedere vierkante meter in Nederland met één prik op de kaart de huidige bestemming
te kunnen vinden en het volledige actuele planologische regime. Dit statement
dateert uit de jaren rond de eeuwwisseling. We dienen ons af te vragen of dit ook
voor de komende periode het leidende principe zou moeten zijn of verbreed moet
worden met een procesdoel. Bijvoorbeeld: vind op ieder moment van iedere locatie
alle overheidsbesluiten, alle lopende initiatieven en de voorlopige opvattingen van
alle stakeholders. We moeten ons bovendien realiseren dat de huidige bestemming in

Tenslotte
Een eerste glimp van de toekomst. En een begin van

de praktijk geen enkele garantie biedt voor de toekomst en dus informatie is met een
relatief beperkte waarde.
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De toekomst ligt open
Noud Hooyman, Beleid Geo-informatie, ministerie van I&M
Dirk van Barneveld, projectleider opendatabeleid, ministerie van I&M

De ruimtelijke ordening en ICT delen inmiddels een
jarenlange geschiedenis. Het beleidsveld heeft met Provero
zelfs een aparte vereniging gericht op het digitaliseren van
zijn eigen werkveld. De resultaten van die gezamenlijke
geschiedenis mogen er zijn. Denk daarbij aan de Geobasisregistraties, de Geo-standaarden en de totstandkoming
van www.ruimtelijkeplannen.nl.
Deze voorbeelden laten ook zien dat digitalisering een
zaak van de lange adem is. Tussen de eerste ideeën en
grootschalig gebruik liggen vele jaren. Het grote aantal
betrokken partijen en belangen in een in velerlei opzichten
dynamische omgeving maakt digitalisering tot een complexe
aangelegenheid. Niettemin kunnen we trots zijn op wat in
het aflopen decennium met elkaar hebben neergezet.

verandering inspireert je

Diezelfde zich snel ontwikkelende omgeving zorgt er ook
voor dat we nooit klaar zijn. Nieuwe omstandigheden en
nieuwe technologieën vragen elke keer om een volgende stap.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal de komende
periode het accent leggen op het verbinden en koppelen
van de afzonderlijke voorzieningen, zodat deze als een
samenhangend netwerk gaan functioneren. De herziening
van de het omgevingsrecht biedt een uitgelezen mogelijkheid
om daar doelgericht uitvoering aan te geven. Daarmee
treedt de digitalisering in de voetsporen van de ruimtelijke
ordening waarin het netwerkconcept van oudsher een
centrale plaats heeft.
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Het zou echter jammer zijn als dat netwerk van
voorzieningen niet breed in de maatschappij gebruikt
wordt. Naast gebruik door de overheid zet I&M daarom
met kracht in op het opendatabeleid. De rijkdom aan
data die het ministerie kent, kan prima grondstof vormen
voor hergebruik door burgers en private partijen met
maatschappelijke meerwaarde en economische groei als doel.
Een ieder die de discussie rond open data enigszins volgt,
weet dat het actief beschikbaar stellen van publieke
gegevens niet vrij van problemen is. Vraagstukken rond de
verhouding markt en overheid, privacy, aansprakelijkheid
en financiering hebben in de afgelopen jaren een rem op
open data gezet. Met de nota Digitale Agenda.nl gooit het
kabinet het roer om. Niet langer ‘nee, tenzij’ maar ‘ja, mits’
wordt leidend bij de vraag of overheidsdata voor hergebruik
in aanmerking komt. We moeten daarbij de ogen niet
sluiten voor potentiële problemen, maar ons er ook niet
door laten weerhouden. De focus moet op het creëren van
kansen komen te liggen. Provero zou daarbij als platform
waarop publieke en private organisaties en praktijkmensen
elkaar ontmoeten een katalyserende rol kunnen spelen.
Bij deze doen wij dan ook een hartelijke uitnodiging
deze handschoen op te pakken. Laat vooral het werkveld
aangeven waar de kansen liggen.
Eind vorig jaar heeft de minister van Infrastructuur en
Milieu toegezegd daar waar mogelijk de data van haar

