
  

    

    

    

 

MEMO 
 
Onderwerp Veel gestelde vragen transitie Wro planvoorraad naar het DSO-LV 

Aan Bronhouders Ruimtelijkeplannen.nl 

Van Geonovum (RO Standaarden), Kadaster (Ruimtelijkeplannen.nl en IHR) en VNG 

Datum 19 november 2020 

Status Definitief 

 

Aanleiding 

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de complete planvoorraad van ruimtelijkeplannen.nl 

beschikbaar via het Omgevingsloket. Deze plannen komen via de overbruggingsfunctie van het Informatiehuis 

Ruimte (IHR) beschikbaar in het Omgevingsloket. In het onderdeel Regels op de kaart ziet iedereen dan de regels 

uit nog geldende bestemmingsplannen in combinatie met de nieuwe Omgevingswetbesluiten. 

 

Deze transitie van ongeveer 100.000 plannen, die overgaan naar het nieuwe stelsel is een intensieve operatie. 

Bij zowel Geonovum, Kadaster en VNG komen dan ook regelmatig vragen binnen over dit onderwerp. Om het 

werkveld nog beter te ondersteunen en eenduidigheid in de beantwoording van vragen over dit onderwerp te 

waarborgen hebben we dit document opgesteld. 

Vragen en antwoorden 

De scope van de vragen is: De huidige (Wro) planvoorraad in ruimtelijkeplannen.nl (inclusief de plannen welke 

sinds december 2016 door bronhouders uit de manifesten zijn verwijderd) en de overgang van deze planvoorraad 

naar het DSO-LV. 

 

We hebben de vragen ingedeeld in 3 categorieën. 

• Periode voor inwerkingtreden Omgevingswet (pagina 1-3) 

• In werking treden Omgevingswet 1-1-2022 (pagina 3-5) 

• Overgangsperiode t/m 2029 (pagina 5-7) 

 

 

Periode voor inwerkingtreden Omgevingswet (voorbereidingsfase) 

 

• Hoe weet ik of mijn planvoorraad op orde is? 

Alleen de bronhouder zelf weet uiteindelijk of de planvoorraad die nu beschikbaar is op ruimtelijkeplannen.nl 

‘op orde’ is. Wel zijn er een paar hulpmiddelen beschikbaar die u daarbij kunnen helpen.  

Zo heeft Geonovum de ‘handreiking ‘Data op Orde’ opgesteld. In deze handreiking wordt aangegeven welke 

punten belangrijk zijn bij de gegevenskwaliteit van deze (digitale) planvoorraad en hoe deze kan worden 

verbeterd. Voor vragen kunt u terecht bij de helpdesk van Geonovum. 

Het 2e hulpmiddel is het ‘kwaliteitsdashboard’. Het dashboard behandelt o.a. de inconsistentie tussen 

planstatus en dossierstatus en de plannen waarvan de actualiteit twijfelachtig is. Denk hierbij aan 

voorbereidingsbesluiten ouder dan 1 jaar of voorontwerp plannen ouder dan 2 jaar. Doordat de bronhouder 

inzage heeft op planniveau, vormt het dashboard een handig hulpmiddel op basis waarvan een bronhouder 

correcties kan aanbrengen. 

 

Informatie over toegestane planstatus en dossierstatus  per ruimtelijke instrument kunt u nakijken in bijlage 

1 van de Praktijkrichtlijn Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012)  

 

  

https://docs.geostandaarden.nl/ro/def-hr-doo-20190814/
mailto:ro-standaarden@geonovum.nl
https://docs.geostandaarden.nl/ro/def-pr-tri2012-20181023/#B01
https://docs.geostandaarden.nl/ro/def-pr-tri2012-20181023/#B01
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• Hoe krijg ik toegang tot het Kwaliteitsdashboard? 

Het Kwaliteitsdashboard is bedoeld voor bronhouders van Ruimtelijkeplannen.nl en alléén voor hen 

raadpleegbaar via ‘Mijn Kadaster’. Bij ingang van het abonnement op Mijn Kadaster is aangegeven wie binnen 

uw organisatie het aanspreekpunt voor het Kadaster is. Deze persoon kan andere gebruikers autoriseren 

voor toegang tot het dashboard. 

