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Lijst met gebruikte afkortingen 
 
Awb   Algemene wet bestuursrecht 
Bro   Besluit ruimtelijke ordening 
CON   Concept 
GBKN   Grootschalige BasisKaart Nederland 
I&A   Informatisering & Automatisering 
IMRO2008  Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2008 
ONH   Onherroepelijk 
ONT   Ontwerp 
PRBP   Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen 2008 
RO   Ruimtelijke Ordening 
RSRO   Regeling Standaarden Ruimtelijke Ordening 
STRI2008  Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2008 
SVBP2008  Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 
VGS   Vastgesteld 
VOW   Voorontwerp 
Wabo   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
WBP   Wet Bescherming Persoonsgegevens 
Wro   Wet ruimtelijke ordening 
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INLEIDING 

 
In juli 2008 is de nieuwe Wro ingevoerd. In het kader van deze nieuwe wet hebben er 
ingrijpende veranderingen plaats gevonden in het gehele proces én in de vorm van 
bestemmingsplannen. Belangrijk punt hierin is dat per 1 januari 2010 het digitale 
bestemmingsplan het wettelijk geldende plan is. Samen met de nieuwe Wro is ook een nieuwe 
standaard voor bestemmingsplannen door het Rijk verplicht gesteld. Deze Standaarden 2008 
verplichten alle overheden tot het opstellen van min of meer uniforme bestemmingsplannen. In 
het kader van de nieuwe Wro zijn alle gemeenten ook verplicht al hun bestemmingsplannen 
voor 1 juli 2013 geactualiseerd te hebben conform de nieuwe wettelijke eisen. 
* waar in dit handboek wordt verwezen naar een onderdeel van de Standaarden 2008 (bijvoorbeeld SVBP 2008) wordt 
bedoeld de meest actuele versie van deze standaarden. 
 
 

1.1. Doel 

Het Handboek Bestemmingsplannen beoogt:  
a. afspraken te maken voor de opbouw en presentatie van het bestemmingsplan zowel 

digitaal als analoog op basis van de landelijke norm SVBP2008 uitgegeven door het 
ministerie van VROM en op basis van een  gemeentelijke standaard voor de kaart, 
voorschriften en toelichting;  

b. een gegevensset aan te reiken om conform IMRO2008  bestemmingsplannen uit te 
wisselen met andere betrokken instanties en bedrijven op basis van PRBP2008 
(Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen 2008). 
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2. TOEPASSING VAN HET HANDBOEK 

2.1. Gebruik 

Het handboek is voor intern en extern gebruik. Bij uitbesteding van het opstellen van 
bestemmingsplannen aan externe stedenbouwkundige bureaus is het handboek onderdeel van 
de opdracht.  
 

2.2. Vaststelling en beheer 

De coördinator Ruimte van de afdeling Ruimte en Samenleving beheert het handboek.  
Van het handboek mag slechts om dringende redenen en na instemming van de 
plancoördinator worden afgeweken.  
 
Onder 2.4. is een versietabel opgenomen. Hierin wordt aangegeven wanneer welke 
wijziging(en) en om welke reden(en) zijn aangebracht.  
 

2.3. Procesregels 

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om de meeste bestemmingsplannen door externe 
stedenbouwkundige bureaus te laten opstellen. Om uniformiteit van offertes te bevorderen 
worden stedenbouwkundige bureaus overeenkomstig een modelbrief uitgenodigd een 
bestemmingsplan te offreren overeenkomstig een Programma van Eisen. De modelbrief staat in 
bijlage 1 en het Programma van Eisen in bijlage 2. 
 
Digitalisering van bestemmingsplannen is onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. 
Digitalisering vergt  samenwerking tussen de afdeling Ruimte en Samenleving, team Ruimte en 
de afdeling Bedrijfsvoering, team Informatisering & Automatisering (I&A). De plancoördinator 
bestemmingsplannen binnen het team Ruimte heeft er een taak bij gekregen. De (externe)  
stedenbouwkundige levert zijn vakinhoudelijke bijdrage.  
 
Voor het beoogde doel zijn een aantal opeenvolgende acties nodig. Die staan in het werkproces 
dat als bijlage 3 is toegevoegd.  
Het werkproces is een onderdeel van het stroomschema voor de bestemmingsplan-procedure. 
 
 

2.4. Versietabel 

 
Versie Datum Aangebrachte wijziging Reden voor wijz iging Overige opmerkingen 

   Eisen Wbp  

1.3 17-9-2012 Teruglevering ondergrond in 
dwg gewijzigd naar dxf 

Vereiste Raad van State AZ 
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3. OPBOUW VAN HET BESTEMMINGSPLAN 

 
3.1. Algemeen 

Een bestemmingsplan voldoet zowel in analoge als in digitale vorm aan: 
1. de RSRO 2008;  

a. SVBP2008 
b. IMRO2008 
c. STRI2008  

2. Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen PRBP2008 
3. de gemeentelijke standaard voor bestemmingsplannen in Maasdriel (betreft de regels). De 

gemeentelijke standaard / bibliotheek voor het door u op te stellen bestemmingsplan, is als 
bijlage 4 toegevoegd aan dit handboek. 

 
3.2. Plannaam, plancode, planidentificatie 

De gemeente Maasdriel hecht bijzondere waarde aan een logische en eenduidige naamgeving 
van de bestemmingsplannen. Hiervoor heeft de gemeente een protocol registratie en 
naamgeving bestemmingsplannen opgesteld. Dit protocol is opgenomen in bijlage 5. 
 
Plannaam 
De gemeente Maasdriel geeft bij de opdrachtverlening een bestemmingsplannaam mee. Deze 
plannaam wordt één op één overgenomen. Aanpassingen aan de plannaam zijn enkel mogelijk 
na overleg met de applicatie-/gegevensbeheerder RO en met instemming van de gemeentelijke 
plancoördinator. 
 
Unieke Plancode 
De gemeente Maasdriel geeft bij de opdrachtverlening een unieke plancode mee. Deze 
plancode wordt één op één overgenomen. Aanpassingen aan de plancode zijn enkel mogelijk 
na overleg met de applicatie-/gegevensbeheerder RO en met instemming van de gemeentelijke 
plancoördinator. 
 
