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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 
De gemeente Deventer ontwikkelt op dit moment een grondgebiedsdekkend bestemmingsplan 
met verbrede reikwijdte (8e tranche Chw). Dit doen wij gefaseerd. In 2018 willen wij het 
omgevingsplan voor het stedelijk gebied gereed hebben, hierna volgt integratie met het 
bestemmingsplan Buitengebied. 
 
Het ministerie van I&M heeft besloten om een aantal pilots te doen met experimentgemeenten 
gericht op ondersteuning op het terrein van digitale ondersteuning.   
 
Het plan van aanpak van I&M (bijlage 1) geeft hierover het volgende aan: 
 
Pilot ‘Experimenteerspoor Omgevingswet’ 

 
Projectdoelstellingen 
Het project heeft als primaire doelstelling ten behoeve van overheden nu al toepasbare good practices op 
het terrein van digitale ondersteuning te ontwikkelen.  
 
Uit deze algemene doelstelling is een aantal deeldoelstellingen af te leiden: 
 
- het stimuleren van innovatie ideeën; 
- het ondersteunen van vooruitstrevende medeoverheden; 
- het bevorderen van toekomstvaste oplossingen;  
- het verspreiden van kennis over digitale ondersteuning. 
 
De leerervaringen uit dit project kunnen tevens gebruikt worden bij de verdere inrichting van het 
toekomstige Digitale Stelsel voor de Omgevingswet.  
 
Scope 
Het project richt zich op drie vormen van digitale ondersteuning te weten: 
 
- betere benutting van digitale basisinformatie; 
- visualisatie van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte; 
- inzet van 3D-informatie in het planvormingsproces. 
 
Bovenstaande vormen worden in de praktijk beproefd aan de hand van concrete planvormingsprocessen 
binnen medeoverheden. 

 
Deventer ziet goede kansen en meerwaarde voor het uitvoeren van een pilot ‘betere benutting 
van digitale basisinformatie’. Het sluit goed aan op ons proces, qua planning en inhoud bij de 
ontwikkeling van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het stedelijk gebied 
inclusief dorpen. 
 
Hierdoor hebben wij ons aangemeld voor deze specifieke pilot (bijlage 2) en zijn wij door het 
ministerie van I&M gekozen om gezamenlijk deze pilot uit te voeren. 
 
De eerste stap voor deze pilot is het opstellen van dit plan van aanpak. 
  



 

2 Projectdefinitie 

 

 

2.1 Projectdoelstellingen 
 
De volgende overwegingen/doelstellingen zijn voor ons van belang: 
- eerst de basis op orde en daarna toepassingsmogelijkheden uitwerken. Dit wel al 

meenemen bij het op orde brengen;  
- door  krachten te bundelen kan de tijd en energie die wij er in steken nog effectiever, de 

pilot is hierdoor geen verzwaring; 
- binnen de organisatie kan door een pilot eenvoudiger een integrale werkgroep worden 

ingesteld; 
- analyses optimaal gebruik basisregistraties loopt (zie bijlage): BGT traject is 

geïmplementeerd; 
- samenwerking en leren van elkaar is belangrijk: er zijn al contacten met bijvoorbeeld 

Dataland. Dit aangevuld met de inzet van kennis en expertise uit I&M geeft 
meerwaarde. 

- pilot draagt bij aan speerpunt optimaliseren digitale dienstverlening: verbeteren 
informatievoorziening, versnellen procedures 

- optimaal gebruik Omgevingsplan in diverse processen, waaronder vergunningverlening; 
- aansluiting zoeken bij project zaakgericht werken (esuite) 
- draagt bij aan de optimalisering voor het digitale werken binnen de gemeente: 

vergunningverlening al volledig digitaal. 
 
