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Ruimtelijkeplannen.nl 
Aantal beschikbare plannen op ruimtelijke plannen 

plantype aantal 

Bestemmingsplannen 42.076 

Gebiedsgerichte besluiten 16.370 

Structuurvisies 929 

Provinciale verordening 276 

amvb / regeling 17 

plancontour pdf (pcp-plannen) 2.667 

IMRO2006 – (bestemmings)plannen 351 

  62.686 



Zowel huidige als nieuwe data wordt 
ontsloten in het DSO.  

Relatie van RP en IHR in het DSO  

IHR 
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• Een goede voorbereiding op de omgevingswet is vooral ook 
‘een goede basis’  
 

• Waardevolle huidige data ‘op orde’ 
 

• Basis voor het omgevingsplan 
 

• Goede datakwaliteit belangrijk voor een goede transitie en 
ontsluiting naar het DSO 
 

 
 

 
 
 

Data op orde 



• Beschikbaarheid van het manifest en planonderdelen.  
Staan alle onderdelen op de in het geleideformulier 
aangegeven locatie bij de bronhouder.  
 

• Data bij Ruimtelijkeplannen moet gelijk zijn aan de data bij de 
bronhouder. 
 

Zijn alle plan(onderdelen) beschikbaar? 



Is het juiste plantype gebruikt? 



2692 plannen met de planstatus 
vastgesteld in een dossier met de status 
in voorbereiding 

 

Relatie planstatus en dossierstatus 
78 plannen met de planstatus 
onherroepelijk in een dossier met de status 
in voorbereiding 

 



• 60.000 plannen verzameling van actuele en verouderde data 
• bronhouder archiveert intern in het kader van de archiefplicht. 
• Alleen geldige ruimtelijke plannen, visies en besluiten zijn in 

het manifest opgenomen; 
 
 

• RP is geen archiefkast 
 
 

Actualiteit van de planvoorraad 



385 voorbereidingsbesluiten die ouder 
zijn dan 1 jaar 

 

Verwijderen van oude versies en plannen 
201 concept en 1762 voorontwerp 
bestemmingsplannen die ouder zijn dan 2 
jaar. 



• van de oude analoge ruimtelijke plannen (WRO) bekijkt de 
bronhouder in hoeverre deze geactualiseerd moet worden dan 
wel met behulp van plancontour en pdf digitaal moet worden 
ontsloten 

– Contour alleen aangeven voor de locatie waar het plan nog 
vigerend is. 

– Oorspronkelijke datum opnemen van onherroepelijk worden van 
het plan 

Landsdekkende informatie 



• Samenvoegen van herzieningen, wijzigingen, uitwerkingen, 
veegplannen, parapluherziening……. 
Kortom, consolideren 

 
Maar hoe….. 

 
• Workshop: Gijs Koedam (gemeente Arnhem) 

Weet wat op welke locatie geldt 



• Workshop ronde 1 zullen zowel Irina Entrop 
(Geonovum/Gemeente Eindhoven) als Merijn Kerlen 
(Kadaster) dieper ingaan op het aspect datakwaliteit 
en handreikingen geven hoe u zaken kunt oplossen. 
 

• Informatie over datakwaliteit of alvast een globale check op 
uw dataset………. 

 
Kom in de pauze naar de helpdesk van het kadaster en 
Geonovum! 
 
 
 
 
Of mail uw vraag naar de helpdesk RO-Standaarden: 
ro-standaarden@geonovum.nl 
 

 

En Verder…… 
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