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Analoge plannen   

Best M ingenieursbureau 
 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u te informeren over de mogelijkheden en 
voordelen om analoge plannen te digitaliseren en te coderen conform 
Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen, DURP. Uiteraard gelden 
deze mogelijkheden ook voor plannen die al digitaal beschikbaar zijn. Wij 
zullen in deze nieuwsbrief de verschillende aspecten en aandachtspunten 
bespreken. Dit zullen we doen naar aanleiding van een praktijk voorbeeld. 
Als er naar aanleiding van deze nieuwsbrief 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.  
 

Waarom wil een gemeente 

analoge plannen om zetten naar 

digitale en gecodeerde plannen? 
 
Veel gemeenten zijn volop bezig om nieuwe (en 
herzieningen van) bestemmingsplannen op te 
stellen conform DURP. Ook worden deze 
plannen, of is de ambitie aanwezig om deze 
plannen, in een viewer omgeving intern en 
extern beschikbaar te stellen (via intranet en 
internet). Omdat hier vele jaren overheen zullen 
gaan voordat alle plannen beschikbaar zijn in de 
viewer omgeving kan door het beschikbaar 
stellen van de vigerende plannen een totaal van 
informatie op één plek worden gerealiseerd in 
een kort tijd bestek. Als extra voordeel is er op 
het moment dat het desbetreffende plan aan de 
beurt is voor herziening een gestructureerd 
digitaal bestand beschikbaar wat tijdwinst op 
levert. 
 

Analoge plannen.                           
 
Gemeenten hebben in algemene zin een kast 
waar alle bestemmingsplannen per plan in een 
map zijn geordend. Zo’n map bevat een 
toelichting, voorschriften, plankaart(en) en 
vrijstellingsbesluiten, die genomen zijn, binnen 
het plangebied. Veelal zijn deze stukken 
analoog. Zelfs van recentere plannen waarvan 
toelichting en voorschriften digitaal 
(tekstverwerkingsprogramma) opgesteld zijn, 
wordt er met de geprinte versie gewerkt. 

 

 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

Fases van een analoog plan naar 

plan in een viewer-omgeving: 

 
1. Tekenen, 
2. Coderen, 
3. Verschijning, 
4. Exporteren, 
5. Importeren, 
6. Verschijning, 
7. Gebruik. 

 

Mogelijk eindproduct: 

 

Korte omschrijving per fase: 

 
1. Met een CAD-programma worden de 

bestemmingsvlakken gestructureerd 

getekend. Gestructureerd = vlakken zijn 

objecten en geen lijnstukken. Vlakken van 

een zelfde bestemming staan in dezelfde 

laag. Positie en afmetingen van de vlakken 

wordt bepaald aan de hand van de GBKN 

en de analoge plankaart(en). 

2. Met een codeerprogramma worden codes 

aan de bestemmingsvlakken toegekend. Dit 

gebeurt aan de hand van Informatie 

Model Ruimtelijke Ordening. 

3. De bestemmingsvlakken krijgen een kleur 

en/of arcering, een letter, aanduiding, et 

cetera. De verschijningsvorm (kleuren) 

wordt bepaald in de lagen van de vlakken 
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en aanduidingen worden gegenereerd 

 uit de codes. 

4. De gegevens worden uit de CAD–

omgeving geëxporteerd en opgeslagen 

      in een (NEN) / GML-bestand. 

5. De vlakken verschijnen op de juiste 

posities en de diverse waarden zijn 

gekoppeld aan de vlakken. 

6. De vlakken dienen nu voorzien te 

worden van kleur en/of arcering voor 

zover zij niet overeenkomen met de 

landelijke standaard. Vervolgens 

dienen de koppelingen naar de 

tekstbestanden gemaakt te worden. 

7. Er dient in overleg met de gemeente 

vastgesteld te worden hoe de viewer 

gebruikt moet kunnen worden. 

 

Enkele aandachtspunten bij dit 

traject: 
Gemeenten dienen een gestructureerd GBKN-
bestand aan te leveren van het plangebied. Men 
moet dus weten wie dit binnen de gemeente 
verzorgt en wat de algemene kwaliteit van de 
GBKN is binnen de gemeente. Indien de kwaliteit 
‘slechts’ is, zal dit kosten verhogend werken. 
De gemeente dient bij de fasen, die zich bezig 
houden met de verschijningsvorm, uit te spreken 
of ze het beeld willen laten overeen komen met 
de analoge plankaart of conform de landelijke 
afspraken op het gebied van vergelijkbaarheid 
(van de verschijningsvorm) het beeld willen 
weergeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien een gemeente niet beschikt over 
codeerprogrammatuur en nog niet beschikt over een 
viewer omgeving, maar wel al de analoge wil gaan 
laten digitaliseren is het aan te raden om de 
aangeleverde bestanden in (NEN) / GML formaat 
door een derde partij te controleren. Dit voorkomt 
dat er op een later tijdstip toch blijkt dat de 
bestenden niet kloppen, wat extra kosten of 
tijdverlies kan veroorzaken. 
 

 

Voordelen van het omzetten van 

analoge plannen: 
Een groot voordeel van het digitaliseren en 
coderen van vigerende analoge plannen is dat 
alle aspecten van DURP aan de orde komen en 
dat er geen tijdsdruk bestaat zoals bij een nieuw 
bestemmingsplan. Er kunnen daarom goed en 
doordacht beslissingen en afwegingen genomen 
worden. Daarnaast neemt de kennis binnen de 
organisatie op deze wijze toe over DURP en de 
voordelen hiervan en wordt op deze wijze de 
gemeente stap voor stap DURP Proof. Je leert 
immers door te doen. 

 

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. Het digitaliseren en coderen van analoge 
bestemmingsplannen. 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)  
 
Wij willen u via deze nieuwsbrief ook nog attenderen 
op de Bouwen op Ervaring tour. Meer informatie vind 
u hierover op www.helpdeskDURP.nl 
 

 
 
 
 