Het gebruik van de wettelijke basisregistraties heeft als voordelen: 

 Eenheid in kaart en inhoud 
 Elke dag een actuele kaart 
 De bronnen zijn altijd beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar 

 
  

2.2 Resultaat 
Het resultaat van deze pilot is dat Deventer voor het project bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte een duidelijke analyse kan laten zien met keuzes welke data uit de basisregistraties 
gebruikt wordt als basis voor de verbeelding van het bestemmingplan met verbrede reikwijdte 
voor het stedelijk gebied, inclusief dorpen. Aan het eind van deze pilot heeft Deventer een 
concept verbeelding voor dit bestemmingsplan. 
De analyse zal vanuit Deventer tevens de eindrapportage zijn voor het totale project 
‘expirimenterspoor Omgevingswet’  

2.3 Afbakening 
 
De pilot is onderdeel van het project bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het stedelijk 
gebied inclusief dorpen van Deventer en beperkt zich in eerste instantie tot dit plangebied. 
De pilot richt zich op de analyse qua samenhang van de volgende wettelijke basisregistraties: 

- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
- Basisregistratie Kadaster (BRK) 

  

2.4 Randvoorwaarden 
 
Randvoorwaarden voor de pilot zijn: 

- voldoende capaciteit en middelen; 
- voldoende voortgang en keuzes in het project bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 

gezien de onlosmakelijke samenhang van deze pilot en het project  



 

2.5 Relaties met andere projecten 
 
Deventer Data op Orde 
Geo-informatie (informatie gekoppeld aan een locatie) wordt een belangrijke component in het 
Omgevingsplan in het kader van serviceverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.  
De Europese richtlijn-INSPIRE verplicht de Europese lidstaten de komende jaren geo-informatie 
van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan, ook over de 
landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd.  
Op nationaal niveau is met de invoering van 12 wettelijk verplichte basisregistraties (b.v. BAG 
en BGT) een begin gemaakt om de basis op orde te maken.  
Binnen Deventer is een gemeentebrede opgave: De gemeente Gaat Open. Als Open Overheid 
wil wij onze gemeentelijke data snel en proactief openbaar, zodat de samenleving en partners 
er zo snel als mogelijk over kunnen beschikken ten behoeve van een krachtiger Deventer 
gemeenschap.  
En zodat deze open data door eenieder hergebruikt en gecombineerd kan worden tot nieuwe 
producten en diensten. Om dit te realiseren zijn we gestart met het gemeente brede traject 
‘Data op Orde’. 
 
In bijlage 4 is een schets gegeven van deze vele verschillende registraties. 
  



 

3. Projectaanpak 

3.1 Werkwijze 
In deze pilot willen wij verschillende analyses maken om te kunnen beoordelen welke informatie 
noodzakelijk is voor het Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte/Omgevingsplan. Er moet 
inzicht komen in de verschillende keuzes en (on)mogelijkheden die er zijn. Dit inzicht moet ons 
straks helpen bij het uiteindelijk opstellen van het Omgevingsplan onder de Omgevingswet. 
 
Om dit inzicht te verkrijgen zal eerst moeten worden geanlyseerd wat de verschillen zijn tussen 
de werkwijze van Deventer onder de huidige regelgeving en wat straks mogelijk de nieuwe 
werkwijze wordt onder de Omgevingswet (voorzover bekend is). Hieronder is dit al kort 
aangeduid. 
 
 

Huidige werkwijze bestemmingsplannen Gemeente Deventer 
(zie bijlage I): 
 
De Digitale kadastrale kaart welke beheerd wordt door het Kadaster i.s.m. de stichting GBKN 
toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving.  

Op de Digitale kadastrale kaart staan: 
- de kadastrale perceelgrenzen; 
- perceelnummers; 
- de belangrijkste bebouwing (afkomstig uit GBK); 
-            straatnamen en huisnummers. 

 
De Digitale kadastrale kaart wordt binnen het bestemmingsplangebied gebruikt als referentie 
voor het vormen van de geometrie van de bestemmingsvlakken en aanduidingen. 
Aan deze geometrie wordt vervolgens administratieve informatie (planregels, toelichting, 
vaststellingsbesluit etc.) toegevoegd. De geometrie en de administratieve informatie worden 
aan elkaar gekoppeld en geëxporteerd naar een gml-bestand welke gepubliceerd wordt op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 

Nieuwe werkwijze: Basis- en kernregistraties als  drager van 
het Omgevingsplan (zie bijlage I): 
 