Planidentificatie nr. 
Automatisch te genereren door applicatie.  
= NL.IMRO. opgevolgd door de cbs-code van de gemeente. (0263) Dan een punt. 
Daaropvolgende het unieke plannummer bestaande uit maximaal 6 tekens. Dit unieke 
plannummer is bij de opdrachtverstrekking door de gemeente Maasdriel uitgegeven. 
Vervolgens een koppelstreepje en maximaal 4 alfanumerieke tekens. Bijvoorbeeld: 
NL.IMRO.0263.BP1001-ON01 
NL.IMRO.0263.SV0001-VO01 
 
 

3.3. Standaardisering en uniformering 

In de volgende twee paragrafen wordt aangegeven aan welke vereisten de lay-out van het 
bestemmingsplan voldoet. Voor de analoge versie van het bestemmingsplan gelden extra 
vereisten over de vorm van aanlevering. Deze vereisten worden hierna als eerste behandeld en 
zijn niet van toepassing op de digitale versie. Vervolgens worden de vereisten behandeld 
waaraan zowel de analoge als de digitale versie moeten voldoen.  
 

3.4. Lay-out van de analoge versie van het bestemmi ngsplan  

Het aantal exemplaren van de analoge versie van het bestemmingsplan wordt bepaald in 
overleg met de plancoördinator. 2 exemplaren worden losbladig aangeleverd, de overige 
exemplaren worden gebonden als boekwerk, bij voorkeur met een metalen ringband. 
De indeling van het boekwerk is als volgt: 

• met (bij voorkeur metalen) ringband  
• pagina met bestemmingsplannaam, plancode, naam of logo van de opsteller van het 

plan en een algemene inhoudsopgave (planregels, toelichting, verbeelding); 
• wanneer op de 'titelpagina' een foto wordt geplaatst, is dit een foto van een locatie in de 

gemeente Maasdriel; 
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• inhoudsopgave van de toelichting (zie paragraaf 3.6.); 
• de toelichting (zie paragraaf 3.6.);  
• inhoudsopgave van de planregels (zie paragraaf 3.6.); 
• de planregels (zie paragraaf 3.6.); 
• een inhoudsopgave van de analoge verbeeldingen (als er meer dan één kaart is, 

bijvoorbeeld naast een bestemmingenkaart ook een belemmeringenkaart en/of 
ontwikkelingenkaart).  
Als het gebied verdeeld is over meer kaarten, wordt ook een overzichtskaart 
opgenomen. 

• de kaart(en) uitneembaar in een plastic hoes (dus niet los bijgevoegd, maar 
geïntegreerd in het boekwerk).  
Als er meer kaarten zijn, wordt elke kaart in een aparte hoes opgenomen. 
Als de verbeelding afgedrukt is als A4- of A3-formaat, wordt deze ingebonden in het 
boekwerk. 

• De schaal van de kaarten bedraagt bij voorkeur 1:1000, tenzij de verbeelding daardoor 
te groot worden; dan kan in overleg met de plancoördinator voor een andere schaal 
gekozen worden; 

 
Voor de losbladige exemplaren gelden dezelfde eisen als hierboven genoemd, met uitzondering 
van de ringband. Het aantal aan te leveren exemplaren wordt afgestemd met de 
plancoördinator. In ieder geval moeten 5 exemplaren worden geleverd voor archief, ter inzagelegging bij 
publieksbalie, team Ruimte, plantoetsers team Vergunningverlening en een reserve.  
 
Met uitzondering van de kaft en gekleurde tussenvellen, wordt het hele bestemmingsplan op wit 
papier afgedrukt. Het gemeentelogo op de kaft wordt uitgevoerd in kleur met formaat 75x18 
mm. Het gemeentelogo op de witte pagina’s wordt uitgevoerd in de grijstinten, met afmetingen 
50x12 mm. 
De pagina’s van de planregels en toelichting worden afzonderlijk genummerd. De 
paginanummers worden rechtsonder op de pagina geplaatst.  
 
Als voettekst wordt op iedere pagina van de planregels en de toelichting linksonder, de 
bestemmingsplannaam opgenomen, gevolgd door het onderdeel van het bestemmingsplan 
(planregels of toelichting) en de status/ versie van het bestemmingsplan (voorontwerp-, 
ontwerp- of vastgesteld bestemmingsplan).  
 
Voor de planregels geldt dat een nieuwe bestemming op een nieuwe pagina begint. 
 
Het eindverslag van de inspraakprocedure en het vooroverleg maken als apart hoofdstuk met 
geanonimiseerde gegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) deel uit van de toelichting. 
Als anonimisering niet mogelijk is wordt het eindverslag apart bij geleverd. Hetzelfde geldt voor 
de reactie op de zienswijzen bij het vastgestelde bestemmingsplan. De eventuele 
onderzoeksrapporten (akoestisch onderzoek, bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, 
natuurwaardenonderzoek en dergelijke) worden niet in het boekwerk, maar in een apart 
bijlagenboek opgenomen. De conclusies uit deze onderzoeken worden wel verwerkt in de 
toelichting.  
 

3.5. Lay-out van de digitale versie van het bestemm ingsplan  

Een digitaal bestemmingsplan beschikt over een indexpagina. Op deze index pagina word de 
planinformatie weergeven samen met hyperlinks naar de verschillende plan onderdelen. 
 

3.6. Lay-out van de analoge en digitale versie van de regels en toelichting van het 
bestemmingsplan  

Voor zowel de analoge als de digitale versie van het bestemmingsplan geldt het volgende. 
 
De regels 
De planregels worden onderverdeeld in hoofdstukken. Deze hoofdstukken bevatten artikelen, 
die kunnen worden onderverdeeld in leden en die weer in subleden. De artikelen worden 
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doorlopend genummerd; het eerste artikel in het tweede hoofdstuk heeft dus het nummer 
volgend op het laatste artikel uit het vorige hoofdstuk. 
 
De hoofdstukken, artikelen en artikelleden worden omwille van de overzichtelijkheid en de 
leesbaarheid voorzien van een titel. Subleden kunnen worden voorzien van een titel, maar dat 
is niet noodzakelijk. In de kantlijn voor de artikelen en artikelleden kunnen verwijzingen en 
aandachtspunten worden opgenomen (bijvoorbeeld: verwijzing naar dubbelbestemming of naar 
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid). In de artikelen of subartikelen kunnen opsommingen 
worden opgenomen. Opsommingen worden niet met gedachtestreepjes weergegeven, maar 
met letters (opsomming op het eerste niveau) of cijfers (op het tweede niveau). Een opsomming 
op het tweede niveau wordt alleen opgenomen indien dit absoluut noodzakelijk is. 
 
