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Product

In juni is www.durp.nl online gegaan. De digitale
portal naar de redactie van durp magazine.
Op de website wordt kort uiteengezet wat de inhoud
is van de laatste durp magazine. Ook vind je er
contactgegevens en is er de mogelijkheid om je aan
te melden voor een abonnement op het vakblad.
Nog niet aangemeld? Ga dan snel naar de site.

Stappen zetten met DURP

PlanpROces

Van de partners in DURP
(VNG, IPO, UvW, BZK
en VROM) is onlangs
Stappen zetten met DURP
verschenen. Een compact
boekje waarin op een
heldere manier wordt
weergegeven waarom de
digitalisering in de ruimtelijke ordening nodig is,
wat burgers, bedrijven en
overheden eraan hebben
en hoe die digitalisering
vanuit de overheid wordt aangestuurd en begeleid. Het
gaat eerst in op de kaders waarbinnen de digitalisering
plaatsvindt: de doelstelling van de overheid, de nieuwe
Wet Ruimtelijke Ordening en het Besluit Ruimtelijke
Ordening, het pakket Standaarden 2008 en de planprocedures. Vervolgens geeft het een handvest in de vorm van
een aantal vragen. Die vragen kunnen voor gemeenten de
basis zijn van een plan van aanpak bij het realiseren van
digitale ruimtelijke plannen. Het boekje sluit af met een
handig schema waarin de stappen in het digitaliseringsproces in Nederland op een overzichtelijke en heldere
manier zijn weergeven. Stappen zetten met DURP is gratis
verkrijgbaar via www.vrom.nl/durp achter de link publicaties.

Op www.durp.nl is bovendien een agenda met
interessante durp-gerelateerde evenmenten te
vinden, zoals congressen en studiedagen. Belangrijke
data zijn ook in de agenda opgenomen.
Heeft u data of evenementen die in die agenda niet
mogen ontbreken? Stuur dan een mailtje met een
korte toelichting naar redactie@cckmedia.nl

M A G A Z I N E

Nederland in de maak
Ruimtelijke ordening
gebeurt nu digitaal
en we bouwen voor
de toekomst. Maar
dat bouwen voor de
toekomst doen we al
eeuwen. Geschiedenis
is dus een wezenlijk
onderdeel van de
toekomst en daarom
is kennis hebben van
de historische ontwikkeling van het Nederlandse landschap voor
plannenmakers essentieel. Interessant in dat verband is
dit boek van Florike Egmond, dat is uitgegeven ter ere van
het tweehonderdjarig bestaan van het Nationaal Archief.
Aan de hand van drie thema’s laat het zien hoe het Nederland van nu is ontworpen en gemaakt. Die thema’s zijn:
Nederland en Water, Nederland Ontsloten en Nederland
Ruimtelijk Geordend. En natuurlijk bevat de uitgave - hoe
kan het ook voor een boek van het Nationaal Archief - veel
bijzonder beeldmateriaal: mooie kaarten, nostalgische foto’s en interessante prenten. Zowel ter lering als vermaak.
Florike Egmond • Nederland in de maak • Waanders Uitgevers, Zwolle 2002 • ISBN 90 400 8740 7 • 240 pagina’s • 18
x 24 cm • €23 • kleur • Nederlandstalig