Informatie die gebruikt gaat wordt binnen de praktijk van de Omgevingswet dient wettelijk 
verplicht gerelateerd te worden aan basisgegevens (gegevens in de basis- en kernregistraties). 
De huidige presentatie van bestemmingsplannen op de Digitale Kadastrale kaart komt hiermee 
te vervallen en zal bij het Omgevingsplan worden overgenomen door de BGT. Dat wil zeggen 
gegevens worden bij het Omgevingsplan zoveel mogelijk gekoppeld zijn aan een landelijk 
unieke identificatie (ID) van een object uit een geo-basis of –kern- registratie. Dit biedt namelijk 
veel voordelen t.o.v. de huidige situatie het vaak handmatig opnieuw intekenen op de kaart: 
 

- Wanneer gegevens (b.v. Omgevingsregels) worden gerelateerd aan basisgegevens 
bevordert dat een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving, een 
verbeterdoel van de regering met de Omgevingswet. Zo kun je gelijk zien welke 
andere omgevingsregels er op die plek van toepassing zijn. Bij botsende plannen 
zijn andere bronhouders tijdig op de hoogte. 

- De geografische positie beweegt mee bij mutaties, bijvoorbeeld als een pand wordt 
uitgebouwd. Zo wordt de uitbouw van dit pand ook beschermd, als het pand een 
beschermd monument is. 

- Gegevens kunnen worden meegeleverd in de uitwisseling in de keten (tussen 
verschillende overheden en registraties). Zo kunnen bijvoorbeeld, indien nodig, 
gemeentelijke belastingen meteen worden aangepast op basis van informatie uit 
een vergunningaanvraag, of kan de dienstverlening zich baseren op deze actuele 
informatie. 



 

- Slim gebruik van de basisgegevens draagt bij aan de integratie van 
omgevingswetprocessen in zaaksystemen en daarmee aan de snelheid en de 
kwaliteit van bijvoorbeeld het toekennen/afwijzen van vergunningen (want je kunt 
sneller de benodigde informatie bijeen halen), en aan de effectiviteit van de 
handhaving (je kunt bijvoorbeeld zien of een bedrijf al geinspecteerd is en wat het 
resultaat daarvan was) en de fraudebestrijding. 

- Het relateren van basisgegevens is niet alleen positief voor de 
omgevingswetprocessen, maar ook andersom (wederkerige relatie): de 
Omgevingswet maakt basisgegevens rijker en daarbij alle processen die gebruik 

maken van basisinformatie beter/efficiënter. Hoe eerder de basisgegevens, zoals 

bijvoorbeeld de BAG, rechtstreeks wordt bijgewerkt met de actuele gegevens als 
gevolg van een verleende vergunning, des te sneller kan een nummerbeschikking 
worden verleend en kan andere basisgegevens zoals  in de Basisregistratie 
personen (BRP), de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en het 
Handelsregister (HR) worden geactualiseerd. 

 
Zonder optimaal gebruik te maken van basis- en kernregistraties ontstaat de situatie dat er 
binnen de gemeente Deventer wordt gewerkt met LEGO en FORMO: het lijkt op elkaar maar 
past niet. Slim gebruik van basisgegevens uit de  Basis- en kernregistraties vermindert de 
administratieve last voor  burgers en bedrijven; ze hoeven hun gegevens maar één keer af te 
geven en hebben landelijk op uniforme wijze toegang tot gegevens. Burgers en overheid 
spreken dan dezelfde taal. Hiermee wordt de dienstverlening verbeterd, een belangrijk 
verbeterdoel van de Omgevingswet. 
 

  



 

Analyse mogelijkheden en keuzes om zo goed mogelijk aan te 
kunnen sluiten bij de nieuwe werkwijze onder de 
Omgevingswet 
 
De Omgevingswet vraagt een nieuwe werkwijze. In deze context: om een nieuwe werkwijze 
omtrent datagebruik. Om keuzes te kunnen maken en de mogelijkheden te verkennen zijn 
analyses nodig. Om deze analyses te doen en inzicht te krijgen zodat de juiste keuzes kunnen 
worden gemaakt gaan wij uit van twee denkmodelllen/scenarios’s als uitersten. Hieronder zijn 
deze scenario’s nader toegelicht. Onze uiteindelijke opzet zal hoogstwaarschijnlijk een mix 
worden van de verschillende scenario’s.  
 