De toelichting 
De toelichting wordt verdeeld in hoofdstukken. Deze hoofdstukken kunnen worden verdeeld in 
twee of  meer paragrafen, die weer kunnen worden verdeeld in twee of meer subparagrafen. Er 
worden dus maximaal 3 niveaus gebruikt. 
 

3.7. Redactionele aanwijzingen 

Lettertype 
Het bestemmingsplan wordt overeenkomstig de gemeentelijke huisstijl uitgevoerd in lettertype 
Arial. De gewone tekst wordt uitgevoerd in puntsgrootte 10 en de kopjes in puntsgrootte 12. 
 
Taalgebruik 
De toelichting en planregels worden in correct Nederlands geschreven. Ingewikkelde zinnen en 
juridisch taalgebruik worden, ook in de planregels, zoveel mogelijk vermeden. 
 
Begrippen 
Alle begrippen die in het bestemmingsplan een andere betekenis hebben dan in het dagelijks 
taalgebruik worden verklaard in de begrippenlijst (artikel 1 van de planregels). Begrippen 
worden uniform gehanteerd. Dit wil zeggen dat hetzelfde begrip niet met verschillende termen 
wordt aangeduid en dat dezelfde term niet voor verschillende begrippen wordt gebruikt. Waar 
de landelijke standaarden al begripsomschrijvingen voorschreven, worden deze natuurlijk 
overgenomen. 
 
Afkortingen 
In de planregels en de toelichting worden afkortingen zoveel mogelijk vermeden, met 
uitzondering van eigennamen. 
Als in de toelichting en planregels (toch) afkortingen worden gebruikt, wordt een lijst met 
afkortingen opgenomen als bijlage bij de toelichting of de planregels.   
 
Meeteenheden 
Meeteenheden worden volgens de Nederlandse schrijfwijze geschreven (bijvoorbeeld 2,5 meter 
en 20m2). Eenheden worden zo mogelijk gegeven met een nauwkeurigheid van één cijfer 
achter de komma. 
 
Opsommingen 
Bij opsommingen wordt telkens dezelfde zinsconstructie gebruikt en wordt herhaling van 
woorden vermeden. Bijvoorbeeld: 
 
Niet: 
Burgemeester en wethouders kunnen omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan: 
a. van het bepaalde in artikel 3.2. voor … 
b. van het bepaalde in artikel 3.3. teneinde …. 
 
Maar  
Burgemeester en wethouders kunnen omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan van het bepaalde in: 
a. artikel 3.2. voor 
b. artikel 3.3. om  
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Het onderscheid tussen een limitatieve en niet limitatieve opsomming blijkt uit de woordkeuze 
(uitsluitend / slechts of bijvoorbeeld / in ieder geval / tenminste) 
 
Formuleringen 
Deze worden in het hele bestemmingsplan uniform weergegeven (zie ook bovenstaand 
voorbeeld; de gekozen formulering wordt in alle artikelen eenduidig gehanteerd). 
In de planregels worden de woorden 'dienen', 'moeten' of 'mogen niet' vermeden. Dus niet 'het 
verzoek dient te worden gemotiveerd', maar 'het verzoek wordt gemotiveerd' (gebruik maken 
van een vervoeging van de werkwoorden zijn of worden). 
 
Uitvullen 
Regels worden uitgevuld, waarbij het gebruik van afbreekstreepjes wordt voorkomen. Tekst in 
tabellen wordt niet uitgevuld. 
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4. ANALOGE EN DIGITALE VERBEELDING 

 
4.1. Analoge en digitale verbeelding 

4.1.1. Plangebied 

De gemeente Maasdriel bepaalt het plangebied en stelt de plangrenzen hiervan vast. Zie 
ook paragraaf 8.5.1., aanlevering gegevens. Deze grenzen worden door opdrachtnemer 
één op één overgenomen. Tijdens de procedure kunnen de plangrenzen door 
voorschrijdend inzicht eventueel worden gewijzigd. Aanpassingen aan de plangrenzen 
worden altijd afgestemd met de applicatie-/gegevensbeheerder RO en geaccordeerd door 
de gemeentelijke plancoördinator. 
 
4.1.2. De ondergrond 

Als ondergrond voor de verbeelding wordt gebruik gemaakt van de Grootschalige 
BasisKaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale kaart. Deze worden zo nodig 
aangevuld met informatie uit de luchtfoto’s of aanvullende aanduidingen. De gemeente 
Maasdriel levert de benodigde bestanden voor het gebruik van de ondergronden. 
 
Het doel van de ondergrond is om de gebruiker van het bestemmingsplan snel en helder 
inzicht te geven waar een straat, perceel, huis of een gebouw staat. Bij elke fase van het 
bestemmingsplan moet tevens de vastgestelde ondergrond digitaal worden aangeleverd, 
zie ook paragraaf 8.5.2. (aanlevering producten). 
 
4.1.3. Verbeelding  

De verbeelding is helder en duidelijk leesbaar. De verbeelding bevat daarom naast de 
ondergrond, alleen informatie die juridisch relevant is. Wat op de verbeelding staat komt 
terug in de planregels. 
Op de verbeelding komen een groot aantal kleuren, lijnen, arceringen en symbolen voor. 
Om een duidelijk onderscheid te laten zien, is voor verschillende lijnsoorten, lijndiktes, 
arceringen en symbolen gekozen. Voor het weergeven van plangegevens op de kaart 
(verbeelding) worden de landelijke richtlijnen als opgenomen in de SVBP2008 gebruikt. 
 
In het kader van nieuwe normen die voortvloeien uit de  Wro en de SVBP2008 ontstaat er 
een verschil in de digitale en analoge verbeelding. De, wettelijk geldende, digitale 
verbeelding zal op het eerste oog minder informatie gaan bevatten dan men bij de analoge 
verbeelding gewend is.  
 
Verdere planinformatie (zoals goothoogte, bebouwingspercentage etc) wordt door middel 
van "klikken" op objecten verkregen. De analoge verbeelding verbeeldt direct alle 
informatie. Voor exacte verschillen hiertussen wordt gemakshalve verwezen naar de 
SVBP2008, waarbij dan ook aangesloten wordt in dit Handboek. 
Voor letters en teksten op de verbeelding wordt het lettertype Arial gebruikt. 
 
