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Digitalisering bestemmingsplannen
(Voorstel v. Najaarsnota 2000)



aan provinciale staten van Drenthe 783-1

Inleiding

Door de gemeentelijke herindeling en recente wetswijzigingen zien veel gemeenten zich genoodzaakt
hun bestemmingsplannen te actualiseren. Verschillende gemeenten zullen waarschijnlijk binnen een
jaar beginnen met deze actualisatie, hetgeen een stroom bestemmingsplannen zal opleveren. Een
aantal gemeenten is daarbij geïnteresseerd in het digitaliseren van deze bestemmingsplannen.
Aangezien in Drenthe nu hiermee wordt gestart en er dus nog geen verschillende systemen
gehanteerd worden, is dit het moment voor de provincie om een actieve rol op zich te nemen. Deze
actieve rol heeft tot doel te stimuleren dat nieuwe bestemmingsplannen in digitale vorm beschikbaar
komen en dat er daarbij een standaardisering plaatsvindt, zodat gegevens uitwisselbaar zijn en
plannen van verschillende gemeenten op elkaar aansluiten.
Het project zal voornamelijk bestaan uit samenwerkingsprojecten met gemeenten, mogelijk
uitmondend in een aantal digitale voorbeeldplannen voor verschillende situaties (plan voor een kern
en buitengebied) om te stimuleren dat gemeenten alle plannen ook in digitale vorm opstellen. Door
een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten en adviesbureaus die
bestemmingsplannen opstellen, zal gekomen moeten worden tot afspraken over een gezamenlijke
aanpak van het digitaliseren van bestemmingsplannen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid hard- en
software aan te schaffen die intern nodig zijn.

Advies

1. In de begroting 2001 ƒ 300.000,-- beschikbaar stellen voor een project ter stimulering en
standaardisering van digitale bestemmingsplannen.

2. Uw besluit over het voorgaande voorstel nu nemen als een principebesluit en in finale zin
besluiten in het kader van de behandeling van de begroting 2001/Najaarsnota 2000 (op 7 en 8
november 2000).

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

• Overeenstemming met alle gemeenten over uniforme methode voor digitale bestemmingsplannen.
• Alle nieuwe bestemmingsplannen digitaal beschikbaar.

Argumenten

1.1 Digitale bestemmingsplannen bieden voordelen voor alle betrokkenen
Naast voordelen voor gemeenten en burgers is er voor de provincie het voordeel dat bij het toetsen
van bestemmingsplannen aan het POP digitaal getoetst zal kunnen worden, waardoor de toetsing
efficiënter zal kunnen worden. Daarnaast is een digitaal bestemmingsplanarchief veel toegankelijker
voor alle medewerkers dan een "papieren" archief. Verder zal de monitoring van het POP
vergemakkelijkt worden en kunnen de gegevens benut worden voor de provinciale planontwikkeling.
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1.2Het is belangrijk dat alle digitale plannen in Drenthe dezelfde standaard gebruiken
Om de uitwisselbaarheid van gegevens te garanderen, is het van belang dat bij het digitaliseren van
bestemmingsplannen in ieder geval provinciebreed een uniforme methode wordt gehanteerd. Daarbij
gaat het zowel om de software als ook om de voorschriften in de bestemmingsplannen. Door een
initiërende rol van de provincie kan met de gemeenten een uniforme methode worden ontwikkeld.
Individuele gemeenten hebben geen belang bij deze uniformering en zullen daar zelf geen initiatief toe
nemen.

1.3Het project moet op korte termijn gestart worden
Verschillende gemeenten hebben nu projectvoorstellen voor een omvangrijke actualisering van hun
bestemmingsplannen. Het digitaliseren kan goed in deze actualiseringsprojecten worden
meegenomen. Als de provincie wacht met het project zal dit betekenen dat er een inhaalslag gedaan
moet worden of dat nieuwe bestemmingsplannen, al dan niet in digitale vorm, via een eigen
(afwijkende) standaard zijn ontwikkeld.

1.4Andere provincies hebben soortgelijke initiatieven genomen
Zowel in Gelderland (zie http://geodata.prv.gelderland.nl) als Zeeland heeft de provincie een
voortrekkersrol genomen. In beide provincies zijn inmiddels alle bestemmingsplannen gedigitaliseerd
volgens een uniforme methode. Het streven van het Rijk is dat binnen 5 jaar 70% van de gemeenten
werkt met digitale ruimtelijke plannen.

Uitvoering

Tijdsplanning
N.v.t.

Financiën
Totale kosten niet bekend
Externe kosten veelvoud van kosten voor provincie
Kosten voor de provincie ƒ 300.000,--

Monitoring en evaluatie
Na 2 en 5 jaar bekijken of alle nieuwe bestemmingsplannen in digitale vorm beschikbaar zijn en
volgens een afgesproken standaard zijn gemaakt.

Extern betrokkenen
Gemeenten, Vereniging van Drentse Gemeenten en adviesbureaus.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen

Geen.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.
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Assen, 25 juli 2000
Kenmerk: 29/6.10/2000007781

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
H. Rappa-Velt, griffier
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Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 25 juli 2000, kenmerk
29/6.10/2000007781;

BESLUITEN:

I. in de begroting 2001 een bedrag van ƒ 300.000,-- op te nemen voor een project ter
stimulering en standaardisering van digitale bestemmingsplannen;

II. ten aanzien van het voorgaande een voorbehoud te maken in de zin dat het nu genomen
besluit een principebesluit betreft en in finale zin te besluiten in het kader van de
besluitvorming over de begroting 2001/Najaarsnota 2000 (voorstel v.).

Assen, 4 oktober 2000

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter


