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Handboek bestemmingsplannen 
 

protocol registratie en naamgeving bestemmingsplannen 
wijziging 2009 

 
 
Inleiding 
 
De benaming van bestemmingsplannen wordt tot nu toe veelal overgelaten aan de 
stedenbouwkundige bureaus. Daardoor is in de loop van de jaren een wirwar van namen ontstaan. 
Een goede structuur voorkomt verdere verwarring. 
Dit protocol biedt daarvoor mogelijkheden. 
  
 
Uitgangspunten 
 
 Ieder plan krijgt een volgnummer.  
 De plancoördinator neemt het initiatief voor de naamgeving van het plan. 
 Er zijn:  

1. IMRO-gecodeerde (moeder)bestemmingsplannen, wijzigingen, herzieningen en 
uitwerkingen van, en vrijstellingen op die bestemmingsplannen: 

2. niet-IMRO-gecodeerde (moeder)bestemmingsplannen, wijzigingen, herzieningen en 
uitwerkingen van, en vrijstellingen op die niet-IMRO-bestemmingsplannen; 

3. IMRO-gecodeerde wijzigingen, herzieningen en uitwerkingen van, en vrijstellingen op niet-
IMRO-bestemmingsplannen. 

 Alle plannen krijgen een naam overeenkomstig het onderstaande systeem. 
 

systeem naamgeving van plannen 
 

type plan naamgeving plan 
IMRO-gecodeerde bestemmingsplannen binnen of tegen 
de bebouwde kommen  
 

krijgen de naam van de kern 

IMRO-gecodeerde wijzigingen, herzieningen en 
uitwerkingen van, en vrijstellingen op IMRO-gecodeerde 
bestemmingsplannen  
 

volgen  
 de naam van het moederplan (dus de kern) 

met bovendien  
 de toevoeging van het jaar waarop die 

wijziging, herziening, uitwerking en 
vrijstelling vermoedelijk ter inzage wordt 
gelegd, en 

  een locatie-aanduiding. 
 

Niet-IMRO-gecodeerde bestemmingsplannen, wijzigingen, 
herzieningen en uitwerkingen van, en vrijstellingen op niet-
IMRO-bestemmingsplannen, waarvan het ontwerp vóór 1 
januari 2008 ter inzage is gelegd  
 

behouden de oorspronkelijke naam 
  
 

 
 Plannamen bestaan uit niet meer dan 60 tekens. 
 Om technische redenen mogen de tekens  (/ \ : * ? “ < > | ) geen deel uitmaken van de plannaam. 
 Voorbeelden van naamgeving staan hieronder. 
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voorbeelden 
 

 
 
 
 
Protocol 
 
1. Elke plancoördinator / behandelend medewerker meldt een nieuw plan bij de gegevensbeheerder 

RO aan en wel tegelijk met de aanvraag om offerte aan stedenbouwkundige bureaus dan wel 
onmiddellijk na ontvangst van eerste concept van externe opdrachtgevers.  

 
2. De plancoördinator / behandelend medewerker en de gegevensbeheerder RO geven samen het 

plan een naam. 
  
3. De plancoördinator /behandelend ambtenaar geeft de naam en het nummer door aan de opsteller 

van het plan. 
 
4. De gegevensbeheerder RO geeft elk plan bovendien een nummer in Dezta waaraan het unieke 

IMRO-identificatienummer is gekoppeld.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Kerkdriel, 16 november 2007. 
 

naam van plan beschrijving van plan 
Kerkdriel Geactualiseerd bestemmingsplan voor Kerkdriel dat in 2008 

wordt vastgesteld. 
 

Kerkdriel wijziging 2009  Bulkseweg Wijzigingsplan om bedrijven aan de Bulkseweg om te 
zetten in burgerwoningen dat naar verwachting als ontwerp 
in 2009 ter inzage wordt gelegd. 
 

Kerkdriel herziening 2009 gemeentehuis Herziening locatie gemeentehuis in zorginstelling. 
 

Kerkdriel uitwerking 2009  Julianastraat Uitwerkingsplan om winkels om te zetten in woningen. 
 

Kerkdriel vrijstelling 2009  Tolweg Vrijstelling voor aan huis gebonden beroep 
 

Buitengebied wijziging 2009 Veldweg Wijziging voor vestiging manege 
 


