
Home  
Dit betreft een directe link naar de startpagina. Met behulp van deze optie kunt u 

direct naar de startpagina, ongeacht op welke pagina u zicht bevindt. 

Een plan bekijken  
Een nadere uitleg hierover vindt u hier 

Opties rechtsboven in de blauwe navigatiebalk: deze opties geven u meer informatie 

over het gebruik van de website. We kennen:  

Help  
Dit betreft deze gebruikershandleiding. 

FAQ (Frequently Asked Questions)  
Hier vindt u een overzicht met veelgestelde vragen over Ruimtelijkeplannen.nl. Klik 

hier om de FAQ te openen. 

Contact  
Indien u vragen heeft vindt u hier contactinformatie. 

Opties links op de startpagina:  

 

Snelzoeken 
Deze optie geeft u de mogelijkheid om snel te zoeken naar een ruimtelijk plan door 

het invoeren van een postcode en een huisnummer. Wanneer u een geldige postcode 

en huisnummer invoert, wordt de betreffende locatie in de plankaart weergegeven. 

Geavanceerd zoeken 
Naast de optie ’Snelzoeken’ kunt u kiezen voor ‘Geavanceerd zoeken’. Meer 

informatie over de geavanceerde zoekfunctie vindt u hier. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Eenplanbekijken
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/faq
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/contact
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Zoekmenuenplaninformatie


Start de kaart 
Hierbij wordt de kaart van heel Nederland weergegeven. Ook hier kunt u 

zoekopdrachten opgeven. Meer informatie over de weergave en mogelijkheden van de 

plankaart vindt u hier. 

Opties rechts op de startpagina:  

Attenderingsservice 
U kunt zich laten attenderen op nieuwe ruimtelijke plannen. Wanneer een bronhouder 

(bijvoorbeeld een gemeente) een nieuw ruimtelijk plan aanbiedt wordt u via een e-

mail op de hoogte gebracht. Meer uitleg over de attenderingsservice vindt u hier. 

Opties onder op de startpagina, onder de blauwe lijn: 

Over ruimtelijke plannen 
Hier vindt u meer informatie over Ruimtelijkeplannen.nl.  

Release notes 
Deze pagina vertelt u over de belangrijkste wijzigingen van uitgevoerde releases. Klik 

hier. 

 

Autosuggestie 

De website werkt met automatische suggesties in bepaalde zoekvelden in het 

zoekmenu. Een uitleg over het zoekmenu vindt u hier. Dit betekent dat al tijdens het 

invullen van een zoekveld zoekresultaten verschijnen die voldoen aan uw 

zoekopdracht. Deze Autosuggestie geldt voor Zoek op locatie (tabje Locatie) en Zoek 

op planIdn (tabje ID). Bijvoorbeeld: zodra u ‘ brink ’ invoert, zal een lijst met 

woonplaatsen verschijnen die een ‘ brink ’ kennen:  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Navigatiekaart
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Attenderingsservice
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/over
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/releasenotes
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Zoekmenuenplaninformatie


 

Een plan bekijken 

 Plantypes 

 Zoekmenu en planinformatie 

 Navigatie kaart 

 Planinformatie uit de kaart 

 Detailinformatie plan 

 Digitaal waarmerk 

 Ondergrond 

 Persoonlijke URL voor plannen 

 

Linksboven in de blauwe navigatiebalk ziet u de optie ‘Een plan bekijken’. U kunt 

vervolgens kiezen uit: 

 Bestemmingsplannen 

 Structuurvisies 

 Algemene regels overheden 

 Attenderingsservice. 

De eerste drie opties geven de hoofdindeling van ruimtelijke plantypes weer. Deze 

opties vindt u ook direct onder de blauwe balk.  

Nadere uitleg over de Attenderingsservice vindt u hier. 

De startpagina voor Professionals kent ook de optie Index Internet Publicatie. Uitleg 

hierover vindt u hier.  