4.1.4. Formaat analoge verbeelding 

Een analoge kaart wordt normaliter geplot op schaal 1:1000, waarbij er rekening mee wordt 
gehouden dat het afzonderlijke kaartformaat niet groter is dan A0. Dit zal in de praktijk 
betekenen dat er wellicht bestemmingsplannen zijn met een verbeelding die bestaat uit 
meer dan één deel.  
De analoge kaart wordt op A4-formaat gevouwen. 
 
4.1.5. Overzichtsbeeld  

Bij verdeling van het plangebied over verschillende kaarten, wordt op elke kaart een 
overzichtskaart opgenomen. 
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4.1.6. Legenda 

In de legenda (of renvooi) van een analoge of digitale kaart worden de in het plan 
voorkomende bestemmingen, bouwvlakken, dubbelbestemmingen, aanduidingen en de 
verklaring van lijnen, symbolen en arceringen overeenkomstig het SVBP aangegeven. In 
aanvulling daarop geldt: 

• De legenda wordt bij voorkeur op (elke) verbeelding zelf gezet.  
• De legenda wordt bij voorkeur rechts op de kaart geplaatst.  
• In de legenda worden bij de (dubbel-)bestemmingen ook de betreffende 

artikelnummers vermeld.  
• De legenda is ook bij aanlevering in digitale vorm een vereist onderdeel. 

 
4.1.7. Noordpijl 

De verbeelding van een digitaal bestemmingsplan is altijd noord-gericht, waardoor de 
noordpijl in het digitale plan niet meer noodzakelijk is; dit in tegenstelling tot de analoge 
plankaart waarop de noordpijl wel nog moet te worden aangegeven.  
 
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat voor de presentatie van een verbeelding op het 
beeldscherm, de verbeelding in de regel geen legenda of onderhoek hoeft te bevatten. Dit 
is echter afhankelijk van de gebruikte software of het bijbehorende bestandsformaat. 
 
4.1.8. IMRO-plannummer  

Naast de Noordpijl moet ook altijd het IMRO-plannummer op de analoge verbeelding worden 
geplaatst. 
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4.2. De bestemmingen 

Iedere bestemming wordt op de verbeelding weergegeven in een andere kleur. Het gebruik 
van deze kleuren wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Voor het toekennen van een 
kleur aan een bestemming wordt aansluiting gezocht bij de SVBP2008. Alle voorkomende 
functies passen in beginsel binnen deze bestemmingen. In het geval een functie niet direct 
binnen één van deze bestemmingen past of er enige twijfel bestaat waar een betreffende 
functie toe behoort, wordt in overleg met de gemeente een keuze gemaakt voor de 
bestemming voor die functie. Hierbij wordt wel zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het 
SVBP2008.  
 
 

4.3. Dubbelbestemmingen 

Er is sprake van een dubbelbestemming, als op een stuk grond twee of meer onafhankelijk 
van elkaar voorkomende bestemmingen, doeleinden (functies) en of bouw- en 
gebruiksregelingen voorkomen, waarbij er sprake is van een rangorde tussen de 
dubbelbestemming en de onderliggende bestemming. In de bij de dubbelbestemming 
behorende planregels wordt de verhouding tussen deze doeleinden (functies) geregeld. In 
het merendeel van de gevallen betreft het hierbij zoneringen zoals rond leidingen. Maar 
ook gebiedsbeschermingen, zoals waarden (bv. archeologische waarden) en 
waterstaatsdoeleinden (bv. Waterkering) worden vastgelegd in het bestemmingsplannen 
door middel van een dubbelbestemming. 
Uitgangspunt bij het toepassen van dubbelbestemmingen is de SVBP2008 voor zowel de 
te gebruiken dubbelbestemmingen als de verbeelding hiervan. 
 
 

4.4. Aanduidingen 

In een bestemmingsplanbepaling kan gebruik worden gemaakt van aanduidingen. Een 
aanduiding wordt gebruikt om bepaalde zaken binnen een bestemming of 
dubbelbestemming nader of specifieker te regelen. Zo kan binnen de bestemming “Wonen” 
met een aanduiding de soort woning (vrijstaand, half vrijstaand, aaneengebouwd, 
gestapeld) worden aangegeven. Verder kan een aanduiding worden gebruikt om duidelijk 
te maken waar een bepaalde functie, waarde of een bepaald gebouw zich bevindt of waar 
deze uitsluitend mag plaatsvinden. 
Op de verbeelding worden aanduidingen weergegeven door gebruik te maken van 
lettercodes, cijfers, arceringen, punten, symbolen, figuren of lijnen. Bij de toekenning van 
een aanduiding aan een vlak wordt gebruik gemaakt van een arcering of een symbool. 
Voor wat betreft de verbeelding van aanduidingen, zoals het gebruik van lettercodes, wordt 
verwezen naar de SVBP2008. 
 
Daarnaast worden ook letter- of symboolaanduidingen gebruikt om functionele 
differentiaties aan te brengen binnen een bestemming. 
 
Het kan voorkomen dat twee aanduidingen of een aanduiding en een dubbelbestemming in 
hetzelfde gebied voorkomen. Bij de keuze van de arcering wordt rekening gehouden met 
een eventuele overlap van aanduidingen en/of dubbelbestemmingen. De aanduidingen in 
de landelijke standaarden houden hier al zo goed mogelijk rekening mee. In eerste 
instantie blijven de perceelsgerichte aanduidingen leesbaar naast de grovere 
dubbelbestemmingen en aanduidingen. In veel gevallen zal dit geen probleem opleveren.  
Als hierdoor toch onduidelijkheid in het kaartbeeld optreedt wordt tezamen met de 
gemeentelijke plancoördinator (en de applicatie-/gegevensbeheerder RO) naar een 
oplossing gezocht. De gemeente zal de gebruikte oplossingen opnemen in een tabel 
(bibliotheek)voor later gebruik. 
Arceringen, symbolen en dergelijke voor aanduidingen die niet voorkomen in de landelijke 
standaard of in bijlage 6 van dit handboek worden in overleg met de gemeentelijke 
plancoördinator (en de applicatie-/gegevensbeheerder RO) bepaald. 
Gebruikte oplossingen worden opgenomen in de aanvullende tabel in bijlage 6. 
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4.4.1. Bouwvlakken 

Delen van percelen die in aanmerking komen voor het oprichten van (hoofd)gebouwen, 
worden aangegeven met bouwvlakken. Bij woonbestemmingen krijgt een en ander het 
karakter van een bouwstrook; binnen deze strook wordt in ieder geval het hoofdgebouw 
gesitueerd.  
Bij de overige bestemmingen wordt alle bebouwing, met uitzondering van erfafscheidingen 
en dergelijke, binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak opgericht, waarbij 
eventueel gebruik wordt gemaakt van een aan te geven bebouwingspercentage. Wel kan 
een afwijkingsbevoegdheid worden opgenomen voor ondersteunende bouwwerken. 
 