ministerie uiterlijk per 1 januari 2015 voor hergebruik
open te stellen. Als eerste stap is sinds begin dit jaar de
Basisregistratie Topografie gratis te downloaden. In februari
is daar de Basisregistratie Adressen en Gebouwen inclusief
postcodes bijgekomen en de komende maanden en jaren zal
nog een lange lijst met datasets volgen.
De hamvraag is natuurlijk of het opendatabeleid ook
vruchten afwerpt. Het is te vroeg om daar nu al een oordeel
over te geven. We constateren wel dat de belangstelling
voor genoemde datasets exponentieel gegroeid is. Met
het voorbeeld van het voorzichtige begin van DURP en
het huidige resultaat in het achterhoofd durven we wel
de stelling aan dat het niet anders kan dan dat uit die
belangstelling iets moois zal groeien. Misschien niet morgen
of overmorgen, maar wel volgend jaar en verder.
De toekomst ligt open met open data. We laten ons graag
verrassen door wat komen gaat en hebben daar alle
vertrouwen in.
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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 Heerlen | www.heerlen.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 Lansingerland | www.lansingerland.nl
Gemeente Leiden | www.leiden.nl
Gemeente Meppel | www.meppel.nl
Gemeente Oegstgeest | www.oegstgeest.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 Rijssen-Holten | www.rijssen-holten.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
Gemeente Zwolle | ww.zwolle.nl
SVI de Kempen | www.kempengemeenten.nl
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Advertenties
Stedenbouwkundig Adviesbureau
Amer | www.amer.nl
Arcadis Nederland BV | www.arcadis.nl
BRO | www.bro.nl
BugelHajema adviseurs | www.bugelhajema.nl
Buro Vijn | www.burovijn.nl
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
Axon Adviseurs | www.axonadviseurs.nl
Centrum Ruimtelijke Informatiekunde (RUG) | www.rug.nl
fwd concept | www.fwdconcept.nl
Geonovum | www.geonovum.nl
Ingenieursbureau MUG | www.mug.nl
Interra | www.interra.nl Lexnova | www.lexnova.nl
Provijn | www.provijn.nl
Sense Organisatie & Coaching BV | www.sense-organisatie.nl
Van Oosten Groep BV | www.vanoostengroep.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.

“Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
maar ook het spoor dat je achterlaat.”

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

Grip op de omgeving
Onze RO- en Wabosoftware:
• Vergunningverlening en handhaving met Squit XO
• RO-procedures en werkprocessen beheersen met
Plan Monitor
• Digitale plannen beheren, ondertekenen en
publiceren met PlanpROces
• Opstellen en beheren van planteksten met Dezta Plan
• Plannen raadplegen en inspraak via RO-Viewer
• Maken en beheren van digitale welstandsnota’s





Dezta is onderdeel van Roxit (de makers van Squit XO).
Samen ontwikkelen en leveren wij software voor
ruimtelijke ontwikkelingsprocessen, waaronder
vergunningverlening en handhaving.
De Wro- en de Waboprocessen vormen daarbij een
belangrijke basis.




Wij richten ons op het omgevingsrecht.
We spelen continu in op de ontwikkelingen binnen
onze velden en investeren juist in deze tijd actief in
nieuwe software. Hierdoor zijn we het werkveld altijd
een stap voor.




Meer weten? Neem contact met ons op!



www.dezta.nl

-

Dezta is onderdeel van Roxit
www.roxit.nl

De RBOI-Groep bestaat uit RBOI-Rotterdam, Buro
Vijn in Oenkerk en RBOI-Middelburg. Wij werken voor
circa 200 gemeenten, provincies, rijksdiensten en vele
marktpartijen.
Bij ons werken ruim 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.

Bij NedPlan draait alles
om het ruimtelijke plan
NedPlan is een procesapplicatie voor het maken
van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke
plannen. De applicatie heeft functionaliteit om
de plannen te beheren, te controleren en te
publiceren naar RO-Online.

Oplossingen. Altijd!

In de volgende release van NedPlan zullen de
aanpassingen als gevolg van de RO Standaarden
2012 worden geëffectueerd.
Tevens is er aandacht voor de beheeromgeving
om de procesgang rondom plannen te realiseren, afgestemd op hetgeen hiervoor in IMRO2012
is vastgesteld.

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

RBOI Groep
adviseurs ruimtelijke ordening

www.burovijn.nl
www.rboi.nl

RBOI Rotterdam
Buro Vijn
RBOI Middelburg

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.

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.

Intelligent en toepassingsgericht
gebruik maken van digitale data...
MIND
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.

the GAPP

...bekijk de GAPP modules
View, Scan en Research
op www.viewpointbv.nl...
Klik op Online Services - Webservice

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.
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

Met de GAPP modules View, Scan en Research heeft een organisatie hulpmiddelen in handen om het
werkproces efficiënter, inzichtelijker en transparanter te maken. Door alle benodigde informatie voor
een product in één portaal te bundelen, combineren en thematiseren of raadpleegbaar te maken, kan
het systeem een resultaat genereren uit de voorhanden digitale geografische informatie.

info @ viewpointbv.nl
www. viewpointbv.nl
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