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‘Digitalisering optimaal benut’ is het thema van de Provero november bijeenkomst en 
daarmee ook de titel van een nieuwe Provero publicatie. Na een reeks ‘hardcover’ boekjes 
en een tussenvorm nummer 7 -in maart van dit jaar, is hard gewerkt aan de vernieuwing van 
de publicaties voor de komende Provero periode. Voor u ligt het eerste exemplaar. Zoals al 
eerder aangekondigd wordt tijdens het congres in 2013 de tweede nieuwe vorm; het Provero 
jaarboek uitgereikt.

Wederom met veel plezier heeft de commissie  gewerkt aan deze nieuwe uitgave. 
Inhoudelijk is de opzet ietwat anders dan u van ons gewend bent. De november uitgave 
zal voorlopig bestaan uit een verzameling van artikelen waarin zoveel mogelijk de breedte 
en de diepte wordt opgezocht. Bovenal wordt door de commissie getracht een interessante 
publicatie samen te stellen voor een diversiteit aan Provero leden. In lijn met het thema 
kunt u in deze uitgave lezen over de volgende  onderwerpen. 

Augmented Reality. Geschreven door Remco Vroom, een van de sprekers tijdens de 
plenaire ochtend op het Provero congres van maart 2012. Dit artikel geeft de mogelijkheid 
om met een andere bril op naar ruimtelijke ordening te kijken.  Samenwerking in de 
keten. De overheid bezuinigt, ook in ruimtelijk ontwikkelingsland. Er wordt meer werk 
uitbesteed, met minder budget. Het geo-bedrijfsleven speelt in op deze ontwikkelingen  
door samenwerking in de keten, gericht op innovatie. Bijvoorbeeld met het project IPC 
GOOD. De locatietoets. Ontwikkeld door de gemeente Laarbeek. De gemeente heeft medio 
2012 een nieuw instrument ontwikkeld voor iedereen die bedrijfsmatige activiteiten in 
het buitengebied wil beginnen. Hiermee kunnen initiatiefnemers snel en gemakkelijk 
vinden of een initiatief kansrijk is op een bepaalde bedrijfslocatie. Procesoptimalisatie. 
Digitalisering zorgt voor een snellere en betere planvorming. Ervaringen bij TenneT, 
Prorail en verschillende gemeenten laten zien dat er een enorme tijdswinst geboekt kan 
worden. En dat het nog leuk is ook! Welstandsbeleid bestaat vaak uit een heel pak regels. 
Het digitaliseren van het dit beleid helpt burgers en bedrijven om snel en eenvoudig te 
zien waaraan hun bouwwerk moet voldoen. Inmiddels is er een standaard ontwikkeld 
voor het digitaliseren van welstandsbeleid: IMWE. Het Luchthavenindelingbesluit (LIB) 

Introductie
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Schiphol is in opdracht van het Ministerie van I&M gedigitaliseerd. Aan de uiteindelijke 
digitalisering is een belangrijk onderzoek voorafgegaan: hoe kunnen de onderdelen van 
het LIB door lagere overheden worden overgenomen en welke aanbevelingen worden 
gedaan met de uiteindelijke digitalisering als juridisch uitgangspunt. Tot slot is een artikel 
met jurisprudentie opgenomen. Het intikken van www.ruimtelijkeplannen.nl op de 
zoekmachine van de uitspraken van de Raad van State levert 20 hits op. Zoals prof. A.G.A. 
Nijmeijer in zijn noot in het Tijdschrift voor Bouwrecht 2012, blz. 819 terecht opmerkt, 
levert deze website nieuwe bestemmingsplanjurisprudentie op.

Veel leesplezier!

Redactie Provero
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‘Augmented Reality’ oftewel ‘Toegevoegde Realiteit’ (TR) is een manier om realistische 
computergemaakte beelden toe te voegen aan bestaande, reële beelden. Naast deze te 
projecteren op de bekende methoden als televisie, computerscherm, smartphone of tablet 
wordt de informatie geprojecteerd in het gezichtsveld van de gebruiker zodat het verschil tussen 
de reële wereld en de virtuele wereld steeds kleiner wordt. Complexe toepassingen kunnen 
door deze techniek gebruiksvriendelijk worden aangeboden. Voorbeelden  van TR zijn de 
geprojecteerde reclameborden naast het doel tijdens voetbalwedstrijden of virtuele objecten die 
verschijnen tijdens voorstellingen. 

Een van de technieken van TR is de Layar techniek. Deze Nederlandse applicatie integreert live 
het internet met de fysieke omgeving via een smartphone of tablet. Layar legt via de camera van 
bijvoorbeeld de mobiele telefoon verschillende lagen over het beeld van de fysieke omgeving. 
Zo is in de omgeving bijvoorbeeld te zien welke huizen te koop zijn of is meer informatie op te 
vragen over de historie van een bepaalde locatie. 
Met de nieuwe opzet van de publicaties maakt Provero dankbaar gebruik van deze virtuele 
wereld. Auteurs van artikelen en in de toekomst ook adverteerders wordt de mogelijkheid 
geboden Layar techniek toe te voegen aan het betreffende item. We voegen hiermee als het ware 
een digitale laag toe aan het analoge product. Die digitale laag biedt toegang tot de laatste actuele 
informatie online, verdiepingen, reviews, beeldende informatie of andere elementen die het 
artikel digitaal verrijken. Tevens is het met deze techniek o.a. mogelijk  het document digitaal te 
bekijken, snel toegang te krijgen tot websites, de sociale kanalen van de aanbieder (zoals Twitter 
of Facebook) te bezoeken of video’s in Youtube te bekijken. Ook dit artikel is verbonden met de 
virtuele wereld. Je kunt de toepassingen herkennen  aan het              Logo.

Gezien de titel van deze publicatie was het een uitdaging voor de redactie 

van Provero om ook deze analoge publicatie digitaal optimaal te benutten. 

Die uitdaging vonden we door digitale realiteit toe te voegen aan dit 

mooie papieren exemplaar, het zogenaamde Augmented reality.

Provero voegt realiteit 
toe aan publicatie

Redactie Provero

Luister, bekijk 
en zie meer!

Deze uitgave is verrijkt met Layar. De verrijkingen zijn te 
bekijken met de GRATIS Layar applicatie. Het werkt zo:

Stap 1: Download de gratis 
Layar-app voor Android of 
iPhone, of update naar de 
laatste versie als je Layar al 
hebt.

Deze uitgave is verrijkt met Layar. Dit is 
aangeduid met een icoon op de pagina. 
De verrijkingen zijn te bekijken met de 
Layar applicatie. 

Stap 2: Vind pagina’s met het 
Layar logo.

Stap 3: Open Layar, houd de 
telefoon boven de pagina en 
'Tap to view' om de actie te 
starten.

Stap 4: Houd de telefoon boven 
de pagina, 'luister', 'bekijk' en 
'zie' meer!

HET WERKT ZO:
Tap to view
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Stap 1: Download de gratis Layar-
app voor Android of iPhone, of 
update naar de laatste versie als je 
Layar al hebt.

Stap 3: Open Layar, houd de 
telefoon boven de pagina en 'Tap 
to view' om de actie te starten.

Stap 2: Vind pagina’s met het 
Layar logo.

Stap 4: Houd de telefoon boven 
de pagina, 'luister', 'bekijk' en 
'zie' meer!
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Augmented Reality - kort: AR - is de verzamelnaam voor technologie, waarbij de zichtbare 
omgeving wordt aangevuld met gegevens uit onzichtbare bronnen. Augmented betekent 
letterlijk toegevoegd of verrijkt: het gaat om het toevoegen van iets, dat normaal gesproken 
onzichtbaar is en ons via de techniek direct meer leert over de achtergrond van hetgeen we 
kunnen zien. Met AR kijk je als het ware met andere ogen.

Op dit moment kennen we twee hoofdvormen van AR: gebaseerd op de locatie waar iemand 
zich bevindt of op het beeld waar hij of zij naar kijkt (beeldherkenning). Een voorbeeld van 
locatieherkenning is een applicatie van Funda, waarbij huizen die te koop staan getoond worden 
inclusief de vraagprijs. Op de huizen (werkelijkheid) worden virtuele prijslabels geprojecteerd; 
door die aan te klikken zie je de details en kun je contact opnemen met de makelaar.

Een voorbeeld van beeldherkenning is een applicatie, waarbij de catalogus van een project-
ontwikkelaar herkend wordt. Van ieder huis wordt een virtuele maquette in 3D op de 

Met Augmented Reality wordt het mogelijk om met een andere bril op 

naar Ruimtelijke Ordening te kijken. Je kunt inzoomen op het detail, maar 

ook uitzoomen op het grote geheel. En dat allemaal met mobiele telefoon 

of tablet.

Ruimtelijke Ordening 
zien door je mobieltje

Johannes la Poutré, TAB Worldmedia BV

doelgericht ben je
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plattegrond geprojecteerd. Door de catalogus te draaien, kun je het gebouw van alle kanten 
bekijken en er zelfs naar binnen gaan.

De meeste AR-toepassingen werken op dit moment op een smartphone of tablet met 
ingebouwde camera en locatiesensors. Terwijl je naar het beeld van de camera kijkt, wordt de 
AR hier direct aan toegevoegd. Mobiele apparaten van Apple (iPhone & iPad) en de diverse 
merken die het Android-systeem gebruiken, zijn momenteel het meest geschikt voor deze 
toepassing. In de nabije toekomst zal de presentatie van AR steeds belangrijker worden. Een 
voorbeeld is Project Glass van Google, waarbij een elegante bril gebruikt wordt als beeldscherm.

AR wordt op allerlei plekken en manieren gebruikt, van eenmalige marketingcampagnes 
tot interactieve spellen. Sprookjes komen tot leven in een boek, virtuele draken en 
dinosaurussen kunnen bestreden worden in de ruimte. Maar met dezelfde technologie 
kunnen we ook andere aspecten van de werkelijkheid zichtbaar maken en zo ingewikkelde 
gegevens op een overzichtelijke manier presenteren.

Augmented Reality laat ons met andere ogen kijken. Op het gebied van de professionele 
toepassingen stelt deze techniek ons in staat om door de bril van een specialist te kijken. De 
AR-camera is hiermee als het ware een microscoop geworden, waarmee we inzoomen op de 
achterliggende details van wat we zien (status van objecten, detail omschrijving etc.). Aan de andere 
kant van het spectrum hebben we de toepassingen die juist in één keer een overzicht tonen van wat 
er in de breedte aanwezig is op een locatie. Hierbij kijken we met de facetogen van een vlieg, zien 
we in een blik wat er allemaal om ons heen is en kunnen daarmee snel beslissingen nemen over 
hoe verder te gaan. Zo gezien functioneert AR als filter om snel door grote hoeveelheden gegevens 
te kijken en in te zoomen op datgene wat interessant is. Door steeds een andere databron of filter te 
selecteren, kiezen we de soort bril die we willen gebruiken om tot een doel te komen.

Relevantie voor de openbare ruimte
Op het gebied van openbare ruimte bestaan er veel bronnen met uitgebreide en complexe 
gegevens die vaak niet in een keer te overzien zijn. Naast een veelheid aan bronnen is er 

sprake van een heel diverse groep gebruikers. Deze varieert van professionals, die zich 
bezighouden met één aspect in groot detail tot de gemiddelde burger, die zich in de breedte 
wil oriënteren op gebruiksmogelijkheden van zijn omgeving.

In veel gevallen kan AR hier helpen om de gegevens toegankelijk te maken of snel en efficiënt 
te ordenen. Hieronder worden een aantal voorbeelden beschreven. Deze voorbeelden zijn 
deels gebaseerd op projecten en producten die daadwerkelijk in gebruik zijn of momenteel 
ontwikkeld worden.

Onderhoud en inventarisatie van objecten
Een onderhoudsafdeling van een gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en 
beheer van verkeersborden. Alles bij elkaar gaat het om enorm veel objecten die traditioneel 
op kaarten staan aangegeven. Van deze objecten is het type, de staat van onderhoud en 
de locatie op de kaart vastgelegd in een omvangrijke database. Inspecteurs worden met 
een grote kaart en losse tabellen op pad gestuurd om de actuele staat van deze objecten te 
inventariseren. Aantekeningen worden in een notitieboek gemaakt en later op kantoor 
weer ingevoerd. Bij dit proces gaat vrij vaak iets mis, doordat objecten ontbreken, verkeerd 
geïdentificeerd worden of gegevens verkeerd worden overgenomen. Een AR-toepassing 
koppelt de locaties en gegevens ondubbelzinnig aan elkaar. Ontbrekende objecten zijn 
duidelijk te herkennen doordat ze in het scherm van de iPad wel zichtbaar zijn, maar op 
locatie ontbreken. Door een object aan te tikken op het scherm wordt direct het bijbehorende 
mutatieformulier geopend voor bewerking. In de praktijk is deze toepassing veel handzamer 
dan de kaarten en tabellen. Er worden vrijwel geen fouten met verwisseling meer gemaakt 
en dubbel werk wordt voorkomen, omdat alle gegevens real-time in de basisdatabase worden 
bijgewerkt. Dit heeft uiteraard weer directe invloed op de rest van het traject. Onderdelen 
kunnen eerder besteld worden en reparatiewerkzaamheden kunnen efficiënter worden 
ingepland. De controlekamer van het bedrijf heeft doorlopend inzicht in de actuele 
behoeften van de verschillende inventarisatie- en onderhoudsteams, die aan het werk zijn. 
Soortgelijke toepassingen bestaan voor vergelijkbare werkprocessen op het gebied van 
onderhoud en inventarisatie. 
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Onzichtbare leidingen in de grond
Een zeer omvangrijk bestand is de Klic-database. In deze database staan alle ondergrondse 
kabels en leidingen geregistreerd. Voordat er met graafwerkzaamheden begonnen kan 
worden, moet steeds in deze database opgezocht worden waar er in het betreffende gebied 
kabels en leidingen zijn. Ook hierbij kunnen makkelijk menselijke fouten gemaakt worden 
en zaken over het hoofd worden gezien. In het geval van een gemiste leiding is de schade vaak 
zeer groot. Het belang van accurate informatievoorziening is dan ook zeer groot.

Een AR-toepassing kan de onzichtbare leidingen over de bestaande situatie projecteren, 
zodat een uitvoerder snel een indruk krijgt van de ruimtelijke situatie. Aan de hand van dit 
eerste beeld kan dan besloten worden om de exacte locatie van de leidingen uit te meten op 
de kaart. Na een voorzichtige proefopgraving kunnen vervolgens de eventueel gecorrigeerde 
locaties van de aangetroffen leidingen meteen teruggemeld worden in het Klic-systeem.

Ruimtelijke plannen
Op de website ruimtelijkeplannen.nl en op de site met de BAG-database zijn veel gegevens 
te vinden, die van belang zijn voor iedereen die met gebouwen in Nederland te maken heeft. 
Voorbeelden van deze gegevens zijn besluiten over bestemming, bouwhoogte en andere 
relevante informatie voor een aanvraag voor een bouwvergunning of beslissing tot aankoop.

Het bestuderen en combineren van deze informatie is tamelijk complex en tijdrovend, 
zeker als het om een globale inschatting gaat. Een AR-toepassing zou besluiten over 
de bouwhoogte op locatie zichtbaar kunnen maken door de contouren van de grenzen 
(goothoogte, bouwhoogte) over de werkelijkheid te projecteren.  Verder zouden 
verschillende bestemmingen met kleurcodes weergegeven kunnen worden. Door op een 
kleurvlak te klikken worden de achterliggende gegevens zichtbaar. Zo kun je “inzoomen” 
op de details die relevant zijn en direct de achterliggende data uit de verschillende databases 
oproepen. Hiermee zou dit voor een brede groep, van particulieren tot inspecteurs, een 
nuttig gereedschap kunnen zijn: men kan snel een eerste inschatting maken en bij twijfel 
de diepte ingaan.
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Voor bedrijven in het geo-bedrijfsleven is de overheid de grootste opdrachtgever. Andersom 
is de overheid voor veel projecten afhankelijk van dit bedrijfsleven. De twee partijen hebben 
daarmee een belangrijke relatie. En deze relatie verandert. Allereerst omdat de overheid, 
gedwongen door bezuinigingen, een terugtrekkende beweging maakt: ze wordt compacter en 
moet met minder budget meer werk uitbesteden.  

Daarnaast zijn er de afgelopen tijd wijzigingen in de wet- en regelgeving geweest en komen 
er ook nog wijzigingen aan. Zo werd een aantal jaren geleden de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Deze wet heeft grote gevolgen voor overheden en 
de private sector, die kennis en advies leveren met betrekking tot gebruik en beheer van 
openbare ruimte. De Wabo vereist immers een sterkere integratie van omgevingsdata. Net 
zoals de nieuwe wettelijke basisregistraties, bijvoorbeeld die voor de grootschalige topografie 
(BGT) en de ondergrond (BRO). Ook deze vragen een radicaal andere digitale werkomgeving 

De overheid bezuinigt. Er wordt meer werk uitbesteed, met minder 

budget. Daarnaast veranderen beleid en besluitvorming door de nieuwe 

Omgevingswet. GeoBusiness Nederland speelt op deze ontwikkelingen in 

door samenwerking in de keten, gericht op innovatie. Bijvoorbeeld met 

het project IPC GOOD. Camille AJ van der Harten, directeur - GeoBusiness Nederland

Innovatieve samenwerking in de keten: 
hét antwoord op nieuwe 
ontwikkelingen

keuzes wil je
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van aanvragen en beoordeling. Vooral overheden hebben veel moeite met het goed opslaan, 
beheren en weergeven van data. De overheid heeft dan ook een grote behoefte aan systemen 
waarmee hergebruik van door hen ingewonnen en ingekochte data op eenvoudige wijze 
mogelijk is. Veel bestaande data liggen analoog in de kast en gaan verloren als deze niet 
ontsloten kunnen worden in de digitale wereld. Deze andere digitale werkomgeving kan 
alleen organisatie overstijgend gemaakt worden. 

Het komende jaar verandert er meer: dan wordt de Omgevingswet voorgelegd aan de Raad 
van State. Met deze wet wil de overheid duurzame ontwikkelingen ondersteunen en vanuit 
een regionale aanpak beter aansluiten op de samenhang tussen verschillende projecten en 
activiteiten onder meer op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Deze 
wet vervangt vijftien bestaande wetten en zorgt voor minder regels en onderzoekslasten, en 
daarmee voor snellere en betere besluitvorming. Burgers en bedrijven kunnen voor meer 
zaken terecht bij één loket, er komt meer ruimte voor particulier initiatief en bestuurders 
krijgen meer mogelijkheden om weloverwogen besluiten te nemen. 

Het (geo-)bedrijfsleven wordt door de veranderende relatie én regelgeving uitgedaagd 
om gezamenlijk te investeren in innovatie. Hier ligt een geweldige uitdaging. Want de 
ontwikkelingen vragen niet om solistische oplossingen vanuit een bepaald domein, maar 
om een gestructureerde aanpak waarbij in de hele keten wordt samengewerkt vanuit de 
verschillende disciplines. Dit wordt mogelijk gemaakt door een toenemende digitalisering 
van de hele procesketen.

Een goed voorbeeld is het IPC GOOD project. In dit project werken zeven ingenieursbureaus 
en vier softwareleveranciers samen. Met als doel: nieuwe en hoogwaardiger diensten leveren 
aan overheden en overige gebruikers in zowel bestaande als nieuwe markten. De partners 
genereren extra kennis uit integratie van omgevingsdata. Dit doen ze door het ontwikkelen 
van een gezamenlijk digitaal werkatelier met bijbehorende procesmatige en technische 
infrastructuur en diensten. In dit atelier worden omgevingsaspecten verwerkt met behulp 
van de nieuwe wettelijke basisregistraties. 