4.4.2. Erfbebouwingsvlak 

Bij woonbestemmingen kan een erfbebouwingsvlak worden opgenomen waarbinnen 
bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overige bouwwerken zijn toegestaan. 
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5. DE PLANREGELS 

 
5.1. Standaard inhoudsopgave en volgorde van planre gels 

De planregels worden volgens het SVBP2008 opgebouwd.  
 
 

5.2 Maasdrielse standaard regels 

Om eenduidige bestemmingsplannen te verkrijgen heeft de gemeente in de bibliotheek 
standaard regels opgenomen. Deze zijn te vinden in bijlage 4 van dit handboek (wordt nog 
aan gewerkt). Deze regels worden ook per op te stellen bestemmingsplan uitgeleverd door 
de gemeente. De opsteller van het bestemmingsplan (meestal het stedenbouwkundig 
bureau) gaat zo nodig (bijvoorbeeld bij vertraging in het proces) bij de plancoördinator na of 
de in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen regels van de nieuwste versie zijn.   
In overleg met de plancoördinator wordt afhankelijk van de aard van het op te stellen 
bestemmingsplan bepaald welke set regels gebruikt zal worden. 
Als afgeweken wordt van de standaard wordt een overzicht van de toegepaste afwijkingen 
met het bestemmingsplan meegestuurd.  
 
De standaard bestaat uit: 
 
Inleidende regels; begrippen.  
Deze begrippen worden in elk bestemmingsplan, voor zover bepaalde begrippen 
voorkomen, overgenomen. De begripsbepalingen zijn daarbij geformuleerd overeenkomstig 
de eisen uit (nieuwe) Wro / Bro en aanbevelingen uit de SVBP2008 en op enkele punten 
aangepast naar de gemeentelijke wensen. 
 
Inleidende regels; wijze van meten 
 
Bestemmingsregels 
 
Algemene regels 
Om eenduidige bestemmingsplannen te verkrijgen is ook een standaard voor de algemene 
regels opgesteld. Deze regels worden in elk bestemmingsplan overgenomen. De 
begripsbepalingen zijn daarbij geformuleerd overeenkomstig de eisen uit de Wro / Bro, de 
aanbevelingen uit de SVBP2008 en op enkele punten in aanvulling op het SVBP2008 
aangepast naar de gemeentelijke wensen. 
In bijlage 7 treft u de gemeentelijke aanvullingen op het SVBP2008 aan.  
 
Overgangs- en slotbepalingen 
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6. DE TOELICHTING 

6.1. Inhoud van de toelichting 

De toelichting van een bestemmingsplan is, in tegenstelling tot de verbeelding  en de 
planregels, juridisch niet bindend. De toelichting is wel wettelijk verplicht. 
 
De toelichting besteedt overeenkomstig de eisen uit het Bro (artikel 3.1.6.) in ieder geval 
aandacht aan  
• verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen 
• een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen 

voor de waterhuishouding 
• de uitkomsten van het in artikel 3.1.1. Bro bedoelde overleg 
• de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 Awb verrichte onderzoek 
• een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de 

voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken 
• de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan 
Daarnaast is er aandacht voor 
• de aanleiding van het bestemmingsplan 
• de doorwerking van het bestemmingsplan 
• de juridische grondslag van het bestemmingsplan 
 

6.2. Standaard inhoudsopgave van de toelichting 

De toelichting van bestemmingsplannen wordt volgens onderstaande structuur opgebouwd. 
Afhankelijk van de aard en omvang van het bestemmingsplan wordt bekeken of het nodig is alle 
onderdelen op te nemen. Hierover wordt overlegd met de gemeentelijk plancoördinator. 
 
1 Inleiding 
1.1 Aanleiding  
1.2 Uniforme en actuele bestemmingsregeling 
1.3 Plangebied 
1.4 Geldende bestemmingsplan(nen) 
1.5 Leeswijzer 
 
2 Beleidskaders 
2.1 Nationaal beleid 
2.2 Provinciaal beleid 
2.3 Regionaal beleid 
2.4 Gemeentelijk beleid 

 
3 Onderste laag 
3.1 Bodem 
3.2 Grond- en oppervlaktewater 
3.3 Ecologische structuur 
3.4 Landschap 
3.5 Historische opbouw (inclusief archeologie) 

 
4 Infrastructuur 
4.1 Ligging aan de Maas en Waal 
4.2 Wegenstructuur 
4.3 Leidingen 
4.4 Waterlopen en waterkeringen 
4.5 Overige infrastructuur 

 
5 Ruimtelijke structuur 
5.1 Bebouwing en beeldkwaliteit 
5.2 Ontwikkelingsmogelijkheden 
5.3 Duurzaam bouwen 

 
 
 
 
 



#handboek bestemmingsplannen gemeente Maasdriel versie 1.3.doc 
 

18 

6 Functionele structuur 
6.1 Wonen 
6.2 Voorzieningen 
6.3 Werken 
6.4 Kwaliteiten 
6.5 Ontwikkelingsmogelijkheden 

 
7 Visie en streefbeeld 

(Visie in tekst, streefbeeld in kaartweergave) 
 

8 Gevolgen voor 
8.1 Actuele waarden 
8.1.1 Flora en fauna 
8.1.2 Cultuurhistorie en archeologie 
8.1.3 Bodem en water 

 
8.2 Waterhuishouding 
8.2.1 Oppervlaktewater 
8.2.2 Waterberging 
8.2.3 Afvoer schoon- en vuilwater 
8.2.4 Duurzaam waterbeheer 
8.2.5 Overleg Waterschap Rivierenland 

 
8.3 Milieu 
8.3.1 Bodem 
8.3.2 Lucht  
8.3.3 Geluid 
8.3.4 Reuk/geur 
8.3.5 Externe veiligheid 
8.3.6 M.e.r.-beoordeling 

 
9 Toelichting op de juridische regels  

Hier wordt aandacht besteed aan hoe de regels tot stand zijn gekomen en hoe zij toegepast moeten 
worden.  
 