Wanneer het niet lukt om in te loggen, neem dan contact op met de helpdesk van Ruimtelijkeplannen.nl 

 

• Hoe werkt het Kwaliteitsdashboard? 

Het kwaliteitsdashboard is zeer gebruikersvriendelijk. Standaard zal hij openen met uw eigen gemeente en 

de peildatum van vandaag. U krijgt direct een overzicht te zien. Door hier met de muis over te navigeren en 

te selecteren krijgt u aanvullende informatie en kunt u zelfs op planniveau kijken welke plannen het betreft.   

Het kwaliteitsdashboard laat verschillende dingen zien zoals de inconsistentie tussen planstatus en 

dossierstatus, maar geeft ook aan of er veel verouderde data in de planvoorraad zit. Dit gebeurt door 

technische bevragingen. Zo laat het dashboard bijvoorbeeld zien of er plannen zijn met de planstatus 

‘vastgesteld’ in een dossier met de dossierstatus ‘in voorbereiding’. Aangezien deze combinatie niet voor mag 

komen, kan dit als fout herkend worden en weergegeven worden in het dashboard. Het moge duidelijk zijn 

dat op deze manier alleen fouten gesignaleerd kunnen worden die ook echt niet mogelijk zijn. Uiteindelijk 

kan alleen u als bronhouder echt bepalen of een status correct is.  

Naast informatie over fouten en aandachtspunten geeft het kwaliteitsdashboard ook  informatie over: 

o De aantallen van verschillende type plannen; 

o De verdeling van de planstatussen in de planvoorraad; 

o De aantallen van de verschillende IMRO versies. 

 

Wanneer u vragen heeft over de werking van het kwaliteitsdashboard, neem dan contact op met 

de helpdesk van Ruimtelijkeplannen.nl 

 

• Moet ik oude planversies van Ruimtelijkeplannen.nl verwijderen? 

Alle digitaal beschikbare versies van een ruimtelijk instrument blijven toegankelijk totdat een instrument 

(deels)onherroepelijk in werking is getreden of is vervallen. Dit is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro).  

Wanneer het instrument eenmaal onherroepelijk is, mogen de oudere versies verwijderd worden uit het 

manifest en van ruimtelijkeplannen.nl. Alleen de meest actuele versie moet beschikbaar en raadpleegbaar 

blijven. 

Wanneer het instrument vervallen is, mag het in zijn geheel verwijderd worden. 

Vanuit de RO Standaarden geldt er geen verplichting voor het verwijderen van oudere versies of vervallen 

plannen. Echter gezien vanuit de transitie adviseren wij dit wel.  

De huidige planvoorraad op ruimtelijke plannen is niet alleen veel data, het is ook een verzameling aan 

actuele en vervallen plannen door elkaar. Om deze data zo goed mogelijk te kunnen ontsluiten in het DSO-

LV, adviseren wij om de planvoorraad op te schonen en alleen het meest actuele plan te laten staan. 

In alle gevallen is de Archiefwet van toepassing op deze stukken. 

 

• Moet ik als ‘historisch’ gemarkeerde plannen verwijderen? 

Vanuit de RO Standaarden geldt er geen verplichting voor het verwijderen van oudere versies of vervallen 

plannen. Echter gezien vanuit de transitie adviseren wij dit wel.  

De huidige planvoorraad op ruimtelijke plannen is niet alleen veel data, het is ook een verzameling aan 

actuele en vervallen plannen door elkaar. Om deze data zo goed mogelijk te kunnen ontsluiten in het DSO-

LV, adviseren wij om de planvoorraad op te schonen en alleen het meest actuele plan te laten staan. 

In alle gevallen is de Archiefwet van toepassing op deze stukken 

 

• Mag ik een bestaand plan terugtrekken van RPnl en weer plaatsen om de html-plantekst te 

vervangen door xml-plantekst? 