Als u kiest voor één van de bovenste drie opties, verschijnt een nieuwe pagina, 

opgedeeld in vier gedeelten. Onder de blauwe navigatiebalk ziet u: 

1. Keuzemenu (boven) 

2. Zoekmenu (links) 

3. Kaartgedeelte (midden) 

4. Informatiescherm (rechts) 
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1. Keuzemenu (boven) 

 
 

 

2. Zoekmenu (links) 

 
 

 

3. Kaartgedeelte (midden) 

 
 

 



 

4. Informatiescherm (rechts) 

 

 

 

 

 



Plantypes 

Er bestaan vele typen ruimtelijke plannen. Al deze plantypen zijn ingedeeld in 

‘Bestemmingsplannen’, ‘Structuurvisies’ en ‘Algemene regels overheden’. Bij elke 

optie kunt u andere ruimtelijke plannen laten weergeven. Hieronder vindt u een 

nadere uitleg. 

Bestemmingsplannen 
Een bestemmingsplan is een plan waarin een gemeente vastlegt waarvoor de 

verschillende delen van het grondgebied van de gemeente mogen worden gebruikt. 

Bij ‘Bestemmingsplannen’ worden ruimtelijke plannen met een juridisch bindende 

status getoond. De volgende ruimtelijke plannen worden hier getoond: 

 Bestemmingsplan 

 Inpassingsplan 

 Rijksbestemmingsplan 

 Uitwerkingsplan 

 Wijzigingsplan 

 Beheersverordening 

 Buiten toepassingverklaring beheersverordening 

 Projectbesluit 

 Omgevingsvergunning 

 Tijdelijke ontheffing buitenplans 

 Reactieve aanwijzing 

 Exploitatieplan 

 Gerechtelijke uitspraak 

 Voorbereidingsbesluit 

 Bestemmingsplan artikel 10 

 Uitwerkingsplan artikel 11 

 Wijzigingsplan artikel 11 

 Overig 

Bestemmingsplan, inpassingsplan en rijksbestemmingsplan: Deze plannen kunnen 

zowel volgens de oude Wet ruimtelijke ordening (Wro) als de nieuwe Wro zijn 

opgesteld. Bij de oude Wro geldt IMRO2006: objectgerichte kaart en Plancontour 

PDF 2008 standaarden – gescande plankaart. Bij plannen volgens de nieuwe Wro de 

RO Standaarden 2012 toegepast. Digitale plannen onder de oude Wro zijn niet 

voorzien van een digitaal waarmerk. 

De overige plannen betreffen alleen plannen volgens de nieuwe Wro (RO 

Standaarden 2012). 

Standaard worden alle geconsolideerde plannen en alle concept- en (voor) 

ontwerplannen getoond. Ook worden standaard alle gerelateerde plannen getoond. 

Gerelateerde plannen zijn plannen die verwijzen naar het geselecteerde plan.  

U kunt er voor kiezen om deze plannen niet te tonen door middel van het ‘Planfilter’. 

Uitleg hierover vindt u in het hoofdstuk Navigatie kaart. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#digitaalwaarmerk
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Navigatiekaart


Structuurvisies  
Een structuurvisie is een visie waarin een gemeente, provincie of het Rijk vastlegt 

waarvoor een grondgebied mag worden gebruikt. 

Bij ‘Structuurvisies’ worden gemeentelijke, provinciale en rijksstructuurvisies op 

grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) getoond. Daarnaast kunnen hier 

provinciale streekplannen en planologische kernbeslissingen (PKB) van het Rijk 

worden weergegeven.  

Weergegeven worden alle ruimtelijke plannen met een juridisch bindende status. Dit 

betreft de volgende ruimtelijke plannen: 

 Structuurvisie 

 Provinciaal plan 

 Omgevingsplan 

 Streekplan 

 Provinciaal sectorplan 

 Uitwerking provinciaal plan 

 Nationaal plan 

 Nationaal PKB 

 Nationale nota 

 Nationaal structuurschema/schets 

 Gemeentelijke visie; overig 

 Provinciale visie; overig 

 Rijksvisie; overig 

Bij ‘Structuurvisies’ worden geconsolideerde plannen standaard weergegeven.  