10 Economische uitvoerbaarheid: 
10.1 Exploitatieplan  

 
11 Retrospectieve toets 

 
12 Handhaving 

 
13 Inspraak en vooroverleg 

Het verslag wordt geanonimiseerd (zie hoofdstuk 3.4.) 
 

14 Vaststelling 
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7. DE TECHNIEK 

7.1.  Inleiding 

De gemeente Maasdriel stelt aan bestemmingsplannen onder meer als eis dat deze 
begrijpelijk en helder zijn. Ook is een uniforme opbouw belangrijk. Aspecten zoals lay-out, 
schaal, kleuren en aanduidingen zijn dan in één oogopslag duidelijk. Dit geldt ook voor 
zaken als de mappenstructuur, bestandsopbouw en de hard- en software. 
In dit hoofdstuk worden richtlijnen gegeven voor de meer technische aspecten van het op 
te leveren c.q. uit te wisselen digitale bestemmingsplan. 
Uitgangspunt vormen momenteel met name de PRBP 2008 en IMRO2008. De nieuwe 
bestemmingsplannen zullen dan ook uitgevoerd moeten worden conform IMRO2008 
(standaarden 2008, de nieuwst beschikbare versie (hierover vindt zonodig overleg plaats met 
de plancoördinator).  
 

7.2.  Programmatuur  

De gemeente beheert haar bestemmingsplannen met software van Dezta. Planteksten 
worden beheerd met DeztaPlan 3. Plannen onder de oude WRO worden beheerd met 
Planmanager 2.2.2. Plannen onder de nieuwe Wro worden beheerd en ontsloten naar RO-
online met de software PlanpROces (waar PlanMonitor deel van uitmaakt). 
 
Aan de te gebruiken programmatuur wordt in directe zin geen eisen gesteld.  
Wel is het zo dat een digitaal - volgens de Standaarden 2008, versie 1.1 - opgesteld plan 
rechtstreeks ingelezen moet kunnen worden in de beheeromgeving van Maasdriel. Met 
name de tekst-bronbestanden kunnen zonder ingrijpende bewerking worden ingelezen in 
de plantekstbibliotheek van de gemeente (Maasdriel voert een actief beheer van haar  
eigen bestemmingsplantekstbibliotheek). 
Deze laatste wordt beheerd met de software van DeztaPlan. Daarvoor wordt naast een 
printversie en een webversie, eveneens een XML-bestand met separate specifieke 
informatiebehoudende opmaak geleverd. Ten aanzien van de  aanleveringsvorm geldt de 
eis dat het stedenbouwkundig bureau bij oplevering naast de voorgeschreven 
standaardwijze van GML en planteksten ook een kopie van de bronbestanden uit de 
gebruikte tekenomgeving (CAD of GIS), alsmede de configuratie- en coderingsparameters 
en versie-informatie van de software meelevert gebeurt dit nu wel?.  
 

7.3. Hyperlinks  

De digitale verbeelding wordt gekoppeld aan de digitale plantekst. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van zogenaamde hyperlinks. Bij de gebruikte applicaties kan het gebruik van 
hyperlinks naar posities binnen een HTML-document worden ondersteund door 
zogenaamde bladwijzers. Uitgangspunt is dat de hyperlinks met relatieve padverwijzing en 
inclusief bladwijzers worden toegevoegd. 
 
De planregels en de toelichting worden opgesplitst. Aan de plankaart worden de 
inhoudsopgave met alle planregels gekoppeld. Verder worden aan alle afzonderlijke 
bestemmingen, dubbelbestemmingen, bouwvlakken en aanduidingen de daarvoor 
geldende planregels gekoppeld. Per onderdeel moet ook weer naar het beginpunt van het 
deeldocument kunnen worden gesprongen. 
 
De bladwijzers zullen in ieder geval verwijzen naar de volgende delen in de HTML 
documenten: 

• inhoudsopgave planregels; 
• begripsbepalingen; 
• wijze van meten; 
• afzonderlijke planregels; 
• overige bepalingen; 
• toelichting. 
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Ieder deeldocument heeft bovenaan de volgende hyperlink: 
• inhoudsopgave. 

 
Ieder artikel van de regels heeft bovenaan of onderaan de volgende hyperlinks: 

• inhoudsopgave; 
• begripsbepalingen; 
• wijze van meten; 
• toelichting. 

 
Verder worden hyperlinks opgenomen bij verwijzingen in een voorschrift naar een ander 
voorschrift in het bestemmingsplan. 
 
De toelichting begint met een aantal hyperlinks naar de diverse hoofdstukken in de 
toelichting. Deze (standaard)indeling is beschreven in hoofdstuk 6 (de toelichting). 
Per onderdeel kan weer naar het beginpunt van het document worden gesprongen.  
 

7.4. Mappenstructuur 

Alle per versie aangeleverde, bij het digitale plan te publiceren bestanden worden bij de 
gemeente in mappen gezet. De hoofdmap wordt geplaatst onder de map met de naam 
“Bestemmingsplannen vigerend en in procedure”. De hoofdmap krijgt het nummer en de naam 
van het bestemmingsplan als naam. De gehele mappenstructuur ziet er als volgt uit: 
 
Naam bestemmingsplan 
 BP XXXX, xxxx 
  0_CC 
   Jjjjmmdd-CC01 
   Jjjjmmdd-CC02 
   Jjjjmmdd-CC03 
  1_VO 
   Jjjjmmdd-VO01 
   Jjjjmmdd-VO02 
   Jjjjmmdd-VO.. 
  2_ON 
   Jjjjmmdd-ON01 
   Jjjjmmdd-ON… 
  3_VG 
   Jjjjmmdd-VG01 
   Jjjjmmdd-VG02 
   Jjjjmmdd-VG .. 
  5_OH 
   Jjjjmmdd-OH01 
   Jjjjmmdd-OH02 
 
Uitleg mappenstructuur 
 
CC = Concept 
VO = Voorontwerp 
ON = Ontwerp 
VG = Vastgesteld 
OH = Onherroepelijk 
 