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht planteksten om te zetten naar objectgerichte planteksten 

zonder dat deze opnieuw gepubliceerd moeten worden. Het advies hierbij is om de al gepubliceerde plannen 

te laten staan maar met publiceren van een nieuw plan objectgerichte planteksten te gaan gebruiken. 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in par 4.4 van de handreiking ‘Data op Orde’ 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/contact
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/contact
https://docs.geostandaarden.nl/ro/def-hr-doo-20190814/#objectgerichte-planteksten
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• Is foutherstel van een vastgesteld (Wro)plan mogelijk zonder een nieuw besluit te nemen? 

Dit is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. 

Ambtelijk foutherstel in een ruimtelijke plan of besluit door de bronhouder, zonder voorafgaand besluit, is 

het herstellen van de metadata c.q. de technische kenmerken van het ruimtelijk plan of besluit of het 

opheffen van inconsistenties in de planvoorraad tussen bronhouder en Ruimtelijkeplannen.nl. 

Bij gebreken aan de inhoud van het plan of besluit zal het bevoegd gezag een nieuw besluit moeten nemen 

of een nieuwe procedure moeten volgen. 

Geonovum heeft hiervoor een werkafspraak gepubliceerd. Deze werkafspraak is nader toegelicht in hoofdstuk 

2 van de handreiking ‘Data op Orde’ .  

Ook indien er geen juridische consequenties zijn verbonden aan het herstel van de metadata, vragen 

aanpassingen van het plan wel om verantwoording: de aanpassingen moeten gerechtvaardigd zijn en in ieder 

geval intern expliciet verantwoord kunnen worden. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van het ‘formulier 

foutherstel’ 

 

• Kan ik nu al zien hoe mijn (Wro) plannen ontsloten gaan worden in de viewer van het DSO? 

In de Bèta-omgeving (preprod) van het nieuwe omgevingsloket is de Viewer Regels op de Kaart aanwezig. 

In deze viewer zijn alle*) ruimtelijkeplannen raadpleegbaar conform de nieuwe DSO-methodiek. U kunt in 

de kaart zoeken op een bepaalde locatie (actuele plannen) of in het zoekveld direct het PlanIDN invoeren 

(alle plannen).  

Een deel van de plannen wordt ontsloten conform de nieuwe DSO opmaak. Waar dat (nog) niet mogelijk is 

worden hyperlinks aangeboden naar de planonderdelen zoals die zijn gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. 

Het betreft veelal html pagina’s en pdf bestanden. 

*) inclusief alle plannen welke niet meer in de manifesten staan en sinds 9 december 2016 zijn verwijderd 

door de bronhouders. 

 

• Kan ik nu al Omgevingsplannen maken en tonen op RPnl? 

Nee, ruimtelijkeplannen.nl is de voorziening voor de plannen die vallen onder de Wro en niet voor de 

instrumenten van de Omgevingswet. Wel kunnen bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte, de 

zogenaamde Chw-plannen worden gepubliceerd. Zie hiervoor de werkafspraak Chw-plannen 

 

 

Inwerkingtreden Omgevingswet 

 

• Wat gebeurt er met de website Ruimtelijkeplannen.nl als de DSO-LV live gaat? 

De website Ruimtelijkeplannen.nl is gebaseerd op de Wro. Aangezien de Wro opgaat in de Omgevingswet zal 

met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook gebruik gemaakt moeten worden van de middelen van 

het DSO, waaronder de Viewer Regels op de Kaart. De viewer van Ruimtelijkeplannen.nl zal dan niet meer 

gebruikt kunnen worden voor publieke bevragingen. 

Wel zal het voor bronhouders mogelijk blijven om de plannen welke in procedure zijn bij inwerkingtreding 

Omgevingswet af te maken en te controleren via de viewer van Ruimtelijkeplannen.nl.  

 

• Blijven reeds aanwezige deeplinks naar de ruimtelijke plannen nog werken? 