Hiervoor zijn er vier collectieven gevormd, waaraan de verschillende deelnemers hun 
bijdrage leveren.

Collectief 1: veldapplicatie voor opslag en beheer van data 
In het eerste collectief wordt gewerkt aan een veldapplicatie voor opslag en beheer van 
data. Hierbij ligt de nadruk op oppervlaktewater, geluid en lucht. Deze veldgegevens 
worden ingewonnen voor meervoudig gebruik op basis van het eenmalig aanvullen van 
bestaande data. 

Collectief 2: digitaal klantportaal (internet GIS-portaal) en omgevingsportaal  
Collectief 2 werkt aan een digitaal klantportaal (internet GIS-portaal) als omgevingsportaal. 
Met dit portaal wordt één toegangspunt gecreëerd, waarop locatiegerichte milieudata van 
de deelnemende bedrijven gezamenlijk in één omgeving aan klanten wordt aangeboden. 
De bedrijven kunnen de data die via het portaal ontsloten worden ook in hun eigen 
interne bedrijfsprocessen gebruiken. Daarnaast kunnen deze data gebruikt worden voor de 
(gezamenlijke) ontwikkeling van nieuwe diensten en producten.
Het portaal wordt ingericht volgens het Europese kaderprogramma INSPIRE. Voor de 
partners betekent dit dat zij hun standaard werkwijze loslaten en gaan werken met nieuwe 
GEO-ICT informatieproducten die vallen onder INSPIRE. Want niet alleen overheden 
moeten als gevolg van INSPIRE, de basisregistraties en de Wabo hun processen en 
infrastructuur aanpassen. Ook het bedrijfsleven moet op deze ontwikkelingen anticiperen. 
Onze leefomgeving wordt steeds integraler benaderd en verdergaande gestandaardiseerde 
digitalisering is onontkoombaar.

Collectief 3: centrale opslag en ontsluiting van bodem milieudata 
Het derde collectief werkt aan de centrale opslag en ontsluiting van bodem- en milieudata 
voor overheden en bedrijven, waardoor op nationaal niveau een efficiënte en betrouwbaarder 
IT-architectuur zal ontstaan. De ketenintegratie van bodem- en milieu-informatiestromen 
zal volledig worden ondersteund. Daarmee wordt een groot knelpunt tussen inwinnende en 
registrerende partijen weggenomen.

GeoBusiness 
Nederland
GeoBusiness Nederland is de 
branchevereniging voor bedrijven 
die werken met geo-informatie. 
De vereniging telt ruim honderd 
leden die samenwerken met als doel 
geo-informatie beter te benutten, 
het marktvolume te vergroten 
en de marktwerking te bewaken. 
GeoBusiness Nederland wordt door 
de stakeholders in de driehoek (be-
drijven, overheid, en wetenschap- en 
onderwijsinstellingen) gezien als de 
spreekbuis en netwerkorganisatie 
voor de bedrijven in de geo-sector.

IPC GOOD
IPC GOOD staat voor Innovatie Pres-
tatie Contract Gemeenschappelijke 
Ontsluiting van Omgevingsdata. IPC 
GOOD heeft hiervoor in het voorjaar 
2012 van het Agentschap NL in het 
kader van de IPC-regeling een subsidie 
gekregen. GeoBusiness Nederland is 
de penvoerder.  
De samenwerkende partijen (allen 
lid van GeoBusiness Nederland) zijn: 
MUG Ingenieursbureau, Stroop raad-
gevende ingenieurs (STROOP), TTE 
Consultants (TTE), Altenburg & Wy-
menga ecologisch onderzoek, Duurt-
PMC, I.T. Works, Nazca IT Solutions, 
RealDetection Consultancy (RDC), 
SpotDog, MAP Traffic Management 
(MAPtm) en Buro Vijn.
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Collectief 4: nieuwe toepassingen en apps 
Collectief 4 gaat nieuwe toepassingen en apps ontwikkelen, die in verschillende gradaties 
een enorme hoeveelheid kostbare data toegankelijk maken voor marktpartijen en het 
publiek. Hiervoor wordt een link gelegd tussen waardevolle data en informatie, waarbij de 
eindgebruiker bepaalt wat wordt ontsloten. De informatie moet zodanig visueel worden 
gemaakt, dat de techniek voor de eindgebruiker geen zichtbare rol heeft. Hiervoor wordt een 
interface ontwikkeld voor diverse platforms en er wordt een user experience gerealiseerd, die 
past bij de eindgebruiker. 

De collectieven worden aangestuurd vanuit een stuurgroep. Verder hebben de partners aparte 
groepen opgezet voor het onderhouden van de communicatie en het ontwikkelen van een 
marketingstrategie. Om een goed inzicht te krijgen in de gebruikerstoepassingen wordt 
nauw samengewerkt met de provincie Friesland en TNO, beiden vertegenwoordigd in een 
gebruikerspanel.
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Als Brainport-gemeente zoekt Laarbeek steeds naar nieuwe methoden om inwoners 
en bedrijven op een slimme en toegankelijke manier te informeren en te faciliteren. 
De gemeente Laarbeek krijgt regelmatig verzoeken van ondernemers die willen 
verplaatsen of initiatieven willen ontwikkelen in het buitengebied. Bijvoorbeeld in 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Vaak kost het veel tijd om uit te zoeken of iets 
wel of niet is toegestaan. In overleg met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
(SRE), de Kamer van Koophandel (KvK), het ZLTO, Stichting Bedrijven Belangen 
(SBB), de provincie Noord-Brabant en het Streekplatform De Peel heeft gemeente 
Laarbeek het bureau BRO samen met Viewpoint opdracht gegeven om de ‘locatietoets’ 
te ontwikkelen: een methode om snel en eenvoudig inzichtelijk te maken wat er wel 
en niet mogelijk is op een bepaalde locatie in het buitengebied. Deze methode is nog 
uniek in Nederland, maar is zo opgezet dat deze ook in andere gemeenten toepasbaar is. 

De gemeente Laarbeek heeft medio 2012 een nieuw instrument ontwikkeld 

voor iedereen die bedrijfsmatige activiteiten in het buitengebied wil beginnen: 

de locatietoets. Hiermee kunnen initiatiefnemers snel en gemakkelijk vinden 

of een initiatief kansrijk is op een bepaalde bedrijfslocatie.

Gerda Hendriks, Economische Zaken Gemeente Laarbeek

Locatietoets Laarbeek 
geeft snel duidelijkheid!

inzicht vormt je
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Vooralsnog is de locatietoets alleen van toepassing op bedrijfslocaties in het buitengebied 
(dus niet voor bedrijventerreinen  of voor woonlocaties).

Beoordeling effecten
Niet alleen de methode is nieuw. Ook de manier waarop wordt bepaald of iets wel of 
niet is toegestaan is nieuw. Doorgaans maakt een gemeente deze afweging op basis van 
een lijst met bedrijfsactiviteiten. Ondernemers zijn echter vaak creatief en ontplooien 
activiteiten die niet op deze lijst staan. Dan moeten er alsnog afwegingen gemaakt 
worden waarom de activiteit wel of niet kan.  Bij de locatietoets wordt daarom uitgegaan 
van de effecten van de activiteit. Vervolgens worden deze veranderingen getoetst aan 
de locatiekenmerken voor bebouwing, erf, gebiedskenmerken en ontsluiting. 
Dit werkt als volgt. De initiatiefnemer geeft bij de locatietoets de met zijn 
ontwikkelwensen samenhangende ruimtelijke ontwikkelingen aan. Die zijn 
uitgesplitst naar:
- bouwactiviteiten
- veranderingen van het erf
- effecten op de omgeving (geluid, stof, veiligheid e.d.)
- verandering van de verkeersbewegingen.
Omdat de locatietoets uitgaat van de effecten, wordt de activiteitenlijst in feite 
overbodig.

Wat is de input voor de locatietoets?
De inhoudelijke basis wordt gevormd door de bouwkavels uit het vastgestelde 
bestemmingsplan Buitengebied (de locaties). Aan deze locaties zijn de adresgegevens 
gekoppeld (BAG). De verschillende kenmerken waarop een locatieontwikkeling 
wordt getoetst (bebouwing, landschappelijke inpassing van de kavel, ontsluiting en 
gebiedskarakteristiek) zijn gebaseerd op gemeentelijke (beleids)gegevens en waar nodig 
additioneel geïnventariseerd. Door middel van algoritmen zijn de ontwikkelingswensen 
(bouwactiviteiten, veranderingen van het erf, effecten op de omgeving (geluid, 

stof, veiligheid e.d.), verandering van de verkeersbewegingen) gekoppeld aan de 
verschillende gebiedskenmerken.

Wat is de locatietoets?
De locatietoets is een website (www.laarbeek.nl/locatietoets) waarop men kan zien of 
bepaalde activiteiten zijn toegestaan op bedrijfskavels in het buitengebied. 

Of een initiatief kansrijk is, wordt op de volgende manieren aangegeven op een 
digitale kaart:
- Ja, de ontwikkeling is mogelijk (groen).
- Ja mits, de ontwikkeling is mogelijk, indien voldaan wordt aan een aantal criteria (geel).
- Nee tenzij, de ontwikkeling is in beginsel niet mogelijk, tenzij er een aantal specifieke  
 maatregelen wordt genomen (oranje).
- Nee, de ontwikkeling is niet mogelijk (rood).

Daarnaast kan men zien welke afwegingen (effecten) een rol spelen bij de bepaling of 
een activiteit wel of niet is toegestaan. De toets geeft aan op welke onderdelen er wel 
of niet sprake is van mogelijke belemmeringen om de beoogde ontwikkeling op die 
locatie te realiseren. Burgers kunnen daarmee al vroegtijdig beoordelen of hun initiatief 
planologisch kansrijk is en op welke punten maatregelen mogelijk (of nodig) zijn om 
de kansrijkheid te vergroten. Op deze manier krijgt men direct duidelijkheid over de 
mogelijkheden en worden de overwegingen van de gemeente transparant.