De op 23 januari 2012 ontvangen tweede versie van het voorontwerp bestemmingsplan wordt 
daarom volgens bovenstaande systematiek geplaatst in de map met de volgende 'code': 
20120123-VO2  
 
Deze mappenstructuur fungeert als voorportaal voor het in beheer nemen van de ruimtelijke 
plannen in de PlanpROces-omgeving. 
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8. DIGITALE UITWISSELING 

8.1. Inleiding 

Op verschillende momenten in het proces ‘werken met digitale plannen’ vindt uitwisseling van 
informatie plaats. Voordat het bureau kan starten met het maken van een plan, komt informatie 
beschikbaar. De gemeente levert daarvoor een (voorlopige) gebiedscontour, samen met een 
plannaam en plannummer. Als digitale bestemmingplannen eenmaal opgesteld zijn, komen zij 
weer terecht bij de gemeente, die bronhouder is. Verder vindt er uitwisseling plaats tussen de 
gemeente en de provincie (of mogelijke andere partijen). 
Deze laatste uitwisseling wordt automatisch gedekt door de publicatie van de bestanden op de 
gemeentelijke weblocatie (imr.maasdriel.nl), dan wel via inzage op de Landelijke Voorziening 
RO-Online. Daarbij is het de bedoeling dat de gemeente haar plan dat in procedure komt, 
eenmalig publiceert in deze centrale landelijke omgeving, waarna burgers, instanties en 
overheden over de informatie kunnen beschikken. 
 

8.2. Medium 

De uitwisseling tussen een extern bureau en de gemeente in de vorm van een gereed gekomen 
versie (hetzij een gerepareerde levering, hetzij een plan met een nieuwe planstatus) van een 
digitaal plan, vindt plaats door middel van een CD- of DVD-rom waarop alle informatie 
verzameld is. In de praktijk is incidentele uitwisseling via e-mail mogelijk, maar vanwege 
duidelijkheid en om mogelijke fouten bij het doorsturen te voorkomen wordt de voorkeur 
gegeven aan CD/DVD-rom. Daarnaast is het archiveren van één volledige gegevensset veel 
eenvoudiger dan diverse mails, die elk een deel van de informatie bevatten.  
 

8.3. Bestandsnaamgeving en bestandsoorten 

Voor IMRO2008 plannen is de bestandsnaamgeving grotendeels afgedekt door de STRI2008. 
Nadere specificering van de Gemeente Maasdriel is dat die documenten die volgens de 
STRI2008 opgesteld mogen worden in HTML of PDF, uitsluitend geaccepteerd worden als 
PDF/A-1, met uitzondering van de illustraties, die als JPEG moeten worden aangeleverd. 
 

8.4. Uitwisseling tussen bureau en gemeente v.v. 

8.4.1. De aan te leveren bestanden door de gemeente 

De door de gemeente aan het externe stedenbouwkundige bureau te leveren bestanden zijn: 
• GBKN van het bestemmingsplangebied als DGN of DWG(2000); 
• kadastrale kaart van het bestemmingsplangebied als DGN of DWG(2000);  
• de volledige planregelbibliotheek van de Gemeente Maasdriel, met daarin de planregels 

die gebruikt moeten worden als basis voor het plan; 
• luchtfoto’s van het bestemmingsplangebied; 
• voorbeeldopbouw van de planregels als CSS-bestand; 
• de plangrens inclusief plannaam en plannummer (deze laatste te verwerken als IMRO-

identificatie)  als GML-bestand. 
 

8.4.2. De op te leveren bestanden door het bureau 

Vanaf de (voor-)ontwerpfase zal het ruimtelijk plan worden opgeleverd volgens de in hoofdstuk 
8 genoemde afspraken.  
De door het externe stedenbouwkundige bureau aan de gemeente op te leveren bestanden 
zijn: 

• Planregels in HTML-formaat, inclusief bladwijzers voor koppeling met de verbeelding. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de stylesheet die door de gemeente geleverd wordt 
en de technische eisen van de STRI 2008; 

• Planregels in  PDF/A-1- en MS Word2003 formaat (als afzonderlijk document); 
• Planregels in DEZTA-Library als DeztaPlan XML-export; 
• De plantoelichting in PDF/A-1- en DOC-formaat (als afzonderlijk document); 
• Objecten en elementen met IMRO-coderingen in GML conform alle eisen zoals gesteld 

in de landelijke standaarden; 
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• Analoge verbeelding in DWG (max. R2007) als lijnenkaart en presentatiekaart; deze 
wordt getekend in het RD-coördinatenstelsel; 

• Gebruikte, op het moment van ter inzage leggen van het (voor-) ontwerpbestemmings-
plan bevroren ondergrond (GBKN en kadastrale kaart) in DGW (max. R2007) van het 
plangebied 
Aangegeven moet worden van welke toestandsdatum de gebruikte ondergrond is. Dit kan 
bijvoorbeeld door hernoemen van het bestand (bijv. o_20081031_NL.IMRO.0263.BP1035-VO01-dgn in plaats 
van o_NL.IMRO.0263.BP1035-VO01-dgn; de gemeente hernoemt het dan weer zoals het ook is gecodeerd in 
de GML) of door vermelding in een apart bijgeleverd tekstbestandje of metadatabestand. De toestandsdatum 
is veelal te vinden in de bijgeleverde metadata-XML of in de bestandsnaam van de aangeleverde versie.  

• Bij het opleveren van het ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplan moet ook de 
originele (en ongewijzigde) gebruikte ondergrond - inclusief het daarbij door de 
gemeente geleverde metadatabestand (met extensie *.dxf.xml) met dezelfde datum als 
het DWG-bestand worden terug geleverd.  

• Voor plannen vanaf de planstatus 'vastgesteld' wordt een ondergrond geleverd in DWG 
(max. R2007)die is uitgeknipt door een selectie van lijnen (en/of objecten) die het 
plangebied raken. 
Het bestand is geschoond van niet-gekoppelde referentiebestanden is daarmee direct 
toonbaar en bruikbaar als ondergrond bij een bestemmingsplan in adequate GIS en 
CAD pakketten.  