Uitwerking analyse via 2 scenario’s 
 
Scenario 1:  
Functiegebieden voor het Omgevingsplan bepalen en opnemen in de BGT.Hierbij wordt 
gekeken naar grotere functiegbieden in vergelijking met de huidge bestemmingsplannen. 
Mogelijk is hierbij een voordeel te behalen om logisch bij de BGT aan te sluiten en hier gebruik 
van te maken. Eventueel is de BGT in te zetten voor deze functiegbieden waardoor er zo min 
mogelijk informatie in een aparte RO laag hoeft te worden opgenomen. Dit zou weer beheer 
voordelen bieden. 
 

 
 
  



 

Scenario 2 omgevingsplan:  
In dit scenario is maximale integratie basisregistraties voorzien. Alle informatie over bepaald 
gebied via (ID) gebundeld vastleggen en toegankelijk maken voor gebruiker. Hierbij wordt heel 
veel informatie aangeboden. Aandachtspunt hierbij zijn de verschillen in de manier van 
registreren tussen de registraties en de verschillen tussen de feitelijk en juridische situatie. 
Hieronder wordt dit nader uiteengezet. Het beheer van een dergelijk plan lijkt complex. 
 

 
 
  



 

Analyse vraagstukken beter benutten basisregistraties: 
 
1. Basisregistratie Grootschalige Topografie versus Kadastrale kaart 
De omgevingsplannen worden gepresenteerd op de ondergrond van Basisregistratie  
Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).  
De huidige Bestemmingsplannen zijn gepresenteerd op de kadastrale kaart.  
Welke juridische situatie ontstaat er als de omgevingsregels worden toegekend aan de feitelijke 
situatie zoals zichtbaar in de BGT en BAG? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luchtfoto 2016 i.c.m. Kadastrale kaart (in gebruikname gemeentelijk eigendom) 

Vigerend bestemmingsplan gepresenteerd op Kadastrale kaart 

BGT feitelijke situatie (erf is vergroot t.o.v enkelbestemming wonen) 



 

2. Verschillende precisieklassen Kadastrale kaart en Basisregistratie Grootschalige 
Topografie. 

De kadastrale kaart kent verschillende precisieklasse (nauwkeurigheden) binnen de 
gemeentegrens. Deze komen voort uit de fusie met de gemeenten Diepenveen en Bathmen 
(zie onderstaande afbeelding). 

 
De BGT komt grotendeels voort uit de GBKN en luchtfoto katering 7,5cm. Hiermee heeft de 
BGT een gemiddelde nauwkeurheid 1cm (GPS terrestrisch)  tot 10-15cm (fotogrammetrisch). 
 

 

Feitelijke situatie BGT 

Luchtfoto 2016 in combinatie met Kadastrale kaart 



 

 
Hoe gaan we om met de verschillende precisieklasse tussen de Kadastrale kaart en de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)? 
 
 
3. Verschillen pand geometrie BGT en BAG 
Er is verschil in het vormen van pand-geometrie tussen de Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De mogelijkheden 
onderzoeken om pand geometrie eenduidig vast te leggen in de BGT? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BGT erven (witte vlakken) gevormd op basis van GBKN 
lijnen 

Gebouw Leeuwenbrug 85,  Deventer  

BGT, Situatie op maaiveld niveau  BAG, Situatie dakvlak  BGT, Feitelijke situatie maaiveldniveau  



 

4. Verschillende begripsdefinities van functies en functie indelingen binnen de 
basis- en kernregistraties.  

De BAG spreekt over  gebruiksdoel, de BGT spreekt over functionele gebieden en in het 
omgevingsplan wordt er gesproken over locatie functies kan dit niet eenduidger?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

BGT BAG 

Omgevingsplan 



 

 
5. Binnen de basisregistratie wordt er gebruik gemaakt van verschillende landelijke 

unieke ID’s voor bijvoorbeeld een pand. Kan dit niet éénduidger? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BGT 

WOZ 

BAG 



 

4 Projectorganisatie 

 
Opdrachtgever  
Opdrachtgever is Rick Keim, projectleider van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 
 
Projectleider 
De projectleider is Gijs Schulkes die tevens voorzitter is van de werkgroep Geodata onder het 
project bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. 
 
Projectdeelnemers 
De overige projectdeelnemers zijn gelijk aan de werkgroep Geodata met aanvulling van een  
Informatie adviseur en een extern adviseur (indien mogelijk). 
 