U kunt dit veranderen door in het ‘Planfilter’ de ‘geconsolideerde plannen’ uit of aan 

te vinken. U ziet hier dat u ook de mogelijkheid heeft om ‘Concept- en 

(voor)ontwerpplannen’ te laten zien. Een uitleg over de Planfilter vindt u hier. 

Algemene regels overheden  
Bij ‘Algemene regels overheden’ worden de algemene regels en besluiten van het 

Rijk en provincies getoond. Deze hebben invloed op de inhoud van 

bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen. Het toont de 

volgende regels en besluiten: 

 Provinciale verordening 

 Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB); 

 Aanwijzingsbesluit 

 Regeling 

 Provinciaal plan; overig 

 Rijksplan; overig 

 Gemeentelijk besluit; overig 

 Provinciaal besluit; overig 

 Rijksbesluit; overig 

Standaard worden ook hier geconsolideerde plannen en concept- en 

(voor)ontwerpplannen getoond. Weergave hiervan is te ‘filteren’ (zie Navigatie kaart 

voor een uitleg over de Planfilter). 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Navigatiekaart
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Navigatiekaart


Zoekmenu en planinformatie 

In het zoekmenu zijn meerdere opties beschikbaar. Het zoekvenster kan in- en 

uitgeklapt worden door middel van het pijltje rechts in het venster. Hierdoor ontstaat 

meer ruimte voor het kaartbeeld.  

In het zoekmenu kan gezocht worden op: 

 Locatie; 

 Naam van het plan; 

 ID van het plan; 

 Criteria (uitgebreide zoekopties zoals zoeken op een status van een plan). 

Let op: Het uitvoeren van een zoekopdracht in een van de zoekmenu’s wist 

automatisch de ingevulde velden in andere zoekmenu’s. 

Zoek plan op locatie  

 

Bij het zoeken op locatie wordt gebruik gemaakt van de adresgegevens zoals ze zijn 

vastgelegd bij de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Deze adressen zijn 

te allen tijde actueel.  

U kunt op verschillende manieren een zoekopdracht ingeven: 

 Het invullen van straatnaam en eventueel huisnummer.  

 Het invullen van postcode en eventueel huisnummer.  

 Het invullen van de gemeente, eventueel aangevuld met straatnaam en 

huisnummer 

Tijdens en na het invullen van de zoekopdracht worden één of meerdere resultaten 

getoond die voldoen aan de zoekopdracht. U selecteert de juiste voorstelwaarde. 

De geselecteerde voorstelwaarde wordt als volgt getoond: 
Straat 

Woonplaats 

Gemeente 

Provincie 

Voorbeeld van een zoekresultaat: 

 



Met de knop ‘Wissen’ kunt u de ingevulde waarden in dit menu weghalen. 

Als u op ‘Zoeken’ klikt wordt de opgegeven locatie in de kaart getoond.  

Als een locatie gevonden is, kunt u verder navigeren op de detailkaart (zie: Navigatie 

kaart) of de zoekcriteria verder aanscherpen. Indien zich één of meerdere plannen 

bevinden op de door u opgegeven locatie, dan worden al deze plannen in de kaart 

weergegeven. In het rechterscherm vindt u nadere informatie over al deze plannen: 

 

Plannen met opeenvolgende planstatussen worden gebundeld in een dossier. Door op 

het plusje voor de plannaam te klikken krijgt u basisinformatie over het plan. Door op 

de naam van het plan te klikken krijgt u verdere informatie over het plan. Uitleg over 

deze planinformatie vindt u bij het onderdeel Planinformatie uit de kaart. 

Uitleg over meer gedetailleerde informatie van een plan (bijvoorbeeld maatvoering) 

vindt u onder Detailinformatie plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Navigatiekaart
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Navigatiekaart
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Planinformatieuitdekaart
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Detailinformatieplan


 

Zoek plan op naam 

 

Met behulp van ‘Zoek op plannaam’ kunt u zoeken aan de hand van een (deel van 

een) plannaam. Met het klikken op de zoekknop worden in het rechtervenster de 

ruimtelijke plannen weergegeven die (een deel van) de naam bevatten. 

