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1. INLEIDING NEDPLAN 3.4 

Met NedPlan biedt NedGraphics voor gemeenten en stedenbouwkundige bureaus 
een applicatie om ruimtelijke plannen te vervaardigen, beheren, controleren, 
muteren en publiceren. NedPlan is mede door de kennis en ervaringen van 
gebruikers ontwikkeld.  
 
NedPlan bevat een centrale project- en beheeromgeving. Vanuit deze omgeving 
kunnen verschillende onderdelen worden opgestart, waaronder de functionaliteit 
waarmee het RO Standaarden 2008 en 2012 GML-bestandF

1
  wordt ingelezen, 

opgebouwd, gevalideerd en bekeken. Tevens kunnen IMRO2006 bestanden en 
plancontouren worden ingelezen en geraadpleegd. 
 

1.1. De kenmerken van NedPlan 3.4 

 Conformeert zich aan RO Standaarden 2012Bestemmingsplannen, 
Gebiedsgerichte besluiten en Structuurvisies volgens RO Standaarden 2012 
en 2008 kunnen opgebouwd, gemuteerd en gecontroleerd worden. 

 Andere relevante plansoorten voor overheden (provincie en Rijk) en 
bestemmingsplannen volgens IMRO2006 kunnen geraadpleegd worden. 

 De verschillende ruimtelijke plannen kunnen gepubliceerd worden. 
Verschillende onderdelen in NedPlan zijn zelf configureerbaar. 

 Naast een administratief overzicht is er ook een grafisch overzicht met alle 
aanwezige plannen. 

 Bij controle van de plannen wordt gebruik gemaakt van een werklijst, waarin 
fouten en waarschuwingen worden bijgehouden. 

 Ieder plan heeft een eigen gespecificeerde legenda. 
 Functionaliteit voor digitaal ondertekenen, zowel voor een lokaal PKI 

certificaat als met behulp van websigning (Gemnet/Getronics). 
 
Het tekenen van het ruimtelijke plan wordt met een CAD-applicatie gedaan die 
wordt gestart vanuit NedPlan. 
 
De volgende CAD-applicaties kunnen in combinatie met NedPlan 3.4 gebruikt 
worden: 
 

 MicroStation V8i select series (32 bit) en MicroStation CONNECT (64 bit) 
 AutoCAD Map 2016, 2017, 2018 en 2019 (64 bit) 
 IGOS 8.0-8.6 (32 bit) 
 NedViewGIS (32 bit) 

 
De planobjecten met de IMRO attributen worden opgeslagen in een Oracle 
database.  

 
 Voor het muteren van de geometrie dient een aansluiting van een CAD-

applicatie aanwezig te zijn op NedPlan. Raadpleeg de applicatiebeheerder 
of neem contact op met NedGraphics.  
 
 
 
 

                                                
1 GML=Geography Markup Language 



1. Inleiding NedPlan 3.4   

  

1.2. NedPlan interface 

Het NedPlan scherm heeft standaard de volgende indeling: 
 

 
 

 
Rood    Venster objectrelaties 
Blauw    Attributen venster 
Oranje    Kaartvenster 
Groen    Navigatietools 
Roze    Legenda 
Zwart    Venster tabbladen 
 
In de handleiding zal gebruik worden gemaakt van de termen zoals benoemd in 
bovenstaande afbeelding. 
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2. INTRODUCTIE NEDPLAN 3.4 

Wanneer NedPlan opgestart wordt, zijn verschillende opties voor het gebruik van de 
applicatie aanwezig. In dit hoofdstuk komen deze opties aan bod. Alle menu’s en 
functies worden toegelicht. De toepassing van NedPlan volgt in de volgende 
hoofdstukken.  
 

2.1. Inloggen en starten 

NedPlan kan gestart worden door het NedPlan icoon te selecteren. Het inloggen in 
NedPlan geschiedt automatisch, door de Windows loginnaam en het wachtwoord, 
mits de gebruikersnaam bekend is in NedPlan. Is de gebruikersnaam niet bekend, 
dan is de standaard gebruiker ‘NedPlan’ actief. Deze gebruiker heeft standaard UalleU 
rechten.  
 
De gebruikersnaam is in te stellen onder het tabblad Applicatiebeheer, optie 
Gebruikersbeheer. Hiermee is ook bepaald welke rechten een gebruiker heeft in 
NedPlan. De autorisatie in NedPlan wordt door de applicatiebeheerder ingesteld en 
beheerd. De schermafbeeldingen kunnen afwijken met de afbeeldingen in deze 
handleiding. Dit is afhankelijk van de gebruikersgroep waar de gebruiker toe 
behoort. Voor de applicatiebeheerder is standaard het volgende scherm te zien: 
 

 
 
 
 
In de grijze balk boven aan het scherm wordt ‘geen instrument geopend’ 
weergegeven: dit is het hoofdvenster van NedPlan wanneer er nog geen instrument 
is geopend.  
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2.1.1. Webpagina weergeven in startscherm 

In bovenstaand voorbeeld is het startscherm leeg. Het is mogelijk om per gebruiker 
een eigen webpagina als achtergrond in het startscherm in te stellen. Dit kan via 
menu Bewerken  Applicatie Configuratie  Programma Venster  kan bij de URL 
het webadres worden weergegeven. 
 

 
 
 
Als een blanco scherm gewenst is, gelijk aan het eerder genoemde voorbeeld, moet 
about: blank ingevuld worden, zoals op de afbeelding hierboven. De 
veranderingen worden pas zichtbaar als NedPlan opnieuw opgestart wordt. 
Wanneer er niets wordt ingevuld in de balk, verschijnt een html-melding met “page 
cannot be displayed”. 
 
Daarnaast is het ook mogelijk om als applicatiebeheerder een standaard pagina in 
te stellen voor álle gebruikers. Deze webpagina vervangt de instellingen die de 
gebruiker heeft gemaakt. Deze pagina is in te stellen via Applicatiebeheer  
Systeemparameters  HtmlPage: 

 
 

2.1.2. Verwijzing naar handleiding invullen 

 
Bewerken  Applicatie Configuratie  Applicatie kan de verwijzing naar de 
handleiding worden ingevuld, om te gebruiken in het menu Help  Help Tonen.  
 
Optie: Acties starten met een enkele muisklik: Standaard staat het vinkje uit, acties 
starten daardoor met een dubbele muisklik. Door dit vinkje aan te zetten, starten 
acties met een enkele muisklik.  
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2.2. Instrument openen en instrument grafisch 
openen 

Het openen van een ruimtelijk instrument kan op de volgende twee manieren: 
Bestand  Instrument openen, of Bestand  Instrument grafisch openen.  
 

 
 
Wanneer gekozen wordt voor Instrument Openen, dan verschijnt een administratief 
venster met daarin alle ruimtelijke plannen die zijn geïmporteerd in NedPlan. De 
soorten ruimtelijke plannen zijn verdeeld over verschillende tabbladen, zie 
onderstaande afbeelding: 

 
Als een plan geselecteerd wordt kan het geopend worden door dubbel te klikken op 
de naam van het plan, door rechtermuisknop ‘Openen’ of door middel van de knop 
‘OK’. Het betreffende plan wordt vervolgens geopend, zie onderstaande afbeelding.  
 

 
 
De naam van het plan wordt getoond in de blauwe balk boven in het scherm.  
Het instrument kan gesloten worden met de optie Bestand  Instrument sluiten. 
NedPlan kan ook direct worden afgesloten door te kiezen voor Bestand  Afsluiten, 

of door te kiezen voor het kruisje  rechtsboven in het scherm.  
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2.3. Navigatietools 

De navigatietools zijn beschikbaar indien een instrument geopend is, bovenaan de 
grafische weergave van het instrument.  
 

 
 
De knoppen hebben betrekking op de digitale verbeelding van het geopende plan. 
Van links naar rechts zijn de opties als volgt: 
 

 Inzoomen: Zoomt in op de verbeelding 
 Uitzoomen: Zoomt uit op de verbeelding. 
 Verschuiven/Pannen: De verbeelding kan in elke gewenste richting 

verschoven worden. 
 Vorig aanzicht tonen: Het vorige scherm wordt opgeroepen. 
 Volgend aanzicht tonen: Het volgende scherm wordt opgeroepen. 
 Volledig uitzoomen: De hele verbeelding zoals dat binnen het kaartvenster 

past, wordt getoond. 
 Kaart verversen: het kaartvenster wordt ververst. 
 Nieuwe selectie (staat standaard aan): objecten binnen de verbeelding 

kunnen worden geselecteerd. 
 Selectie leegmaken: De bestaande selectie wordt opgeheven.  
 Dataset instelling: Venstereigenschappen worden geopend. 

 
 

 

2.4. Menubalk NedPlan verder uitgewerkt 

In de menubalk staan de volgende menuopties: 
 

 
 
 

 Bestand 
 Bewerken 
 Vensters 
 Help 

 
Indien geen instrument geopend wordt in de blauwe balk de tekst ‘geen instrument 
geopend’ weergegeven. Indien een instrument geopend is wordt de identificatie 
(NL.IMRO….) van dat instrument getoond. 
 



  2. Introductie Nedplan 3.4 

 

2.4.1. Bestand 

Onder Bestand  zijn de volgende menuopties aanwezig:  
 

 Nieuw Instrument: Als men zelf een plan aan wil maken. 
 Instrument openen…: Als men een plan wil openen uit een lijst van plannen. 
 Instrument grafisch openen…: als men een plan wil openen door het in een 

grafische kaart aan te klikken. 
 Instrument sluiten: Als men een plan wil afsluiten 
 Print: Als men een digitale print wil maken 
 Afsluiten: als men NedPlan wil sluiten. 

 

 
 
In de volgende subparagrafen worden de verschillende opties behandeld.  
 

2.4.1.1.Nieuw Instrument 

Een instrument wordt aangemaakt. De instrumentgegevens behorend bij een plan 
worden ingevuld. Een overzicht van kenmerken als type plan, dossiercode, 
bronbeheerder, planstatus wordt aangemaakt.  
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Kies eerst een plantype en klik op volgende… 

 

 
 
Vul vervolgens de meta-data in en klik dan op volgende… 
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Vul de juridische planstatus en de datum in. Bij vastgestelde plannen ook de naam 
van het vaststellingsbesluit en het betreffende besluitnummer (later nog te 
wijzigen). Klik hierna weer op volgende. 
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Vul hier minimaal de bronbeheerder (=gemeente), de codeerverantwoordelijke en 
de ondergrond in. Klik op Voltooien. 
 

 
 
Er wordt een melding aangegeven wat voor plan (in het kort) is aangemaakt. Wil je 
terug, klik dan op annuleren en pas informatie aan. Is het wel goed, klik dan op OK. 
 
 

 
 
Er wordt vervolgens bevestigd dat het plan (metadata) wordt opgeslagen. Geef OK 
en het plan wordt geopend. 
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Het geometriewindow is leeg, maar het plan is wel gevuld met metadata 
(instrumentgegevens). De kaart kan later met grafisch werken (MicroStation, 
AutoCadMap 3D, Igos of NedviewGIS) worden aangemaakt. 

 

2.4.1.2.Instrument Openen 

Met deze optie kan een instrument geopend worden vanuit een keuzelijst. 
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De lijst is verdeeld in: 
 

 Plannen (bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan) 
 Visies (gemeentelijke of provinciale structuurvisies), 
 Besluiten (omgevingsvergunning, exploitatieplan, beheersverordening, 

gerechtelijke uitspraak, voorbereidingsbesluit, aanwijzingsbesluit) 
 2006 plannen (bestemmingsplannen imro2006) – Alleen inlezen en bekijken 
 Plancontouren (contouren oudere plannen, plankaart in pdf)- Alleen inlezen 

en bekijken. Zelf maken onder PRPCP2008. Hieraan zijn door Geonovum 
wel voorwaarden verbonden. 

 

Let op: bepaalde Imro2008 plannen (bijvoorbeeld een voorbereidingsbesluit 
imro2008) zijn niet meer te maken, omdat dat volgens de wet en de Standaarden 
2012 niet meer mag. Deze zijn uitgegrijsd in NedPlan. 

 

2.4.1.3.Instrument Grafisch Openen 

Met deze optie kan een instrument grafisch geopend worden. Alle in de database 
aanwezige instrumenten worden grafisch getoond. 
 

 
 
Als er op een plangebied geklikt wordt, wordt het plan geopend. Als er op de 
priklocatie meerdere plannen liggen, krijgt men de keuze uit meerdere planlagen. 
Kies het plan waarin u wat wil bekijken of wijzigen. 
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2.4.1.4.Instrument Sluiten 

Met deze optie kan het geopende instrument gesloten worden. Het is niet mogelijk 
om twee instrumenten tegelijkertijd te openen. 
 
 

2.4.1.5.Print 

Met deze optie kan er een printopmaak gemaakt worden om een instrument uit te 
printen of te plotten.  
 

Deze optie voldoet niet aan de standaarden voor analoge verbeelding. Het maken 
van een analoge verbeelding is mogelijk met behulp van de CAD-koppeling met 
MicroStation, AutoCAD of IGOS. 

 
Er wordt altijd geprint wat momenteel in beeld staat met een legenda aan de 
linkerkant en het kaartscherm aan de rechterkant. Deze view is nog te berwerken. 
 

 
 
 

2.4.1.6.Afsluiten 

Met Afsluiten wordt de applicatie NedPlan afgesloten. 
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Tussen Print en Afsluiten staan de laatst geopende instrumenten vermeld. Door op 
de identificatie van het betreffende instrument te klikken, wordt het instrument 
geopend.  
 

2.4.2. Bewerken 

Onder Bewerken zijn de volgende menuopties aanwezig: 
 

 
 
In de volgende sub paragrafen worden de verschillende opties behandeld.  

 

2.4.2.1.Database connectie 

Met de Database connectie is zichtbaar welke database gekoppeld is aan NedPlan. 
Een beschrijving van het wijzigen hiervan is te vinden in de installatie- en 
configuratiehandleiding van NedPlan 3.4. Bij een standaard installatie is ingevuld: 
 

 Databasevoorziening (aangeraden: Oracle OLE DB) 
 Naam van de database  
 Gebruikersnaam  
 Wachtwoord 

 

2.4.2.2.Applicatie configuratie 

Met behulp van Applicatie configuratie worden instellingen gezet met betrekking tot 
het gebruik van configuratiebestanden. Het is mogelijk om een internetpagina in te 
vullen die, als er geen plan geopend is, wordt weergegeven als achtergrond. 
Opnieuw opstarten van NedPlan is nodig om deze wijzigingen door te voeren. 
Verder kan hier aangegeven worden of acties uitgevoerd moeten worden met een 
enkele muisklik (vinkje aan) of een dubbele muisklik (vinkje uit). Standaard 
ingesteld is dubbele muisklik.  
 

2.4.2.3.View configuratie 

Met behulp van deze optie kunnen alle instellingen bekeken en aangepast worden.  
Onder View configuratie  Selectie is het bijvoorbeeld mogelijk de selectiekleur te 
veranderen. De standaardinstelling is selectiekleur lichtblauw. 
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2.4.2.4.Ga naar object 

Met behulp van deze optie kan eenvoudig een planobjectF

2
F geïdentificeerd worden. 

Typ een planobject identificatie in (het unieke objectnummer in de database) en in 
de digitale verbeelding wordt het betreffende object geselecteerd. 
Deze functie is met name handig als er foutmeldingen verschijnen na de 
automatische controles in de werklijst of na het importeren of exporteren van het 
GML-bestand. 
 

2.4.2.5.Ga naar positie 

De x- en y-coördinaten kunnen worden ingevuld. De opgegeven plaats wordt 
geselecteerd in het digitale verbeeldingvenster. 
 

2.4.2.6. Ga naar adres 

Binnen NedPlan kan voortaan ook op adres gezocht worden binnen de digitale 
verbeelding. Onder ‘Bewerken’  is de functionaliteit  ‘Ga naar adres’ toegevoegd. 
Hiermee kunt u eenvoudig zoeken naar een adres op de verbeelding.  
Geef het adres en vervolgens de plaatsnaam op. Vervolgens wordt er ingezoomd 
op het opgegeven adres.  
 

 
 

 
 

Let op: Voor de werking van deze functie dient wel de wfs laag 
Inspireadressen van het nationaal georegister ingesteld te zijn! 

 

2.4.3. Vensters 

Vensters biedt de mogelijkheid een aantal vensters aan, dan wel uit te zetten. 
 
Onder Vensters zijn de volgende menuopties aanwezig: 
 

                                                
2 Conform de RO Standaarden 2012 zijn er een drietal groepen objecttypen te onderscheiden, namelijk 
plangebied, bestemmingsvlak en aanduiding. Alle IMRO planobjecten zijn altijd vlakken met de 
bijbehorende administratieve gegevens, met uitzondering van de aanduiding figuur. 
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 Taken: (standaard aan) deze optie zorgt er voor dat de taakbalk (onder in het 
scherm) zichtbaar is.  

 Legenda: (standaard aan) deze optie zorgt er voor dat de legenda (rechts in 
het scherm) zichtbaar is.  

 Werklijst: (standaard aan) hierin toont NedPlan eventuele fouten en 
waarschuwingen na het automatisch controleren van een instrument. 

 Project openen: als deze optie wordt aangevinkt, worden de projectgegevens 
in een kolom weergegeven.  

 Object relaties: (standaard aan) deze optie zorgt ervoor dat het venster 
‘object relaties’  wordt getoond.  

 Eigenschappen Imro objecten: (standaard aan) zorgt er voor dat het venster 
‘attribuutgegevens’ wordt getoond.  

 Plantekst: standaard aan indien ‘IMROPT2012’ aangevinkt is. Deze optie zorgt 
er voor dat het plantekstvenster weergegeven wordt.  

 Eigenschappen Annotaties: Voegt een extra kolom toe waarmee 
eigenschappen van de annotaties in te stellen zijn.  

 Status regel: (standaard aan) deze optie zorgt er voor dat de statusregel 
tussen de digitale verbeelding en de taakbalk zichtbaar. In deze statusregel 
staan de x,y coördinaten weergegeven, de optie Toon objectinformatie en 
de laatst uitgevoerde functie/taak. 

