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Nieuwe WRO en DURP  

Best M ingenieursbureau 
 

Deze brochure is bedoeld om u op de hoogte te stellen van de 
ontwikkelingen met betrekking tot Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke 
Processen, DURP. Het is een dynamisch jaar voor Durp. Op 22 juni en 25 
oktober zijn er landelijke DURP bijeenkomsten gehouden en zijn de 
“nieuwe standaarden” gepresenteerd. Over deze standaarden hebben wij 
in onze vorige nieuwsbrief al een vooraankondiging gedaan. Op 26 
september is de Proud-kennisdag gehouden. Kortom er is weer veel 
nieuwe informatie beschikbaar en dus veel te bespreken. Als er naar 
aanleiding van deze brochure nog vragen zijn neemt u dan gerust contact 
met ons op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. 
 
Ir. Myra van Munster.  

 
 

Wanneer moet u met de DURP-

standaarden 2006 gaan werken? 
Het antwoord hierop is tweeledig. Het is 
uiteraard verstandig en raadzaam om nu te gaan 
werken conform DURP. De wettelijke verplichting 
is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de 
nieuwe Wet Ruimtelijk Ordening (WRO). 
(instemming eerste kamer 17 oktober 2006). 
Naast het wetsvoorstel van een nieuwe WRO 
komt er ook nog een Invoeringswet en een 
Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO). In de 
Invoeringswet worden onder andere het 
overgangsrecht en de aanpassing aan de nieuwe 
WRO van een veertigtal wetten van andere 
departementen geregeld. Het is de bedoeling de 
Invoeringswet en het nieuwe BRO tegelijk met 
de nieuwe WRO in werking te laten treden medio 
2007. 

De nieuwe Wet Ruimtelijke 

Ordening (WRO)                            
Het bestemmingsplan wordt in de nieuwe WRO 
ge(her)positioneert als het centrale instrument 
binnen de ruimtelijke ordening voor de 
gemeente. Een verandering ten opzichte van 
de huidige WRO is dat het bestemmingsplan 
verplicht wordt voor het gehele gemeentelijke 
grondgebied. In de huidige WRO geldt die 
verplichting slechts voor het gebied buiten de 
bebouwde kom. Onder het woord ‘grond’ in de 
nieuwe WRO wordt zowel bovengrond als ook 
ondergrond verstaan. Worden er geen 
ruimtelijke ontwikkelingen voorzien in een 
gebied? Dan kunnen gemeenten kiezen om in 
plaats van een bestemmingsplan een beheers-
verordening te maken. Deze verordening legt 
de ruimtelijke situatie, zoals die op dat 
moment is, vast. 

 

 

 

De veranderingen op een rijtje: 
•  Gemeenten stellen één of meerdere structuur-

visies op; 
•  Hierin leggen zij de hoofdpunten van hun 

ruimtelijk beleid en uitvoering neer; 
•  Gemeenten stellen voor het gehele 

grondgebied één of meerdere bestemmings-
plannen vast; 

•  Bestemmingsplannen hoeven niet langer te 
worden goedgekeurd door de provincie; 

•  Voor gebieden waar geen ruimtelijke 
ontwikkelingen worden voorzien, kunnen 
gemeenten kiezen om een beheersverordening 
te maken in plaats van een bestemmingsplan; 

•  Provincie en Rijk geven zo veel mogelijk van 
tevoren aan welke provinciale en nationale 
belangen doorwerken richting de gemeente; 

•  Provincie en Rijk kunnen wel tijdens de 
bestemmingsplanprocedure 
zienswijzen indienen of een aanwijzing 
geven; 

• Gemeenten moeten eens in de tien jaar 
controleren of hun bestemmingsplannen 
en beheersverordeningen nog actueel zijn; 

•  Om bepaalde projecten voortvarend aan te 
kunnen pakken, kan gebruik gemaakt 
worden van het projectbesluit; 

•  Het projectbesluit moet wel gevolgd worden 
door aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

Kantekeningen nieuwe WRO 

geplaatst door de VNG 
 

a. Bevoegdheid hogere overheden is te ruim;  

b. Tweedelijns toezicht vervalt; 

c. Belanghebbende mogen niet worden 

bevoordeeld met leges; 

d. Tegemoetkoming planschade terecht; grens 

'eigen risico' afbakenen; 

e. Zware last door verplicht bestemmingsplan; 
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Proud kennisdag (Pilot RO Up to Date) 

Op 26 september organiseerde DURP in het 
provinciehuis te Arnhem een kennisdag over 
het beheer van ruimtelijke planinformatie als 
afsluiting van het PROUD project. In een vol 
provinciehuis konden 200 deelnemers en een 
dozijn standhouders van gedachten wisselen 
over de organisatie van de informatie-
huishouding bij de lagere overheden. 

