
Roxit presentatie

29 mei 2018



Roxit bedrijfspresentatie

Provero congres 29 mei 2018

Ewald te Koppele



Portfolio Roxit

Communicatie en eDiensten
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Vergunningverlening en handhaving                 

Ruimtelijke plannen en Geografie

Kabels en leidingen



Wat willen we bereiken 

met deze presentatie?



Waarom vinden we het 

belangrijk om deze 

presentatie te geven?



Afronden van dWro
Wat dan?
1. Planvoorraad op orde

2. Zorgenvrij doorwerken

3. Leuke functies

4. Wettelijke taken invullen

5. RO en VTH samen



Hoe sta ik er voor? Welke plannen 
heb ik allemaal?

Handige functies in ro-software

Rapportages

Praktijkvragen

1. Planvoorraad op orde



Hoe sta ik er voor ?

Continueren Actualiseren ArchiverenPRPCP



Planvoorraad op orde

• Nu zijn nog keuzes te maken

Zie ook ROM Gem Waalwijk

• Voorkom “rubbish in rubbish out”

• Functie manifest controle



Manifest controle



Rapportages

• Analyse planvoorraad

• Voor gedefinieerde rapportages

• Maatwerk mogelijk







Ondersteuning nú
maar ook straks



2. Uw kunt zorgenvrij 
doorwerken

Omgevingswet

Overgangstermijn

Wro

• Doorgaan plannen maken
• Overgangsperiode
• “Wro Software moet nog effe mee”



Afronden van dWro
Wat dan?
1. Planvoorraad op orde

2. Zorgenvrij doorwerken

3. Leuke functies

4. Wettelijke taken invullen

5. RO en VTH samen



3. Leuk hoor…
Automatisch bekendmaken

Beschikbaar stellen met ro-software

Webmap/gele bakje

www.Ruimtelijkeplannen.nl

Wro

Bekendmaken veelal handmatig proces

In samenwerking met …..

Staatscourant

KANS!!



Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke 
ordening.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het 
bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Autotron’ 
(NL.IMRO.0796.0002353-1401) met ingang van 19 februari 2018 
gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft dit 
bestemmingsplan op 30 januari 2018 vastgesteld.

Het plangebied betreft het gebouw Eventron op het terrein van 
Autotron.
Dit plan maakt de vestiging mogelijk van een autoshowroom voor 
exclusieve en klassieke auto’s in het gebouw van het Eventron op 
het terrein van Autotron.

Beroep tegen het bestemmingsplan ? 
Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de 
gemeenteraad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als 
u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze 
over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben 
ingediend. Dit laatste geldt niet in 2 gevallen:
••Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijze niet in staat bent 
geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
••Als u beroep wilt instellen tegen zienswijzen die de raad pas bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft 
aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift 
sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de 
periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.
Stelt u beroep in of hebt u dat al gedaan? Dan kunt u de 
voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Geïntegreerd bekend 
maken en publiceren

Squit 20/20 Wro Template



4. Wat is archiveren?

Alles wat nodig is om informatie 

duurzaam toegankelijk te maken en 

houden

Huidige gebruikers, maar ook 

toekomstige gebruikers

Archiefwet 1995 - verplicht overheden 

om informatie zorgvuldig te beheren 

zodat deze toegankelijk is en blijft



Waar hebben we het over sinds 2010?

Analoog plan Digitaal planProcedure gegevens



“Een digitaal bestemmingsplan 
archiveren, hoe moeilijk kan dat 
zijn?”

Mevrouw Pluim 
Gemeente Almere



Hoe kijken wij aan tegen dit onderwerp?

Lifecycle (digitaal)

ruimtelijk plan

Publiceren Beheren Archiveren OverdragenMaken



Wat levert dit voor u op?

 Invullen archiefplicht

 Archiefbescheiden volledig en 

overdraagbaar

 Opgeruimd Omgevingswet in

 Geen desinvestering van uw software

 Nu al extra functionaliteit beschikbaar

 U kunt nu Wro afronden

Hoe doen we dat?

 Wro functionaliteit op basis van nut, 

noodzaak en urgentie

 Keten van archiveren wordt ondersteunt

 Vullen archief vanaf 1-1-2010

 Aanvulling op uw huidige RO-applicaties

 Maken, publiceren, bekendmaken, 

archiveren, raadplegen en overdragen

 Diverse gemeenten gingen u al voor



5. Integratie RO en VTH 
(Squit XO)

• Plannen uit Squit 20/20 Wro

- Meer dan PDOK

- Plannenlijst

- Bestemmingen per plan

• Vergunningen uit Wabo Squit XO

- Georeferentie



Lijst geldende plannen

Lijst bestemmingen per plan

Integratie met VTH (Squit XO)

Squit 20/20 Wro Squit XO





Samenvattend

1. Planvoorraad op orde

2. Zorgenvrij doorwerken

3. Leuke functies

4. Wettelijke taken invullen

5. Ro en VTH samen



Voorbereiden



Voorbereiden.
Wat dan?
1. Leerplannen

2. Visie opstellen

3. Software ontwikkelen



 Bestaande software gebruiken

 Bruikbaar plan in procedure

 Raadpleegbaar op landelijke 

voorziening

 Plan gaat mee in overgangsrecht

 Verantwoorde investering

 Nuttige ervaring 

Leerplannen



 Bestaande software gebruiken

 Volledig objectgericht

 Raadpleegbaar op landelijke 

voorziening

 Verantwoorde investering

 Nuttige ervaring

 Nu al doen wat kan 

Visies



Bestaande software gebruiken

RoPlan

RO Standaarden 2012

RoTotaal

DeztaPlanImro Tekenen RoTekst

PlanmonitorSquit 20/20 Wro



Raadpleegbaar op landelijke voorziening



Eigen raadpleegomgeving



Plan gaat mee in overgangsrecht

OvergangstermijnInvoering

RO Standaarden 
Wro Omgevingswet

Verantwoorde investering

http://boekel.crotec-omgevingsplan.nl/
http://boekel.crotec-omgevingsplan.nl/
http://lansingerland.crotec-omgevingsplan.nl/
http://lansingerland.crotec-omgevingsplan.nl/
http://brielle.crotec-omgevingsplan.nl/
http://brielle.crotec-omgevingsplan.nl/
http://westvoorne.crotec-omgevingsplan.nl/
http://westvoorne.crotec-omgevingsplan.nl/
http://borsele.crotec-omgevingsplan.nl/
http://borsele.crotec-omgevingsplan.nl/


Voorbereiden.
Wat dan?
1. Leerplannen

2. Visie opstellen

3. Software ontwikkelen



• 3 functies

• Ondersteuning werkproces

zaakgericht

• Maken, bijhouden en bekendmaken

• Digitaal samenwerken

• Toepasbare regels

• Participatie

Omgevingswet software



Omgevingsplan 
bijhouden…..

file:///C:/Roxitadvies/RO Software/Squit2020-Tekst-bolletjesdemo/versies/demo-versies.html
file:///C:/Roxitadvies/RO Software/Squit2020-Tekst-bolletjesdemo/versies/demo-versies.html


Bedankt voor uw aandacht.

Ewald.tekoppele@roxit.nl