Wanneer meerdere plannen aan de door u opgegeven criteria voldoen, worden al deze 

plannen in de kaart weergegeven. In het rechterscherm staan de plannen op datum 

gesorteerd, met het meest recente plan bovenaan. Wanneer slechts één plan aan de 

zoekopdracht voldoet, zal de kaart direct dit plan tonen. 

In de lijst met zoekresultaten ziet u per plan: 

 naam van het plan; 

 naam van de overheid (indien van toepassing); 

 type plan; 

 status van het plan; 

 datum van het plan.  

 

Het slotsymbool aan de rechterkant geeft aan wat de status van het digitale waarmerk 

is. 

Als u meer wilt weten over een plan, kunt u klikken op het icoon. Het plan wordt nu 

in de kaart weergegeven. Aan de rechterkant van het scherm ziet u de nadere 

planinformatie. Uitleg over deze planinformatie vindt u bij het onderdeel 

Planinformatie uit de kaart. 

Uitleg over meer gedetailleerde informatie van een plan (bijvoorbeeld maatvoering) 

vindt u onder Detailinformatie plan. 

 

 

 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Digitaalwaarmerk
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Planinformatieuitdekaart
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Detailinformatieplan


 

Zoek plan op ID  

 

Met behulp van Zoek op planIdn vraagt u een ruimtelijk plan direct op aan de hand 

van het planIdn. Volgens de Wro-standaarden beginnen alle planID’s met 

“NL.IMRO.”. Tijdens het invoeren van een planIdn, verschijnt een lijst met 

overeenkomende planID’s. U kunt hieruit een plan selecteren of verder typen. Nadat u 

op ‘Zoeken’ heeft geklikt, dan wordt het plan in de kaart weergegeven. Aan de 

rechterkant van het scherm ziet u de nadere informatie. Uitleg over deze 

planinformatie vindt u bij het onderdeel Planinformatie uit de kaart. 

Uitleg over meer gedetailleerde informatie van een plan (bijvoorbeeld maatvoering) 

vindt u onder Detailinformatie plan. 

 

Zoek plan op criteria  

 

Deze zoekoptie is voornamelijk bedoeld voor professionals, die exact weten wat ze 

zoeken. U zoekt ruimtelijke plannen aan de hand van een aantal selectiecriteria: 

provincie, gemeente, plantype, planstatus, datum van, en datum tot. 

Wanneer meerdere plannen aan de door u opgegeven criteria voldoen, worden al deze 

plannen in de kaart weergegeven. In het rechterscherm staan de plannen op datum 

gesorteerd, met het meest recente plan bovenaan. Wanneer slechts één plan aan de 

zoekopdracht voldoet, zal de kaart dit plan direct tonen. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Planinformatieuitdekaart
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Detailinformatieplan


 

In de lijst met zoekresultaten ziet u per plan: 

 naam van het plan; 

 naam van de overheid (indien van toepassing); 

 type plan; 

 status van het plan; 

 datum van het plan.  

 

Het slotsymbool aan de rechterkant geeft aan wat de status van het digitale waarmerk 

is. 

Als u meer wilt weten over een plan, kunt u klikken op het icoon. Het plan wordt nu 

in de kaart weergegeven. Aan de rechterkant van het scherm ziet u de nadere 

planinformatie. Uitleg over deze planinformatie vindt u bij het onderdeel 

Planinformatie uit de kaart. 

Uitleg over meer gedetailleerde informatie van een plan (bijvoorbeeld maatvoering) 

vindt u onder Detailinformatie plan. 

 

Navigatie kaart 

Het middengedeelte van het scherm bevat de kaart. U kunt met behulp van de muis en 

knoppen door de kaart navigeren. Als u de kaart voor het eerst opent is automatisch de 

knop geactiveerd. In dit hoofdstuk vindt u een uitleg over het gebruik van alle 

knoppen.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Digitaalwaarmerk
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Planinformatieuitdekaart
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Detailinformatieplan


 

Indien u vanaf de startpagina de functie ‘Start de kaart’ gebruikt, verschijnt de kaart. 

