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• Wat is een dashboard? 

• Praktijkvoorbeeld 

• Hoe vertalen we dit voorbeeld naar Ruimtelijkeplannen.nl 

• Aan de slag 

Dashboard 



Of beter gezegd, wat verstaan wij onder een dashboard? 

 

“Een dashboard is een hulpmiddel voor bronhouders (en 
eventueel ook afnemers) van een voorziening om de kwantiteit en 
kwaliteit van aangeleverde gegevens inzichtelijk te maken en 
waar mogelijk de kwaliteit op een hoger niveau te brengen.” 

Wat is een dashboard 



Ontsluiten RP data in 
het DSO 

Bepalen leidend plan 

Gegevenskwaliteit 

Overbruggingsfunctie 

Transitie RP.nl 

Sinds invoering Wro; 

In 8 jaar met ca 400 bronhouders een huidige planvoorraad van 
ruim 65.000 ruimtelijke plannen. Deze vormen de basis van de 
volgende ontwikkeling, namelijk de omgevingsplannen als 
onderdeel van de Omgevingswet. Bewust of onbewust bent u dus 
al jaren aan het voorbereiden op deze nieuwe wet. 

Het dashboard moet hierbij gaan helpen, met als doel; 

• Bronhouders inzicht geven in de kwaliteit van hun gegevens; 

• Inzicht genereren in de huidige kwaliteit van alle aanwezige 
gegevens; 

• Overzicht geven in de opbouw en kwaliteit van de totale 
planvoorraad; 

• Overdragen hoogwaardige datakwaliteit naar DSO; 

• …. 

 

Doel dashboard voor Ruimtelijkeplannen.nl 

samen 



• Bronhouders (via Mijn Kadaster) 

• Afnemers (vrij toegankelijk) 

Praktijkvoorbeeld; BAG dashboard 



BAG dashboard voor bronhouders 

 

• Inloggen 

• Bronhouder scoort t.o.v. 
Nederlandse gemeenten 
(benchmark) 

• Eenvoudige weergave in 
staafdiagrammen 

• Thema’s Bouwjaren, 
Geometrie, Adressen, 
etc. 

• ‘Doorklikbaar’ 

• Bronhouder weet waar-
op hij kan verbeteren om 
hoger te scoren en waar 
de meeste winst is te 
behalen 



BAG dashboard voor bronhouders 
Aantallen 



https://www.kadaster.nl/bag-kwaliteitsdashboard-voor-afnemers/over-dit-dashboard 

 

BAG Dashboard voor afnemers 
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Enkele voorbeelden van KPI’s: 

Alle bronhouders: 

• Aantal bronhouders 

• Aantal plannen (per type) 

 

Per bronhouder: 

• Aantal dossiers 

• Aantal plannen (per type) 

• Aantal historische plannen 

• Aantal tegenstrijdige statussen (dossier <> plan) 

• Aantal plannen met objectgerichte planteksten (IMRO2012) 

• Aantal plannen welke geheel of gedeeltelijk niet (meer) 
aanwezig zijn op bronhouderslocatie 

• Aantal voorbereidingsbesluiten ouder dan 1 jaar 

• …. 

 

 

 

Dashboard voor Ruimtelijkeplannen.nl 



Dashboard voor Ruimtelijkeplannen.nl 

• Structureren met kwaliteitsstandaarden (ISO) voor 
kwaliteitsdimensies en indicatoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Input van beheerteams Geonovum & Kadaster, projectteam 
Informatiehuis Ruimte (IHR), klankbordgroepen 
Ruimtelijkeplannen & IHR en bezoekers Provero congres 
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IMRO-versie Planstatus 

Voorbeelden van enkele eenvoudige schematische weergaven 
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Enkele voorbeelden van een geografische weergave 



Aan de slag; wat wilt u in het dashboard zien? 

samen 



Dashboard voor Ruimtelijkeplannen.nl 

Aandachtspunten; 

Toelichting 

Actualiteit van plannen 

Dekkingsgraad van plangebied van een gemeente met enkelbestemmingen / 
inclusief "witte gaten" van geometrieën die niet sluiten 

Dossiers die geometrisch overlappen met andere dossiers 

Geconsolideerde plannen 

Geometrieën die buiten grondgebied bronhouder vallen 

Inconsistente combinatie van dossier- en planstatus 

PCP plannen met onderscheid tussen niet/deels/geheel vigerend. 

Plannen met een bepaalde planstatus 

Plannen met objectgerichte planteksten 

Plannen van een gemeente die uitspraken doen over een bestemmingsplan 
van dezelfde gemeente 



Dashboard voor Ruimtelijkeplannen.nl 

Aandachtspunten met prioritering (ter vergelijk met zaal); 

Toelichting Kwaliteitsdimensie Indicator 
Prioritering 
gebruikers-
/projectgroepen 

Actualiteit van plannen Actualiteit Tijdigheid 4 

Dekkingsgraad van plangebied van een gemeente met enkelbestemmingen / 
inclusief "witte gaten" van geometrieën die niet sluiten 

Compleetheid 
Dataset 
compleetheid 

12 

Dossiers die geometrisch overlappen met andere dossiers Begrijpelijkheid Relevantie 11 

Geconsolideerde plannen Begrijpelijkheid Relevantie 8 

Geometrieën die buiten grondgebied bronhouder vallen Consistentie 
Conceptuele 
consistentie 

9 

Inconsistente combinatie van dossier- en planstatus Consistentie 
Conceptuele 
consistentie 

16 

PCP plannen met onderscheid tussen niet/deels/geheel vigerend. Begrijpelijkheid Relevantie 4 

Plannen met een bepaalde planstatus Begrijpelijkheid Relevantie 6 

Plannen met objectgerichte planteksten Begrijpelijkheid Relevantie 4 

Plannen van een gemeente die uitspraken doen over een bestemmingsplan 
van dezelfde gemeente 

Begrijpelijkheid  Relevantie 12 



Bedankt voor uw aandacht! 
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