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O
p dit moment is de Wro (Wet Ruimtelijke 
Ordening) van kracht met de digitaliserings-
verplichting, ofwel: plannen, visies en 

besluiten (hierna: ruimtelijke plannen) digitaal maken, 
beschikbaar stellen en raadpleegbaar maken met 
behulp van de RO Standaarden1 via de landelijke 
voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Dit blijft zo totdat 
de Omgevingswet in werking treedt. En afhankelijk 
van het overgangsrecht ook nog enige tijd onder de 
nieuwe wet. Met behulp van de RO Standaarden en 
Ruimtelijkeplannen.nl is het voor gemeenten, provin-
cies en de departementen in slechts twee stappen 
mogelijk zich nu al voor te bereiden op de Omgevings-
wet. 

Planvoorraad op een hoger niveau
Met stap 1 brengen gemeenten, provincies en het Rijk 
de kwaliteit van hun planvoorraad op een hoger niveau 
door alleen geldige ruimtelijke plannen via Ruimtelij-
keplannen.nl te ontsluiten. Momenteel zijn er ruim 

Veel gemeenten zijn al druk bezig met voorbereidingen op de Omgevingswet die 
eind 2019 in werking treedt. Het gaat daarbij niet in de laatste plaats om digitale 
aspecten. Door bestaande informatie goed op orde te hebben, kan al een 
belangrijke slag worden gemaakt. Enkele praktische handreikingen voor een 
vliegende start.

Digitaal voorbereiden 
op de Omgevingswet

Momenteel zijn er ruim 60.000 
ruimtelijke plannen beschikbaar in 

verschillende vormen en stadia

60.000 ruimtelijke plannen beschikbaar in verschil-
lende vormen en stadia. De landelijke voorziening 
ontsluit de planvoorraad zoals de bronhouder deze 
beschikbaar stelt, inclusief vervallen of oude versies. 
Alleen geldige ruimtelijke plannen ontsluiten, betekent 
dat de bronhouder bijvoorbeeld vervallen planversies 
zelf moet verwijderen. Daarnaast beheert de bronhou-
der de dossier- en planstatus van deze planvoorraad: 
actueel houden. Op deze manier zorgt de bronhouder 
ervoor dat de gegevenskwaliteit van de planvoorraad 
verbetert. Bezoekers van Ruimtelijkeplannen.nl krijgen 
hierdoor op een locatie alleen de vastgestelde en gel-
dende regels en niet de concept-, voorontwerp- en 
ontwerpversie van dezelfde regels. Doordat de plan-
voorraad nu actueel is, kan de bronhouder de inhoud 
van de plannen verkennen; klaar voor stap 2. 

Inhoud en integraliteit
Stap 2 richt zich op de inhoud en integraliteit van plan-
nen, verordeningen en visies. Niet vanuit de Wro maar 

Gebruik de middelen die je al hebt!



PROVERO, VAKVERENIGING VOOR DE DIGITALE 
ASPECTEN VAN HET OMGEVINGSRECHT
Provero richt zich op de digitale aspecten van de fysieke leefomgeving. 

Belangrijk daarbinnen is de komst van de Omgevingswet. Hierin kiezen 

we voor verbreding richting aanpalende vakgebieden binnen het domein 

van de fysieke leefomgeving, waarbij altijd een link wordt gelegd met 

de ICT-aspecten. Provero is onafhankelijk en niet gebonden aan een 

instantie of bedrijf. 
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met de bril van de Omgevingswet kijkt de bronhouder 
naar zowel beleid als regelgeving. De bronhouder 
maakt een overzichtelijk en actueel beleidsdocument 
waarvan de inhoud gericht is op de omgevingsvisie. Dit 
kan door middel van de structuurvisie onder de Crisis- 
en herstelwet, maar ook op basis van de Wro. In beide 
gevallen wordt de visie ontsloten via Ruimtelijkeplan-
nen.nl. Onder de Omgevingswet vertaalt de bronhou-
der de regels van visie naar een omgevingsplan of een 
omgevingsverordening. Hiervoor is een inventarisatie 
nodig van de thema’s die de gemeente gaat toevoegen 
aan het bestemmingsplan die samen het omgevings-
plan gaan vormen. Denk aan thema’s als welstand, 
bomenbeleid en luchtkwaliteit, veiligheid, horeca en 
andere verordeningen. Daarnaast onderzoekt de bron-
houder welke van deze data al digitaal voorhanden 
zijn, zodanig dat ze kunnen worden hergebruikt in de 
nieuwe verordening. 

Effectieve en efficiënte uitvoering
Verder is het voor een effectieve en efficiënte uitvoering 
van de Omgevingswet van belang dat begrippen en 
definities die worden gebruikt in de omgevingsvisie, 
omgevingsverordening en het omgevingsplan zo veel 
mogelijk eenduidig zijn. In het Digitaal Stelsel is de 
gegevenscatalogus een van de voorzieningen. De cata-
logus is de centrale vindplaats en wegwijzer voor be-
grippen en definities voor gebruik in bijvoorbeeld om-
gevingsplannen. Bij het raadplegen van regels en beleid 
via het Digitaal Stelsel zijn de definities van de begrip-
pen direct zichtbaar. En de bronhouder kan de begrip-
pen en definities uit de bestaande wet- en regelgeving 
door middel van de catalogus eenvoudig overnemen in 
de eigen beleid- en regelgeving. De catalogus is nu nog 
niet beschikbaar. Maar de gemeente kan wel aan de  Een 'printplaat' voor de Omgevingswet van Provero.
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slag om eenduidigheid te brengen in de bestemmings-
plannen. In de afgelopen jaren heeft een begrip ver-
schillende definities gekregen of is een definitie gekop-
peld aan verschillende begrippen. 

Beheer van de planvoorraad is stap 1, met stap 2 nemen 
gemeenten, provincies en departementen de inhoud en 
integraliteit van het huidige beleid en de huidige regel-
regelgeving onder de loep. De middelen die we ter be-
schikking hebben zijn de RO Standaarden en de lande-
lijk voorziening. Dit alles legt een solide digitale basis 
voor de Omgevingswet. 

1. Zie www.geonovum.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-

standaarden/algemeen-ro-standaarden