 Wissel Grafisch/Html venster: met deze optie is het mogelijk te wisselen 
tussen de grafische weergave van het plan en het startvenster met 
ingestelde HTML-pagina.  

 

2.4.4. Menu Help 

Onder Help zijn vier opties aanwezig: 
 

 
 

 Help tonen: geeft de mogelijkheid om digitaal de gebruikershandleiding te 
lezen. 

 Benchmark display: geeft de mogelijkheid om de snelheid e.d. van NedPlan 
op het systeem te meten. Hieruit volgt een klein benchmarkrapport. 

 Info NedPlan:  toont de NedPlan versie.  
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 Helpdeskportal: Via deze link wordt de ingang naar de ‘Helpdesk Portal’ direct 
door uw browser geopend.   

 

 
 

2.5. Taken 

In het menu Taken, zijn standaard de volgende tabbladen zichtbaar (indien een 
project geopend is): 
 

 Instrumentgegevens 
 Objecten 
 Dezta koppeling (optioneel in te richten) 
 Grafisch werken of naam CAD Applicatie (inrichten wanneer er een koppeling 

met CAD is) 
 Uitwisseling  
 Applicatiebeheer  

 

 
 
 
De functies van de taken in de verschillende tabbladen worden in de volgende 
paragrafen uitgebreid toegelicht. 
 

 NB. De aanwezigheid van functies op de verschillende tabbladen is in te 
stellen door een applicatiebeheerder. 

 
 Het tabblad Applicatiebeheer is standaard alleen zichtbaar voor gebruikers uit die deel 

uit maken van de groep ‘applicatiebeheer’.  
 

2.5.1. Instrumentgegevens 

In het tabblad Instrumentgegevens zijn de volgende opties aanwezig:  
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2.5.1.1.Instrumentgegevens 

 
De plangegevens, statusgegevens en digitale verbeeldingsgegevens van het 
geopende instrument worden getoond en kunnen hier ook worden aangepast. De 
niet-aanpasbare delen zijn uitgegrijsd. Deze kunnen alleen in de gml ge-edit 
worden. 
 

2.5.1.2.Toon projectpaden  

Hierin worden de zoekpaden naar het geleideformulier, de gml’s de regels en de 
logbestanden zichtbaar. Hier is te zien waar deze op het systeem of de server 
staan, en vanuit deze optie kunnen ook de bijbehorende mappen geopend worden, 

door de puntjes  achter de maplocatie te selecteren.  
 

 
 

Indien de toets  uitgegrijsd is, is de map niet aanwezig. In de desbetreffende 
balk wordt ook aangegeven ‘map bestaat niet’.  
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2.5.1.3.Plan naar GML exporteren 

 
Met deze functie kan het geopende instrument worden geëxporteerd naar GML. 
Wijzigingen die gemaakt worden in een instrument worden automatisch opgeslagen 
in de database. Pas als het plan naar GML geëxporteerd wordt, wordt het gml-
bestand aangepast. Als in de statusbalk de melding ‘succes’ wordt weergegeven, is 
het gml-bestand succesvol geëxporteerd.  
Indien er ‘waarschuwingen’ staat, is er een export gemaakt, maar worden in het 
logbestand waarschuwingen weergegeven.  
Indien de melding ‘gestopt door fout’ verschijnt, is er geen gml-bestand 
geëxporteerd. In het logbestand is weergegeven waarom het niet mogelijk is een 
gml export te maken.  
 

2.5.1.4.Valideren 

Dit is een rechstreekse  link naar de online planvalidatie van 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Link buitenom: http://validator.ruimtelijkeplannen.nl/validator/validator/ 

 

2.5.1.5.Geleideformulier 

 
Met deze functie wordt er automatisch een geleideformulier gegenereerd met de bij 
het instrument horende bestanden en metadata (bovenaan). Hierbij hoort ook het 
bestand van het geleideformulier zelf. De bestanden zijn onderdelen, maar er 
komen ook supplementen voor. Dit zijn hulpbestanden, zoals opmaakbestanden en 
indexen. 
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2.5.1.6. Publiceren wizard 

Om het publicatieproces inzichtelijker te maken zijn de publicatie stappen en de 
daarbij behorende functionaliteiten gevangen in één dialoog en geordend volgens een 
logische volgorde. 
 

 
 

  

2.5.1.7. Excelsheetgenerator 

Een functie die nog te configureren is, is de excelsheetgenerator. Deze functie 
maakt van planhistorie, plannen in het manifest en plannen in de database (minus 
manifest) een lijst in Excel. Hiermee heeft u een mooi overzicht welke plannen 
gepubliceerd zijn en welke nog overig in de database zitten. In het kader van 
rapporteren en opschonen van de planvoorraad is dit een handige tool die daarbij 
kan helpen. 
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Hier een voorbeeld van oude plannen die wellicht opgeschoond kunnen worden. Bovenaan is 
met de pijltjes te selecteren op bijvoorbeeld alfabet. 
 

2.5.2. Objecten 

Het tabblad Objecten is alleen van toepassing bij een bestemmingsplan. Bij een 
gebiedsgericht besluit en een structuurvisie kan het tabblad niet worden gebruikt. 
 
In het tabblad Objecten zijn de volgende opties aanwezig: 
 

 
 

2.5.2.1.Objectbeheer  

In objectbeheer is zichtbaar welke objecten (enkelbestemmingen, 
dubbelbestemmingen en aanduidingen) er in een type bestemmingsplan 
voorkomen. Het is ook mogelijk om in objectbeheer de verwijzingen naar de regels 
aan te geven.  
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In objectbeheer kunnen objecten worden toegevoegd of verwijderd. Daarnaast kan 
de lijst met objecten worden geëxporteerd of geïmporteerd.  
 

Objectbeheer is niet van toepassing voor gebiedsgerichte besluiten en 
structuurvisies, omdat deze bestaan uit vorm-vrije objecten. 

 
 
 
 

2.5.2.2.Verwijzingen controleren 

Onder deze functie vallen de opties verwijzingen controleren, automatisch 
verwijzingen maken en automatisch labels plaatsen. Deze opties staan ook 
afzonderlijk in het tabblad vermeld. Bij Renvooi kun je na een import uit een CAD 
systeem de legenda en renvooi toevoegen (correcte objecten en kleuren). 
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2.5.3. Dezta koppeling 

Deze koppeling is alleen van toepassing als DeztaPlan gebruikt wordt voor het 
genereren van regels met de bijbehorende opmaak.  
In het tabblad Dezta koppeling staan de volgende opties: 
 

 Dezta documenten importeren 
 Dezta documenten bijwerken 
 Dezta configuratie 

 
 

 
 
 
De werkwijze voor het koppelen van Dezta teksten aan bestemmingen of 
aanduidingen in NedPlan staat hieronder uitgewerkt. 
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2.5.3.1.Dezta Configuratie 

Ga naar Dezta koppeling  Dezta configuratie. Vink de optie ‘de Dezta koppeling 
gebruiken’ aan. Blader naar het Dezta link bestand en daarna naar de map voor 
Dezta artikelen. Kies vervolgens ‘OK’, de Dezta configuratie wordt gesloten.  
 

 
 

2.5.3.2.Dezta documenten importeren 

Ga vervolgens naar Dezta koppeling  Dezta documenten importeren. De link die 
bij Dezta configuratie is ingevuld wordt hier over genomen. Klik vervolgens op 
’Importeren’.  
 

 
 
De melding ‘Het bestand met de Dezta links is succesvol geïmporteerd’ verschijnt. 
Kies ‘Afsluiten’.  
 
In Objecten  Objectbeheer is het mogelijk de objecten te voorzien van 
bijbehorend artikel. 
 

Selecteer een object dat nog van een artikel voorzien moeten worden. Kies  
naast ‘Verwijzing naar’. Onderstaand scherm verschijnt: 
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Als het artikel is geselecteerd, wordt de verwijzing ingevuld, zie onderstaand 
scherm.  
 

 
 

Met  kan het gekoppelde artikel worden bekeken.   
 

Per objectsoort moet een artikel afzonderlijk worden gekoppeld.  
 

2.5.3.3.Dezta documenten bijwerken 

Een Dezta bestand kan ook worden bijgewerkt. NedPlan controleert hierbij of de 
geïmporteerde artikelen gekoppeld zijn aan de planobjecten. Hiervoor is Dezta 
Koppeling  Dezta documenten bijwerken bedoeld. 
 
Bij het publiceren van het plan worden de gebruikte artikelen automatisch door 
NedPlan gekopieerd vanuit de Dezta uitvoer map naar de projectmap van het 
betreffende plan.  
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2.5.4. Grafisch werken 

In het tabblad Grafisch werken kunnen verschillende opties aanwezig zijn met 
betrekking tot het grafisch werken met IGOS/NedView, AutoCAD en/of MicroStation.  
De weergave kan afwijken van de weergave in onderstaande afbeelding: 
 

 
In elk geval aanwezig zijn de opties: 

 Selectie kader plaatsen 
 Uitchecken/export 
 Autocad/MicroStation/Igos/NedviewGIS 
 Inchecken/import 
 Analoge verbeelding/Plot 

 

2.5.4.1.Selectiekader plaatsen 

Hiermee is het mogelijk een kader te plaatsen om een gedeelte van de kaart uit te 
checken naar de CAD Applicatie.  

 
Na het trekken van het kader 9linksboven naar rechtsonder) ziet men in de 
statusbalk dat er een kader geselecteerd is. 
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Bij een andere melding is de actie mislukt. 
 

2.5.4.2.Selectie uitchecken/export 

Door middel van ‘selectie uitchecken’  of ‘Export’ wordt het geselecteerde gedeelte 
van het plan geëxporteerd naar een XML bestand, dat ingelezen wordt in de CAD 
applicatie.  
 
Er wordt onder water van een gml een xml bestand gemaakt. Men kan in het 
logbestand nakijken of de verwerking van de export goed is verlopen. Een 
voorbeeld: 
 
-I- |-------------------------------------------------------------------------- 

-I- |Programma informatie 

-I- |  2016-07-26 14:42:29 

-I- |  ImroMutXml versie: 3.4.0.0 

-I- |  C:\apps\NedPlan 3.4\ImroMutXml.exe 

-I- |    -L c:\NedPlan\projecten\NL.IMRO.0738.BP7011-ON01\imr_uit_1.log 

-I- |    -o c:\NedPlan\projecten\NL.IMRO.0738.BP7011-ON01\imr_uit_1.xml 

-I- |-------------------------------------------------------------------------- 

-I- ImroMutXml versie: 3.4.0.0 exporteren 

-I- Start op: 2016-07-26 14:42:29 

 

 

 

 

-I- | IMRO plan informatie 

-I- |-------------------------------------------------------------------------- 

-I- | plan_status_kaart_id: 1 

-I- |        identificatie: NL.IMRO.0738.BP7011-ON01 

-I- |                 naam: Herziening Markt 60 

-I- |                 norm: IMRO2012 PRBP2012 

-I- |-------------------------------------------------------------------------- 

-I- Start exporteren bestand : c:\NedPlan\projecten\NL.IMRO.0738.BP7011-ON01\imr_uit_1.xml 

-I- PUNT_TOLERANTIE          : 0.0005 m 

-I- Selectie info            : GebruikerMutatie: NEDPLAN DatumMutatie: 2016-07-26 

-I- Selectie window          : 137226.000 418538.000  137281.000 418574.000 

-I- database records   = 5 

-I- xml Vlak Objecten  = 5 

-I- xml Kenpunten      = 3 

-I- xml Grenzen        = 1 

-I- xml Matrixsymbolen = 1 

-I- xml Labels         = 2 

-I- Verwerking succesvol 
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2.5.4.3.CAD applicatie(s) 

De CAD applicatie kan vanuit NedPlan worden opgestart3
F. Hier is Autocad Map 3D 

2014 gestart. 
 

 

  
In elk CAD pakket zijn speciaal voor NedPlan eigen tekentools opgenomen om 
plannen te kunnen tekenen. Er is een splitsing gemaakt tussen plansoorten 
bestemmingsplan, besluit en visie. 
 

Let op: In elk CAD pakket ziet men de analoge verbeelding. Deze kan 
afwijken van de digitale verbeelding in NedPlan. 

 
Hier ook een voorbeeld gemaakt met MicroStation v8i : 
 

 
 
 

                                                
3 Keuze uit MicroStation V8i en CONNECT, AutoCAD Map 2014, 2015, 2016 en 2017 (64 bit) 
en IGOS 8.0-8.3 (32 bit) 
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2.5.4.4.Selectie inchecken 

Na het tekenen of muteren van een plan in de CAD applicatie moet de selectie 
worden ingecheckt in NedPlan met behulp van de functie ‘selectie inchecken’.  De 
aanpassingen worden dan in Nedplan opgenomen. 
 

2.5.5. Applicatiebeheer 

In het tabblad Applicatiebeheer zijn de volgende opties aanwezig: 
 

 Nedplan configuratie 
 Environment 
 Systeemparameters 
 Groepbeheer 
 Gebruikerbeheer 

 
 

 
 
 

2.5.5.1.NedPlan configuratie 

Met deze functionaliteit is het mogelijk tabbladen en opties binnen tabbladen toe te 
voegen, te verwijderen, onzichtbaar te maken, andere iconen te selecteren en aan 
te geven welke gebruikersgroep welke functionaliteit kan zien.  
 



2. Introductie NedPlan 3.4   

  

 
 
Dit kan ingesteld worden per plantype. Zie verder de installatie- en  
configuratiehandleiding. 
 

2.5.5.2.Environment 

Instellingen voor ‘Grafisch werken’ staan hier ingesteld. Ook dit wordt verder 
uitgewerkt in de installatie- en configuratiehandleiding.  
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2.5.5.3.Systeemparameters 

Instellingen, paden, cbs-code en validatieschema zijn hier terug te vinden. Als de 
cbs-code hier is ingesteld dan wordt deze bij het openen van een instrument 
zichtbaar: ‘toon alleen instrumenten van …F

4
F ‘  

 

 
 
Zie verder de installatie- en configuratiehandleiding. 

 

                                                
4 De gemeente welke bij de betreffende cbs-code hoort.  
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2.5.5.4.Groepbeheer 

Hier is in te stellen welke groep welke rechten heeft.  
 

 

2.5.5.5.Gebruikerbeheer 

Hier kunnen gebruikers worden toegevoegd, en kan worden aangegeven welke 
gebruiker bij welke groep behoort.  
 

 
 
Hier is de gebruiker NEDPLAN lid van de groep Applicatiebeheer, Ondertekenen en 
van de groep Muteren CAD. Deze kunnen verschillende functies omvatten. 
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2.6. Werklijst 

 
 
De werklijst staat linksonderin NedPlan onder de taakbalk. De werklijst wordt gevuld 
door de functies: 
 

 Objecten verwijzingen controleren 
 Objecten  automatisch verwijzingen maken  en  
 Objecten  automatisch labels plaatsen. Door op verversen  te klikken, 

wordt de werklijst ververst. 
 

 
 
Alle meldingen in de werklijst kunnen met ‘Ctrl + A’ worden geselecteerd. 
 

  
 
Vervolgens kunnen de geselecteerde meldingen gemarkeerd worden, of verwijderd 
worden: 

 Van: “Afgehandelde meldingen verwijderen” naar: “Gemarkeerde 
meldingen verwijderen” 

 

 Van: “Geselecteerde meldingen afhandelen” naar: “Markering 
geselecteerde meldingen Afhandelen”.  
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2.7. Rechtermuisknop in het kaartvenster 

In de verbeelding zijn verschillende opties aanwezig. In deze paragraaf worden de 
opties beschreven. Klik met de rechtermuisknop in het kaartvenster, onderstaand 
scherm verschijnt. 
 

 
 
De volgende opties verschijnen:  
 

 Selecteer element  
Deze optie is alleen aanwezig indien met de rechtermuisknop geklikt 
wordt in de kaart en maakt het mogelijk het element te selecteren.  

 
 Verversen 

Deze functie is voor om het kaartbeeld te vernieuwen. 
 

 Beeld  
Het is met de optie ‘Beeld’ mogelijk om de weergave van vlakken, 
lijnen, teksten en symbolen aan of uit te zetten. Daarnaast is het ook 
mogelijk om in te zoomen, uit te zoomen, het kaartbeeld te 
verschuiven, rotatie in te stellen of op te heffen of om naar het vorige 
of volgende aanzicht te gaan.  

 
 Selectie  

De functie ‘Selectie’ kan gebruikt worden om een object te selecteren, 
een object toe te voegen aan een selectie, te verwijderen uit een 
selectie of om de selectie leeg te maken. Daarnaast kan aangevinkt 
worden om te selecteren binnen een rechthoek (standaard aan) of om 
te selecteren met doorprikken (standaard aan).  

 
 Venster eigenschappen  

Met de functie ‘Venstereigenschappen’ kan de weergave van de 
verbeelding in NedPlan aangepast worden.  

 
 Meten 

Meten kan gebruikt worden om de lengte tussen twee punten, de 
lengte van een lijn, de omtrek en de oppervlakte te berekenen. 
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2.7.1. Beeld 

Bij de optie Beeld onder de rechtermuisknop zijn de volgende functies opgenomen.  
 

 
 
De functies Vlakken, Lijnen, Teksten en Symbolen bieden de mogelijkheid om de 
gegevens zichtbaar dan wel onzichtbaar te maken. De functies vlakken, lijnen, 
teksten en symbolen blijven wel opgenomen in database en gml-bestand, maar 
worden op dat moment niet weergegeven.  
 
De functies Zoomin/Zoomuit kunnen gebruikt worden om in of uit te zoomen op de 
kaart. Met Verschuiven kan het kaartbeeld verschoven worden.  
Bij de functie Volledig uitzoomen wordt de digitale verbeelding met maximale 
afmetingen in het kaartvenster geplaatst.  
Met Roteren kan beeld linksom of rechtsom gedraaid worden. Met de functies Vorig 
aanzicht en Volgend aanzicht kan naar het vorige of volgende aanzicht gegaan 
worden. 
 