Deze editie van durp magazine is tot stand
gekomen mede dankzij:
Bentley Geospatial
BRO
Bügel Hajema
Buro Vijn
CROtec
Dezta
NedGraphics
RBOI
Sonsbeek Adviseurs
Urbanet
Wissing stedebouw en
ruimtelijke vormgeving
Witpaard-partners
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Bedrijven met een interesse om te adverteren
kunnen contact opnemen met DK Media,
Monique Fens, e-mail mjfens@orange.nl.
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Het werken met digitale plannen gedurende alles fasen het
nieuwe planproces vraagt om een integrale planapplicatie.
Het (laten) vervaardigen van kaarten en teksten is de eerste
stap, maar het beheer van de digitale planvoorraad is en
blijft een eigen taak van elke gemeente. Daarnaast moeten
alle ruimtelijke plannen digitaal worden ondertekend en
beschikbaar worden gesteld. Ter ondersteuning van deze
gemeentelijke taken werken Grontmij, Dezta en ESRI
Nederland samen aan een nieuw softwarepakket genaamd
PlanpROces. PlanpROces bevat alle functionaliteiten ter
ondersteuning van de digitale verplichtingen van de nieuwe
Wro. Zo controleert het programma de samenhang tussen
kaart en tekst en voert het inhoudelijke en geograﬁsche controles uit. PlanpROces wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met een groep gemeenten. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Grontmij, Dezta of ESRI Nederland.

GeoWkpb

Voor wie te maken heeft met de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb), levert ESRI Nederland het
product GeoWkpb. Met de applicatie kunnen gemeenten
de beperkingen die op kadastrale objecten (grondpercelen,
appartementsrechten) liggen, op gestandaardiseerde wijze

gemeentelijk registreren en digitaal doorgeven aan de
Landelijke Voorziening. GeoWkpb is geimplementeerd in
ArcMap (een werkapplicatie van ArcGIS), omdat veel van de
objecten een geograﬁsche component hebben en er verwacht kan worden dat in de nabije toekomst geometrische
aspecten bij soorgelijke registraties een steeds grotere rol
gaan spelen. Het gaat immers niet alleen om de subjecten
van de beperking zelf (kadastrale objecten waar een beperking op geldt) maar ook om de objecten die de beperking
veroorzaken (zoals een gasleiding die door een perceel heen
loopt.) GeoWkpb biedt een registratie in een GIS omgeving.
Daardoor kunnen ruimtelijke analyses worden gemaakt,
zowel bij de voorbereiding van een beperking als achteraf.
Het programma biedt gespecialiseerde functies voor het
opvoeren, intrekken of wijzigen van een beperking op kadastrale objecten.. Ook stuurt de applicatie kadastrale perceelswijzigingen door naar de Landelijke Voorziening die die bij
de gemeente worden bijgehouden in bestaande back-ofﬁce
applicaties. GeoWkpb is niet bedoeld als applicatie ter raadpleging van publiekrechtelijke beperkingen door de burger.
Dat vindt plaatst bij Kadaster-online. • www.esri.nl

Stratoplan

Voor partijen die actief bezig zijn met het ontwikkelen van
bouwlocaties heeft Stratoplan de Locatieplanner ontwikkeld. Het product koppelt in één applicatie twee soorten
informatie: enerzijds ruimtelijke gegevens, zoals bestemmingsplannen, bebouwingscontouren en luchtopnamen;
en anderzijds administratieve, kadastrale gegevens.
De applicatie bevat twee vensters met informatie, waartussen de gebruiker kan schakelen. Als de gebruiker in het
venster met geograﬁsche informatie een perceel aanklikt,
zijn daar meteen kadastrale gegevens aan gekoppeld, die
via het venster met data bekeken kunnen worden. Op die
manier kan de gebruiker snel zien wat de mogelijkheden
en beperkingen van een bepaalde locatie zijn. Gebruikers kunnen daarnaast zelf gegevens of opmerkingen
aan de data toevoegen, waardoor de Locatieplanner ook
als communicatieplatform voor ontwikkelcombinaties
kan fungeren. De Locatieplanner is een online applicatie:
gebruikers(groepen) hebben 24 uur per dag met inlogcodes
toegang tot de data. De gegevens in de applicatie worden
door Stratoplan regelmatig van een update voorzien. Daardoor kan de applicatie ook worden ingezet bij het beheer
van die gegevens, en dat kan voor gemeenten, die hun
kadastergegevens willen beheren, goed van pas komen.
www.stratoplan.nl
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