Bestemmingsplannen en Structuurvisies worden met blauwe bollen weergegeven. Als 

u verder inzoomt verschijnen de contouren van het plan en/of plannen. 

Inzoomen / uitzoomen  
U kunt in- en uitzoomen in de kaart door één of meerdere keren te klikken op de 

knoppen of links boven de kaart. U kunt ook zoomen door te scrollen met uw 

muiswiel.  

Indien u wilt inzoomen op een geselecteerd gebied dan trekt u eerst een rechthoek om 

dit gebied. Het trekken van een rechthoek in de detailkaart gebeurt door de -toets 

ingedrukt te houden en met de linkermuisknop een rechthoek te trekken: 



 

Slepen van de kaart  
Om het kaartbeeld te verplaatsen versleept u de kaart in de gewenste richting terwijl u 

de linkermuisknop ingedrukt houdt.  

Puntinformatie opvragen  

Specifieke informatie over een plan vraagt u op met de info-knop knop, die 

eveneens boven de kaart staat. Nadat u deze knop hebt geselecteerd kunt met een klik 

op de kaart informatie over deze locatie tonen. Deze informatie wordt ook 

weergegeven in het informatiescherm aan de rechterkant (een verdere uitleg over de 

getoonde informatie vindt u hier). Op de kaart verschijnt een blauwe druppel op de 

plaats waar u hebt geklikt:  

Afstanden meten  

Met de knop kunt u afstanden meten op de kaart. Dit werkt als volgt. Klik op een 

locatie op de detailkaart en beweeg de muis richting een tweede locatie. Als u een 

tweede keer in de kaart klikt wordt het tweede punt in de kaart geprikt. Deze actie 

kunt u meerdere malen uitvoeren. De afstand van begin- tot eindpunt wordt links 

boven in het kaartbeeld in meters afgebeeld. Als u dubbelklikt in de kaart wordt het 

meten beeindigd. De gemeten punten blijven nog wel zichtbaar in de kaart. Om de 

punten te verwijderen drukt u opnieuw op ‘Afstand meten’-knop. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Planinformatieuitdekaart


 

Deze meetfunctie is niet bedoeld om zeer nauwkeurige metingen mee te doen, zoals 

de exacte afstand tussen twee hoekpunten van een perceel. We raden u aan dit met 

gespecialiseerde CAD- of GIS-software te doen. 

Ondergrond 
Door op de knop ‘Ondergrond’ te klikken kunt u de ondergrond van de detailkaart 

wijzigen. U kunt kiezen uit topografische kaarten of een luchtfoto als ondergrond. De 

ondergrond Topografie perceelsgrenzen werkt vanaf een zoomniveau van 50 meter.  

 

Transparantie  
Met de knop ‘Transparantie’ kunt u de transparantie van getoonde plannen aanpassen. 

Dit gaat van ondoorzichtig tot geheel doorzichtig (transparant). 

 

Legenda  
Onder de knop ‘Legenda’ vindt u de legenda van de kaart. In de legenda staat wat de 

getoonde kleuren en symbolen betekenen die in de kaart worden gebruikt. 

 

Een voorbeeld van een legenda staat in onderstaande afbeelding. U kunt dit scherm 

naar eigen wens vergroten of verkleinen door de hoek rechtsonder in de gewenste 

richting te slepen. U kunt de legenda verplaatsen door op de oranje balk te klikken en 

te verslepen naar de gewenste positie.  



 

Kaartfilter 
Met behulp van de knop ‘Kaartfilter’ kunt u onderdelen van het plan aan- of uitzetten. 

Het filter wordt alleen getoond als deze in gebruik is.  

Het kaartfilter is afhankelijk van het type plan dat u raadpleegt.  

Bij Bestemmingsplannen kunt u aangeven welke bestemmingen binnen een plan u 

wel of niet wilt zien. Standaard worden alle bestemmingen getoond. Met behulp van 

het filter kunt u bijvoorbeeld alleen de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Recreatie’ tonen. 

 

Bij Structuurvisies en Algemene regels overheden gebruikt u het kaartfilter voor het 

aan- en uitzetten van specifieke kaarten of een onderdeel binnen een specifieke kaart. 