2.7.2. Selectie 

Bij de optie Selectie onder de rechtermuisknop zijn de volgende functies 
opgenomen.  
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Het doel van deze functie is het selecteren van één of meerdere objecten. Hiermee 
kunnen objectgegevens worden opgevraagd. 
 
Standaard staat Nieuwe selectie aan. Eigenschappen koppelen, Coderingen naar 
grenzen en Coderingen naar centroides zijn niet van toepassing. Met Toevoegen 
aan selectie en Verwijderen uit selectie kunnen items toegevoegd worden aan een 
selectie of verwijderd worden uit een bestaande selectie. Leegmaken selectie wil 
zeggen dat de bestaande selectie gedeselecteerd wordt. 
Daarnaast zijn de opties Selecteren binnen rechthoek en Selecteren met 
doorprikken aanwezig. Deze opties staan standaard aan.  
 
Selecteren binnen rechthoek maakt het mogelijk om een selectie binnen een 
rechthoek te maken, Selecteren met doorprikken zorgt er voor dat met één muisklik 
in de kaart door alle over elkaar gelegen lagen heen geprikt kan worden.  
 

2.7.3. Venstereigenschappen 

Eén van de opties, indien met de rechtermuisknop in het kaartvenster geklikt wordt, 
is Venstereigenschappen. Deze optie geeft, indien een instrument geopend is, de 
informatie zoals weergegeven in onderstaande subparagrafen. 
 

2.7.3.1.Tabblad Algemeen 

Bij de opties View filter en Selectie filter staat standaard niets ingevuld. Het is 
mogelijk om hier een filter in te stellen voor het bekijken en selecteren van de 
ruimtelijke plannen. 
 

De presentatie in de legenda is gedefinieerd bij Presentatie. Dit is bij een 2008 
bestemmingsplan de verwijzing naar de presentatiebestanden van de PRBP2008, bij 
een 2012 bestemmingsplan de verwijzing naar de presentatiebestanden van de 
PRBP2012, bij een 2008 gebiedsgericht besluit naar PRGB2008, bij een 2012 
gebiedsgericht besluit naar PRGB2012, bij een 2008 (gemeentelijke) structuurvisie 
PRgSV2008 en bij een 2012 (gemeentelijke) structuurvisie PRgSV2012. 
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Door Bewerken  te selecteren verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 
In dit scherm is de presentatie van legendaonderdelen aanwezig. Alleen de items 
die daadwerkelijk in het geopende plan voorkomen worden getoond.   
 

2.7.3.2.Tabblad Databron 

Standaard worden in dit tabblad de objecten geladen die samen het ruimtelijk plan 
vormen. Het is mogelijk om bestanden toe te voegen via ‘Toevoegen bestand’ voor 
het raadplegen van bijvoorbeeld de ondergrond bij het plan. Standaard staan alle 
objecten op ‘Actief’ en ‘Zichtbaar’. De plangrens staat standaard op alleen 
‘Zichtbaar’. Als objecten uitgevinkt worden zijn deze niet zichtbaar in het 
kaartvenster. Wanneer een laag ‘Actief’ is kan deze worden geselecteerd in het 
kaarvenster. Wanneer deze alleen ‘zichtbaar’ is, is dat niet mogelijk.  
Als objecten worden uitgevinkt, blijven de gegevens wel opgenomen in het gml-
bestand.  
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Als ‘Toevoegen bestand’ wordt geselecteerd, opent de verkenner. Bestanden met 
als extensie *.des of *.shp kunnen worden geselecteerd en toegevoegd als 
ondergrond.  
 
Als ‘Toevoegen databron’ wordt geselecteerd, verschijnt onderstaand scherm: 
 

 
 
Hiermee kan GDM dataset (uit IGOS of NedView) worden toegevoegd als referentie 
in de kaart. Ook kunnen op deze manier WMS, WFS en WMTS lagen worden 
toegevoegd, mits geconfigureerd. 

 

2.7.3.3.Tabblad Achtergrond 

Het tabblad ‘Achtergrond’ biedt de mogelijkheid om rasters toe te voegen, zoals 
luchtfoto’s. Dit kan door ‘Toevoegen’ te selecteren, en vervolgens te browsen naar 
het bestand (of de bestanden).  
 
Onder ‘Algemene instelling’ kan de achtergrond kleur in NedPlan gewijzigd worden. 
De achtergrondkleur is standaard wit.  
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2.7.3.4.Tabblad Symbolen 

Extra symboolbestanden (.sym bestanden) kunnen hier geladen worden voor het 
visualiseren van de symbolen op de analoge verbeelding. Standaard is dit venster 
leeg. Door te kiezen voor ‘Toevoegen’ kan een bestand worden geselecteerd. Hierop 
opent de verkenner op de locatie waar de symboolbestanden moeten staan. 
 

 
 
 

2.7.4. Meten 

Via de optie menu ‘Meten’ is het mogelijk hoeken, afstanden, oppervlakten en 
omtrekken te meten.  
 

 
 

De meetresultaten geven een indicatie van de werkelijke waarden; er dient bij het 
interpreteren van meetgegevens rekening gehouden te worden met een 
foutenmarge.  
 

Maak bij het meten zoveel mogelijk gebruik van de “snappunten” om de 
nauwkeurigheid te vergroten. Snappunten zijn bestaande punten en bevinden zich 
bij lijnen, cirkels en curves aan het begin-, eind-, tussen- of middenpunt. Bij teksten 
en symbolen is het snappunt het plaatsingspunt. 
Een snappunt wordt weergegeven met een blauw vierkantje. Snappunten kunnen 
worden ingesteld door eerst te kiezen voor de meetfunctionaliteit en vervolgens 
nogmaals met de rechtermuisknop te klikken in het kaartvenster. 
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Door te kiezen voor ‘Selecteer snapinstelling’ verschijnt onderstaand scherm, waar 
snappunten ingesteld kunnen worden.  
 

 
 

Het is, om bestaande lijnen te volgen in de kaart, voldoende om ‘eindpunt’ aan te 
vinken.  
 

Als de meetfunctionaliteit actief is, geeft NedPlan de ‘opdracht’ weer in de taakbalk, 
zie (bijvoorbeeld) onderstaande afbeelding:  
 

 
 
In deze zelfde taakbalk wordt ook de uitkomst van het meten weergegeven. 
De volgende meetfuncties zijn aanwezig in NedPlan: 

 
 Hoek 

Met de optie Hoek kan op de hoek tussen drie punten worden gemeten 
 

 
 

 Afstand  
Met de optie Afstand kan de afstand tussen twee of meer punten 
gemeten worden. 

 



  2. Introductie Nedplan 3.4 

 

 
 

 Punt opvragen  
Met de optie Punt opvragen is het mogelijk om een coördinaat te meten 
van een willekeurig punt in de verbeelding. De waarde van deze meting 
wordt opgeslagen in een tijdelijke buffer en weergegeven in de 
taakbalk. 

 

 
 

 Oppervlakte  
Met de optie Oppervlakte is het mogelijk:  
De oppervlakte en de omtrek van een vlak tussen drie of meer – door 
de gebruiker op te geven – punten te meten. 

 

2.8. Objectrelaties 

Als in het kaartvenster een object geselecteerd wordt, verschijnt – als er meerdere 
lagen over elkaar heen liggen, een pop-up scherm, met daarin de lagen die op het 
geselecteerde punt aanwezig zijn, weergegeven.  
 

 
 
Door een keuze te maken uit een bepaalde laag, wordt deze laag weergegeven in 
de kolom objectrelaties.  
 
Wordt bijvoorbeeld de laag enkelbestemming gekozen, dan zijn de andere, aan de 
enkelbestemming gerelateerde objecten, ook zichtbaar in de kolom ‘objectrelaties’.  
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Wordt bijvoorbeeld de gebiedsaanduiding gekozen (die geen directe relaties heeft 
met de andere objecten in bovenstaand voorbeeld), dan worden de overige 
objecten niet weergegeven.  
 

 
 
In bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat de naam van het geselecteerde object 
wordt weergegeven, gevolgd door alle aan het geselecteerde object gerelateerde 
objecten.  
 
De kolom ‘Objectrelaties’ biedt de mogelijkheid om labels/annotaties te 
(ver)plaatsen.  
 

 
 

 Plaatsen annotatie 

 Plaatsen annotatie met aanhaallijn. Zet een punt in het vlak waar de  
 aanhaallijn moet starten, gevolgd door een punt buiten het vlak waar de  
 annotatie geplaatst moet worden 

 Verplaatsen annotatie. Let op: alleen actief indien ‘label’ geselecteerd is  
 in ‘object relaties’ 

 Verwijder annotatie. Indien het de enige annotatie in een object is, volgt  
 een waarschuwing 

 

 Actie afbreken 

 Zoom selectie  
 

2.8.1. Rechtermuisknop in kolom ‘objectrelaties’ 

In de kolom objectrelaties is het mogelijk om items te selecteren met de 
rechtermuisknop. Onderstaand scherm verschijnt.  
 
Afhankelijk van welk objectsoort is geselecteerd, zijn items al dan niet uitgegrijsd.  
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 Bouwvlak afleiden: op basis van de geometrie van het geselecteerde 
object, een bouwvlak afleiden. Dit bouwvlak heeft dan een relatie met 
het geselecteerde object.  

 

 Functieaanduiding afleiden: op basis van de geometrie van het 
geselecteerde object een functieaanduiding afleiden. Deze aanduiding 
heeft dan een relatie met het geselecteerde object.  

 

 Bouwaanduiding afleiden: op basis van de geometrie van het 
geselecteerde object een bouwaanduiding afleiden. Deze aanduiding 
heeft dan een relatie met het geselecteerde object.  

 

 Maatvoering afleiden: op basis van de geometrie van het geselecteerde 
object een maatvoering afleiden. Deze maatvoering heeft dan een 
relatie met het geselecteerde object.  

 

 Gebiedsaanduiding afleiden: op basis van de geometrie van het 
geselecteerde object een gebiedsaanduiding afleiden. Deze 
gebiedsaanduiding heeft dan een relatie met het geselecteerde vlak.  

 

 Verwijder object: met deze optie is het mogelijk om een object te 
verwijderen uit het plan.  

 

 Verwijzing aanbrengen: deze optie kan gebruikt worden om een 
verwijzing aan te brengen met een ander object, zoals een bouwvlak.  

 

 Verwijzing verwijderen: deze optie kan gebruikt worden om een 
bestaande verwijzing te verwijderen.  

 

 Soort wijzigen: kan gebruikt worden voor het wijzigen van een 
objectsoort.  

 

 Plaats annotatie: biedt de mogelijkheid om een object van een label te 
voorzien 

 

 Kopieer bestaande geometrie: deze optie kan gebruikt worden om op 
basis van de bestaande geometrie een kopie te maken. In tegenstelling 
tot afleiden, dat alleen mogelijk is indien de standaarden deze 
mogelijkheid bieden, kan kopiëren ook worden gebruikt als objecten 
géén relatie met elkaar (mogen) hebben.  
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2.9. Eigenschappen IMRO objecten/PRBP 

 
In de kolom  ‘PRBP2008/2012’ worden de eigenschappen en attributen van het 
geselecteerde object getoond.  
 

 
 

 Naam: naam van het object. 
 

 Hoofdgroep: hoofdgroep van het object (alleen van toepassing indien een 
enkelbestemming is geselecteerd).  

 
 Label: het bij het object behorende label. 

 
 Artikelnummer: artikelnummer van het bijbehorende artikel (alleen in geval 

van enkelbestemming, dubbelbestemming en gebiedsaanduiding). 
 

 Verwijzing: De verwijzing naar het bijbehorende artikel. Deze is te openen 
door dubbel te klikken op het woord ‘verwijzing’. 

 
 Typetekst: het teksttype is hier ‘Regels’ (voorheen: voorschriften). 

 
 Objectgerichte tekst: koppeling naar objectgerichte tekst 

 
 Oppervlakte: De oppervlakte van het geselecteerde object in m2.  

 
 Let op: Het aantal objecten in deze kolom varieert, afhankelijk van het 

geselecteerde object.  
 

De kolom ‘PRBP2008’/’PRBP2012’ biedt de daarnaast nog een aantal 
mogelijkheden: 

 

 
 
 

 Categorie; indien de lijst is ingeklapt, kan deze met behulp ‘categorie’  
 uitgeklapt worden.  

 Alfabetisch (uitgegrijsd). 

 Doorvoeren; indien de naam van een object is aangepast. 

 Terugstellen; om de naam van het object terug te zetten naar de  
 originele waarde, indien nog niet doorgevoerd. 
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 Zoom selectie. 

 Objectbeheer; geeft een lijst weer met alle objecten van dezelfde  
 objectsoort als het geselecteerde object. 

 

2.10. Legenda 

De legenda bevat alle objecten die voorkomen in het geopende plan. Het is mogelijk 
de legenda te verplaatsen, de legenda aan of uit te zetten en alle objecten in de 
legenda met één druk op de knop aan of uit te zetten.  
 

2.10.1.Legenda items aan/uit zetten 

Met de legenda functionaliteit is het mogelijk om met één druk op de knop alle 
legenda items aan dan wel uit te zetten.  
Hiermee wordt het zoeken naar één bepaalde objectsoort eenvoudiger. 
 

Daarnaast is het ook mogelijk om objecten uit een bepaalde hoofdgroep met één 
klik uit of aan te zetten. Dit kan door het vinkje voor de hoofdgroep uit te 
schakelen.  
 

 
 

De functionaliteit om alle items aan of uit te zetten wordt zichtbaar indien met de 
rechtermuisknop geklikt wordt in de legenda. Onderstaand venster verschijnt: 
 

 
 

 Alle legenda items aan: vinkt alle legenda items aan 
 

 Alle legenda items uit: vinkt alle legenda items uit 
 

 Gebruik legenda opmaak: staat standaard aan en zorgt ervoor dat in de 
legenda een onderverdeling wordt gemaakt op objectsoort. Indien deze 
optie wordt geselecteerd, wordt de legenda opmaak uitgeschakeld.  

 Legenda opmaak laden: aangemaakte legenda bestanden (*.nlo bestanden) 
kunnen worden geladen. 

 



2. Introductie NedPlan 3.4   

  

 Legenda opmaak bewerken: Biedt de mogelijkheid om de bestaande legenda 
opmaak te bewerken. 

 

 Legenda opmaak bewaren als: biedt de mogelijkheid om de aangemaakte 
legenda opmaak te bewaren als *.nlo bestand.  

 

2.10.2.Legenda opmaak per instrument 

De legenda opmaak wordt gegenereerd per instrument. Dat betekent dat alleen de 
objecten die voorkomen in het plan, voorkomen in de legenda.  
Ook worden gespecificeerde hoofdgroepen of gespecificeerde aanduidingen elk 
apart aangegeven.  
Zo is het in één oogopslag duidelijk welke objecten voorkomen in het geopende 
plan. 
 

Onderstaand een voorbeeld van een legenda van een uitgebreid plan waarin veel 
objecten voorkomen.  
 

  
 
N.B. deze legenda opmaak geldt alleen voor bestemmingsplannen (conform RO 
Standaarden 2008 en 2012) omdat de overige ruimtelijke plansoorten geen 
voorgeschreven objecten kennen.  
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3. CONTROLEREN VAN EEN 
RUIMTELIJK PLAN 

 
Als bestanden zijn aangeleverd zijn deze te importeren in NedPlan. Door het GML-
bestand te selecteren worden ook de andere bestanden in de map geïmporteerd. 
Het is daarom belangrijk dat de bestanden die bij het instrument horen in één map 
staan.  
 
Door te importeren worden de bestanden door NedPlan gekopieerd (van cd-rom, 
dvd, usb-stick of netwerk) naar de map Projecten. 
 

 LET OP: 
Zet bestanden VOOR import NIET in de map Projecten met een NL.IMRO-ID. 
Overschrijven is foutgevoelig. 
 

 

3.1. Randvoorwaarden 

Voor een goed begrip van dit hoofdstuk wordt aanbevolen kennis te hebben 
genomen van, indien aanwezig, het provinciaal en/of gemeentelijk bestekhandboek 
voor digitale plannen. Het handboek vormt een leidraad voor de vorm- en 
inhoudelijke controle van digitale plannen.  
 
 

3.2. Stappenplan 

In deze paragraaf zal een kort overzicht worden gegeven van de te volgen stappen 
om een ontvangen bestand te verwerken.  
 

 Controleer het aangeleverde bestemmingsplan; welke bestanden zijn er 
aangeleverd? 

 Valideer het gml-bestand voor technische controle. Bij fouten in het 
validatorrapport: stuur indien nodig het plan terug naar de maker van het 
plan. 

 Importeer het GML-bestand met de functie Importeren in NedPlan. Staan er 
waarschuwingen in het logbestand?  

 Instrument controleren via instrumentgegevens.  
 Het instrument controleren via Objectbeheer (alleen bij een 

bestemmingsplan): hierin worden alle objecten uit het bestemmingsplan 
weergegeven, inclusief bijborende hoofdgroep en verwijzing naar regels (bij 
enkelbestemming, dubbelbestemming of gebiedsaanduiding).  

 Automatische controle: controleer verwijzingen, geometrie koppelingen, 
aanwezigheid van labels en objectrelaties in combinatie met de verbeelding. 

 Controleer de verbeelding inhoudelijk. 
 Eventuele wijzigingen in het gml-bestand opslaan met Plan naar gml 

exporteren.  
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3.3. Aangeleverde data 

Bij een ruimtelijk instrument dienen minimaal de volgende bestanden aanwezig te 
zijn: 
 

 Bestemmingsplan, besluit of visie in IMRO2006 GML-formaat (alleen lezen) of 
GML formaat conform de RO Standaarden 2008 of 2012 

 Toelichting/RegelsF

5
F  

 PlantekstF

6 
 
Eventueel kan er ook een ondergrond zijn meegeleverd, en aanvullende bestanden 
zoals bijlagen. 
 
Ieder ruimtelijk instrument heeft een eigen map in de NedPlan projectomgeving. 
Deze map wordt aangemaakt op het moment dat een plan wordt ingelezen of 
aangemaakt.  
 

