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1. Wat doet 
Informatiehuis Ruimte? 



Wat doet IH Ruimte in het DSO? 

30 mei 2018 

Ontsluiten	RP	data	in	het	
DSO	

Beter	benutten	huidige	
data	in	DSO	

Borging	minimale	
gegevenskwaliteit	

Overbruggingsfunctie	

Transitieplan	RP.nl	Opdracht	DSO	project	
Realisatie	IH	Ruimte		

(“PR16”)	
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Planning en fasering 
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Programma Increments PI 1 

PR16 – IH Ruimte

PR08 Aansluiten 
Informatiehuizen

Aansluitdocumenten 
Versie 0.5

Integratiepilot 
IH Ruimte 1
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Aansluitdocumenten 
Versie 1.0

Integratiepilot 
IH Ruimte 2

Aansluitdocumenten 
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Integratiepilot 
IH Ruimte 3

Aansluitdocumenten 
Versie 2.0

Pilot representatief 
Informatieproduct
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Productievoorbereiding
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Inrichten	technische	basis	

Ontsluiten	huidige	RP	data	

Overbrugging	oud	&	nieuw	

Gegevenskwaliteit	



2. Wat is de 
overbruggingsfunctie? 



Overbruggingsfunctie 

30 mei 2018 

In 2016 besloten te starten met 1 informatieproduct 
 
Achtergrond overbruggingsfunctie 
•  Langdurige overgangsperiode voor o.a. bestemmingsplannen.  
•  Tot 2029 hybride situatie: van belang dat geldende 

planologische regels inzichtelijk blijven 

De overbruggingsfunctie: 
•  Ontsluit huidige ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten 

in samenhang 
•  Gebruiker zo min mogelijk belasten met verschillen tussen oud 

& nieuw 
 

Bestaat uit twee gerelateerde, maar separaat te gebruiken functies: 
1)  Ontsluiten huidige ruimtelijke plannen, in context DSO, op 

bruikbare wijze (via RPnl API) 
2)  De ‘eigenlijke’ overbrugging, geïntegreerd beeld van oud & 

nieuw 



  

 

Zodat	we:		
1.  Bestaande	content	optimaal	kunnen	benutten	
2.  Oude	en	nieuwe	plannen	in	samenhang	

verbeeld	worden	
3.  Gebruikers	een	begrijpelijk	geheel	tonen	

Als	bronhouders	willen	we	vigerende	plannen	
beschikbaar	stellen	aan	het	DSO	en	in	

combinatie	met	nieuwe	plannen	verbeeld	
zien	



Inhoud	DSO	

Gebiedsoriëntatie	
Gebiedsanalyse	

Opstellen		
Omgevingsdocument	

Samenwerken	
Besluiten	

Bekendmaken	
Beschikbaar	stellen	

Oriënteren	via	
Regels	en	Kaart	

Oriënteren	via	
Vragenbomen	

Opstellen	
Indienen	

Ontvangen	
Beoordelen	

Behandelen	
Samenwerken	

Besluiten	
Bekendmaken	

Omgevings-
documenten	 Catalogus	 Toepasbare	

regels	
Aanvragen	/	
Meldingen	 Werkmap	

Van	plan	tot	publicatie		

Inwinnen	 Bewerken	 Beschikbaar	stellen	

Van	vraag	tot	informatie	

Informatie-	
producten	

Ruimte		
Bestemmingsplannen	

Opstellen	
Vragenbomen	

BGT,	BAG	
ondergrond	

Generieke	Digitale		
Infrastructuur	

6.	Overbruggingsfunctie	

Informatiehuis	Ruimte	/	Overbruggingsfunctie	in	DSO-ketens	



Wat doet de overbruggingsfunctie 

30 mei 2018 

•  In scope DSO project informatiehuis Ruimte (PR16): 
•  Ontsluiten volledige inhoud van RP.nl (omgevingsplan van 

rechtswege) 
•  Het ‘overbruggen’ bij kerninstrumenten waarvoor overgangsrecht 

geldt 
•  En er een ‘voorgangers’ in RP.nl zitten 

•  Uitgangspunt is zijn centrale en gestandaardiseerde bronnen 
•  Te weten: RP.nl (oud) en LVBB (nieuw) 

•  Wat overbruggen we (nog) niet? 
•  Huidige instrumenten waterschap: keur & legger 
•  Huidige gemeentelijke verordeningen + welstand 



3. Hoe gaat de 
overbruggingsfunctie 
werken? 



Hoe overbruggen we? 

30 mei 2018 

•  Semantische modellen van de standaarden IMRO + STOP/
TPOD 
 

•  Oud of nieuw, het werkt hetzelfde: 
•  Zelfde API voor ‘oude’ ruimtelijke plannen & nieuwe 

omgevingsplannen 
•  De gebruiker zelf aan het stuur te zetten hoe hij wil 

verbeelden 
 

•  Flexibeler door inzet Linked Data en PDOK Dataplatform : 
•  Gegevens en hun betekenis aan elkaar verbonden 
•  Makkelijker gegevens uit verschillende bronnen te 

combineren 
•  Flexibeler omgaan met wijzigingen die nog gaan komen 
•  Configureren ipv programmeren van API’s 

 



Overbruggen onder de motorkap 



Semantisch model overbrugging 



Overgangsrechtelijke scenario’s:  
degelijke hap, meestal goed te verteren 

30 mei 2018 



Oud als oud en als nieuw verbeelden 

30 mei 2018 

Wat: laten zien hoe oud en nieuw functioneel en technisch 
gecombineerd verbeeld kunnen worden 
 
Want: one-size fits all gaat knellen 
 
PoC laat zien dat we: 
•  Met deze oplossing flexibel zijn 
•  Makkelijk met meerdere verbeeldingsstijlen overweg kunnen 
•  Oude plannen zowel volgens huidige SVBP als via nieuwe 

presentatiemodel STOP/TPOD Omgevingsplan verbeeld kunnen 
worden 

 
Waarmee we de gebruiker aan het stuur kunnen zetten 



PoC	laat	zien	hoe	oud	en	
nieuw	gecombineerd	

verbeeld	kunnen	worden	
(dmv	vector	tiling)	

Keuze	voor	gebruiker:	
oud	conform	SVBP	of	oud	

conform	
Presentatiemodel	STOP/

TPOD	



Oud	conform	SVBP	
verbeeld	

Verschil	nu	vooral	
zichtbaar	bij	

dubbelbestemmingen	
(hier	conform	SVBP)	

Nieuw	conform	
presentatiemodel	STOP/
TPOD	omgevingsplan	



Verschillen	zijn	
vooralsnog	vrij	subtiel:	
nu	vooral	zichtbaar	bij	
dubbelbestemmingen	

(hier	volgens	
presentatiemodel)	

Knop	om:	oude	plannen	
worden	nu	conform	

presentatiemodel	STOP	
verbeeld	



4. Beter benutten van 
huidige data 

Ø  Beter benutten rijkdom bestaande data 
Ø  Vergroten gebruiksmogelijkheden 
Ø  Laagdrempelig(er) gebruik door 

derden 



30 mei 2018 

Van silo’s naar verbonden informatie 

gesloten open 



Bestaande data, nieuw ontsloten als API 

30 mei 2018 

Informatiehuis	Ruimte	zet	
deze	plannen	om	naar	

Linked	Data	

Stelt	ze	beschikbaar	via	de	
Ruimtelijkeplannen	API	
Voor	open	stelsel	DSO	



Als eerste DSO API beschikbaar 

30 mei 2018 

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/ontwikkelaarsportaal/content/home  

 



Beter benutten data 

30 mei 2018 

•  Al gerealiseerd: 
ü  Niet alleen van kaart naar tekst, maar ook 

van tekst naar kaart 
ü  HTML-planteksten gestuctureerd ontsluiten 

(‘parsen’) 
ü  Laagdrempelig te implementeren API 
ü  Beschikbaar als linked data 
 

•  In voorbereiding: 
•  Laten zien welk plan(nen) leidend is/zijn 
•  Verhogen dekkingsgraad gestructureerde 

planteksten 

 



Wat zie je dan? 

30 mei 2018 

In	DSO-viewer	kun	je	nu:	
van	kaart	->tekst	en	
van	tekst->kaart	

Ook	voor	overgrote	deel	
huidige	HTML-planteksten	



5. Nu al aan de slag: 
gegevenskwaliteit op orde 



Wat een bronhouders nu al zelf doen? 

30 mei 2018 

Breng huidige data op orde: 
•  Basis voor het omgevingsplan van rechtswege 
•  Het helpt de dienstverlening voor en na 2021 
 

Wat in ieder geval? 
•  Lokale data in sync met LV RP.nl 
•  Niet teveel, maar ook niet te weinig plannen op 

RP.nl 
•  Consistent gebruik plan- en dossierstatus 
•  Volledige en actuele verwijzingen naar andere 

plannen 
 



Hulp is onderweg! 

30 mei 2018 

(1) Persoonlijke benadering: 1-op-1 feedback richting bronhouders: 

•  Door Geonovum al gestart, nu intensiveren i.o.v. IHR 
•  In 2018 2x alle bronhouders bereiken 

(2) Feitelijke informatie en praktische adviezen 

•  Het ‘hoe’ duidelijk maken voor bronhouders 

•  Handreiking ‘Data op Orde’: medio mei 

•  Eerste versie kwaliteitsdashboard: eind mei 

(3) Communicatie en bewustwording 

•  Via bestaande Wro-kanalen (nieuwsbrief, congressen, handreiking) 

•  Via UIVO en koepels (VNG-realisatie) 



6. Transitie RPnl 

•  Hoe RPnl gaat landen in het 
DSO 

•  Wat dit betekent voor 
bronhouders en RPnl 



Hoofdlijnen transitie RPnl 

30 mei 2018 

• In werkingtreding Omgevingswet (januari 2021) 

• Laatste moment voor aanlevering van nieuwe ruimtelijke plannen (2021) 
• Laatste moment waarop procedures voor ruimtelijke plannen tot wijzigingen 
kunnen leiden (2025) 

• Moment waarop er geen vigerende plannen oude stijl meer mogen zijn 
(2029) 

Tot	2021	 2021-2025	 2025-2029	



Transitie van RPnl naar het DSO 

30 mei 2018 



30-05-18	

DANK	VOOR	UW	AANDACHT	
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