Hoe werkt de locatietoets?
De locatietoets is te vinden op  www.laarbeek.nl/locatietoets. Op twee manieren kan 
men bekijken of een bepaalde activiteit ergens wel of niet mag. De eerste en meest 
gebruikelijke manier is door een bepaalde kavel te selecteren (via een adreszoeksysteem 
of op een digitale kaart) en een aantal vragen te beantwoorden over de effecten van 
de activiteit(en). Op basis van deze vragen ‘berekent’ de locatietoets dan of de kavel 

ARp
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geschikt is voor de gewenste activiteit(en) (via de ‘selecteer functie’ met het icoontje 
'document'). De tweede manier is het zoeken naar beschikbare kavels voor de gewenste 
activiteit. Hierbij wordt de gewenste activiteiten aangegeven. Vervolgens worden de 
beschikbare kavels weergegeven op de digitale kaart (via de ‘selecteer functie’ met het 
icoontje met de loep). Op dit moment is het echter alleen mogelijk om op een bepaald 
effect te sorteren.

Met welke techniek werkt de locatietoets?
De locatietoets werkt met een daarvoor speciaal ontwikkelde applicatie in een 
geowebomgeving die gebaseerd is op ESRI- en Microsoft-technologie. Voor deze 
applicatie heeft de gebruiker alleen een pc, een internetaansluiting en een browser nodig 
waarin Silverlight technologie van Microsoft draait. De systematiek kan ook toegepast 
worden binnen de bebouwde kom, omdat deze kavel-gestuurd is opgezet. Het maakt 
daarbij niets uit of hoe deze kavels onderling gerangschikt zijn.
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Ruimtelijke planvorming is complex, en dat maakt het ook leuk: veel belangen, belangengroepen 
en burgers, ingewikkelde rekenmodellen, verschillende toeleverende ingenieursbureaus en 
ten slotte politieke besluitvorming. In de praktijk levert dat veel dikke rapporten op waar alle 
betrokkenen met veel moeite de relevante informatie uit moeten zien te halen. De kans op foutjes 
en fouten, met extra kosten en vooral ‘een paar maanden’ vertraging als gevolg. 

Alle informatie voor de ruimtelijke planvorming kan feitelijk digitaal gemaakt worden. Probleem 
is alleen dat deze informatie meestal routinematig verwerkt wordt in rapporten, met een aantal 
kaarten. De betrokkenen bij de planvorming moeten vervolgens weer moeite doen om hier 
de relevante hun informatie uit te halen. En dat terwijl de digitale informatie ook rechtstreeks 
gebruikt kan worden in het planproces. Met een enorme procesversnelling als gevolg.

Eind 2006 moesten er voor een nieuwe hoogspanningsverbinding door de Randstad (Randstad380 
kV ) in twee jaar tijd een MER, Rijksinpassingsplan en alle vergunningen rondgemaakt worden. 

Digitalisering zorgt voor een snellere en betere planvorming. Ervaringen bij 

TenneT, ProRail en verschillende gemeenten laten zien dat er een enorme 

tijdswinst geboekt kan worden. En dat het nog leuk is ook. 

Bert van Dijk, adviesbureau InfraNavigator

Startnotitie MER 
in één dag
Procesoptimalisatie dankzij digitalisering 

de situatie beheers je
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Dit was alleen mogelijk als vanaf het begin alle projectinformatie zeer goed beheerd werd. Alleen 
zonder fouten kon de planning gehaald worden. 

Efficiënte besluitvorming in m.e.r.-procedure 
Digitale informatie bleek in overvloed aanwezig bij de overheden. Deze informatie werd 
meteen verzameld. Hierdoor lukte het binnen een maand een verkenning uit te voeren voor 
ecologie, planologie en landschap. De vier betrokken ministeries en TenneT werden vervolgens 
in één dagdeel geïnformeerd over de resultaten: alle resultaten werden met GIS direct digitaal 
gevisualiseerd, waarbij letterlijk ingezoomd kon worden op alle knelpunten. Na het eerste dagdeel 
waren alle belangen helder en kon het tweede dagdeel benut worden voor belangenafweging en 
besluitvorming. Aan het einde van de dag was er overeenstemming over een startnotitie MER: alle 
alternatieven waren getekend en de week erna werd zelfs al een ‘voorlopig voorkeursalternatief’ 
uit deze alternatieven aangewezen. En alle digitale informatie lag klaar voor een vliegende start van 
het vervolgtraject van de MER en het technisch ontwerp. 

Natuurlijk is niet alles vanaf de eerste stap digitaal te doen: een veldbezoek met stakeholders is 
essentieel om te laten zien en voelen waar de problemen zich zullen voordoen. Deze ervaring 
kan vervolgens wel weer terugkomen tijdens een digitale workshop, waarbij het belangrijk is 
dat stakeholders zich herkennen in de gepresenteerde informatie. Omissies - of nog erger - foute 
informatie is funest voor een besluitvormingsproces. Want dan is het proces weer terug bij af. 
Is de informatie echter betrouwbaar, ook na drie keer doorvragen of inzoomen, dan is snelle 
besluitvorming mogelijk en niet alleen bij de start maar ook tijdens de verdere planvorming.  

Deze digitale planvorming is in het hele planproces doorgetrokken bij Randstad380 
kV, en alle latere grote nieuwbouwprojecten van TenneT. Binnen drie maanden na de 
startnotitiebijeenkomst waren de eerste technische ontwerpen gereed. Eind 2007 waren alle 
onderzoeken voor het MER gereed en zijn deze integraal besproken tijdens een digitale workshop. 
Tijdens zo’n dag kan een dikke stapel rapporten geheel visueel gepresenteerd, doorgenomen en 
besproken worden. Een digitale workshop moet uiteraard wel goed voorbereid worden: opvragen 
van de digitale resultaten, analyseren en hoofdlijnen en knelpunten eruit halen. Resultaat is dat er 
ingezoomd kan worden op de echte bespreekpunten en dat men niet blijft steken in discussies over 
tekstuele formuleringen van resultaten of conclusies.

ARc

Snel verzameld, Raad van State-proof
Na gereedkomen van de concept MER werd steeds duidelijker hoe de tracékeuze zou gaan worden: 
de marge werd steeds smaller. De ligging van het tracé was nauwkeurig genoeg voor het starten van 
de vergunningsaanvragen en de grondverwerving. Kadastrale informatie is natuurlijk makkelijk 
digitaal te verzamelen (al kost het een paar centen), maar ook bij de vergunningverlenende 
instantie, zoals een waterschap, is veel relevante vergunningsinformatie digitaal aanwezig.

Het tracé van Randstad380 kV ligt deels in de nationale kabel- en leidingenstraat. Tijdig 
verzamelen van kabel- en leidinginformatie was dan ook van groot belang. Daarbij kon ook 
geprofiteerd worden van actuele inventarisaties die andere overheden net gedaan hadden in het 
kader van VINEX-ontwikkelingen in de buurt. Dit bespaarde aanzienlijke kosten en tijd.

Uiteindelijk is binnen twee jaar na de start van het planvormingstraject een Tracébesluit Zuidring 
genomen, in dit geval een Rijksinpassingsplan. Het snelle plan bleek ook Raad van State-proof 
en de bouw is vlot begonnen. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de Zuidring tussen 
Wateringen onder Delft en Pijnacker naar Zoetermeer. De geheel nieuwe masten zijn zichtbaar 
langs de A12, A13, A4 en de N470. Tussen Pijnacker en Delft ligt de verbinding onder de grond: de 
langste ondergrondse 380 kV-verbinding in de wereld. De verbinding zal binnenkort officieel in 
gebruik genomen worden.

Twee rollen: informatiemanager en loods
Bij de start van deze bijzondere vorm van ‘digitale planvorming’ was duidelijk dat goed 
informatiebeheer essentieel was. In de praktijk werd dit uitgevoerd door een GIS’er en een 
inhoudelijk deskundige. De GIS’er deed het informatiebeheer en de inhoudelijk deskundige deed 
(samen met de GIS’er) de analyses, vertaling van analyse naar visualisaties en de voorbereiding van 
de workshops. Gaandeweg ontstond daarmee nieuwe twee rollen: de informatiemanager en een 
‘loods’ die de projectorganisatie hielp het nieuwe digitale werken toe te passen.

De informatiemanager zorgt voor een kwaliteitsverbetering en maakt een versnelling van 
het planproces mogelijk. Bij de informatiemanager kan men terecht voor de laatste goede 
ondergrond, het laatste ontwerp en het laatste naburige plan. Hij levert deze informatie ook aan 
ingenieursbureaus, zodat zeker is dat ze voor hun modelberekeningen de juiste uitgangspunten 
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gebruiken. En de informatiemanager zorgt ervoor dat de resultaten van de onderzoeken ook 
digitaal bij de opdrachtnemer terecht komen. 

Het is verstandig in de beginfase bovendien een ‘loods’ aan boord te halen. Een loods heeft 
projectmanagementervaring, neemt nieuwe apparatuur mee en organiseert workshops die 
laten zien hoe digitale planvorming werkt. Na verloop van tijd kan de loods weer van boord, 
als de organisatie digitaal werken onder de knie heeft.  

Nieuwe werkwijze vraagt interventie 
Versnelling van het planproces gaat niet vanzelf. De beschikbaarheid van digitale informatie 
op zich is niet voldoende om het projectteam harder te laten lopen. Daarvoor zijn interventies 
nodig. De informatiemanager en de loods maken dit mogelijk. Zij organiseren interventies door 
de resultaten van onderzoeksrondes (startnotitie, MER, ontwerpen) digitaal en vooral visueel 
te presenteren. Het effect is een enorme focus op de resultaten zelf. De combinatie van deze 
resultaten en alle achterliggende bestaande projectinformatie (zoals het laatste ontwerp en de 
kadastrale kaart) maakt het mogelijk dat de specialisten en de projectmedewerkers ter plaatse de 
analyse maken, een belangenafweging kan plaatsvinden en besluiten genomen kunnen worden. 