3.4. Een GML-bestand Valideren 

De Validator is bedoeld om ruimtelijke plannen in de vorm van gml-bestanden te 
valideren aan de IMRO standaard. Alleen valide plannen kunnen op 
HUwww.ruimtelijkeplannen.nlUH worden gepubliceerd.  

 
Vanuit NedPlan is het mogelijk de Validator op te starten, deze optie is aanwezig in 
Instrumentgegevens  Validator. De validator kan ook gestart worden via 
http://validator.ruimtelijkeplannen.nl/validator/validator/ 

 
 

De validator wordt opgestart: 
 

 
 

                                                
5 Indien toelichting/regels, dan geen plantekst. 
6 Indien Plantekst, dan geen regels en toelichting 
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Indien geen instrument geopend is in NedPlan als de Validator wordt opgestart, kies 
dan voor de optie Bladeren. Selecteer in de map projecten het gml-bestand dat 
gevalideerd moet worden. 
 
Indien de Validator vanuit een geopend plan gestart wordt, is het mogelijk om in 
plaats van te bladeren, te kiezen voor ‘Ctrl + V’ of Rechtermuisknop  Plakken. De 
verwijzing naar het geopende gml-bestand wordt ingevuld. 
 
Kies vervolgens ‘valideer plan’. Het resultaat moet succesvol zijn. Indien niet 
succesvol, dan kan het instrument niet worden gepubliceerd op 
HUwww.ruimtelijkeplannen.nlUH.  
 
 

 
 Let op! Als het validatierapport succesvol is, betekent dit niet dat het plan volledig 

correct is. Controle blijft nodig, de Validator controleert alleen op de technische 
aspecten van het gml-bestand, niet op de inhoud. 

 

3.5. GML-bestand Importeren 

Selecteer de optie Instrumentenbeheer  Importeren. Onderstaand scherm wordt 
getoond: 
 

 
 
Kies Selecteer en selecteer het gml-bestand dat geïmporteerd moet worden. In het 
importeerscherm worden de gegevens van het GML import bestand getoond, en de 
onderdelen uit de map die geïmporteerd worden.  
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Onderdelen importeren staat standaard aan. Staat het vinkje uit, dan wordt alleen 
het gml-bestand geïmporteerd, zonder bijbehorende regels, toelichting en andere 
bijbehorende bestanden.  
 
De optie instrument importeren als biedt de mogelijkheid een ander versienummer 
aan te geven. Het gml-bestand en alle andere bijbehorende bestanden krijgen het 
gewijzigde versienummer.  
 
De optie in de database aanwezig instrument overschrijven kan gebruikt worden als 
het gml-bestand al aanwezig is in de database, maar vervangen moet worden. Het 
bestaande bestand wordt overschreven.  

 
Kies Importeren.  
 
De status van het importeren wordt weergegeven in de statusbalk, zie 
onderstaande afbeelding.  
Er zijn drie mogelijkheden: 

 Open: het geïmporteerde gml-bestand wordt geopend.  
 Toon Log: het logbestand van het importeren wordt geopend. Deze is leeg 

indien importeren succesvol is afgerond.  
 Sluiten: de importfunctionaliteit wordt afgesloten. 

 

 
 
De importfunctionaliteit slaat de gegevens op in de database en maakt een map aan 
in de NedPlan projectomgeving. Deze map krijgt de naam van de identificatie van 
het plan. In deze map zijn alle bijbehorende bestanden van het plan te vinden. Je 
kunt het plan meteen openen vanuit  het importscherm 
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. 
 

3.6. Instrument openen 

Indien het plan in een eerder stadium is geïmporteerd in NedPlan, kan gekozen 
worden voor Bestand Instrument openen.  
 

 
 
Een venster verschijnt, met daarin alle in de NedPlan database aanwezige plannen.  

 

 
 
 
In de instrument openen dialoog is het mogelijk om de kolomafmeting aan te 
passen, de kolomvolgorde aan te passen en te variëren in de grootte van de 
dialoog.  
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De gekozen instellingen worden bewaard per gebruiker.  
 

 Let op: er is geen functie aanwezig om terug te gaan naar de standaard 
instellingen. 

 
Met behulp van dit venster is het mogelijk een instrument te openen, maar ook is 
het mogelijk om (met behulp van de rechtermuistoets) een filter toe te passen, een 
gebruiker te verwijderen, een nieuwe versie van een plan aan te maken, de 
instrumentgegevens te openen, de projectpaden te tonen, een rapportage of een 
verschilrapportage uit te voeren.  
 

 
 
Bij al deze zaken wordt in de volgende subparagrafen uitgebreid stilgestaan.  

 

3.6.1. Nieuwe versie aanmaken (‘Opslaan als’ – 
functionaliteit) 

In het venster om een instrument te openen is het mogelijk om een nieuwe versie 
aan te maken van een bestaand plan.  
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Indien al een plan geopend is in NedPlan en Open instrument wordt gekozen, dan is 
het geopende plan geselecteerd in de lijst.  
 

Door Nieuwe versie aanmaken  te kiezen, wordt de importeer 
functionaliteit geopend: 
 

 
 
De optie Instrument importeren als: staat standaard aan, een nieuw versienummer 
kan worden opgegeven. Met Importeren wordt het plan geïmporteerd met een 
nieuw versienummer.  
 
Ook is het mogelijk om een nieuwe versie aan te maken door met de 
rechtermuisknop het betreffende plan te selecteren in de Openen instrument 
dialoog, zie onderstaande afbeelding. 

 

3.6.2. Toon projectpaden 

Ook is het mogelijk om de projectpaden van een instrument te openen, zonder dat 
eerst het plan geopend hoeft te worden. Dit kan door middel van de 
rechtermuisknop en de optie Toon projectpaden. Onderstaand scherm wordt 
getoond: 
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Door  te kiezen, wordt de betreffende locatie in de verkenner geopend. De 
publicatie directory is er alleen als een plan al op status te publiceren is gezet. De 
data directory daar staat de gml en de bijbehorende bestanden waarmee men aan 
het werk is en bij Werk-en logbestanden vindt men alle logs (o.a. foutmeldingen bij 
inlezen, opslaan) en de CAD bestanden voor importeren en exporteren. 
 
 

3.6.3. Filter in ‘Instrument openen’ dialoog 

Er kan een filter toegepast worden in de Instrument openen dialoog. Door gebruik 
te maken van het filter, kan een kortere lijst gegenereerd worden.  
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Door het filter te selecteren in de kolom Gebruik kan gefilterd worden op een 
bepaalde gebruiker.  
 

In onderstaand voorbeeld worden alleen de plannen getoond die in gebruik zijn 

door de gebruiker ‘NedPlan’. Door  te selecteren wordt het filter 
opgeheven.  
 

 
 
Door met de rechtermuisknop te klikken op de gefilterde kolom wordt getoond welk 
filter is ingesteld, en is het mogelijk het filter uit te schakelen.  
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Het is ook mogelijk om te filteren op type plan, plan naam (zodat alleen alle versies 
van één bepaald plan worden getoond), identificatie, processtatus, naam overheid 
en verwijzing norm.   

3.6.4. (verschil)rapportage Bestemmingsplan 

In de dialoog instrument openen is het mogelijk een rapportage van een instrument 
te tonen door met de rechtermuisknop het instrument te selecteren. 
 

  
Er zijn twee opties: 
 

 verschilrapport 
 rapport 

 
Een rapport toont alle objecten in een instrument, een verschilrapport toont 
daarnaast de verschillen met een vorige versie van het betreffende instrument.  
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3.6.4.1.Verschilrapport 

Onderstaand een voorbeeld van een verschil rapport: 
 

 
 
De doorgestreepte items zijn de verwijderingen ten opzichte van de vorige versie. 
Hier boven is de printversie weergegeven. In NedPlan worden daarnaast arceringen 
gebruikt om de verschillen weer te geven.  
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3.6.4.2.Rapport 

In het geval van een rapport worden dezelfde items getoond, alleen zonder 
wijzigingen ten opzichte van een eerdere versie van het instrument. Hier onder is 
een gedeelte uit een rapport weergegeven: 
 

 
 

3.6.5. Verschilrapportage wijzigingsplan 

Binnen versie 3.4 is dit ook van toepassing voor het plantype wijzigingsplan. 
Onder ‘Bestand’, ‘Openen instrument’  opent zich de dialoog met een overzicht 
van de planvoorraad. Selecteer het betreffende plan. Met de rechtermuisfunctie is 
de functionaliteit toegankelijk.  
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3.7. Ondergronden inlezen 

Een ondergrond kan worden toegevoegd door te kiezen voor Dataset instelling.  
 

 
 

Of via rechtermuisknop  Venstereigenschappen  Databron.  
 

 Let op: De namen kunnen afwijken per instrumentsoort. In dit voorbeeld is 
gebruik gemaakt van een bestemmingsplan.  

 
 

3.7.1. Toevoegen datasets 

Onderstaand scherm verschijnt: 

 
Kies Toevoegen dataset. 
 
Onderstaand scherm verschijnt (n.b. dit is een voorbeeld lijst met mogelijk 
beschikbare datasets): 
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Kies de juiste dataset en vervolgens OK. 
 
 

 
 
Door het venster af te sluiten met ‘Toepassen’ en ‘OK’ wordt de dataset als 
ondergrond in NedPlan getoond.  
 

3.7.2. Shapes en Igos bestanden gebruiken als ondergrond 

Het is mogelijk om als ondergrond bestanden met het *.des formaat en shapes 
(*.shp) in te lezen.  
*.des formaat zijn bestanden die gebruikt worden in IGOS en NedView. AutoCAD en 
MicroStation bestanden kunnen worden opgeslagen als *.shp bestand. Hierdoor is 
het niet meer noodzakelijk de bestanden te converteren naar *.des formaat.  
 
De shape-bestanden kunnen op de volgende wijze worden toegevoegd als 
ondergrond in NedPlan.  
 

 
 
Of via venstereigenschappen> Databron. Onderstaand scherm verschijnt: 
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Kies ‘Toevoegen bestand’.  
 
In onderstaand venster dat verschijnt kan gekozen worden voor .des bestanden.  
 

 
 
Het bestand wordt toegevoegd aan de lijst met databronnen in NedPlan, en wordt 
als ondergrond onder het geopende plan getoond.  
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3.7.3. Luchtfoto’s als achtergrond 

Door in het kaartvenster te klikken met de rechtermuisknop  
Venstereigenschappen  Achtergrond, kan een *.ecw bestand worden toegevoegd 
als ondergrond in NedPlan (luchtfoto). 
 
 
 
 
Onderstaand scherm verschijnt: 
 

 
 
Kies ‘Toevoegen’ en selecteer het gewenste bestand.  
 
Het geselecteerde bestand wordt weergegeven in de kolom ‘Rasterbronnen’.  
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Door ‘OK’ te kiezen wordt de luchtfoto weergegeven als achtergrond in het 
kaartvenster, zie onderstaand voorbeeld:  
 

 
 

3.8. Plan Controleren 

De validator controleert het gml-bestand op technische punten. Tijdens het 
importeren in NedPlan wordt ook gecontroleerd op een aantal punten.  
 
Daarnaast dient verdere controle van het plan plaats te vinden, hierover is meer te 
vinden in de hierop volgende paragrafen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Controleren van een ruimtelijk plan 

  

3.8.1. Instrumentgegevens 

In het tabblad Instrumentgegevens Instrumentgegevens  is controle mogelijk van 
de meta data van het instrument. Daarnaast is het mogelijk om de 
instrumentgegevens te openen vanuit ‘project openen’ dialoog, zie daarvoor 
paragraaf H3.6.1.2H. 
 
Hierin zijn drie tabbladen aanwezig:  

• Instrumentinformatie 
• Statusgegevens 
• Attributen en metadata 

 

3.8.1.1.Instrument informatie 

 
 
In bovenstaand tabblad is de instrumentinformatie aanwezig, zoals type plan, 
beleidsmatig verantwoordelijke overheid, dossiercode, plannaam en versienummer.  
Daarnaast kan aangegeven worden of gebruik gemaakt wordt van IMROPT2012 en 
PRABPK2012 voor een IMRO2012 plan. Deze opties zijn niet aanwezig bij een 2008 
plan.  
 
Standaard staat IMROPT2012 uitgevinkt. ‘Traditionele’ html-bestanden kunnen 
worden toegevoegd als verwijzing naar regels, toelichting, bijlagen etc.  
Indien IMROPT2012 aangevinkt staat, dan wordt gebruik gemaakt van plantekst en 
moet een pt_IDN.xml bestand worden gekoppeld.  
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Als PRABPK2012 is aangevinkt, wordt de verbeelding opgemaakt conform de 
praktijkrichtlijn bestemmingsplankaart 2012. Als deze optie is uitgevinkt, is het ook 
mogelijk een andere/eigen analoge verbeelding op te bouwen.  
 

3.8.1.2.Statusgegevens 

 
 
In Statusgegevens is de instrumentstatus van het plan te vinden. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt in de instrumentstatus (concept, voorontwerp, ontwerp, 
vastgesteld of onherroepelijk) en de NedPlan projectstatus. Indien een instrument 
geïmporteerd is en bewerkt wordt, staat de planstatus op ‘onderhanden’. Wanneer 
een plan gepubliceerd wordt, wordt deze planstatus aangepast, zie hiervoor 
paragraaf H3.40H.  
 

 Let op: De dossierstatus van een dossier wordt niet op deze plek 
weergegeven maar in het manifest. Deze status is namelijk niet per 
instrument, maar per dossier van toepassing.   
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3.8.1.3.Attributen en metadata 

 
 
Bij Attributen en Metadata zijn de verwijzingen naar tekst, de verwijzing naar de 
ondergrond en de bronbeheerder en codeerverantwoordelijke ingevuld.  
 
De gegevens die niet zijn uitgegrijsd, zijn in dit stadium aan te passen.  
 
Indien gekozen is voor ‘IMROPT2012’ wordt - onder verwijzing naar tekst - het 
volgende weergegeven.  
 

 

 

Door op de puntjes   te klikken achter ‘regels’/’toelichting’/’bijlage bij 
regels’/’bijlage bij toelichting’ verschijnt onderstaand venster: 
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Indien er geen plantekstbestand aanwezig is in de map van het betreffende plan, 
verschijnt de onderstaande foutmelding: 
 

 
 
Het betreffende plantekstbestand kan toegevoegd worden in de map.  
 

3.8.2. Objectbeheer 

Vervolgens kan het tabblad Objecten worden gebruikt om het instrument te 
controleren.  
 
Objecten  Objectbeheer geeft alle objecten weer die voorkomen in het 
instrument. Bij de enkelbestemmingen, dubbelbestemmingen en 
gebiedsaanduidingen is het mogelijk om bijbehorende tekstverwijzingen te openen. 
Bij de overige aanduidingen wordt het aantal, de objectsoort, de naam en het label 
van het object weergegeven.  
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Door Bekijken te selecteren wordt het bijbehorende artikel geopend.  
 

3.8.2.1.Objectenbeheer - plantekst 

Indien gebruik gemaakt wordt van plantekst is het in objectbeheer mogelijk de 
verwijzing te maken naar plantekst. Dit geldt voor 
enkelbestemmingen/dubbelbestemmingen/gebiedsaanduidingen. Bij deze objecten 
is een verwijzing naar tekst verplicht, en deze verwijzing is gelijk voor alle objecten 
van deze soort.  
 

 
 
Daarnaast zijn er in de RO Standaarden 2012 objecten waarbij een verwijzing naar 
plantekst optioneel is (functieaanduiding, bouwaanduiding, maatvoering en figuur). 
Bij deze objecten wordt de verwijzing niet in objectbeheer aangebracht maar in de 
kolom PRBP2012. Deze verwijzingen naar plantekst zijn niet voor alle objecten van 
het soort, maar slechts voor het geselecteerde object.  
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3.8.2.2.Objectbeheer 

 Let op: Op het moment dat gekozen is voor géén PRABPK2012, zijn er 
geen labels opgenomen in de gml. Als objectbeheer geopend wordt, 
voegt NedPlan daar een label toe. 

 
Zie onderstaande melding: 
 

 
 

Als er geen labels in de kaart geplaatst worden, worden de labels alsnog niet 
opgenomen in het gmlbestand. 

 

3.8.3. Automatische controle functies 

•••• Verwijzingen controleren 
•••• Automatisch labels plaatsen 
•••• Automatisch verwijzingen maken 
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3.8.3.1.Verwijzingen controleren 

Deze functie controleert of de labels binnen het juiste object aanwezig zijn en of de 
geometrie van de objecten correct is.  
 

 
 
 
Het resultaat van de controle wordt weergegeven in de statusbalk. Indien het 
resultaat succesvol is, zijn er geen meldingen opgenomen in de werklijst. Als er 
fouten of waarschuwingen optreden, zijn deze te vinden in de werklijst.  
 
De werklijst kan geopend worden door te wisselen tussen taakbalk en werklijst. 
 

 
 

3.8.3.2.Automatisch labels plaatsen 

Objecten Automatisch labels plaatsen controleert of alle labels aanwezig zijn 
binnen de objecten, die volgens de standaard voorzien moeten zijn van een label. 
Indien labels ontbreken, worden deze toegevoegd.  
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In de rechterkolom is zichtbaar hoeveel labels er zijn geplaatst. Als er labels zijn 
geplaatst, is dit terug te vinden in de werklijst. Daar is ook zichtbaar bij welke 
objecten labels zijn geplaatst.  
 

 
 
 

3.8.3.3.Automatisch verwijzingen maken 

Objecten  Automatisch verwijzingen maken controleert of de objecten een 
correcte verwijzing hebben. Ook kan deze functie worden gebruikt wanneer een 
nieuw instrument getekend is in de CAD-omgeving. Losse gestapelde objecten 
worden op deze manier aan elkaar gekoppeld.  
 