- Gijs Schulkes: projectleider BGT / Cad tekenaar 
- Ruud Middendorp: Gis analist / Cad tekenaar 
- Martijn Jansen: Informatie Adviseur  
- Janneke Veeneman: juridisch planoloog 
- Rick Keim: opdrachtgever/juridisch planoloog 
- adviseur vanuit de pilot 
 
Werkgroep Geodata 
- Gijs Schulkes: projectleider BGT / Cad tekenaar 
- Ruud Middendorp: Gis analist / Cad tekenaar  
- Janneke Veeneman: juridisch planoloog 
- adviseur vanuit de pilot 
  



 

5 Planning en middelen 

Planning 
Het opstellen van een grondgebiedsdekkend bestemmingsplan met verbrede reikwijdte doen wij 
gefaseerd. De eerste fase is het opstellen van een dergelijk bestemmingsplan voor het 
stedelijkgebied. De planning hiervoor is globaal: 
 

- medio 2016 tot medio 2017 > ontwikkeling ontwerp bestemmingsplan 
- medio 2017 tot medio 2018 > procedure tot vaststelling bestemmingsplan 

 
Deze planning betekent voor de onderhavige pilot dat wij vanaf heden tot tweede kwartaal 
analyseren en beslissingen gaan nemen over welke informatie uit de wettelijke basisregistraties 
voor ons experiment bestemmingsplan minimaal benodigd is. 
 
In 2018 gaan wij nader onderzoeken op welke wijze integratie kan plaatsvinden tussen dit 
bestemmingsplan en ons bestemmingsplan buitengebied. 
 
Voor deze pilot betekent dit het volgende: 

- Oktober/november: opstellen plan van aanpak 
- December:eerste analyse pilotgebieden 
- December/januari maken keuzes voor het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 
- Januari tot en met mei, uitvoeren analyses  
- Januari tot en met juni opstellen verbeeding 

 
Hierbij komt de werkgroep elke twee weken bij elkaar om de voortgang en acties te bespreken. 
De projectgroep komt één keer in de vier weken bij elkaar. 
 
Middelen 
 
De inzet van de werkgroep Geodata is begroot binnen het project ‘bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte’. Vanuit dit project wordt ook de extra gemeentelijke capaciteit geleverd vor 
de pilot. Een deel van deze extra inzet wordt door de gemeente ingezet, zoals de coördinatie 
van de pilot dmv de projectgroep. 
 
Extra ondersteuning en capacitieit voor de pilot 
De extra uren voor het uitvoeren van deze pilot en de op te leveren rapportages zijn niet 
begroot en hiervoor zullen extra middelen moeten worden ingebracht uit de pilotberoting.  
 
Qua extra ondersteuning is er het volgende nodig: 
-  een opsteller van de rapportages  
-  inzet van extra kenis en capaciteit voor de exttra uitgebreide analyses 
- deelname in de projectgroep van deze extra inzet. 
 
De uren voor deze extra ondersteuning wordt op 8 uur per week geschat gedurende de looptijd 
van de pilot. 
 
Viewer 
Uiteindelijk zullen de analyses van de basisregistraties voor de pilot en de verwerking van de 
data inut moeten zijn voor de verbeelding van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. De 
gemeente Deventer heeft geen gml viewer om deze verbeelding te analyseren en te 
beoordelen. Deze viewer zal moeten worden aangeschaft. De kosten hiervoor bedragen ca 
8000 euro.  



 

6 Rapportages en overleggen 

De projectgroep komt 1 keer per vier weken bij elkaar. Het verslag van dit overleg zal ook als 
voortgangsverslag/rapportage aan het ministerie worden gedeeld. 
Nadere afspraken zullen worden gemaakt over tussentijds overleg met het ministerie.  

7 Risico’s 

De voortgang van de pilot kent een aantal risico’s: 
- onvoldoende voortgang project bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 
- onvoldoende capaciteit beschikbaar bij pilot deelnemers en voor de pilot 
- geen technische mogelijkheden beschikbaar voor analyses, digitale beperkingen.  
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Bijlage 3:  Schematische weergave werkwijzen (losse bijlage) 
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