Het activeren van een specifieke kaart of onderdeel hiervan gebeurt door middel van 

het aanklikken van de teksregel achter het object.  



 

Planfilter 
Standaard worden alle geconsolideerde plannen getoond. Met behulp van het 

planfilter is het mogelijk alleen ruimtelijke plannen met planstatus concept, ontwerp 

en voorontwerp te tonen. Dit doet u door deze optie aan te vinken. Het planfilter vindt 

u onder het zoekmenu (Geavanceerd zoeken).  

 

Als u één van deze plannen selecteert, worden automatisch ook gerelateerde plannen 

in de kaart getoond. Deze plannen verwijzen naar het geselecteerde plan. 

 

Planinformatie uit de kaart 

In hoofdstuk Navigatie kaart krijgt u uitleg over het navigeren in het kaartbeeld en het 

opvragen van informatie over een locatie met behulp van de knop . 

Indien u binnen een plantype een locatie heeft aangeklikt en er zijn geen plannen 

aanwezig, dan worden er ook geen plannen in het informatiescherm aan de 

rechterkant getoond. Wel kunt de ‘Overige plannen op deze locatie’ bekijken als deze 

aanwezig zijn. U raadpleegt dan plannen van een ander type.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Navigatiekaart


In bovenstaand voorbeeld bevindt u zich in de kaart 'Bestemmingsplannen’. Op deze 

locatie kunnen ook 'Structuurvisies’ en ‘Algemene regels overheden’ aanwezig zijn. 

Deze worden dan weergegeven onder ‘overige plannen op deze locatie’.  

Als u een plan heeft geselecteerd ziet u de verbeelding van het plan in de kaart. Het 

rechterscherm bevat basisinformatie over dit plan: 

 de naam van het plan (onderstreepte kopregel); 

 het digitale waarmerk (slot-symbool ) 

 de planstatus en de datum van het plan; 

 de identificatie van het plan (PlanID); 

 het type plan; 

 de naam van de overheid (bronhouder) die het plan aanbiedt; 

 de ondergrond die de bronhouder heeft gebruikt; 

 de IMRO standaard waaronder het plan wordt aangeboden; 

 de bekendmaking van het plan; 

 eventuele bijlagen en verwijzingen van het betreffende plan; 

 eventuele plannen die betrekking hebben op het plan; 

 het dossier waarin het plan is opgenomen (voor zover beschikbaar).  

 

Wilt u meer uitleg over de betekenis van deze termen, klik dan op het icoon.  



Het slotsymbool aan de rechterkant geeft aan wat de status van het digitale waarmerk 

is. 

Door op de knop te klikken krijgt u de volledige verbeelding 

van het plan op uw beeldscherm. 

Met behulp van het symbool (‘print kaart’) maakt u een afdruk van het op dat 

moment getoonde kaartbeeld van het plan. Deze printfunctie vindt u alleen bij 

plantypen die horen bij het tabblad Bestemmingsplannen en wordt alleen getoond als 

slechts één plan is opgevraagd. De printknop genereert een bestand van het formaat 

PDF. Nadat u op de printknop heeft gedrukt verschijnt een regel lager een link naar de 

PDF: . Door op deze link te klikken krijgt u de afdruk op het scherm te 

zien. De afdruk bestaat uit de verbeelding zoals die in de kaartviewer wordt getoond, 

wat specifieke planinformatie zoals het planidn en planstatus en tot slot de volledige 

legenda met uitleg van de symbolen. Vanuit dit scherm kunt u de afdruk printen of 

opslaan.  

Let op: indien u het kaartfilter heeft geactiveerd en daarmee het tonen van bepaalde 

bestemmingen heeft onderdrukt, dan worden deze bestemmingen niet meegenomen in 

de afdruk.  

Onder ‘Bijlagen en verwijzingen’ vindt u eventuele links naar bijlagen en 

verwijzingen van het plan, plannen die betrekking hebben op het plan en dossiers 

waarin het plan is opgenomen.  