Nieuw zijn de opties koppel maatvoering aan bouwvlak en koppel bouwaanduiding 
aan bouwvlak bij het automatisch verwijzingen aanbrengen. In eerste instantie 
probeert NedPlan de verwijzing van een maatvoering of een bouwaanduiding te 
koppelen aan een bouwvlak. Indien dit niet mogelijk is, wordt de verwijzing 
gekoppeld aan onderliggende enkelbestemming.  
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Bestaande verwijzingen zijn correct, en worden niet aangepast, wanneer deze 
voldoen aan onderstaand schema: 
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3.8.4. Werklijst 

Met behulp van Ctrl+A is het mogelijk alle meldingen te selecteren, zodat ze in één 
handeling kunnen worden verwijderd.  
Hierdoor is het niet meer nodig om de meldingen één voor één af te handelen 
Het resultaat van de automatische controles staat weergegeven in de werklijst. 
Eventuele waarschuwingen worden weergegeven in de rechterkolom. Door Zoom 

naar object   te kiezen wordt het betreffende object geselecteerd.  
 

 
 

De items uit de lijst kunnen worden verwijderd  als ze afgevinkt  zijn. Met 
behulp van Ctrl+A is het mogelijk alle meldingen te selecteren, zodat ze in één 
handeling kunnen worden verwijderd.  
 

Met behulp van het genoemde objectnummer in de werklijst kan een object 
opgezocht worden in het plan. 
 

Kies Bewerken  Ga naar object en vul de identificatie van het object in.  
 

 
 

NedPlan zoomt in op het gezochte object. 
 
 

3.9. Opslaan 

Wijzigingen die zijn aangebracht in het gml-bestand worden automatisch 
opgeslagen in de database, maar pas verwerkt in het gml-bestand indien gekozen 
wordt voor Instrumentgegevens  Plan naar GML exporteren. 
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3.10. Publiceren 

Na de controle van het plan kan de NedPlan status van het plan aangepast worden 
van Onderhanden naar Te publiceren. Dit kan onder Instrumentgegevens  
Instrumentgegevens  Statusgegevens.  
 

 

 
Door ‘OK’ te kiezen wordt het plan opgeslagen in de database. Een bevestigende 
melding verschijnt dat het plan wordt opgeslagen in de database. 
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3.10.1.Geleideformulier aanmaken 

Het geleideformulier kan worden aangemaakt in Instrumentgegevens  
Geleideformulier.  
 

 

 
 
In het geleideformulier wordt een weergave gemaakt van alle bestanden die bij het 
geopende plan aanwezig zijn.  
 

 

In het geleideformulier wordt de verkenner geopend als het icoon  
wordt geselecteerd. Daardoor zijn alle acties die mogelijk zijn in de verkenner, nu 
mogelijk vanuit het geleideformulier.  
 
Het geleideformulier wacht niet op de verkenner maar wacht op aanpassingen in de 
publicatiemap van het plan. Aanpassingen in de map worden direct verwerkt in het 
geleideformulier. Als er twijfel bestaat of de wijzigingen worden doorgevoerd, dan is 
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de extra drukknop ‘ververs’  aanwezig om de controle actie op verzoek 
te starten. 
Het is niet noodzakelijk de verkenner af te sluiten om het geleideformulier aan te 
maken.  

 

3.10.1.1.Bestanden verwijderen uit het geleideformulier 

Het is mogelijk om bestanden direct uit het geleideformulier te verwijderen. Dat kan 
met behulp van de knop ‘Delete’ op het toetsenbord, of door middel van het 
selecteren van het te verwijderen bestand met de rechtermuisknop. 

 
Onderstaand scherm verschijnt: 
 

 
 

Daarnaast is het ook mogelijk om de bestanden te verwijderen in de verkenner. 
Indien bestanden verwijderd worden via de verkenner, worden de wijzigingen direct 
doorgevoerd in het geleideformulier. De verwijderactie past voor het verwijderen de 
prullenbak toe en zal altijd bevestiging vragen. 
 

3.10.1.2.Bestandsnaam aanpassen 

Indien uit de melding blijkt dat de bestandsnaam niet correct is, dan moet de 
verkenner worden gebruikt (opgestart vanuit het geleideformulier) om de 
bestandsnaam aan te passen.  
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3.10.1.3.Meldingen in het geleideformulier 

Er zijn drie soorten meldingen mogelijk in het geleideformulier: 
 

 Onbekende bestandssoort: Een bestand in de projectmap komt niet voor als 
onderdeel van het instrument in de STRI2008. Dit kan gaan om 
bijvoorbeeld een ondergrond, een validatierapport etc. Deze bestanden 
worden niet meegenomen in het geleideformulier. Het is daarom niet 
noodzakelijk de bestanden te verwijderen uit de map.  

 
 Verwijzing naar bestand afwezig: Geeft de situatie aan dat een object een 

verplichte verwijzing bezit, maar deze niet is ingevuld. Deze situatie is ook 
al gemeld bij het aanmaken van het gml bestand, en is tevens reden tot 
afkeuren bij valideren. . 

 
 Bestand afwezig: Deze melding geeft aan dat het bestand waar naar 

verwezen wordt vanuit een object in het gml bestand niet in de map is 
aangetroffen. Dit geeft geen foutmelding bij het aanmaken van het gml 
bestand en ook niet bij het valideren van het gml bestand. Let op: Het 
instrument kan niet worden gepubliceerd als een bestand ontbreekt.  

 
 Verkeerde extensie: een bestand dat de naam heeft van een bestaand object 

volgens de STRI2008, maar een verkeerde extensie. Bijvoorbeeld een 
bestand dat t_....jpg heet. Toelichting mag alleen eindigen op .pdf of .html.  

 
NedPlan geeft onder in het geleideformulier aan hoeveel meldingen er voor komen 
in het geleideformulier.  
 

 
 
Het is mogelijk om een geleideformulier op te slaan, terwijl er foutmeldingen zijn.  
 

 Let op: Indien ‘Opslaan’ uitgegrijsd is, is het geleideformulier aanwezig en 
ondertekend. Dit kan worden opgelost door het geleideformulier met behulp 
van de verkenner te verwijderen.  

 

3.10.1.4.Mogelijke onderdelen in het geleideformulier 

Voor IMRO2012 zijn de volgende bestanden mogelijk aanwezig dan wel verplicht 
aanwezig in een geleideformulier. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
bronbestanden indien gebruik gemaakt wordt van objectgerichte planteksten (tabel 
1), en indien geen gebruik gemaakt wordt van objectgerichte planteksten maar van 
html-bestanden (tabel 2) : 
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Bron: STRI2012 
 

 
Bron: STRI2012 

 
Voor de RO Standaarden 2012 is deze tabel met onderdelen van een 
bestemmingsplan als volgt:  
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3.10.2.Publicatievoorraad 

Na het maken van het geleideformulier kan het instrument worden afgesloten via 
Bestand  Instrument sluiten. Het beginscherm wordt getoond. Kies 
Instrumentbeheer  Publicatievoorraad.  
 

 

 

 
Alle instrumenten met de status Te publiceren worden geselecteerd. Indien 
Kopiëren gekozen wordt, wordt de status van de geselecteerde instrumenten 
aangepast naar Te ondertekenen. Er wordt een kopie van de planbestanden 
gemaakt van de map Projecten naar de map PublicatieF

7
F.  

 

In de statusbalk wordt aangegeven hoeveel instrumenten zijn gekopieerd.  
Indien een instrument is gekopieerd en de status Te ondertekenen heeft, kan het in 
NedPlan alleen geopend worden als ‘alleen lezen’. Aanpassingen in het instrument 
zijn niet te maken als de status Te ondertekenen is.  
Na het kopiëren kan publicatievoorraad afgesloten worden.  
 

                                                
7 Deze map kan ook bijvoorbeeld ‘publiceren’, ‘publiceren RO online’ ‘RO online’ of ‘publicatie RO online’ 
heten. 
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In Instrumentenbeheer  Publicatievoorraad staat standaard het vinkje Toon alleen 
instrumenten van X uit. Indien aangevinkt worden alleen instrumenten met de 
ingestelde overheidscode weergegeven.  
 

Toon Onderhanden instrumenten geeft ook de instrumenten weer met status 
Onderhanden. Deze kunnen niet worden gekopieerd.  
‘STRI2006’ geeft de IMRO2006 plannen die klaar staan voor publicatie weer.  
 

Nb. Er is geen onderscheid in publicatievoorraad tussen 2008 en 2012 plannen.  
 

3.10.3.Manifest aanmaken 

 
Het manifest kan worden aangemaakt via Instrumentenbeheer  Manifestbeheer.  
 

 

 
Onderstaand venster wordt geopend: 
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De processtatus van het plan is: Te ondertekenen. Door Maak manifest te 
selecteren wordt het manifest aangemaakt. Dit wordt weergegeven in de 
statusregel onder in Manifestbeheer, inclusief de locatie waar het aangemaakte 
manifest is geplaatst.  
 
Naarmate er meer plannen worden gepubliceerd, wordt het manifest steeds verder 
uitgebreid. Plannen die ondertekend zijn, blijven geselecteerd in Manifestbeheer en 
blijven opgenomen in het manifest.  
 
 
 

3.10.3.1.Dossierstatus in manifest 

In het 2012 manifest wordt naast de planstatus ook een dossierstatus opgegeven.  
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Door met de rechtermuisknop te klikken op de betreffende dossierstatus, is het 
mogelijk de dossierstatus te wijzigen. Deze status wijzigt (indien van toepassing) 
daarmee voor elk plan binnen het dossier.  
 

 
 
In de RO Standaarden 2008 was er de mogelijkheid om plannen op te nemen in het 
manifest als ‘historisch’, deze plannen worden niet getoond op RO-Online. Deze 
mogelijkheid is vervallen in de RO Standaarden 2012. Alleen de mogelijkheid om de 
plannen met de dossierstatus ‘vervallen’ op te nemen bestaat. Wanneer een dossier 
de status ‘vervallen’ heeft mag het desbetreffende plan/de desbetreffende plannen 
uit het manifest worden verwijderd.  
 

3.10.3.2.Instrumenten verwijderen uit het manifest 

Indien een instrument teruggesteld wordt naar te publiceren dan verschijnt de 
melding of de publicatieomgeving van het betreffende instrument opgeruimd moet 
worden.  
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3.10.3.3.Manifestnaam aanpassen 

Een gebruiker met de rechten ‘applicatiebeheer’ kan de naam van het manifest 
aanpassen. Dit kan onder Applicatiebeheer  Systeemparameters. 
 

 
 

Dubbelklik op de waarde/parameter ‘STRI2008/2012_manifestnaam’. Onderstaand 
scherm verschijnt. De nieuwe parameterwaarde kan worden ingevuld. Door ‘OK’ te 
kiezen wordt de nieuwe waarde opgeslagen. 
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3.10.4.NedPlan Ondertekenen 

NedPlan Ondertekenen kan worden opgestart vanuit Instrumentenbeheer  
NedPlan ondertekenen. Daarnaast kan NedPlan Ondertekenen ook als losse 
applicatie worden opgestart.  
 
Plannen met de status ‘Te ondertekenen’ worden weergegeven onder tabblad 
‘Instrumenten’.  
 

 
 

Door te kiezen voor Ondertekenen wordt het(/de) geselecteerde instrument(en) en 
het manifest ondertekend. Daarnaast is het ook mogelijk om alleen het manifest te 
ondertekenen.  
 
Met behulp van de optie controleren is het mogelijk om te controleren of  er een 
handtekening aanwezig is in het geleideformulier.  
 
De melding dat ondertekening is geslaagd in één (of meerdere) 
geleideformulier(en) en in het manifest, volgt.  
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3.10.4.1.Tabblad Certificaat 

In het tabblad ´Certificaat´ kan de verwijzing naar het certificaat opgegeven 
worden en kunnen de details van het certificaat weergegeven worden. 
 
In onderstaand voorbeeld is een certificaat geselecteerd. In het geval er nog geen 
certificaat is geselecteerd, staat er geen certificaat informatie.   
 

 
 
U kunt een certificaat zoeken door te klikken op “Open”. Je kunt-als er een 
certificaat aanwezig is- kiezen. Selecteer het juiste certificaat en klik “OK” om tye 
bevestigen. 
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3.10.4.2.Tabblad Instellingen 

Onder het tabblad ´Instellingen´ wordt bij ´certificaat bron´ aangegeven of er een 
certificaat wordt gebruikt, of dat gebruik wordt gemaakt van GemNet Websigning.  
 

 
 
Als ‘instellingen’ wordt geselecteerd bij ‘file’ wordt onderstaand scherm getoond:  
 

 
 
Hier wordt de locatie van het *.pfx of *.p12 certificaat aangegeven. Daarnaast 
wordt het wachtwoord ingevuld. Door ‘wachtwoord bewaren’ aan te vinken wordt 
het wachtwoord bewaard.  
 
In het geval er gebruik gemaakt wordt van WebSigning worden onderstaande 
gegevens weergegeven als gekozen wordt voor ‘instellingen’  achter ‘GemNetWeb’.  
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Verder staat ook de database verbinding ingesteld en de locatie van de 
publicatievoorraad en wordt de website URL aangegeven. Deze WebURL is ook zelf 
aan te passen door te klikken op de URL zelf. 
 

 
 
Na klikken opent zich onderstaand scherm. Controleer of alle locaties kloppen en vul 
de nieuwe website URL in en klik op “Aanpassen”. Let op: hierna moet je alle 
plannen opnieuw ondertekenen en plaatsen op de nieuwe weblocatie. 
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3.10.4.3.Tabblad Versie 

In het tabblad Versie worden gegevens over NedPlan Ondertekenen weergegeven.  
 

 

 

3.10.4.4.Ongedaan maken ondertekening 

In sommige gevallen dient een ondertekening ongedaan gemaakt te worden.  
Dit is mogelijk via Instrumentenbeheer  Manifestbeheer.  
 
Door met de rechtermuisknop de processtatus van het plan te selecteren verschijnt 
onderstaand scherm:  
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Kies Te publiceren.  
Onderstaande melding verschijnt: 
 

 

 

 

Kies Ja.  
Kies vervolgens opnieuw ‘Maak manifest’. Het instrument wordt dan verwijderd uit 
het manifest.  
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4. AANPASSEN VAN 
BESTEMMINGSPLAN GEGEVENS 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe een digitaal bestemmingsplan aangepast 
kan worden in NedPlan.  
 

4.1. Randvoorwaarden 

Voor een goed begrip van dit hoofdstuk is het noodzakelijk kennis te hebben 
genomen van de RO Standaarden 2012, met name de HUPRBP2012UH en de HUSVBP2012UH.  
 

4.2. Stappenplan 

In Hoofdstuk H4 van deze handleiding staat beschreven welke stappen ondernomen 
moeten worden om een instrument te controleren. Hoe wijzigingen in een 
instrument gemaakt kunnen worden, wordt in dit hoofdstuk behandeld. Er zijn drie 
soorten wijzigingen mogelijk: 
 

 Aanpassen van plangebied gegevens. 
 Aanpassen van gekoppelde attributen van bestemmingen en aanduidingen. 
 Aanpassen van geometrie (alleen mogelijk met een koppeling naar een CAD- 

applicatie). 
 

4.3. Objecten van Bestemmingsplan aanpassen 

4.3.1. Afleiden van aanduidingen 

Als gekozen wordt voor de optie Object X afleiden verschijnt objectbeheer, zie 
onderstaand voorbeeld: 
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In dit geval is gekozen voor het afleiden van een bouwaanduiding. Objectbeheer 
verschijnt met alleen de bouwaanduidingen weergegeven die voorkomen in de 
kaart.  
 
Met behulp van de optie Toevoegen is het mogelijk om een bouwaanduiding die 
nog niet voorkomt, te selecteren. Door vervolgens OK  te kiezen, wordt het object 
toegevoegd in de kaart én in de kolom objectrelaties, zie onderstaand voorbeeld: 
 

 
 
Vervolgens kan (indien van toepassing) een annotatie worden toegevoegd, deze 

wordt dan weergegeven in de verbeelding. Dit kan met behulp van  of door 
middel van Objecten  Automatisch labels plaatsen. 
 
Om een bouwaanduiding toe te voegen die al voorkomt in het plan, kan de 
betreffende bouwaanduiding in de lijst geselecteerd worden.  
 

4.3.2. Afleiden maatvoeringen 

Bij de maatvoeringen is er een onderscheid tussen de maatvoeringen in een 
bestemmingsplan conform de RO Standaarden 2008 en in een bestemmingsplan 
conform de RO Standaarden 2012. 
 

4.3.2.1.Afleiden maatvoeringen – RO Standaarden 2008 

Het afleiden van een maatvoering in een 2008 bestemmingsplan gaat op dezelfde 
wijze als bij de andere aanduidingen, zoals weergegeven in paragraaf HU4.3.4UH, met 
als enige verschilpunt dat de waarde van een maatvoering moet worden ingevuld in 
de kolom PRBP2008.  
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Voer de bijbehorende waarde in en kies Doorvoeren.  
 
Bij het afleiden van objecten kan alleen gebruik gemaakt worden van bestaande 
geometrie. Indien de grootte van een nieuw object afwijkt van de bestaande 
enkelbestemming (of het bestaande bouwvlak) moet een wijziging gemaakt worden 
in de CAD-applicatie.  
 

4.3.2.2.Afleiden maatvoeringen – RO Standaarden 2012 

Door met de rechtermuisknop in de kolom ‘objectrelaties’ verschijnt onderstaande 
afbeelding. Afhankelijk van het geselecteerde object zijn al dan niet een aantal 
objecten uitgegrijsd.  
 

 
 
Door te kiezen voor ‘maatvoering afleiden’ verschijnt onderstaand scherm. Hier 
kunnen de maatvoeringen worden toegevoegd. In tegenstelling tot in de 2008 
situatie worden in een digitaal plan dat is opgesteld conform de RO Standaarden 
2008 geen symbolen gebruikt. Wel is het mogelijk om op basis van een 
symboolcode maatvoeringswaardes toe te voegen. Deze maatvoeringen worden 
vervolgens allemaal ‘los’ weergegeven in de kolom ‘objectrelaties’. 
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Kies, als de juiste naam of het juiste symbool is geselecteerd ‘toevoegen’.  
Onderstaande afbeelding verschijnt.  
 