Bestaande deeplinks naar plannen in Ruimtelijkeplannen.nl worden automatisch doorgestuurd naar de 

Viewer ‘Regels op de Kaart’. Bestaande verwijzingen in bijvoorbeeld de officiële bekendmakingen blijven 

dus werken. Hierbij is wel van belang dat de correcte deeplink wordt gebruikt. De correcte opbouw van de 

deeplinks staat vermeld in de Help van Ruimtelijkeplannen.nl. 

 

  

https://www.geonovum.nl/uploads/documents/201809%20ROST%20wa%20wijzigen%20vastgestelde%20versie%20def.pdf
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/201809%20ROST%20wa%20wijzigen%20vastgestelde%20versie%20def.pdf
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/201809%20ROST%20wa%20wijzigen%20vastgestelde%20versie%20def.pdf
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/FormulierFoutherstelDigitaal-v1.0_0.pdf
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/FormulierFoutherstelDigitaal-v1.0_0.pdf
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160324%20ROST%20wa%20Chw%20bestemmingsplannen.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help#Deeplinks
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• Gaan mijn plannen automatisch over van Ruimtelijkeplannen naar het DSO-LV, of moet ik zelf iets 

doen? 

Alle plannen welke beschikbaar gesteld worden aan de huidige Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl 

worden binnen enkele uren na verwerking door het harvestproces van Ruimtelijkeplannen.nl automatisch 

overgezet naar het DSO-LV.  

Voor een heel beperkt aantal plannen geldt dat deze (nog) niet omgezet kunnen worden naar het DSO. Vaak 

heeft dit te maken met de afwijkende inhoud van een plan, oude standaarden (bijvoorbeeld verouderde GML-

standaarden) of de gebruikte technologie van de huidige infrastructuur. Van deze plannen is een lijst 

beschikbaar op het ontwikkelaarsportaal.  

 

• Welke ruimtelijke plannen zijn aanwezig in het DSO-LV? 

Alle plannen, alle planversies en alle plantypes welke bronhouders hebben opgenomen in hun manifesten 

zijn aanwezig in het DSO. Daarnaast zijn ook alle plannen aanwezig welke niet meer in de manifesten staan 

en na 9 december 2016 zijn verwijderd door de bronhouders. Van deze verwijderde plannen zijn alleen de 

laatst verwijderde versies aanwezig. Deze plannen krijgen een aparte labeling in de Viewer van het DSO 

zodat duidelijk is dat deze alleen een historisch kenmerk hebben. 

 

• Op welke wijze worden de plandocumenten van de Wro plannen ontsloten in het DSO-LV 

In geval van de ‘pdf-bestemmingsplannen’ of objectgerichte plannen waarvan de planteksten niet door de 

overbruggingsfunctie van HTML omgezet kunnen worden naar objectgericht (xml) planteksten, toont het 

DSO-LV de plantekstdocumenten  zoals deze nu beschikbaar zijn op Ruimtelijkeplannen.nl.  

 

Plannen waarvan de tekst objectgericht (gemaakt) is,  worden, zo veel mogelijk, ontsloten op het niveau van 

de afzonderlijke objecten in het plan. Ze bieden tevens de mogelijkheid om bij de artikelteksten de 

bijbehorende bestemmingsvlakken in beeld te brengen. 

 

Naast bovenstaande opties worden van alle planteksten eveneens de afzonderlijke verwijzingen, als link, 

opgenomen zoals deze via Ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar zijn gesteld. 

 

• Gaan mijn IMRO2006 plannen ook mee naar het DSO-LV? 

Alle plannen van alle IMRO-standaarden gaan mee naar het DSO, dus ook IMRO2006-plannen. 

 

• Gaan mijn Plancontour en pdf plannen (PCP2008) ook mee naar het DSO-LV? 

Alle plannen van alle IMRO-standaarden gaan mee naar het DSO, dus ook PCP2008-plannen. 

 

• Wordt onze structuurvisie ook meegenomen in de overbruggingsfunctie? 

Alle plannen van alle plantypes en alle bronhouders gaan over naar het DSO, dus ook de structuurvisies. 

 

• Wat gebeurt er (juridisch) met Omgevingsvergunningen bij invoering van de Omgevingswet? 

Wanneer onder het nieuwe recht de activiteit ook vergunningplichtig is dan ontstaat er van rechtswege een 

omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet. Zo nee, dan worden de vergunningvoorschriften 

maatwerkvoorschriften. Zie artikel 4.13 en 4.14 van de Invoeringswet. 

 

• Wat gebeurt er (juridisch) met Exploitatieplannen bij invoering van de Omgevingswet? 

Exploitatieplannen gaan mee naar het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Onder de nieuwe wet worden 

geen exploitatieplannen meer gemaakt. 

 

• Wat gebeurt er met nog lopende procedures na inwerkingtreden van de Omgevingswet. 

Standaard regeling: Lopende procedures worden afgerond volgens het oude recht mits het ontwerp van 

hebt bestemmingsplan voor 1 januari 2022 ter inzage is gelegd en mits de aanvraag van de vergunning voor 

1 januari 2022 is ingediend. 

 

  

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/rp-opvragen/
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• Hoe moet ik de vastgestelde versie van mijn plan Wro plan publiceren na inwerkingtreding van 

de Omgevingswet? 

Wro (bestemmingsplannen) die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage zijn 

gelegd, worden op basis van het overgangsrecht conform de Wro procedure afgehandeld. Dit betekent dat 

deze plannen gepubliceerd worden op dezelfde wijze zoals dat nu gebeurt. (dus met Wro software) 

 

• Waar ligt mijn ontwerpplan/vastgesteld Wro-plan straks ter inzage direct na de inwerkingtreding 

OW?  

Voor zover wij nu kunnen overzien zal Ruimtelijkeplannen.nl (viewer) vanaf de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet niet meer het portaal voor de burger zijn om ‘plannen’ te raadplegen. Dus ook Wro plannen 

die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet nog in procedure zijn zullen dan ontsloten worden via de 

Viewer ‘regels op de kaart’ van het DSO-LV. Wel zal het voor bronhouders mogelijk blijven om de plannen 

welke in procedure zijn bij inwerkingtreding Omgevingswet af te maken en te controleren via de viewer van 

Ruimtelijkeplannen.nl.  

Bestaande deeplinks naar plannen in Ruimtelijkeplannen.nl worden automatisch doorgestuurd naar de Viewer 

‘Regels op de Kaart’. Bestaande verwijzingen in bijvoorbeeld de officiële bekendmakingen blijven dus werken. 

 

• Blijft de pilotomgeving beschikbaar? 

Het DSO voorziet niet in een omgeving voor proefpublicaties door bronhouders. De Pilot-omgeving van 

Ruimtelijkeplannen.nl heeft daardoor ook geen toegevoegde waarde meer. 

 

• Kan ik doorgaan met herstelacties in het kader van Data op Orde na inwerkingtreding van de 

Omgevingswet? 

Deels zal dit kunnen maar deels wellicht ook niet. We kunnen dit niet in z’n algemeenheid voor alle wijzigingen 

en plannen zeggen. Het advies is dan ook om voor inwerkingtreding van de Omgevingswet te zorgen dat de 

planvoorraad op orde is 

 

• Kan ik straks in de DSO-LV de ontwerpplannen nog vinden waarop de vastgestelde Wro-plannen 

zijn gebaseerd? 

Alle plannen welke beschikbaar zijn in Ruimtelijkeplannen.nl gaan over naar het DSO, dus ook 

ontwerpplannen. Ontwerpplannen die opgevolgd zijn door een vastgestelde versie worden in de context van 

het DSO niet beschouwd als actueel, zij geven niet weer welke regels van toepassing zijn of nog worden. Bij 

gebruik van de geografische zoekfunctie (bv. adres, gemeentenaam, prik op de kaart) worden deze plannen 

dan ook niet getoond. De planstapeling wordt zo klein en overzichtelijk mogelijk gehouden voor de incidentele 

gebruiker.  

Deze categorie ontwerpplannen is wel te raadplegen door te zoeken op het planIDN of op de naam van het 

plan. 

 

 

Overgangsperiode t/m 2029 

 

• Welke plannen die nu beschikbaar zijn op ruimtelijkeplannen.nl maken deel uit van het tijdelijk 

deel omgevingsplan met ingang van de Omgevingswet? 

Dit zijn: 

o Bestemmingsplannen 

o Wijzigingsplannen 

o Uitwerkingsplannen 

o Beheerverordeningen 

o Voorbereidingsbesluiten 

o Inpassingsplannen 

o Exploitatieplannen 

 

(zowel plancontour&pdf (PCP2008), IMRO2006, IMRO2008 en IMRO2012) 
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• Hoe werkt de pons en wanneer moet ik die gebruiken?  

De pons is een instrument dat deel uitmaakt van het Omgevingsplan (zie TPOD Omgevingsplan). Het is een 

middel dat wordt ingezet bij gebruik van de geografische zoekfunctie (zoeken op bijvoorbeeld adres, 

gemeente of een ‘prik op de kaart’), waarmee de gebruiker feitelijk vraagt welke regelgeving van toepassing 

is op de bevraagde locatie. De pons omvat een ponslocatie (gebied waarvoor de pons gebruikt kan worden) 

en een status (wel/niet actief). De pons kan toegepast worden zodra van de ponslocatie alle relevante 

onderdelen uit onder meer de bestemmingsplannen*) opgenomen zijn in het omgevingsplan. Wanneer een 

gebruiker aansluitend een bevraging doet binnen de ponslocatie en de pons is geactiveerd dan worden de 

bestemmingsplannen niet meer getoond.  

De pons werkt alleen wanneer deze is opgenomen in het omgevingsplan (ponslocatie en status actief) en de 

zoeklocatie waarop gezocht wordt geheel binnen de ponslocatie valt. 

N.B. Bij het zoeken naar individuele plannen op basis van het PlanIdn of de naam van het plan wordt de pons 

niet toegepast, alle plannen zijn via die zoekingang te raadplegen. 

*) zie:  Welke plantypes worden beïnvloed door de pons? 

 

• Welke plantypes worden beïnvloed door de pons? 

Wanneer de pons actief is dan worden de volgende plantypes niet getoond wanneer het zoekgebied geheel 

binnen de ponslocatie ligt; 

aanwijzingsbesluit, beheersverordening, bestemmingsplan, exploitatieplan, gerechtelijke uitspraak, 

inpassingsplan, omgevingsvergunning, projectbesluit, reactieve aanwijzing, tijdelijke ontheffing buitenplans, 

uitwerkingsplan, voorbereidingsbesluit, wijzigingsplan. Uitgangspunt is dat de regelgeving van deze 

plantypes is opgenomen in het omgevingsplan conform de richtlijnen van de Omgevingswet. 

 

 

• Hoe lang moet ik mijn oude plansoftware voor bestemmingsplannen draaiende houden? 

De plansoftware voor de Wro plannen (oude stijl) blijft in ieder geval nodig voor het waarmerken, publiceren 

en onderhouden van plannen waarvoor onder overgangsrecht de procedure nog wordt doorlopen conform de 

Wro. Aangenomen wordt dat vrijwel alle lopende Wro procedures vier jaar na inwerkingtreding van de 

Omgevingswet zullen zijn afgerond. 

Na deze periode is het raadzaam om de Wro planvoorraad te blijven onderhouden op basis van de 

ontwikkeling van het Omgevingsplan. Wro plannen die niet meer van toepassing zijn kunnen worden voorzien 

van de dossierstatus ‘vervallen’ en eventueel worden verwijderd. Hiervoor moet minimaal over de 

mogelijkheid worden beschikt om het manifest te kunnen waarmerken. Zodra het omgevingsplan alle regels 

van de ruimtelijke ordening bevat en de Wro planvoorraad is opgeruimd kan de Wro plansoftware voor het 

waarmerken, publiceren en onderhouden van plannen op ruimtelijkeplannen.nl worden uitgezet. 