Bovendien is het voor alle medewerkers van de workshops ook leuk. Ze zien hun eigen informatie 
en belangen terug op het scherm, maar zien en begrijpen ook het belang van hun collega. En als het 
niet meteen duidelijk is, is het eenvoudig aan te wijzen en uit te leggen.  

Het kan! Bij grote en kleine projecten
Digitale planvorming werkt niet alleen voor grote ruimtelijke ingrepen als Randstad380 kV. Bij 
ProRail is voor het derde spoor Zevenaar, het laatste stukje Betuwelijn naar Duitsland, is het MER 
en het voorkeursbesluit in een half jaar gerealiseerd. Bij de gemeente Hillegom is een reconstructie 
van de N208, die dwars door het dorp loopt, in drie maanden ontworpen, inclusief ruimtelijke 
toets.  In 2000 is het stimuleringsprogramma DURP (digitale uitwisseling ruimtelijke processen) 
opgestart om de ruimtelijke planvorming effectiever en efficiënter te maken. Ook in het recente 
regeerakkoord 'Bruggen slaan' staat 'Er komt een databank voor ruimtelijke gegevens, waardoor 
informatie makkelijker kan worden ontsloten'. Het is duidelijk: digitale planvorming heeft de 
toekomst.  Het is gewoon een kwestie van doen! 
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Wie zijn huis wil verbouwen, of op een kaveltje grond een nieuw huis wil bouwen, wil graag weten 
wat de regels voorschrijven. Waar heb je je aan te houden? Wie zijn winkelpui wil vernieuwen, 
een uithangbord aan de gevel hangt of een lege school als atelier in gebruik wil nemen, komt ook 
onvermijdelijk uit bij de regels. Regels van het rijk voor de bouwveiligheid, provinciale regels 
voor ruimtelijke kwaliteit. Of de gemeentelijke normen voor parkeergelegenheid, reclame, 
bomenbescherming of architectonische schoonheid. Wat zou het toch makkelijk zijn als je met één 
druk op de knop van je computer zou weten welke regels er van toepassing zijn voor de plek die je 
graag wilt veranderen. Voetje voor voetje is de overheid op weg naar dat ideaal. De gemeentelijke 
bestemmingsplannen zijn over een jaar allemaal gedigitaliseerd via ruimtelijkeplannen.nl. Toch 
een veel beter systeem dan vroeger, toen je naar het stadskantoor toe moest en van de ambtenaar 

Welstandsbeleid bestaat vaak uit een heel pak regels, waarvan er meestal maar 

een paar van toepassing zijn op het bouwwerk dat iemand wil realiseren. Het 

digitaliseren van dit beleid helpt burgers en bedrijven om snel en eenvoudig 

te zien waaraan hun bouwwerk moet voldoen. Inmiddels is er een standaard 

ontwikkeld voor het digitaliseren van welstandsbeleid: IMWE. Deze standaard is 

gebaseerd op (en compatibel met) de standaard voor ruimtelijke plannen (IMRO) 

en cultuurhistorie (IMKICH). Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, 

de vereniging van welstands- en monumentencommissies.

Digitale welstandseisen: 

met één muisklik de 
relevante informatie

het diepe lokt je ARp
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een kopietje meekreeg van de relevante passages uit het bestemmingsplan – ik heb zelf wel eens 
kopietjes van de verkeerde pagina’s meegekregen. Moest ik nog een halve dag vrij nemen.

Een mooie omgeving heeft waarde
De regels zelf zijn er natuurlijk niet voor niets. Als je met z’n allen op een kluitje woont, is het 
logisch dat je regels opstelt om te voorkomen dat je elkaar te veel in de weg zit. Die regels zijn er in 
het verkeer, en ze zijn minstens zo belangrijk op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. 

Ruimtelijke kwaliteit is eigenlijk geen issue: iedereen is ervoor. Maar toch: ruimtelijke kwaliteit 
ontstaat niet vanzelf. De opvallend goede kwaliteit van de Nederlandse gebouwde omgeving, 
zowel in ontwerp als in staat van onderhoud, is het gevolg van de aandacht die gemeenten, 
corporaties, ontwikkelaars en architecten stelselmatig aan de kwaliteitsvraag hebben besteed. 
Want hoewel iedereen ervoor is, beseft ook iedereen dat bezuinigingen, gemakzucht en praktische 
bezwaren aan schoonheid in de weg staan, en dat het dus goed is dat we van tijd tot tijd aan onze 
ambities herinnerd worden.

We beschikken in Nederland over een stelsel van checks and balances, dat een minimaal 
kwaliteitsniveau garandeert. Gemeenteraden formuleren ambities voor de omgeving in visies, 
bestemmingsplannen en welstandsnota's. Adviesteams van experts en burgers assisteren (ver)
bouwers om hun plannen optimaal in de omgeving te passen. Die teams zijn flexibel en denken 
mee met plannenmakers. Maar als het nodig is, beschermen ze bewoners tegen al te drieste 
plannen die schade zouden kunnen toebrengen aan ons gezamenlijk kostbaar bezit: de kwaliteit 
van de collectieve omgeving. Dit stelsel van 'welstandszorg' bewaakt de schoonheid én de waarde 
van Nederland, en doet dat tegen bijzonder lage kosten: van elke duizend euro die in ons land aan 
nieuwe gebouwen wordt uitgegeven, gaat momenteel slechts een kwartje naar de garantie van 
onze omgevingskwaliteit.

De in ons land bereikte schoonheid is van grote economische waarde. Makelaars weten het al 
eeuwen: de marktwaarde van onze gebouwen wordt bepaald door drie factoren, namelijk locatie, 
locatie en locatie. Het Centraal Plan Bureau (CPB) onderbouwde dit met harde cijfers. Bouwgrond 
op de mooiste stedelijke plekjes kost maar liefst tweehonderd keer zo veel als bouwgrond op een 
verrommelde locatie op het platteland. Wie het voor het kiezen heeft, vestigt zich in de meest 
aantrekkelijke omgeving. Die is per definitie schaars, en de prijzen zijn er hoog. Maar andersom 

werkt dit mechanisme ook: verval van omgevingskwaliteit leidt tot vertrek van bewoners, 
bedrijven en voorzieningen - en in hun kielzog ook de bedrijven van deze werknemers. Woningen 
in een onaantrekkelijke, verrommelde omgeving dalen sterk in prijs, ten nadele van onze 
nationale economie. Het is daarom vanzelfsprekend dat de overheid zich verantwoordelijk voelt 
voor de ruimtelijke kwaliteit.

Slecht raadpleegbaar beleid zorgt voor een slecht imago
Bijna alle gemeenten hebben hun welstandsbeleid op internet gezet. Maar vaak zoek je je rot naar de 
juiste regels. Als je de nota al kan vinden (in 2004 is de concept-nota bij de raadsinformatie op internet 
gezet; soms is dat de enige plek waar het stuk ook nu nog te vinden is), dan nog is het een hele klus om 
uit de veelheid van regels de juiste pagina te vinden voor de criteria die op je bouwplan van toepassing 
zijn. Er is voor die welstandsnota’s geen vast format. Bovendien verschilt het beleid van straat tot straat. 
In een beschermd stadsgezicht zijn de regels meestal uitvoerig en streng, in wijken uit de jaren zestig en 
zeventig vaak veel soepeler, terwijl meer dan een kwart van de gemeenten ook welstandsvrije 
gebieden heeft aangewezen, waar alleen opgetreden wordt tegen heel wanstaltige bouwsels.
Die onoverzichtelijke, en slecht vindbare welstandsnota’s dragen bij aan het slechte imago 
van de welstandscommissies: veel architecten, opdrachtgevers en burgers komen er pas 
achter welke welstandsregels er gelden op het moment, dat hun afgeronde bouwplan door de 
welstandscommissie wordt besproken. Dat is ergerlijk laat: als ze van meet af aan met de regels 
rekening gehouden hadden, hadden ze niet op zo’n (te) laat moment het vervelende bericht 
gekregen dat het plan niet past in het beleid. Onderzoek van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
wijst uit dat gemeenten nog onvoldoende communiceren over de criteria die voor de verschillende 
bouwplannen van toepassing zijn.

Nóg niet verplicht, straks wel
Het digitaliseren van welstandsbeleid is een klantvriendelijke actie. Door regels te digitaliseren en 
via internet te koppelen aan adres en kaartbeeld, kan iedereen met een simpele toetsaanslag op elk 
moment van de dag zien welke welstandsregels van toepassing zijn in zijn gebied. Anders dan bij 
bestemmingsplannen en structuurvisies is digitalisering van welstandsbeleid echter niet verplicht, 
en vandaar dat de gemeenten er nog niet massaal toe zijn overgegaan. Nóg niet verplicht, want als 
over enkele jaren de Omgevingswet van kracht is, moeten alle relevante regels voor de inrichting 
van de leefomgeving, waaronder het welstandsbeleid, het bestemmingsplan en het erfgoedbeleid, 
verplicht digitaal worden aangeboden.
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Standaard voor digitaliseren van beleid
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft, met steun en stimulans van de ministeries van (toen 
nog) VROM en Binnenlandse Zaken en betrokkenheid van de VNG, de Vereniging Bouw- en 
Woningtoezicht en de brancheorganisaties van ontwerpers een standaard ontwikkeld voor 
het digitaliseren van welstandsbeleid. Deze standaard, het Informatiemodel Welstand IMWE, 
is gebouwd volgens dezelfde specificaties en op dezelfde NEN-norm als het Informatiemodel 
Ruimtelijke Ordening (IMRO). IMWE is onderdeel van een hele familie van ruimtelijke 
informatiemodellen, waartoe ook cultuurhistorie en water gerekend worden.