 
 
In de kolom ‘waarde’ moet de waarde worden ingevuld. Kies vervolgens ‘OK’.  
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In de kolommen ‘objectrelaties’ en ‘PRBP2012’ wordt de maatvoering weergegeven.  
 

 

Nieuwe maatvoeringen kunnen worden toegevoegd door  te klikken. Het 
maatvoeringen attributen venster verschijnt dan opnieuw.  
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Met behulp van een sterretje * voor de symboolcode worden de reeds eerder 
toegekende maatvoeringssymbolen en attributen getoond, die voorzien zijn van een 
annotatie. Als nog geen annotatie is geplaatst, is er geen sterretje * weergegeven.   
 
Vervolgens kan een nieuw symbool worden toegevoegd: 
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In bovenstaand voorbeeld is symbool s118 geselecteerd. Dit symbool bevat echter 
overlap met het al eerder geselecteerde symbool s110. De overlap wordt met rode 
arcering weergegeven. Het betreffende symbool kan wel toegevoegd worden, met 
behulp van ‘toevoegen’.  
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Bij de toegekende symbolen en attributen maakt de rode arcering duidelijk dat er 
overlap is. De gele arcering geeft aan welk symbool nieuw is.  
 
Een symbool kan verwijderd worden met behulp van de rechtermuisknop: 
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In het geval van verwijderen wordt er ververst: 
 

 
 
Er zijn nu geen fouten aanwezig, de attributen zijn toegevoegd aan symbool s118.  
Op deze manieren kunnen meerdere symbolen/attributen toegekend worden aan 
een vlak. Het betreffende symbool wordt door NedPlan verwijderd als je op 
rechtermuisknop en “verwijderen” klikt.  
 
Eventueel kunnen opnieuw symbolen/attributen worden toegekend bij sluiten van 
het venster. 
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In onderstaand voorbeeld is s126 toegevoegd. Dit symbool heeft met twee 
attributen overlap, met één attribuut niet, te zien aan de rode arcering. 
 

 
 
Met de rechtermuisknop zijn er een aantal opties: 
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Met ‘Verwijderen’ wordt alleen het attribuut verwijderd. 
 

  
 
Onder ‘Selecteer toe te voegen attributen’ wordt het ontbrekende attribuut blauw 
gearceerd. Met behulp van ‘Ontbrekende attribuut toevoegen’ kan het ontbrekende 
attribuut opnieuw worden toegevoegd.  
 
Met ‘Kies een symbool verzameling voor de selectie’ wordt een suggestie gegeven 
voor een ander symbool waar het betreffende attribuut bij past, in onderstaand 
voorbeeld symbool s128d: 
 

 
 
Het symbool wordt toegevoegd, maar is in de onderste lijst niet zichtbaar, omdat 
het betreffende attribuut al is toegevoegd aan s126.  
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Als het symbool wat zorgt voor de overlap – in dit geval s126 – wordt verwijderd, 
wordt het attribuut automatisch toegekend aan s128d en zijn in dit geval alle 
problemen opgelost.  
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4.3.3. Geometrie kopiëren  

Bestaande geometrie kopiëren kan zowel op het niveau van een plangebied of een 
object binnen een plangebied, zie onderstaande afbeeldingen: 
 
Plangebied: 
 

 
 
Enkelbestemming (of ander object): 
 

 
 
 
Door te kiezen voor Kopieer bestaande geometrie verschijnt objectbeheer.  
 

 
 
Hier kan een keuze gemaakt worden uit een al in het plan voorkomend object, maar 
ook kan met behulp van ‘Toevoegen’ een object dat nog niet in het plan voorkomt 
worden toegevoegd.  
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Een scherm verschijnt met de mogelijkheid om een objectsoort te kiezen: 
 

 
 
 
In onderstaand voorbeeld is in de kaart een functieaanduiding aquaduct 
toegevoegd. Het object wordt geselecteerd in het plan en is zichtbaar in de kolom 
Objectrelaties.  
 
Bij de afleid functionaliteit wordt het toegevoegde object direct gerelateerd aan het 
al bestaande object, bij de kopieer geometrie functionaliteit is dat niet het geval. 
Daar wordt het object los getoond van andere objecten.  
 
Met Objecten  automatisch verwijzen maken kan de functieaanduiding worden 
gekoppeld aan het bouwvlak of de onderliggende enkelbestemming, afhankelijk van 
de wensen van de gebruiker.  
 

 
 
Daarnaast is het ook mogelijk deze verwijzing handmatig aan te brengen, door met 
de rechtermuisknop te klikken op het zojuist gekopieerde object.  
De mogelijkheid Verwijzing aanbrengen verschijnt.  
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Er verschijnt een lijstje met objecten die aanwezig zijn op de plaats van het object. 
 

 
 
Het gewenste object waarmee een relatie gelegd moet worden kan worden 
geselecteerd.  
 

 
 

Vervolgens kan een label worden geplaatst, met behulp van  (annotatie) of  
(annotatie met aanhaallijn) of door middel van Objecten  Automatisch labels 
plaatsen. Zie voor meer informatie over het automatisch labels plaatsen paragraaf 
HU9.3.5UH.  
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4.3.4. Annotaties 

Annotaties (labels) kunnen geplaatst worden met behulp van Plaats annotatie  of 

plaats annotatie met aanhaallijn  in de kolom objectrelaties. 
De annotatie kan op de juiste plek in het kaartvenster geplaatst worden. 
Wanneer gebruik gemaakt wordt van een annotatie met aanhaallijn dan moet eerst 
het startpunt van de aanhaallijn geselecteerd worden, en vervolgens een punt waar 
het label daadwerkelijk wordt geplaatst.  
 

In de taakbalk wordt aangegeven dat het plaatsingspunt voor de aanhaallijn 
geplaatst moet worden:  
 

Vervolgens kan het punt geplaatst worden waar het label moet worden geplaatst. 
Beide punten worden met een aanhaallijn verbonden, zie onderstaande afbeelding.  
 

 
 

Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van Objecten  Automatisch labels 
plaatsen. De annotatie(s) worden dan automatisch binnen het juiste object 
geplaatst.  
 

4.3.4.1.199BAnnotaties aan/uitzetten 

Annotaties kunnen aan- en uitgeschakeld worden. Indien de annotaties 
uitgeschakeld worden, blijven deze opgenomen in het gml-bestand, maar zijn deze 
niet zichtbaar in het kaartvenster. Op dat moment wordt de digitale verbeelding 
weergegeven, zoals ook weergegeven op RO-Online.  
 

Het uitzetten van de annotaties kan op twee manieren: 
 

Als eerste met behulp van de optie Venstereigenschappen:  
 

 
 

Onderstaand venster verschijnt: 
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Door de vinkjes bij A(ctief) en Z(ichtbaar) uit te schakelen, worden de annotaties 
niet getoond. Kies vervolgens ‘OK’.  
 
Daarnaast is het In de legenda mogelijk om met één druk op de knop mogelijk de 
annotaties te tonen, dan wel uit te zetten.  
Dit kan door het vinkje voor Annotaties uit te schakelen. 
Ook kan er voor gekozen worden om alleen de tekst annotaties of alleen de 
symbool (maatvoering) annotaties uit of aan te zetten.  
 

 
 
Deze mogelijkheid bevindt zich onderin de legenda.  
 

4.3.5. Wijziging van objecten 

Bestaande objecten kunnen gewijzigd worden. Dit is 
mogelijk met behulp van de kolom ‘Objectrelaties’. 
Selecteer het te wijzigen object in het kaartvenster.  
 
Selecteer het object dat gewijzigd moet worden in het 
kaartvenster. Selecteer in de kolom PRBP2008 of 
PRBP2012 de naam van het object. Een pull down 
mogelijkheid verschijnt.  
Vervolgens worden alle in het instrument voorkomende 
objecten van hetzelfde soort als het geselecteerde 
object, getoond. In dit voorbeeld is dat een 
enkelbestemming.  
 
Selecteer het gewenste object en kies Doorvoeren. 

.  
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De naam (en indien van toepassing de verwijzing naar regels) van het object wijzigt 
zowel in de kolom, als ook in het kaartvenster.  
 
Indien een object gewijzigd moet worden in een object dat nog niet voorkomt in het 
betreffende plan, kies dan in de kolom ‘PRBP2008’  of ‘PRBP2012’ de optie 
Objectbeheer .  
 
Onderstaande afbeelding verschijnt: 
 

 
 
Kies Toevoegen, zie voor vervolgstappen paragraaf X4.3.4X. 
 
Een andere mogelijkheid is het veranderen van alle voorkomende objecten van één 
soort in één keer.  
 
Open hiervoor Objecten  Objectbeheer. Selecteer het object dat gewijzigd moet 
worden, en selecteer vervolgens de ‘naam’ van het object in de rechterkolom. Een 
lijst met alle bestaande objecten (in dit geval alle enkelbestemmingen) verschijnt.  
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Indien een andere enkelbestemming wordt gekozen worden, in dit geval, alle 24 
enkelbestemmingen ‘Groen’ aangepast.  
 

4.3.6. Aanpassing belijning en geometrie 

Het is niet mogelijk om direct in NedPlan geometrische wijzigingen aan te brengen. 
Dit is mogelijk door middel van een koppeling tussen NedPlan en AutoCAD, 
MicroStation of IGOS/NedView. Hoofdstuk 6 gaat verder in op de stappen die 
hiervoor in NedPlan genomen worden.  
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5. ZELF EEN NIEUW 
BESTEMMINGSPLAN MAKEN 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het tekenen van een 
bestemmingsplan in de CAD-omgeving.  
 

5.1. Randvoorwaarden 

Voor een goed begrip van dit hoofdstuk is het noodzakelijk kennis te hebben 
genomen van de CAD-applicatie waarmee het plan vervaardigd wordt. Nedplan 
heeft een aparte inrichting voor het maken van plannen in MicroStation, Autocad 
Map, IGOS en NedViewGIS. 

 

5.2. Nieuw instrument aanmaken 

Om een bestemmingsplan te tekenen, is het nodig dat er een nieuw instrument 
wordt aangemaakt. Dit kan op twee manieren: 

 Bestand  Nieuw instrument. 
 Instrumentenbeheer Toevoegen  

 
Bij het aanmaken van een ruimtelijk instrument worden een aantal stappen 
doorlopen: 

 
 
Kies een plantype, gevolgd door Volgende. 
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Stap 2 wordt geopend.  
 

 
 
In het tabblad Instrumentinformatie wordt het type plan, de beleidsmatig 
verantwoordelijke overheid, de provincie, gemeente, naam van de overheid, 
dossiercode, versie nummer en plannaam ingevuld.  
 
Daarnaast kan (als gekozen is om een plan aan te maken conform IMRO2012) 
aangegeven worden of gebruik wordt gemaakt van plantekst (IMROPT2012) en van 
PRABPK2012.  
 
Wanneer het vinkje bij PRABPK2012 wordt geen analoge verbeelding opgemaakt 
conform de praktijkrichtlijn PRABPK2012.  
Als het vinkje bij IMROPT2012 uit staat, worden teksten op de ‘traditionele’ manier 
gekoppeld, gebruik makend van html/pdf regels/toelichting en andere bij het plan 
behorende bestanden.  
 
In de regel Identificatie verschijnen de ingevulde gegevens. 
Op basis van de ingevulde gemeentecode zijn een aantal velden automatisch al 
ingevuld.  
 
Kies als alle gegevens ingevuld zijn ‘volgende’.  
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Stap 3 wordt geopend.  
Daarin staan de instrumentstatus, instrument datum en de NedPlan project status 
weergegeven.  
 

 
 
 
In het tabblad Statusgegevens wordt de status van het instrument ingevuld. 
Een besluitnummer en verwijzing naar vaststellingbesluit is alleen van toepassing op 
instrumenten met de status Vastgesteld of Onherroepelijk. De NedPlan projectstatus 
is leeg. Als het instrument is aangemaakt, verandert deze status in Onderhanden.  
Kies Volgende.  
 
Het tabblad Attributen en Metadata wordt geopend.  
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Verplichte items in Attributen en metadata zijn: Bronbeheerder, 
Codeerverantwoordelijke en Ondergrond.  
 
Bij Bronbeheerder dient de naam van de gemeente te worden ingevuld, de 
Codeerverantwoordelijke is de tekenaar. De ondergrond is slechts de naam van de 
ondergrond die gebruikt wordt om te tekenen. Het bestand zelf wordt vanwege 
rechten niet meegeleverd naar RO-Online.  
 
Bij het toevoegen van een ondergrond kan een keuze gemaakt worden tussen een 
aantal ondergronden: 
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Daarnaast is het mogelijk om een vrije naam op te geven voor de ondergrond, als 
het juiste type ondergrond niet genoemd is. Naast het type ondergrond wordt ook 
de datum van de ondergrond weer gegeven in bovenstaand venster.  
 
De Toepassingsschaal is volgens de Standaarden 2008 en 2012 1:1000.  
 
Tijdens het aanmaken van het instrument zijn de verwijzingen naar tekst 
uitgegrijsd. Als in een later stadium de Instrumentgegevens (Instrumentgegevens 
 Instrumentgegevens) worden geopend, is het verplicht deze verwijzingen in te 
vullen.  
 
Er kan per tekstsoort één verwijzing worden opgegeven, conform de RO 
Standaarden 2012.   
 

Met behulp van het icoon ‘mapje’  kan de verkenner worden geopend en het 
juiste bestand worden geselecteerd.  
 

 Let op: NedPlan zoekt hierbij automatisch naar bestanden die de juiste 
naam hebben volgens de standaard, in het geval van regels naar 
r_IDN.htm(l). Bestanden met een andere naam worden niet getoond.  
Indien gebruik gemaakt wordt van IMROPT2012, is maar één bestand 
mogelijk: pt_IDN.xml. 

 

Het ‘brilletje’  opent de gekoppelde verwijzing.  
  

Let op: De Attributen en Metadata verschillen per plantype. In bovenstaand 
voorbeeld is een bestemmingsplan gebruikt. 

 
Als alle gegevens zijn ingevuld, kan Voltooien  gekozen worden om het instrument 
op te slaan. Alle ingegeven instrumentgegevens worden nu opgeslagen. In de 
NedPlan projectomgeving wordt een map aangemaakt met als naam de identificatie 
van het instrument.  
 
Na Voltooien wordt het nieuw toegevoegde instrument geopend.  
 

5.3. Plangrens overnemen van ander plan 

In NedPlan 3.4. is het mogelijk om een plangrens over te nemen van een ander 
plan in de database. Deze plangrens kan dan gebruikt worden als basis voor het 
nieuw te tekenen bestemmingsplan.  
 
Door met een rechtermuisklik het plangebied te selecteren in de kolom ‘object 
relaties’, verschijnt onderstaand venster:  
 

 
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
 
• Aanmaken plangebied (vanuit ander instrument) 
• Kopieer plangebied als ongekoppeld (vanuit ander instrument).  
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5.3.1. Aanmaken plangebied (vanuit ander instrument) 

 
Bij aanmaken plangebied vanuit ander instrument, wordt onderstaand venster 
getoond: 
 

 
 
Hier in kan het betreffend einstrument worden geselecteerd om de plangeometrie 
van over te nemen. Eventueel kunnen filters worden gebruikt om de lijst in te 
korten.  
 
Als het juiste instrument is geselecteerd, kies ‘ok’.  
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Het is één keer mogelijk om een plangrens toe te voegen, omdat er per plan 
volgens de standaarden maar één plangrens mag zijn. Een plangrens mag wel 
meerdere voorkomens hebben, maar deze zijn dan één object in de database.  
 

5.3.2. Kopieer plangebied als ongekoppeld (vanuit ander 
instrument) 

 
Het is mogelijk om meerdere ongekoppelde vlakken van andere instrumenten uit de 
database over te nemen. Deze plangrenzen van instrumenten kunnen gebruikt 
worden om een nieuwe plangrens te maken met behulp van de CAD Omgeving.  
 

 Dit kan alleen met ongekoppelde vlakken! 
Als eerst met behulp van de functie ‘aanmaken plangebied (vanuit ander 
instrument)’ een plangebied is toegevoegd, kunnen geen ongekoppelde 
vlakken aan hetzelfde instrument worden toegevoegd. 

 
Als de benodigde vlakken zijn overgenomen, kan de bewerking in de CAD-omgeving 
beginnen. Van de verschillende ongekoppelde vlakken kan dan één plangebied 
gemaakt worden.  
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5.4. Grafisch werken 

Het tabblad Grafisch Werken  en een koppeling met een CAD-programma is vereist 
om een ruimtelijk instrument te kunnen tekenen.  
In de volgende subparagrafen komen de verschillende stappen binnen dit tabblad 
aan bod.  
 

5.4.1. Selectiekader plaatsen 

Kies Grafisch Werken  Selectiekader plaatsen om een kader te plaatsen in het 
kaartvenster. Dit kader is noodzakelijk om een de database te ‘locken’, en gegevens 
uit te checken naar de CAD-applicatie.  
 
In de statusbalk onder in het kaartvenster, wordt onderstaande melding 
weergegeven.  
 

 
 
Trek met behulp van de muis een kader, en zet deze vast door middel van een klik 
met de linkermuisknop. In de statusbalk wordt het volgende weergegeven: 
 

 
 
Indien er al een plan is waarin wijzigingen moeten worden gemaakt, trek dan een 
kader op de juiste coördinaten in het kaartvenster. Is er nog geen plan getekend, 
dan is het minder belangrijk welke locatie uitgecheckt wordt. Om te tekenen wordt 
namelijk gebruik gemaakt van een ondergrond in de CAD-applicatie. Deze 
ondergrond ligt op de juiste coördinaten, waardoor het niet noodzakelijk is de juiste 
selectie te maken in NedPlan.  
 

5.4.2. Selectie uitchecken 

Kies vervolgens Grafisch Werken  Selectie uitchecken.  
Onderstaande melding verschijnt: 
 

 
NedPlan heeft een xml bestand aangemaakt met daarin de gegevens die 
uitgecheckt moeten worden richting de CAD-applicatie. Dit bestand wordt 
opgeslagen in de NedPlan Project omgeving.  
 

5.4.3. CAD-applicatie opstarten 

Vervolgens kan vanuit het tabblad Grafisch Werken de CAD-applicatie worden 
opgestart.  