 

• Tot wanneer kan ik mijn procedures van plannen op basis van de Wro afmaken?  

Het huidige (oude)recht blijft van toepassing tot een besluit onherroepelijk is. Zie artikel 4.4 en 4.5 

Invoeringswet en artikel 4.1.4 en 4.1.5 van het Invoeringsbesluit  

 

• Kan ik tijdens de overgangsperiode de status van een dossier aanpassen als die wijzigt vanwege 

de procedure van een ander Wro-plan? 

Het overgangsrecht geeft aan dat procedures die gestart zijn voorafgaand aan inwerkingtreding van de 

Omgevingswet mogen worden afgemaakt conform de regels van de Wro. Een voorbeeld: Als een procedure 

eindigt met het onherroepelijk in werking treden van een plan, dan kunnen/moeten de plannen die daardoor 

niet meer van toepassing zijn de dossierstatus ‘vervallen’ krijgen. Om de dossierstatussen te kunnen 

aanpassen en de plannen te kunnen verwijderen moet de bronhouder wel beschikken over de mogelijkheid 

om de manifesten te waarmerken. 
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• Kan ik tijdens de overgangsperiode plannen verwijderen die vervallen op het moment dat de  

procedure van een ander Wro-plan afgerond wordt? 

Het overgangsrecht geeft aan dat procedures die gestart zijn voorafgaand aan inwerkingtreding van de 

Omgevingswet mogen worden afgemaakt conform de regels van de Wro. Een voorbeeld: Als een plan de 

status ‘vervallen’ krijgt als gevolg van de procedure van een ander plan, dan mag het vervallen plan 

verwijderd worden. In de context van het DSO krijgt deze dan de status ‘verwijderd’. Om de dossierstatussen 

te kunnen aanpassen en de plannen te kunnen verwijderen moet de bronhouder wel beschikken over de 

mogelijkheid om de manifesten te waarmerken. 

 

• Kan ik tijdens de overgangsperiode nieuwe Wro-plannen publiceren die ontstaan vanwege de 

procedure van dat plan of van een gerelateerd plan? (bijvoorbeeld een gerechtelijke uitspraak) 

Het overgangsrecht geeft aan dat procedures die gestart zijn voorafgaand aan inwerkingtreding van de 

Omgevingswet mogen worden afgemaakt conform de regels van de Wro. Na afronding van de 

terinzagetermijn van het ontwerpplan kan een vastgestelde versie van het plan worden gepubliceerd, waarna 

de beroepstermijn start. Hoewel we hier spreken van ‘versies’ betreft het in technische zin steeds een nieuw 

plan met een uniek PlanIDN binnen het bestaande dossier. 

Als uitvloeisel van de beroepsprocedure kunnen diverse plantypen ontstaan die iets zeggen over de 

vastgestelde versie van het plan in procedure. Ook deze plannen kunnen/moeten worden gepubliceerd om 

de planvoorraad consistent te houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om gerechtelijke uitspraken en reactieve 

aanwijzingen.  

In verband met validatie van nieuw gepubliceerde Wro plannen na inwerkingtreding van de Omgevingswet 

is het raadzaam deze Gerechtelijke Uitspraken te publiceren in het dossier van het plan dat in procedure is. 

 

• Kan ik de Wro-software van de ene leverancier straks gebruiken naast Omgevingswet software 

van een andere leverancier? 

In functionele zin is het mogelijk om Wro-software naast DSO-software te gebruiken. Het Wro-proces voor 

het publiceren van Wro instrumenten staat los van het proces voor het publiceren van 

Omgevingswetdocumenten. Beide maken gebruik van verschillende aanlevermethodieken. Of dit ook in de 

praktijk gaat werken is afhankelijk van de afzonderlijke software-applicaties. Indien u van uw (bestaande) 

Wro-software gebruik blijft maken dan dient u uiteraard wel over de licenties te beschikken voor de 

resterende looptijd waarbinnen nog wijzigingen aan uw Wro-planvoorraad uitgevoerd worden. 

 