 
De kennisdag bleek veel meer dan een afsluiting 
van het PROUD project. De deelnemers spraken 
zich tijdens het afsluitende forum uit voor een 
vergrote aandacht voor de (gemeentelijke) 
interne afstemming en samenwerking. "Bouwen 
op ervaringen" de ondertitel van de kennisdag, 
werd door de deelnemers geadopteerd als 
"leitmotiv" voor de komende anderhalf jaar, de 
tijd die het DURP-project nog rest. Dit "bouwen 
op ervaringen" zal al op korte termijn gestalte 
krijgen in interactieve bijeenkomsten op 
provinciaal niveau, zo verzekerden gezamenlijk 
de opperstalmeester van de dag en de 
organisatoren. De kennisdag bleek daarom geen 
afronding, maar een veelbelovend begin. 
 

 

Werkbijeenkomsten DURP 

Op 22 juni 2006 en 25 oktober vonden de 
werkbijeenkomsten 'DURP zet (opnieuw) de 
standaard' plaats in Zwolle en Den Bosch. Als 
eerste werd het belang van de nieuwe 
standaarden voor gemeenten geschetst. 

Daarna werd het pakket standaarden 2006 
gepresenteerd. Vervolgens werd aangegeven wat 
de stand van zaken is met betrekking tot de 
WRO en waar de standaarden een plaats zullen 
krijgen in WRO,BRO en ministeriële regeling. Ook 
is de bijbehorende benodigde software 
gepresenteerd door de leveranciers. 

Wat betekent dit alles voor uw 

organisatie? 

 
Opvallend van de hiervoor beschreven 
bijeenkomsten is dat er bij de één geëindigd  
wordt met de woorden “een veelbelovend begin” en 
de andere gaat over “de nieuwe standaarden”. Dit 
bevestigd de dynamische ontwikkelingen van DURP. 
 
Het kan enerzijds tot frustratie lijden en anderzijds 
een afwachtende houding in de hand werken.  
Gemeenten die al geruime tijd bezig zijn en de 
kinderziektes en problemen van de standaarden 
2003 hebben ondervonden, vragen zich terecht af of 
zij dit traject zich met de standaarden 2006 weer 
moeten gaan doorlopen. Gemeenten die beginnend 
zijn vragen zich af of de ontwikkelingen nu klaar zijn 
of dat er zich in de toekomst wederom nieuwe 
standaarden zullen aandienen.  
Allereerst kan gesteld worden dat de nieuwe 
standaarden 2006 voortkomen uit de standaarden 
2003 en verbeteringen met zich meebrengen. De 
reeds vervaardigde plannen conform de standaarden 
2003 kunnen makkelijker aangepast worden dan 
‘gewone’ digitale cq analoge bestemmingsplannen. 
Daarnaast is Ruimtelijke Ordening een dynamisch 
beleidsveld. Verdere ontwikkelingen, ook op het 
gebied van DURP, zijn dus niet uitgesloten maar het 
punt van een solide basis is wel bereikt met de 
standaarden 2006. 
 

Wat kan Best M voor u betekenen? 

Best M beschikt over de kennis en praktijk ervaring 
om voor u bestemmingsplannen te maken die 
voldoen aan de nieuwste standaarden van DURP en 
IMRO. Tevens kunnen wij u adviseren bij het 
opstellen of aanpassen van een handboek en/of het 
implementeren van DURP in uw organisatie. Ook het 
informeren van uw beleidsmedewerkers en politiek 
van uw gemeente is een belangrijk onderdeel van 
het traject en ook hierin kan Best M u van dienst 
zijn. Best M kan u ook uitstekend adviseren over de 
wijze waarop u in uw gemeente de beschikking moet 
hebben over programmatuur om controle te kunnen 
uitoefenen op de inhoud en de uitwisselbaarheid van 
extern ontwikkelde plannen of om plannen zelf te 
kunnen maken conform de SVBP 2006 en IMRO 
2006. 

 
Bezoek voor meer informatie en een checklist onze 
website: www.bestm.nl of neem vrijblijvend contact 
met ons op.    (020-6338110)  