Het IMWE-model is zo ontworpen dat iedere welstandsnota, ondanks de grote onderlinge 
verschillen, foutloos gedigitaliseerd kan worden. Uitgangspunt is dat de inhoud van het beleid 
niet gewijzigd hoeft te worden wanneer een andere opzet of formulering voor de digitalisering 
handiger zou kunnen zijn. De gemeenten zijn immers zelf verantwoordelijk voor de beleidskeuzes 
die zij maken; keurslijven passen daar niet bij. In de praktijk zijn de verschillen in welstandsnota’s 
ook echt enorm: de ene gemeente beperkt zich letterlijk tot twee A-viertjes, waar de andere 
gemeente 250 bladzijden plus gedetailleerde kaarten nodig heeft.

Open source en kosteloos
De Federatie heeft, behalve het model, ook een Centrale Voorziening welstand ingericht, waarop 
alle IMWE-nota’s verzameld worden. Het voordeel van deze server is dat gegarandeerd wordt 
dat de IMWE-versie van de hier gepresenteerde nota’s altijd up-to-date is en compatibel met de 
laatste versie van de ruimtelijke informatiemodellen. Bovendien biedt centrale verzameling van 
informatie de mogelijkheid om geaggregeerd onderzoek te doen naar het kwaliteitsbeleid van de 
verschillende gemeenten: bijvoorbeeld de vraag of regels voor rolluiken in grote steden strenger 
zijn dan in dorpen, of juist soepeler.

Het informatiemodel is als open source model kosteloos beschikbaar; er is echter wel een 
invoertool nodig om de papieren beleidsnota’s en de bijbehorende GML te coderen en beschikbaar 
te maken. Daarnaast is een viewer nodig om de resultaten te kunnen presenteren in een 
webomgeving die aansluit bij de gemeentelijke huisstijl. Invoertool en viewer worden door 
marktpartijen aangeboden.
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Deze opdracht bestaat uit het actualiseren en het digitaliseren, wij gaan hier enkel in op 
het digitaliseren. De eerste doelstelling is het bestaande, analoge LIB uit 2003 conform de 
huidige RO Standaarden te digitaliseren. Wettelijk gezien is dit niet noodzakelijk omdat 
het LIB juridisch gezien geen ruimtelijk besluit krachtens artikel 4.3. Wro is en daarnaast 
nog voor de inwerkingtreding van de Wro en Bro is vastgesteld. Omdat het echter wel 
de kenmerken heeft van een AMvB heeft de Ministerie de wens uitgesproken dit model 
digitaal te maken. Deze exercitie dient gelijk als leerproces voor het nieuw (digitaal) op te 
stellen LIB in 2013.

Het huidige LIB bestaat uit vijf bijlagen met geografische data die de hoogtebeperkingen 
van Schiphol met zowel hellende als horizontale vlakken weergeven maar waarin ook 
het banenstelsel en de beperkingen met betrekking tot het bouwen wordt weergeven. 
Deze data is teruggebracht naar de objecttypen die een plantype als de AmvB bevat: 

Het Ministerie van I&M heeft de markt in 2010 gevraagd om het Luchthavenindelings-

besluit (LIB) te actualiseren en te digitaliseren. Aan de uiteindelijke digitalisering gaat 

een belangrijk onderzoek vooraf: hoe kunnen de onderdelen van het LIB door lagere 

overheden worden overgenomen en welke aanbevelingen worden gedaan met de uit-

eindelijke digitalisering als juridisch uitgangspunt. Sander Hoosemans, adviseur GEO/RO Viewpoint b.v.

Digitaliseren Lucht-
havenindelingsbesluit 
(LIB) Schiphol

draagvlak creëer je



4342

besluitgebied, besluitvlak en besluitsubvlak. Voor de verbeelding van het model wordt 
gebruik gemaakt van de werkafspraak ‘coderen verbeelding vormvrije plannen’.

Een tweede belangrijke doelstelling van de digitalisering van het LIB is 
het vergemakkelijken van het verwerken van de LIBzones en -regels in de 
bestemmingsplannen c.q. inpassingsplannen van lagere overheden zodat de doorwerking 
van het LIB in de lokale planvorming wordt bespoedigd. Hiervoor is in nauwe 
samenwerking met de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer een digitaal ‘proef’ 
bestemmingsplan opgesteld waarmee duidelijk wordt gemaakt dat voor de gebruiker het 
implementeren van het digitale LIB ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Dit betekent dat er 
een vertaalslag heeft plaats gevonden van de praktijkrichtlijnen PRAMvB (besluitvlakken) 
naar de praktijkrichtlijnen PRBP (gebiedsaanduidingen) om het LIB op een 
bestemmingsplanachtige wijze te digitaliseren. Randvoorwaarde voor beide doelstellingen 
was dat het LIB in overeenstemming is met de huidige RO Standaarden. Hieruit zijn 
adviezen voortgekomen die als wijzigingsvoorstel bij de werkgroep RO Standaarden zijn 
ingediend.

Met de kennis van bovenstaande onderzoeken is het mogelijk om het toekomstige LIB 
(2013) als zelfstandig instrument raadpleegbaar te maken voor eenieder. Hierbij wordt 
onderzocht in welke mate er technisch, inhoudelijk en modelmatig verbeteringen 
mogelijk zijn om de LIB-informatie eenvoudiger en makkelijker te kunnen toetsen cq. 
raadplegen. In dit verband is met name de (hoogte)beperkingenkaart te noemen als 
verbeterpunt. Men moet dan denken aan oplossingen in de hellende vlakken maar ook 3D 
oplossingen worden onderzocht en getest.

Bij het digitaliseren van het LIB2003 en het proefbestemmingsplan is conform de 
PRAMvB en PRBP gebruik gemaakt van enkel gebiedsaanduidingen die de LIBzones 
vertegenwoordigen. Beide instrumenten zijn opgesteld conform de huidige RO 
Standaarden en zijn inmiddels met de beschikbare landelijke IMRO software 
gedigitaliseerd, gecodeerd en als GML gevalideerd en gepubliceerd in de pilot omgeving 

van RO-Online. Het digitale (proef)bestemmingsplan kan door gemeenten worden 
gebruikt en worden opgenomen in hun eigen ruimtelijke plannen.

Met de digitalisering van het LIB als AMvB is de werkafspraak van Geonovum, met 
betrekking tot de verbeelding van vormvrije plannen, toegepast. Met de werkafspraak is 
het mogelijk om  in de verbeelding differentiatie aan te brengen. Door de objecten in de 
IMRO software via een code een vooraf gedefinieerde kleur mee te geven en bovendien 
verschillende lagen te formeren in digitale kaartenbladen, wordt het onderscheid 
aangebracht. Op deze manier wordt het LIB dus niet als een verzameling van grijze vlakken 
getoond maar in kleurvlakken die bovendien gegroepeerd zijn in kaarten. Dit komt de 
gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid ten goede.

De resultaten en ervaringen uit voorgenoemd traject worden meegenomen met de 
digitalisering van het nieuwe LIB in 2013. Zo zijn er aanbevelingen gedaan voor 
aanpassingen binnen de RO Standaarden in het kader van bijvoorbeeld het verbeteren 
van de verbeelding van gebiedsaanduidingen en de raadpleging van de hellende vlakken. 
Binnen het kader van de opdracht en de huidige randvoorwaarden is nader onderzocht of 
het raadplegen van de hoogtebeperkingen op een meer gebruiksvriendelijke manier kan 
worden toegepast. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar een betere modellering van de 
hoogtebeperkingen. De opdracht is eind 2011 succesvol afgerond.

ARc
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Meer gegevens digitaal en gestructureerd uitwisselen, dat is de ambitie van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Het nieuwe Besluit op de ruimtelijke ordening past daar precies bij. 
In lijn met die uitgangspunten is op 1 oktober de vernieuwde website Ruimtelijkeplannen.
nl gelanceerd: het online loket van de overheid om digitale ruimtelijke plannen te ontsluiten. 
De website is aangepast aan nieuwe eisen en instrumenten in het besluit ruimtelijke ordening. 
Bijvoorbeeld het verplichte digitaliseren van gerechtelijke uitspraken en exploitatieplannen. 
Bovendien zijn er nieuwe functionaliteiten aan de website toegevoegd vanwege de nieuwe RO 
Standaarden die per 1 oktober 2012 van kracht zijn. 

Overzichtelijke digitale dossiers
Op Ruimtelijkeplannen.nl staan  alle ruimtelijke plannen en besluiten van gemeentes, provincies 
en ministeries in een digitaal dossier. Hierbij wordt een scheiding gemaakt tussen de status van 
plannen zelf (van concept tot vastgesteld) en de status van een plan in een procedure. Bezoekers 
zien niet meer alleen een lange lijst met plannen, maar elke planprocedure krijgt voortaan een 

Het online loket Ruimtelijkeplannen.nl is vernieuwd. Zo is de informatie op 

de website  overzichtelijk gerangschikt in dossiers en worden functies voor 

publiek gescheiden van die voor professionals.

Ruimtelijkeplannen.nl: 

de eerste verbeter-
slagen worden gemaakt

zekerheid zoek je

Lian Pattje, communicatieadviseur Geonovum



4746

eigen “dossier”. ‘Uit het veld krijgen we al veel positieve reacties op dit verbeterpunt’, vertelt 
Luc de Horde, procesmanager RO Standaarden bij Geonovum. ‘Als een plan is vastgesteld en 
ondertekend, dan hoef je niet meer het hele plan te veranderen om de status te wijzigen. Je gaat 
gewoon naar het dossier, waar je met een eenvoudige druk op de knop de procedurestatus van een 
plan wijzigt. Dat werkt veel gemakkelijker. Daarnaast biedt het zowel de burger als de professional 
meer duidelijkheid over de actuele situatie van een planprocedure.’