U keert terug naar het overzicht van plannen door op de knop 

te klikken, rechtsboven in het scherm. Vervolgens gaat 

de kaart ook weer terug naar de situatie waarin alle plannen in het rechterpaneel staan 

afgebeeld. 

Als u in de kaart alle plannen in de omgeving wilt zien gebruikt u de knop 

rechtsboven in het scherm. De door u geselecteerde 

planinformatie wordt dan nog steeds in het rechterscherm weergegeven. 

Uitleg over meer gedetailleerde informatie van een plan (bijvoorbeeld maatvoering) 

vindt u onder Detailinformatie plan. 

 

Detailinformatie plan 

Zodra u een plan heeft geselecteerd ziet u de verbeelding van dit plan in de kaart. 

Basisinformatie van het plan vindt u in het rechterscherm naast de kaart. Uitleg over 

deze basisinformatie vindt u in hoofdstuk Planinformatie uit de kaart. Wenst u verdere 

detailinformatie over een bepaalde bestemming in de het plan, dan klikt u met de muis 

op die locatie in het plan in de kaart. Hierbij is het belangrijk dat de informatie-knop 

is geactiveerd. Op de locatie waar u geklikt heeft verschijnt een druppel.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Digitaalwaarmerk
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Detailinformatieplan
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Planinformatieuitdekaart


 

De detailinformatie over deze locatie vindt u in het rechterscherm onder het kopje 

“Detailinformatie locatie”. Bestemmingen worden getoond vanaf: . 

 



Elk plan bevat één of meerdere bouwvlakken met daarbij één of twee bestemmingen 

per vlak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bestemming ‘wonen’ of ‘detailhandel’. Als 

een bouwvlak één bestemming heeft wordt dit aangeduid als enkelbestemming. Heeft 

een bouwvlak twee bestemmingen, dan wordt dit aangeduid als dubbelbestemming. 

Verder kunt u hier informatie tegenkomen over bijvoorbeeld maatvoeringen of 

bouwaanduidingen. Denkt u hierbij aan de maximale bouwhoogte, goothoogte etc. 

Ook ziet u hier een verrekijker-symbool . Als u hier uw muis boven schuift, dan 

licht een gedeelte van de kaart rood op. Dit betekent dat de getoonde informatie alleen 

voor dit gedeelte van de kaart geldt. Deze verrekijker werkt echter niet bij overige 

gebiedsgerichte besluiten, zoals beheersverordeningen. 

 

Digitaal waarmerk 

Met het slot-symbool ( ) kunt u per plan informatie opvragen over het digitale 

waarmerk. Het digitale waarmerk geeft u zekerheid over de identiteit van de afzender 

en zekerheid over de integriteit van de digitale gegevens. Digitale plannen onder de 

nieuwe Wro zijn per 1 januari 2010 authentiek en digitaal gewaarmerkt.  

Authentieke en digitaal gewaarmerkte plannen zijn voorzien van een groen en 

gesloten symbool ( ). Als de integriteit of de afzender niet kan worden vastgesteld, is 

een plan voorzien van een rood en open slotje ( ). 

Getoonde plannen daterend uit de periode 1-7-2008 tot 1-1-2010 (overgangsperiode 

tussen de inwerkingtreding van de nieuwe Wro en de digitale verplichtingen) zijn ook 

rechtsgeldig. Bij verschillen tussen de analoge (papieren) versie en de digitale versie 

is de inhoud van het analoge plan leidend. 

Digitale plannen onder de oude Wro (volgens de IMRO2006 of PRPCP2008 

standaarden) zijn niet rechtsgeldig in digitale vorm. Deze plannen zijn voorzien van 

een grijs slotje ( ). 

 

Ondergrond 

Als ondergrond in de kaart kunt u kiezen uit een topografische ondergrond of een 

luchtfoto. De topografische ondergrond is afkomstig van het Kadaster. Deze digitale 

topografische kaarten zijn vanwege de duur van het vervaardigingsproces niet altijd 

up-to-date, maar wel geschikt voor de oriëntatie. 

Klik hier voor een volledig overzicht van de databronnen van Ruimtelijkeplannnen.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/databronnen