• PDF/A-1-bestanden van kaarten (bij voorkeur maximaal 3 Mb groot) 
• Interactieve PDF/A-1-bestanden van bijlagen (o.a. onderzoeken). Deze bestanden zijn 

maximaal 3-5 Mb groot (groter is alleen bij uitzondering mogelijk na overleg met de 
gegevensbeheerder / contentmanager RO). Bundeling van de bijlagen in één bestand is 
daarom niet mogelijk. Een gebundeld 'bijlagenboek' is wel praktisch voor de ter 
inzagelegging van de analoge verbeelding met bijlagen.  

 
 
Hierbij gelden nog de volgende eisen: 

• Koppelingen tussen de digitale plankaart en regels, daar waar een verplichte koppeling 
wordt opgenomen, verwijzen naar het juiste artikel uit de bijbehorende regels; 

• Voor de naamgeving van de planteksten en bijbehorende bijlagen worden de 
naamconventies uit de STRI2008 gehanteerd worden; 

• Voor het toepassen van IMRO2008 op de (juridisch) relevante ruimtelijke objecten 
wordt gebruik gemaakt van de PRBP2008. Als juridisch relevant worden beschouwd die 
objecten die in de planteksten als zodanig zijn benoemd; 

• Alle geometrische objecten worden in het Rijksdriehoeksstelsel in meters (coördinaten 
afgerond op hele millimeters) opgenomen; 

• Het ter beschikking gestelde plangebied geldt als exacte locatie van het plangebied. Dit 
gebied zal na aanlevering exact dezelfde omtrek en hoeveelheid punten bevatten als 
het origineel; 

• De digitale plankaart wordt als een gevalideerd IMRO2008 GML-bestand aangeleverd, 
voorzien van een validatierapport zonder fouten van de Validator (van Geonovum); 

• De gebruikte ondergrond zal aangeleverd worden. 
• Wanneer aan de 'nota vooroverleg en inspraak' en de 'zienswijzennota' afschriften van 

de  inspraakreacties respectievelijk zienswijzen worden toegevoegd, worden hierin de 
NAW-gegevens, handtekening, emailadres en telefoonnummer onleesbaar gemaakt.  

 
Per planfase (voorontwerp, ontwerp, vaststelling) wordt een aparte digitale versie 
aangeleverd, omdat deze ook afzonderlijk digitaal gepubliceerd en gearchiveerd moeten 
worden. 
 
Specifieke toelichtingskaartjes, zoals bijvoorbeeld kaartjes van dwarsprofielen, worden als 
onderdeel van een HTML-document / PDF/A-1-bestand opgenomen. De originelen worden 
ook als afzonderlijke JPEG bestanden meegeleverd. 
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8.4.3. Wijze van aanlevering 

De bestanden worden op onderstaande wijze aangeleverd. 
1. Alle bestanden worden in één hoofdmap gezet. De hoofdmap krijgt de [Plan ID] als 

naam, bijv. NL.IMRO.0263.BP1099-VO01  
Binnen de hoofdmap wordt de volgende verdeling aangehouden: 
 
 
Hoofdmap: NL.IMRO.0263.BP1099-VO01  
Map: planonderdelen  
Hierin worden opgenomen: 
- NL.IMRO.0263.BP1099-VO01.gml 
- opmaak.css 
- r_NL.IMRO.0263.BP1099-VO01_art01.html 
- r_NL.IMRO.0263.BP1099-VO01_art02.html 
- ……. 
- r_NL.IMRO.0263.BP1099-VO01_artXX.html 
- rb_NL.IMRO.0263.BP1099-VO01.pdf 
- t_NL.IMRO.0263.BP1099-VO01.pdf 
- tb_NL.IMRO.0263.BP1099-VO01.pdf 
 
Map: aanvullende info  
Hierin worden opgenomen: 
- de ondergrond (dxf-bestand) 
- het validatierapport 
- eventuele HTML-bestanden van bijlagen en toelichting 
- deztaplan bestand.xml 
- regels.pdf 
- verbeelding-plotfile of -PDF 
- verbeelding als DWG-bestand 
 

2. De versienummering van de aangeleverde plannen is oplopend en met hoofdletters. 
3. Als een deel van de bestanden tijdens het proces moet worden aangepast en opnieuw 

aangeleverd, worden niet alleen de aan te passen bestanden aangeleverd maar weer het 
totale bestand zoals onder a genoemd.  

4. De digitale planregels worden per artikel aangeleverd als een afzonderlijk  HTML-bestand. 
5. De verwijzing naar de planregels en toelichting vanuit de digitale plankaart (GML-bestand) 

vindt op basis van relatieve (in plaats van absolute) hyperlinks plaats. Dit betekent dat 
alleen de bestandsnaam met eventueel de interne verwijzing wordt uitgewisseld en niet het 
pad waar het betreffende bestand te vinden is. 

6. De digitale tekening (plotfile, bestemmingsplan als “plaatje”) wordt aangeleverd als PDF-
bestand. 

7. De digitale pakbon wordt aangeleverd als MS Word-document (.doc) of als PDF/A-1-
document(.pdf). 

8. Voor alle overige zaken wordt de systematiek uit de "Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen – 
De IMRO-gecodeerde bestemmingsplankaart" (PRBP2008) toegepast. 
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9 AANLEVERING INFORMATIE VOOR WEBSITE 

Dit hoofdstuk is voor intern gebruik binnen de gemeente Maasdriel. 
 

 Wat is nodig om het bestemmingsplan op de website te plaatsen?  

• Tekst van de publicatie in het Carillon (en 'Staatscourant') in PDF-formaat 

• Het ruimtelijk plan als afzonderlijke PDF/A-1-bestanden. Bij een herziening van het 
bestemmingsplan bijvoorbeeld de toelichting, regels en verbeelding als 
afzonderlijke bestanden.  

• De bijbehorende onderzoeken, rapportages en overige stukken als afzonderlijk 
PDF/A-1-bestanden. Deze bestanden zijn maximaal 3-5 Mb groot (groter is alleen 
bij uitzondering mogelijk na overleg met de gegevensbeheerder / contentmanager 
RO). Bundeling van de bijlagen in één bestand is daarom niet mogelijk. Een 
gebundeld 'bijlagenboek' is wel praktisch voor de t er inzagelegging van de 
analoge verbeelding met bijlagen.  

• Tijdige levering van de informatie aan de gegevensbeheerder / contentmanager 
RO. 
Dat is uiterlijk donderdagmiddag voor de komende woensdag waarop gepubliceerd 
wordt.  

  

 
 