Particulieren versus professionals
De tweede grote verandering is de verbeterde interface van de site. ‘We hebben de voorkant 
van de site losgekoppeld van de achterkant, waardoor de website bij bijvoorbeeld een storing 
in de kaartviewer niet meteen helemaal plat ligt’, aldus Martijn Klomp, verantwoordelijk 
productmanager bij het Kadaster. ‘Bovendien is op de homepage een duidelijke scheiding gemaakt 
voor particulieren (burgers) en professionals (bronhouders zoals gemeentes, provincies en het 
Rijk die de plannen maken, maar ook bedrijven of organisaties die plannen afnemen via de 
internetservice). Dat betekent dat functionaliteiten die je niet gebruikt ook niet in beeld komen. 
Zo is het aan- en afleveren van plannen alleen voor professionals, dus daar kom je als particulier 
ook niet bij.’

Martijn Klomp vertelt dat dit hele verbetertraject van de website al zo’n 1,5 tot 2 jaar loopt, parallel 
aan de ontwikkeling van de standaarden. ‘Punten waar we vooral aan gewerkt hebben – en ook 
zullen blijven werken – zijn de vindbaarheid, de snelheid en de complexiteit. Deze onderwerpen 
sluiten aan bij de resultaten van de enquête die onlangs is afgenomen onder bezoekers van 
Ruimtelijkeplannen.nl. Die enquête is onderdeel van een continu verbeterproces en wordt 
daarom ieder jaar gehouden. In ieder geval zullen we dit najaar opnieuw een enquête afnemen, om 
te kijken of er een verschil in gebruik is met de vernieuwingen die zijn doorgevoerd.’

Betere voorkant van de website
‘De website is, vooral voor burgers, een erg complexe omgeving vanwege de ingewikkelde RO 
(regelgeving) in Nederland’, vertelt Martijn Klomp.  ‘Dat er meerdere statussen zijn voor plannen, 
maakt het voor particulieren vaak lastig om het juiste (geldende) plan te vinden. Sinds 1 oktober 
2012 tonen we op ruimtelijkeplannen.nl daarom in eerste instantie de geldende plannen en 
bovenliggende besluiten. Om concepten en voorontwerpen te bekijken, zal er een selectie moeten 

worden gemaakt in het plan- en kaartfilter. Deze nieuwe opzet is voor veel gebruikers duidelijker 
dan het bieden van een totaaloverzicht van verschillende planstatussen. Luc de Horde vult aan 
dat het moeilijk is om een actuele kaart te maken door de stapeling van plannen, besluiten en 
alle uitzonderingen. ‘De wijze van planvorming is erg complex. Als er een plan ligt en er komt 
een wijziging, dan moet die door de gemeente vastgesteld en gepubliceerd worden. En als er 
een gerechtelijke uitspraak volgt, dan gelden er weer aangepaste regels. Dergelijke trajecten zijn 
uitermate ingewikkeld en die los je niet even op met een systeem. We kunnen het systeem wel 
verbeteren door het bijvoorbeeld overzichtelijker maken voor bepaalde doelgroepen, maar er is 
altijd een grens door die complexe content.’

Voordelen van digitaliseren
Dankzij de digitalisering van ruimtelijke plannen is de tijd, die de overheid kwijt is aan het 
uitwisselen van plannen en besluiten, enorm verkort. Bovendien is het digitaal beschikbaar 
stellen van een plan, door het uitsparen van papier, beter voor het milieu en zeker stuk goedkoper. 
‘Laatst hoorde ik van een gemeente dat het printen van één plan kan oplopen tot duizenden 
euro’s’, vertelt Luc de Horde. Een papieren ruimtelijk plan kan tientallen tot honderden pagina’s 
omvatten. Alleen al in de afstemmingsfase van een plan werd het meerdere keren geprint, 
opgestuurd, aangepast en weer geprint voor besluitvorming.   ‘Nu ontvangen de bestuurders van 
die gemeente een link zodat ze het plan digitaal kunnen bekijken.’

‘Een ding staat vast en dat is dat de toenemende digitalisering processen enorm kan 
vereenvoudigen. Zo is het bijvoorbeeld voor een gemeente veel gemakkelijker en goedkoper om 
een link naar burgers te sturen met “dit is uw nieuwe perceel” en vervolgens ook digitaal af te 
stemmen of de gegevens kloppen.’ Volgens Luc de Horde is het wel zo dat de ene gemeente hier 
vooruitstrevender in is dan de andere. ‘Maar de laatste tijd zijn er gemeentes en ook provincies die 
zelfs een stap verder gaan en hun processen willen optimaliseren. Ruimtelijkeplannen.nl kan dan 
ook hulp bieden, doordat al vroegtijdig conceptplannen in het proces afgestemd kunnen worden. 
Dit is wel pas de beginfase, want wat verplicht is, doen we. Maar we willen hetgeen we kunnen, 
ook steeds sneller doen. Voor de Omgevingswet heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
de ambitie om de huidige ruimtelijke wetgeving te combineren in één omgevingswet. Juridisch 
is dat een enorme opgave en die zal dan digitaal ondersteund moeten worden. Als voorbeeld voor 
systemen voor deze Omgevingswet kijken we naar Ruimtelijkeplannen.nl en Omgevingsloket 
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Sinds 1 januari 2010 zijn overheden 
vanuit de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) verplicht om ruimtelijke plan-
nen te digitaliseren en toegankelijk 
te maken via de Landelijke Voorzie-
ning Ruimtelijkeplannen.nl. Het 
Kadaster en Geonovum zijn sinds 1 
mei 2010 samen verantwoordelijk 
voor het beheer van deze Landelijke 
Voorziening. Het Kadaster is daarbij 
verantwoordelijk voor het systeem en 
verzorgt ook de helpdesk RO-Online. 
Geonovum verzorgt als beheerder van 
de RO Standaarden de contacten met 
het RO-werkveld.

Online (OLO). Door digitaliseringsaspecten in deze wet mee te nemen, kunnen processen en 
gegevens integraal worden benaderd en dat kan tot snellere en betere besluitvorming leiden.’

Communicatie
Een ander voordeel van meer digitaliseren, vooral voor burgers, is dat bestemmingsplannen dag 
en nacht geraadpleegd kunnen worden. Ook al in de conceptversie. Dat betekent een winst qua 
toegankelijkheid. Luc de Horde: ‘Door de digitale mogelijkheden kan er eerder richting burgers 
worden gecommuniceerd, over bijvoorbeeld de mogelijkheden tot (ver)bouwen binnen een 
perceel. En door verschillende koppelingen te maken, zoals met de digitale Staatscourant, zoals 
gerealiseerd is in ruimtelijkeplannen.nl per 1 oktober, kunnen veel processen verbeterd worden. 
Op die manier kunnen we processen niet alleen verbeteren, maar ook versnellen. Zo gaat een 
aanvraag per mail vele malen sneller dan een aanvraag per post. Daarna kunnen we nog een stap 
verder gaan door informatie al in een vroeg stadium digitaal uit te wisselen voor afstemming. Denk 
bijvoorbeeld aan afstemming over de bouwcontouren door digitale toegang tot het conceptplan 
te geven. Dat is optimaal gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Doordat je vooraf al 
informeert en afstemt, hoeft er later minder gecorrigeerd en aangepast te worden. Tegelijkertijd 
zorgt het ook voor meer draagvlak van bedrijven of burgers, omdat je vooraf al communiceert over 
wat je gaat doen en met welk doel.’

Toekomst: digitaal reageren en aanvragen 
Volgens Luc de Horde hebben veel gemeenten de ambitie om het digitaal ter inzage leggen van een 
plan te koppelen aan de mogelijkheid voor burgers om online een formele reactie in te dienen op 
het plan. ‘Beide processen sluiten dan optimaal op elkaar aan. Het totaal van alle plannen kunnen 
bekijken, is ideaal voor bijvoorbeeld bedrijven. Dan kunnen ze zien waar grote ontwikkelingen 
plaatsvinden. Of voor planbureaus om te kunnen zien welke bestemmingen een stempel “natuur” 
hebben. Dat we nu integraal vragen kunnen stellen over hoeveel procent van een plan voor 
natuur bestemd is, en hoeveel procent een woonbestemming heeft, was tot voor kort ondenkbaar. 
In de toekomst wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, via de Omgevingswet, nog 
meer integraal werken. Digitaal is het uitgangspunt, ook voor de burger. Ik zie wel voor me dat 
het aanvragen van een vergunning alleen digitaal kan, gekoppeld aan het geldende beleid in je 
omgeving en de achterliggende registers over fijnstof, flora en fauna.’

ARp
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In de uitspraak van 7 maart 2012 (zaaknummer 201100022/1/R1) is sprake van 
de aanwezigheid van twee versies van een vastgesteld bestemmingsplan op www.
ruimtelijkeplannen.nl. De een kende wel een bepaalde functieaanduiding, de ander niet. 
In het vaststellingsbesluit is niet bekend gemaakt welke versie van het bestemmingsplan is 
vastgesteld. De Raad van State lost dit praktisch op door de betreffende gemeente de opdracht 
te geven binnen 16 weken het bestemmingsplan met het goede bestand vast te stellen en de 
verkeerde planversie van www.ruimtelijkeplannen.nl te halen. 

In de uitspraak van 21 maart 2012 (zaaknummer 201104232/1/R2) ging het ook om een onjuiste 
publicatie. Nu niet om twee versies, maar om hetzelfde plan dat twee keer werd gepubliceerd. 
Het verschil tussen beide publicaties betrof uitsluitend de ondertekening van het plan in het 
geleideformulier. Een appellant gaf aan dat het verschil in beide plannen de reden was voor zijn 
te laat ingediend beroepschrift. Als hij direct het goede bestemmingsplan had gezien, dan had 
hij zijn beroep eerder ingediend. De Raad van State oordeelt dat, nu beide bestemmingsplannen 
gelijk zijn en appellant na de tweede publicatie nog zes dagen de tijd had om tijdig een 
beroepschrift in te dienen, de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is.

Op 13 september 2012 (zaaknummer 201008466/1/R1) sprak de Raad van State uit dat een 
kennelijke verschrijving in de vastgestelde versie die op www.ruimtelijkeplannen.nl is 
gepubliceerd niet rechtsonzeker is. De tekst van het vaststellingsbesluit was duidelijk. Het 
foutief overnemen van dit besluit heeft verder geen gevolgen.

Intikken van www.ruimtelijkeplannen.nl op de zoekmachine van de uitspra-

ken van de Raad van State levert 20 hits op. Zoals prof. A.G.A. Nijmeijer in 

zijn noot in het Tijdschrift voor Bouwrecht 2012, blz. 819 terecht opmerkt, 

levert deze website nieuwe bestemmingsplanjurisprudentie op. Hieronder 

een korte bloemlezing.

Jurisprudentie 

Redactie Provero

inzicht vormt je
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Een voorbeeld waarbij geen sprake van een verschrijving is, is te vinden in de uitspraak van 
8 augustus 2012 (zaaknummer 201100127/1/R2).  In dit geval waren twee artikelen niet op 
een juiste wijze opgenomen in de digitale en analoge versie. De Raad van State vond dit geen 
verschrijving en achtte de regels op dit punt vastgesteld in strijd met de rechtszekerheid.

In de uitspraak van 22 augustus 2012 (zaaknummer 201108078/1/R4) ging het om de vraag 
of een ontwerp-bestemmingsplan wel beschikbaar is geweest. De Raad van State verwijst in 
deze uitspraak naar de index van www.ruimtelijkeplannen.nl en constateert aan de hand 
hiervan dat het bestemmingsplan is ingelezen door het systeem. Gelet hierop acht de Raad 
van State het aannemelijk dat het ontwerp vanaf de juiste datum beschikbaar is geweest.

Op 15 augustus 20120 (zaaknummer 201104303/1/R4) heeft de Raad van State uitgesproken 
dat mogelijke onregelmatigheden van na de datum van het bestreden besluit, zoals de 
onjuiste, onvolledige of onduidelijke digitale publicatie, om die reden de rechtmatigheid van 
het besluit niet kunnen aantasten. Zie ook bladzijde 45 van de Provero-uitgave nummer 6 met 
als titel Digitalisering Omgevingsaspecten).

In de uitspraak van 25 april 2012 (zaaknummer 201100440/1/R1) geeft de Raad 
van State aan hoe een digitaal bestemmingsplan werkt. Appellant betoogde dat een 
bepaalde functieaanduiding in het plan ontbrak. De Raad van State concludeerde dat de 
functieaanduiding wel was opgenomen en legt aan appellant uit dat aanduidingen niet op 
de verbeelding zelf worden aangegeven, maar dat de op het perceel betrekking hebbende 
detailinformatie in een afzonderlijk veld wordt weergegeven door een plandeel aan te 
klikken.

Een voorbeeld van een wijze waarop een gemeente kan aantonen dat een ontwerp-
bestemmingsplan wel is gepubliceerd is te vinden in de uitspraak van 25 januari 2012 
(zaaknummer 201107460/1/R1).  Er werd betoogd dat een ontwerp-bestemmingsplan niet 
was gepubliceerd. De gemeente overtuigt de Raad van State door twee schermuitdraaien te 
overleggen waaruit blijkt dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd. De eerste 

bevatte de publicatie en het adres waar het digitale plan te vinden is en de tweede waarop de 
koppelingen naar de planonderdelen zijn te zien alsmede de datum van publicatie.

Ongetwijfeld zullen de komende tijd nog meer uitspraken verschijnen. Voor de juristen 
onder ons is het zaak deze goed bij te houden en te kijken wat deze voor hun eigen praktijk 
betekenen. De houding van de Raad van State ten aanzien van de digitale verplichtingen 
is mild te noemen. Gemeenten worden niet ‘afgestraft’ voor digitale foutjes. Wellicht een 
uitzondering hierop is de uitspraak van 25 januari 2012 (zaaknummer 201102037/1/R4) 
waarin de Raad van State een streep zet door een inpassingsplan omdat de SVBP niet goed is 
toegepast (zie Tijdschrift voor Bouwrecht 2012, blz. 506-507 en Tijdschrift voor Bouwrecht 
2012, blz. 962).

Voorbeeld van een soepele toepassing van de digitaliseringseisen is de uitspraak in het kader 
van een voorlopige voorziening van 19 oktober 2012 (zaaknummer 201207191). Het betrof 
hier een ontwerp-bestemmingsplan dat maar gedeeltelijk digitaal ter inzage is gelegd. Alleen 
de plantoelichting, de verbeelding en twee artikelen waren raadpleegbaar en beschikbaar. 
Desondanks spreekt de Voorzitter uit dat verzoeker niet door dit gebrek is benadeeld. Dit, 
omdat verzoeker reeds ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan 
heeft onderkend dat niet alle artikelen van de planregels elektronisch beschikbaar waren 
gesteld, de raad verzoeker bij brief in kennis heeft gesteld van dit gebrek, de raad verzoeker 
ook nog in de gelegenheid heeft gesteld zijn zienswijze aan te vullen en omdat de papieren 
versie van het plan en alle hierbij behorende stukken gedurende de gehele termijn op het 
gemeentehuis ter inzage hebben gelegen. Daarbij overwoog de Voorzitter ook nog dat andere 
belanghebbenden vanwege de gebrekkige elektronische beschikbaarstelling hebben afgezien 
van het naar voren brengen van een zienswijze. Deze uitspraak is ook te vinden in 
de Nieuwsbrief van Provero van oktober 2012.
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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 Berkelland | www.berkelland.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 Hardenberg | www.hardenberg.nl 
Gemeente Harderwijk | www.harderwijk.nl
Gemeente Heerhugowaard | www.heerhugowaard.nl 
Gemeente Heerlen | www.Heerlen.nl
Gemeente Hengelo | www.hengelo.nl
Gemeente ‘s-Hertogenbosch.nl | www.s-hertogenbosch.nl
Gemeente Hof van Twente | www.hofvantwente.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 Leidschendam - Voorburg | www.leidschendam-voorburg.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 Oud-Beijerland | www.oud-beijerland.nl
Gemeente Reimerswaal | www.reimerswaal.nl
Gemeente Reusel - de Mierden | www.reuseldemierden.nl
Gemeente Roosendaal | www.roosendaal.nl
Gemeente Rotterdam (dS+V) | www.rotterdam.nl
Gemeente Rijssen-Holten | www.rijssen-holten.nl 
Gemeente Soest | www.soest.nl 
Gemeente Utrecht | www.utrecht.nl
Gemeente Utrechtse Heuvelrug | www.heuvelrug.nl 
Gemeente Veenendaal | www.veenendaal.nl
Gemeente Zoetermeer | www.zoetermeer 

Zij zijn al organisatielid …

… en steunen Provero
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Gemeente Zwolle | www.zwolle.nl 
SVI de Kempen | www.kempengemeenten.nl

Stedenbouwkundig Adviesbureau
Arcadis Nederland BV |  www.arcadis.nl
Amer | www.amer.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
Fast-Fox | www.fast-fox.nl

GEOdan IT | www.geodan.nl
GISkit BV | www.giskit.nl
mRO | www.mro.nl 
NedGraphics | www.nedgraphics.nl
Nexpri | www.nexpri.nl
ROgeo BV | www.rogeo.nl
Roxit | www.roxit.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
Interra | www.interra.nl
Lexnova | www.lexnova.nl
MUG ingenieursbureau | www.mug.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.

Advertenties



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

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

provero_adv2012_temp.indd   1 21-02-2012   17:05:09

Gewoon, 
met verstand 
van zaken!

Squit XO
· Vergunningverlening
· Toezicht en handhaving
· Ruimtelijke ordening
· Water
· Ondergrond

 
Dezta
· Digitale plannen maken, 

publiceren en beheren
· Planprocessen monitoren
· Digitale plannen raadplegen
 

www.roxit.nl

11-12 Roxit_adv200x200_def.indd   1 02-11-12   13:53



Bij NedPlan draait alles 
om het ruimtelijke plan

NedGraphics BV
Laanakkerweg 6  |  4131 PA Vianen  |  T + 31 (0) 347 32 96 00  |  www.nedgraphics.nl     

NedPlan is een procesapplicatie voor het maken 
van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke 
plannen.

De applicatie heeft functionaliteit om de plan-
nen te beheren, te controleren en te publiceren 
op ruimtelijkeplannen.nl.

NedPlan maakt het mogelijk om te werken 
conform de nieuwe RO Standaarden 2012.
In deze nieuwste versie van NedPlan is ook een 
beheermodule opgenomen voor de procesgang 
rondom ruimtelijke plannen.

NEG.0010_Advertentie_Provero-Magazine.indd   1 31-10-12   15:35
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RBOI  Groep
adviseurs ruimtelijke ordening

RBOI Rotterdam
Buro Vijn
RBOI Middelburg

www.burovijn.nl
www.rboi.nl

Oplossingen. Altijd!

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. 

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.

Snel en efficiënt  een gebiedsscan voor 
het opstellen van uw ruimtelijk plan...

De externe datascan combineert, structureert en presenteert online beschikbare, externe informatie
(webservices) en intergeert deze in één gebruiksvriendelijk portaal zodat u alle benodigde
gebiedsinformatie ten behoeve van het opstellen van een ruimtelijk plan in één oogopslag voorhanden 
hebt. De datascan is uit te breiden met uw eigen gethematiseerde geografische informatie.

...wilt u meer weten over de datascan en 
hoe deze de organisatie helpt
kostenbesparend en efficiënt te  werken...

0411 653 590

info @  viewpointbv.nl
www.  viewpointbv.nl
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