 

5.4.4. Selectie inchecken 

Nadat de objecten zijn getekend in de CAD-applicatie moet de selectie worden 
ingelezen in NedPlan. Kies Grafisch Werken  Selectie Inchecken.  
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Het ruimtelijk instrument wordt getoond in het kaartvenster.  
 
Afhankelijk van het type instrument is een nabewerking nodig.  
In het geval van een bestemmingsplan dient Objecten automatisch verwijzingen 
maken en Objecten  automatisch labels plaatsen te worden gebruikt om de losse 
objecten aan elkaar te koppelen.  
 
In het geval van een gebiedsgericht besluit of een structuurvisie moeten 
besluitvlakken danwel complexen/gebieden worden toegevoegd. Zie voor de 
werkwijze qua gebiedsgerichte besluiten hoofdstuk HU7UH en voor structuurvisies 
hoofdstuk HU8UH van deze handleiding.  
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6. PRINTEN EN/OF PLOTTEN 

Het hoofdstuk ‘Printen en/of plotten’ besteed aandacht aan het maken van een print 
van het instrument. 
 
Het plotten van een instrument conform de eisen/praktijkrichtlijn voor de analoge 
verbeelding kan gebruik gemaakt worden van de plotfunctionaliteit in het 
gekoppelde CAD-Platform. Meer informatie hierover is te vinden in de 
desbetreffende CAD-Handleidingen.  
 

6.1. Gebruik 

Plot Ontwerpen wordt geactiveerd via Bestand Print. 
Na activeren verschijnt er een venster met de digitale verbeelding (met annotaties) 
en de legenda. Zie onderstaande afbeelding: 
 

 
 
 
Standaard wordt de print dialoog geopend op A4 formaat, portrait. Het is mogelijk 
om een gemaakte printlayout op te slaan en te gebruiken bij een ander instrument 
dat geprint moet worden.  
 
De printer, de papieroriëntatie en het papierformaat kunnen gewijzigd worden via  

 Bestand  Print  Instellen.  
 Bestand  Print  Printen: de uiteindelijke printfunctionaliteit wordt 

geopend. 
 Bestand  Print  Nieuw: opent een nieuwe print lay-out. 
 Bestand  Print  Annuleren: de print dialoog wordt afgesloten.  

 
Door met de rechtermuisknop te klikken in de print dialoog verschijnt de dialoog 
View.  
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De view eigenschappen worden geopend: 
 

 
 
Als een kader getrokken wordt in de printdialoog verschijnen onderstaande opties: 
 

 
 

View: het venster view wordt geopend, zie ook rechtermuisknop  
eigenschappen.  
 
Legenda: De teksthoogte van de legenda kan aangepast worden door onder 
Algemeen Teksthoogte aanpassen aan te vinken. Onder Opmaak kan gekozen 
worden voor Transparante achtergrond en Kader. In onderstaand scherm 
worden de standaard instellingen weergegeven:  

 

 
 
Noordpijl. Een noordpijl kan worden toegevoegd met behulp van de optie 
Noordpijl. Bij Grootte is de grootte van de noordpijl in te stellen. 
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Schaalbalk. De printdialoog biedt ook een mogelijkheid om een Schaalbalk toe 
te voegen. Onder Algemeen kunnen de algemene instellingen worden 
aangepast. Daarnaast zijn ook wijzigingen te maken in de opmaak en in het 
lettertype van de schaalbalk.  

 

 
 
Tekst. Met behulp van Tekst kan tekst worden toegevoegd aan de print. Hierbij 
is het ook mogelijk om de opmaak en het lettertype te bepalen.  
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De printfunctionaliteit in NedPlan is beperkt. In de CAD-omgeving(en) is deze 
functionaliteit meer uitgebreid. Met behulp van de CAD-omgeving is het ook 
mogelijk een plot te maken volgens de eisen/praktijkrichtlijn van de analoge 
verbeelding. Zie hiervoor de handleiding van de desbetreffende CAD omgeving.  
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7. AANMAKEN EN CONTROLEREN 
GEBIEDSGERICHT BESLUIT 

7.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de gebiedsgerichte besluiten behandeld en de bijbehorende 
functionaliteit in NedPlan 3.4. Verder wordt er beknopt uiteengezet hoe een digitaal 
besluit aangepast kan worden in NedPlan. 
 

7.2. Randvoorwaarden 

Voor een goed begrip van dit hoofdstuk is het noodzakelijk kennis te hebben 
genomen van de Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten 2008/2012 
(PRGB2008/2012). Met kennis van deze standaard is het mogelijk de attributen 
gekoppeld aan de planobjecten, te controleren op juistheid.  
Gebiedsgerichte besluiten zijn vormvrij, over de weergave van de objecten is niets 
vastgelegd in de RO Standaarden 2008/2012.  

7.3. Aanlevering gebiedsgericht besluit 

De aanlevering van een gebiedsgericht besluit geschiedt op de wijze die staat 
beschreven in hoofdstuk 4H van deze gebruikershandleiding.  
Gebiedsgerichte besluiten worden, eenmaal geïmporteerd in NedPlan, geopend via 
Bestand  Instrument openen  Besluiten: 
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Na activeren van het geselecteerde besluit, wordt het besluit geopend in NedPlan: 
 

 
 

7.3.1. Objectrelaties 

In de kolom objectrelaties staan een aantal functies: 
 

 
 

••••  
Gelijke planobjecten weergeven: gelijke besluitteksten weergeven. 
Hiermee worden de gelijke objecten (qua naam en objectnummer) 
dikgedrukt weergegeven. N.b. Dit betekent niet dat aan al deze objecten 
ook hetzelfde beleid gekoppeld is. 

••••  
Controleren op fouten: technische controle. 
 

••••  
Toon meer relaties:  
Deze knop heeft een dubbele werking. Als de objectrelaties allemaal 
zichtbaar zijn, wordt door middel van deze functie het scherm ingeklapt. 

••••  
Boom verversen: verversen van het venster objectrelaties. 

••••  
Zoom in:Inzoomen op het object dat geselecteerd is in het objectrelatie 
venster. 

 
In het scherm objectrelaties wordt met een letter aangegeven, welk planobject het 
betreft: 
P : Plangebied 
V : Besluitvlak 
SV : Besluitsubvlak 
 
In de onderstaande paragrafen wordt verder aandacht besteed aan bovenstaande 
functies. 
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7.3.2. Gelijke objecten weergeven 

 
 
Deze functie geeft gelijke objecten vet gedrukt weer. De naam die aan objecten 
(zowel de besluitvlakken als besluitsubvlakken) gegeven wordt, is vrij. Met deze 
functie wordt niet gecontroleerd of er verschillende objecten voorkomen met 
dezelfde naam. Alleen de objecten die zowel dezelfde naam, als hetzelfde nummer 
hebben, worden geselecteerd.  
 

 
 

Bijvoorbeeld: Hier is één besluitvlak groen geselecteerd. Hoewel er meer 
besluitvlakken ‘groen’ zijn, worden deze niet geselecteerd, omdat ze een ander 
objectnummer hebben.  
 

7.3.3. Controleren op fouten 

 
De geometrie bij gebiedsgerichte besluiten en structuurvisies is ondergeschikt aan 
de besluitteksten/beleidsteksten. Een automatische controle is niet mogelijk, omdat 
er geen vastgestelde objecten zijn in de standaarden, zoals dat bij de standaarden 
voor de bestemmingsplannen (2008/2012) wel is.  
 

In onderstaande afbeelding is zichtbaar dat bij alle objecten geometrie aanwezig is, 
behalve bij het object ‘maximaal bebouwingspercentage’. Dat object is 

weergegeven met een ‘kruis’ . 
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Groen vinkje = Bij een object is geometrie aanwezig. 
Rood kruisje = Bij een object is geen geometrie aanwezig. 
 

 UNBU. Hierbij is belangrijk om op te merken dat in het geval van een 
structuurvisiecomplex geometrie Uniet Uverplicht is. Als er bij een structuurvisiecomplex 
geen geometrie gekoppeld is, zal er geen rood kruisje, maar een groen vinkje 
verschijnen. Bij de gebiedsgerichte besluiten echter, is het verplicht om geometrie te 
koppelen. In dit voorbeeld heeft het besluitsubvlak ‘maximaal bebouwingspercentage’ 
geen geometrie.  

 

7.3.4. Toon meer relaties 

 
 
Als er meerdere relaties gelegd zijn tussen planobjecten, kunnen deze getoond 
worden met Toon meer relaties: 
 

 
 

Er verschijnt een ‘plusje’  , dat aanduidt dat er nog een vlak (of vlakken) 
gekoppeld zijn aan dat object.  
 

V =   Besluitvlak 
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SV = Besluitsubvlak (het Besluitsubvlak is in bovenstaand voorbeeld verborgen 
omdat de boom is ingeklapt) 

 

7.4. Nieuw gebiedsgericht besluit creëren 

Paragraaf  HU5.2UH. geeft weer welke stappen gevolgd moeten worden om een nieuw 
instrument aan te maken. In paragraaf HU5.3UH. staat de functionaliteit uit het tabblad 
Grafisch Werken beschreven. Deze stappen zijn niet afhankelijk van het aan te 
maken plantype. 
 

7.4.1. Geometrie kopiëren  

Het is mogelijk om gebruik te maken van de optie Geometrie kopiëren. Hierdoor zijn 
minder acties nodig om een gebiedsgericht besluit te tekenen. Indien één 
besluitvlak voorkomt in het gebiedsgerichte besluit, wordt volstaan met het tekenen 
van slechts het besluitgebied (plangebied) in de CAD-applicatie. In de hierop 
volgende paragraaf 7.5. wordt hier verder bij stil gestaan.  
Indien een bestaand plangebied van een ander besluit, bestemmingsplan of 
structuurvisie wordt ‘hergebruikt’, is het niet nodig gebruik te maken van een CAD 
Applicatie, maar kan het volledige besluit zonder tussenkomst van een CAD 
Applicatie in NedPlan worden gemaakt.  
 

7.4.2. Besluitgebied gebruiken uit database 

Indien gebruik wordt gemaakt van een in de database bestaande 
plangrens/besluitgebied, is het mogelijk een compleet gebiedsgericht besluit te 
tekenen in NedPlan.  
De werkwijze wordt in deze subparagraaf beschreven.  
 
Allereerst moet een instrument aangemaakt worden, zie hiervoor de werkwijze in 
paragraaf HUNieuw instrument aanmakenUH. 
 
Als een instrument is aangemaakt, wordt het lege instrument geopend. 
 
Door met de rechtermuisknop het plangebied in de kolom ‘objectrelaties’ te 
selecteren, verschijnt de mogelijkheid ‘aanmaken plangebied (vanuit een ander 
instrument).  
 

 
 
Als ‘aanmaken plangebied (vanuit een ander instrument) gekozen wordt, verschijnt 
onderstaande dialoog: 
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Selecteer het gewenste plan en kies ‘OK’. Het is hierbij niet van belang welk 
plantype gekozen wordt. 
 
Het plangebied van het geselecteerde plan wordt vervolgens getoond: 
 

 
 
Indien het plangebied met één besluitvlak ingevuld wordt, kan dat ook in NedPlan  
gedaan worden. Als meerdere besluit(sub)vlakken getekend moeten worden, moet 
dat in de gekoppelde CAD Omgeving. Zie daarvoor de betreffende CAD Handleiding.  
 
In paragraaf 7.6.2 HUAanmaken besluitvlak_x op basis van plangebied geometrieUH 
staat beschreven hoe een besluitvlak aangemaakt kan worden op basis van de 
plangebied geometrie.  
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7.5. Nabewerking na tekenen gebiedsgericht 
besluit 

Als meerdere vlakken nodig zijn, en als deze getekend zijn in de CAD Applicatie, ziet 
het uiteindelijke besluit ziet er na gebruik van de optie Grafisch werken  Selectie 
inchecken naar NedPlan bijvoorbeeld als volgt uit: 
 

 
 
De objecten zijn nog ongekoppeld. In de volgende paragraaf wordt uitgewerkt hoe 
de objecten besluitobjecten worden en hoe tekstverwijzingen kunnen worden 
gekoppeld.  
 
Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de optie ‘geometrie kopiëren’. 
Dit wordt in de volgende paragraaf behandeld.  
 

7.6. Objecten koppelen 

Het koppelen van objecten kan op twee manieren: Indien in de CAD applicatie een 
besluitvlak is getekend, volg dan paragraaf HU7.6.1UH. Is alleen een besluitgebied 
(plangebied) getekend in de CAD Applicatie, volg dan paragraaf HU7.6.2UH.  

 

7.6.1. Aanmaken besluitvlak_x 

In het venster Objectrelaties is het plangebied (aangegeven met een P) zichtbaar. 
Het plangebied hoeft niet gekoppeld te worden, maar is gelijk bekend als zijnde een 
plangebied, wanneer het plan teruggelezen wordt vanuit de CAD-omgeving. Door 
met de rechtermuisknop te klikken op het plangebied in het venster, verschijnt de 
optie Aanmaken besluitvlak_X. Zie de afbeelding hieronder. 
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Als deze optie gekozen wordt, verschijnt het onderstaande venster waarin de 
attribuutgegevens van het besluitvlak ingevuld kunnen worden. Belangrijk hierbij is 
dat het attribuut Tekst verwijzing verplicht is. Meer informatie hierover is te vinden 
in de PRGB2008/PRGB2012. 
 

  
 
Door Toevoegen te kiezen kan een tekstverwijzing worden toegevoegd. 
Onderstaand scherm verschijnt:  
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Met behulp van  wordt de verkenner geopend en kan het juiste bestand 
geselecteerd worden.  
NedPlan zoekt automatisch naar bestanden met de juiste naam. In bovenstaand 
voorbeeld is besluittekst aangegeven als type tekst, NedPlan zoekt dan naar 
b_Planidentificatie, zie onderstaande afbeelding:  
 

 
 
Kies openen om het bestand toe te voegen. De verkenner wordt dan afgesloten.  
 
Als de gegevens zijn ingevuld, kan gekozen worden voor de optie Doorvoeren  
 
 
 
In het venster Objectrelaties is het nieuwe besluitvlak toegevoegd. Er is echter nog 
géén geometrie gekoppeld aan het besluitvlak. Hoe geometrie gekoppeld kan 
worden, staat weergegeven in de onderstaande subparagraaf. 
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7.6.1.1.Geometrie toevoegen 

Selecteer met de rechtermuisknop het besluit(sub)vlak waarvan geometrie 
gekoppeld moet worden.  
 

 
 
Door met de rechtermuisknop op het nieuwe besluitvlak te klikken in het venster 
objectrelaties zijn er een aantal opties: 
 
Selecteer de optie Geometrie koppelen. Dit is de geometrie die getekend is in de 
CAD-omgeving. De betekenis van de overige opties staat beschreven in paragraaf 
HU7.6.3UH. 
De statusregel geeft de volgende opdracht: ‘selecteer een punt in het vlak waarmee 
een relatie gelegd moet worden…’ .  
 

 
 
Door het selecteren van het desbetreffende vlak in het kaartvenster verschijnt 
onderstaand venster: 
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Hiermee is het mogelijk om het ongekoppelde besluitobject te koppelen.  
Door ‘OK’ te kiezen wordt de geometrie gekoppeld en is het object niet langer 
onbekend in NedPlan.  
 
De andere icoontjes hebben de volgende functies: 
 

••••  

Inzoomen op object. 

••••  
Volledig uitzoomen van de verbeelding. 
 

••••  

Met ‘Cancel’ wordt het venster afgesloten zonder dat er geometrie 
gekoppeld is. 

 
Het is ook mogelijk om multivlakken te koppelen. Deze worden tegelijk 
geselecteerd. Het is dan voldoende om één van de vlakken aan te wijzen als object 
waarmee de geometrie gekoppeld moet worden.  
 
Zie onderstaand voorbeeld waarbij aan het grootste vlak geometrie is gekoppeld. 
Het vlak is nu een besluitvlak. Het binnenste vlak is nog ongekoppeld.  
 

 
 

7.6.2. Aanmaken besluitvlak_x op basis van plangebied 
geometrie 

Indien slechts een besluitvlak voorkomt binnen het gebiedsgerichte besluit, is het 
ook mogelijk om de geometrie te kopiëren, op basis van de geometrie van het 
plangebied.  
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Dat heeft als voordeel dat, als er één besluitvlak aanwezig moet zijn in het besluit, 
slechts het plangebied getekend hoeft te worden in de CAD Applicatie.  
 
Door de geometrie van het plangebied te kopiëren, kan van de kopie een besluitvlak 
worden gemaakt.  
 
Selecteer in de kolom Objectrelaties het plangebied. Klik met de rechtermuisknop, 
onderstaand scherm verschijnt.  
 

 
 
Kies aanmaken besluitvlak_X (op basis van plangebied geometrie).  
 
N.b. Indien er wel een besluitvlak is getekend in de CAD-applicatie, volg dan de 
stappen in paragraaf HU7.6.1.U 
 
Er wordt een nieuw besluitvlak aangemaakt in de kolom ‘objectrelaties’ en het 
scherm ‘besluitvlak_X’ verschijnt, waarin het mogelijk is de naam van het besluitvlak 
op te geven (standaard naam is ‘nieuw besluitvlak’), en de tekstverwijzing 
(verplicht!) op te geven.  
 

 
 

Kies ‘Doorvoeren’ .  Het vlak is aangemaakt en de geometrie is 
automatisch gekoppeld.  
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7.6.3. Geometrie koppelen 

Aan elk besluitobject, zowel het besluitvlak als het besluitsubvlak, is verplicht 
geometrie gekoppeld. Als er nog geen geometrie gekoppeld is, verschijnt de optie 
Geometrie koppelen. Is er al geometrie gekoppeld, dan is deze functie uitgegrijsd. 
In onderstaand voorbeeld is er aan het besluitsubvlak nog geen geometrie 
toegekend. 
 
Indien gebruik wordt gemaakt van de functie aanmaken besluitvlak_x (op basis van 
plangebied geometrie) dan is de geometrie automatisch gekoppeld.  
 

 NB: In de CAD-omgeving is het alleen mogelijk ‘besluitobjecten’ te tekenen. In NedPlan 
is dit nader te specificeren in ‘besluitvlak’ en ‘besluitsubvlak’.  
 

 
 
Mogelijke functies: 
• Verwijder: Hiermee kan het geselecteerde besluit(sub)vlak verwijderd worden. 
• Aanmaken besluitsubvlak_X (met rechtermuisknop op het plangebied verschijnt 

de optie Aanmaken besluitvlak_X): hiermee kan een besluitsubvlak 
aangemaakt worden. Dit object heeft verplicht geometrie. 

• Relatie leggen: relaties leggen tussen besluitsubvlakken.  
• Relatie verbreken: relaties verbreken tussen besluitsubvlakken. 
• Geometrie koppelen: beleid aan geometrisch vlak koppelen.  
• Geometrie ontkoppelen: beleid aan geometrisch vlak ontkoppelen.  
 
Indien met de rechtermuisknop een besluitvlak wordt geselecteerd, dan zijn de 
opties ‘relatie leggen’ en ‘relatie verbreken’ niet aanwezig.  

 

7.6.4. Tekst(en) koppelen 

Indien een object geselecteerd is in het venster Objectrelaties, worden de attributen 
daarvan weergegeven in het venster PRGB2008/PRGB2012 (eigenschappen IMRO 
objecten). Na dubbelklikken op Verwijzing, wordt de gekoppelde tekst geopend. 
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Tekstverwijzingen kunnen toegevoegd worden, verwijderd worden of aangepast 

worden door op het pen-icoontje te klikken: . 
Onderstaand scherm verschijnt: 
 

 
 

Op deze manier kan ieder gebiedsgericht besluit opgebouwd worden, aangepast 
worden en uitbreid worden. Elk vlak heeft geometrie en minimaal één 
tekstverwijzing.  

 

7.7. Controle instrumentgegevens 

Onder Instrumentgegevens  Instrumentgegevens kunnen de Attributen en 
Metadata van het geopende instrument worden gecontroleerd.  

 

Instrumentgegevens  Instrumentgegevens  Instrument informatie toont 
onderstaande informatie: 
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Instrumentgegevens  Statusgegevens geeft de instrument status en de NedPlan 
status weer.  
De status, datum en verwijzing naar vaststellingsbesluit (indien het een vastgesteld 
of onherroepelijk besluit betreft) kan worden aangepast.  
 

Door middel van het icoon ‘mapje’  wordt de verkenner geopend en kan een 
(ander) vaststellingsbesluit worden geselecteerd. Met behulp van het ‘bril’ icoon 

 wordt het geselecteerde vaststellingsbesluit geopend.  
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Onder Instrumentgegevens  Instrumentgegevens  Attributen en Metadata 
wordt de metadata van het instrument, de verwijzingen naar tekst en de 
locatienaam, ondergrond, externe planreferentie, object gerichte tekst, illustratie en 
normadressant ingevuld. 
 
De verwijzingen naar tekst kunnen worden toegevoegd, gewijzigd of geopend.  

Toevoegen of wijzigen kan met behulp van de icoon mapje  , bekijken met 

behulp van de ‘bril’ .  
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 Locatienaam: hier wordt de locatie naam van het besluit ingevuld 
(facultatief).  

 Ondergrond: hier wordt de naam en datum van de gebruikte 
ondergrond ingevuld (verplicht) 

 Externe planreferentie: het bestemmingsplan of besluit of 
structuurvisie waaruit dit gebiedsgericht besluit is ontstaan 
(facultatief). 

 Illustratie: illustraties om het besluit weer te geven kunnen worden 
gekoppeld (facultatief).  

 Normadressant: geeft aan op welke organen of instanties de regeling 
zich richt (facultatief). 
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8. AANMAKEN EN CONTROLEREN 
STRUCTUURVISIE 

8.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan structuurvisies en de bijbehorende 
functionaliteit in NedPlan 3.4. 

 
In dit hoofdstuk wordt verder nog kort uiteengezet hoe een digitale structuurvisie 
aangepast kan worden in NedPlan. 
 
Het is mogelijk om naast gemeentelijke structuurvisies ook provinciale- en 
rijksstructuurvisie in te lezen in NedPlan. Deze structuurvisies kunnen niet gewijzigd 
worden 
 
Daarnaast kunnen ook de provinciale verordeningen en de algemene maatregel van 
bestuur, die wordt opgesteld door het Rijk, worden ingelezen, maar ook voor deze 
plansoorten geldt dat ze niet kunnen worden gewijzigd. De standaarden van deze 
planvormen lijken sterk op die van de structuurvisies.  
 

8.2. Randvoorwaarden 

Voor een goed begrip van dit hoofdstuk is het noodzakelijk kennis te hebben 
genomen van de Praktijkrichtlijn gemeentelijke StructuurVisies 2008 (PRgSV 2008) 
dan wel de Praktijkrichtlijn gemeentelijke StructuurVisies 2012 (PRgSV2012). Met 
kennis van deze standaard(en) is het mogelijk de attributen gekoppeld aan de 
objecten te controleren op juistheid. 
 
Voor structuurvisies die opgesteld zijn conform de RO Standaarden 2008 is het niet 
mogelijk een verbeelding aan te maken die uitgewisseld wordt in het gml-bestand.  
Voor structuurvisies die opgesteld zijn/worden conform de RO Standaarden 2008 is 
het mogelijk de vormvrije structuurvisie te voorzien van een verbeelding.  
De verbeelding geeft in dat geval alleen kleuren/patronen aan, maar de gebruikte 
patronen/kleuren zeggen niets over de betekenis van de vlakken in de 
structuurvisie.  
 
Meer informatie over de Verbeelding van de structuurvisie 2012 is te vinden in de 
HUPRgSV2012UH en in paragraaf 1.4 HUGemeentelijke structuurvisieUH. 
 

8.3. Aanlevering structuurvisie 

De aanlevering van een structuurvisie geschiedt op de wijze die staat beschreven in 
hoofdstuk HU3UH van deze gebruikershandleiding.  
 
Een structuurvisie kan worden geopend via Bestand  Instrument openen  
Visies. 
 



 

  

 
 

Na activeren van de geselecteerde structuurvisie opent het geselecteerde 
instrument: 
 

 
 

8.3.1. Objectrelaties 

In het venster objectrelaties worden een aantal functies getoond: 
 

 
 

  Gelijke planobjecten weergeven:  
  Hiermee worden de gelijke objecten (qua naam en objectnummer) 

dikgedrukt weergegeven. Dit betekent niet dat aan al deze objecten ook 
hetzelfde beleid gekoppeld is.  
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  Controleren op fouten: controleert of alle objecten die verplicht  
 geometrie moeten hebben, dat ook daadwerkelijk hebben.  

  Toon meer relaties: inklappen of uitvouwen van de boomstructuur. 

  Boom verversen: verversen van het venster objectrelaties. 

  Zoom object: inzoomen op het object dat geselecteerd is in het   
 objectrelatie venster.  

 
In het scherm objectrelaties wordt met een letter aangegeven, welk planobject het 
betreft: 

 P : (Structuurvisie)Plangebied 
 G : (Structuurvisie)Gebied 
 C : (Structuurvisie)Complex 

 

8.3.2. Gelijke objecten weergeven 

 
 
Deze functie geeft gelijke objecten dik gedrukt weer. De naam die aan objecten 
(zowel structuurvisiegebieden als structuurvisiecomplexen) gegeven wordt, is vrij. 
Met deze functie wordt niet gecontroleerd of er verschillende objecten voorkomen 
met dezelfde naam. Alleen de objecten die zowel dezelfde naam als hetzelfde 
nummer hebben, worden geselecteerd.  
 

 
 

8.3.3. Controleren op fouten 

 
 
De geometrie bij gebiedsgerichte besluiten en structuurvisies is ondergeschikt aan 
de bijbehorende teksten. Een inhoudelijke controle is onmogelijk omdat de objecten 
in een structuurvisie een vrije naam hebben, in tegenstelling tot de objecten in een 
bestemmingsplan.   
 



 

  

De functie Controleren op fouten in de kolom Objectrelaties toont of er bij de 
vlakken die verplicht geometrie hebben, geometrie aanwezig is. 
 

 
 
Goed en fout worden getoond: 
 

 
 

Groen vinkje = Bij een object is geometrie aanwezig. 
Rood kruisje = Bij een object is geen geometrie aanwezig. 
 

 Hierbij is het belangrijk om op te merken dat in het geval van een 
structuurvisiecomplex geometrie niet verplicht is. Als er bij een 
structuurvisiecomplex geen geometrie gekoppeld is, zal er geen rood 
kruisje, maar een groen vinkje verschijnen.  
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8.3.4. Toon meer relaties 

 
 

Als er meerdere relaties gelegd zijn tussen planobjecten, kunnen deze in één 
oogopslag getoond worden met Toon meer relaties. 
 

 
 

Er verschijnt een  dat aanduidt dat er nog een vlak (of vlakken) gekoppeld zijn 
aan het geselecteerde object.  
 

 G= (Structuurvisie)Gebied 
 C= (Structuurvisie)Complex 
 V= (Structuurvisie)Verklaring (Alleen bij een Structuurvisie conform 

PRgSV2012) 
 

8.3.5. Idealisatie 

De geometrie in structuurvisies is vaak indicatief (niet geheel nauwkeurig) of 
cartografisch figuur (niet nauwkeurig, schatting). De plangrens is in deze wel exact. 
De mate van de nauwkeurigheid wordt als attribuut ‘idealisatie’ weergegeven en 
kan gewijzigd worden in de kolom PRgSV2008/PRgSV2012. 



 

  

 

8.4. Nieuwe structuurvisie creëren 

Paragraaf  HU5.2.UH geeft weer welke stappen gevolgd moeten worden om een nieuw 
instrument aan te maken. In paragraaf HU5.3UH. staat de functionaliteit uit het tabblad 
Grafisch Werken beschreven.  
 

8.4.1. Geometrie kopiëren 

Het is mogelijk om gebruik te maken van de optie geometrie kopiëren. Hierdoor zijn 
minder acties nodig om een eenvoudige structuurvisie te tekenen. Indien één 
structuurvisiegebied voorkomt in het structuurvisie plangebied, wordt volstaan met 
het tekenen van slechts het structuurvisieplangebied in de CAD-applicatie. In de 
hieropvolgende paragraaf HU8.5UH wordt hier verder bij stil gestaan.   
 
Indien een bestaand plangebied van een ander besluit, bestemmingsplan of 
structuurvisie wordt ‘hergebruikt’, is het niet nodig gebruik te maken van een CAD 
Applicatie, maar kan de volledige structuurvisie zonder tussenkomst van een CAD 
Applicatie in NedPlan worden gemaakt.  
 

8.4.2. Structuurvisiegebied gebruiken uit database 

Indien gebruik wordt gemaakt van een in de database bestaande 
plangrens/structuurvisiegebied, is het mogelijk een complete structuurvisie te 
maken in NedPlan.  
De werkwijze wordt in deze subparagraaf beschreven.  
 
Allereerst moet een instrument aangemaakt worden, zie hiervoor de werkwijze in 
paragraaf HUNieuw instrument aanmakenUH. 
 
Als een instrument is aangemaakt, wordt het lege instrument geopend. 
 
Door met de rechtermuisknop het plangebied in de kolom ‘objectrelaties’ te 
selecteren, verschijnt de mogelijkheid ‘aanmaken plangebied (vanuit een ander 
instrument).  
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Als ‘aanmaken plangebied (vanuit een ander instrument) gekozen wordt, verschijnt 
onderstaande dialoog: 
 

 
 
Selecteer het gewenste plan en kies ‘OK’. Het is hierbij niet van belang welk 
plantype gekozen wordt. Het plangebied van het geselecteerde plan wordt 
vervolgens getoond. 
 
Indien het hele plangebied met één structuurvisiegebied/structuurvisiecomplex 
ingevuld wordt, kan dat ook in NedPlan gedaan worden. Als meerdere 
strucutuurvisiegebieden/structuurvisiecomplexen getekend moeten worden, moet 
dat in de gekoppelde CAD Omgeving. Zie daarvoor de betreffende CAD Handleiding.  
 
In paragraaf 8.6.2 HUAanmaken structuurvisiegebied (op basis van plangebied 
geometrie)UH staat beschreven hoe een besluitvlak aangemaakt kan worden op basis 
van de plangebied geometrie.  
 

8.5. Nabewerking na tekenen structuurvisie 

Indien een structuurvisie is getekend in de CAD omgeving ziet de uiteindelijke 
structuurvisie er als volgt uit (na gebruik van de functie grafisch werken  Selectie 
inchecken naar NedPlan). 
 



 

  

 
 
De objecten zijn op dit moment nog ongekoppeld. In de volgende paragraaf wordt 
uitgewerkt hoe de objecten structuurvisie objecten worden en hoe tekstverwijzingen 
kunnen worden gekoppeld.  
 
Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de optie geometrie kopiëren. 
Dit wordt in de volgende paragraaf behandeld.  
 

8.6. Objecten koppelen 

Het koppelen van objecten kan op twee manieren: indien in de CAD applicatie een 
(of meerdere) structuurvisiegebied(en)/complex(en) is getekend, volg dan 
paragraaf HU8.6.1UH. Is alleen een structuurvisieplangebied getekend in de CAD 
Applicatie, volg dan paragraaf HU8.6.2.U 
 

8.6.1. Aanmaken structuurvisiegebied 

 
 
In het venster Objectrelaties is alleen het plangebied (aangegeven met een P) 
zichtbaar. (In bovenstaand voorbeeld zijn al meerdere gebieden en complexen 
aanwezig). Door met de rechtermuisknop te klikken op het plangebied in het 
venster, verschijnen de opties aanmaken structuurvisiegebied en aanmaken 
structuurvisiegebied (op basis van plangebied geometrie). 
 
Als een van deze optie gekozen wordt, verschijnt het onderstaande venster waarin 
de attribuutgegevens van het structuurvisiegebied ingevuld kunnen worden.  
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Als de gegevens zijn ingevuld, kan gekozen worden voor de optie Doorvoeren 

. 
In het venster objectrelaties is het structuurvisiegebied toegevoegd. Er is echter 
nog géén geometrie gekoppeld aan het gebied. Het toevoegen van de geometrie is 
de volgende stap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6.1.1.Geometrie toevoegen 

Door met de rechtermuisknop op het nieuwe gebied te 
klikken in het venster objectrelaties zijn er een aantal 
opties: 
 
Selecteer Geometrie koppelen. Dit is de geometrie die al 
getekend is in de CAD-omgeving.  
De statusregel geeft de volgende opdracht: ‘Selecteer 
een punt in het vlak waarmee een relatie gelegd moet 
worden…’.  
 
Door het aanwijzen van het desbetreffende vlak 
verschijnt onderstaand venster:  
 



 

  

 
 
Door OK te kiezen wordt de geometrie gekoppeld en is het object niet langer 
onbekend in NedPlan.  
 
De andere iconen hebben de volgende functies: 
 

 

Inzoomen op object. 

 
Volledig uitzoomen van de verbeelding. 
 

 

Met ‘Cancel’ wordt het venster afgesloten zonder dat er geometrie 
gekoppeld is. 

 
Het is ook mogelijk om multivlakken te koppelen. Deze worden tegelijk 
geselecteerd. Het is dan voldoende om één van de vlakken aan te wijzen als object 
waarmee de geometrie gekoppeld moet worden.  
 
Zie onderstaand voorbeeld waarbij aan het linkervlak geometrie is gekoppeld. Het 
vlak is nu een structuurvisieobject. Het rechtervlak is nog ongekoppeld.  
 

 
 

8.6.2. Aanmaken structuurvisiegebied (op basis van 
plangebied geometrie) 

Indien slechts een structuurvisiegebied voorkomt binnen de structuurvisie, is het 
ook mogelijk om de geometrie te kopiëren, op basis van de geometrie van het 
plangebied.  
Dat heeft als voordeel dat slechts het plangebied getekend hoeft te worden in de 
CAD Applicatie.  
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Door de geometrie van het plangebied te kopiëren, kan van de kopie een 
structuurvisiegebied worden gemaakt.  
 
Selecteer in de kolom Objectrelaties het plangebied. Klik met de rechtermuisknop, 
onderstaand scherm verschijnt.  
 

 
 
Kies aanmaken structuurvisiegebied (op basis van plangebied geometrie).  
N.b. Indien er wel een structuurvisiegebied is getekend in de CAD-applicatie, volg 
dan de stappen in paragraaf HU8.6.1.U 
 
Er wordt een nieuw structuurvisiegebied aangemaakt in de kolom ‘objectrelaties’ en 
het scherm ‘structuurvisiegebied_G’ verschijnt, waarin het mogelijk is de naam van 
het structuurvisiegebied op te geven (standaard naam is ‘nieuw gebied’), en de 
tekstverwijzing en thema (beide verplicht!) op te geven. Bij thema kan gekozen 
worden om een thema uit de lijst te kiezen, of een vrije naam op te geven.  
 

 
 

Kies Doorvoeren .  Het vlak is aangemaakt en de geometrie is 
automatisch gekoppeld.  
 

8.7. Structuurvisiecomplexen en 
structuurvisiegebieden aanmaken en 
tekstverwijzingen koppelen 

Onderstaande afbeelding toont een gemeentelijke structuurvisie van de fictieve 
gemeente Durperdam, waar een aantal structuurvisiegebieden en 
structuurvisiecomplexen aan gekoppeld zijn. De tekstverwijzing is direct te koppelen 
bij het aanmaken van een nieuw structuurvisiegebied/complex.  



 

  

 
 

8.7.1. Structuurvisiecomplex koppelen 

Als een structuurvisiecomplex gekoppeld moet worden aan een 
structuurvisiegebied, selecteer dan het structuurvisiegebied in Objectrelaties. Klik 
vervolgens op de rechtermuisknop. Onderstaand venster wordt getoond: 
 

 
 
Mogelijke functies: 
 Verwijder: hiermee kan een gebied of complex dat geselecteerd is verwijderd 

worden. 
 Aanmaken structuurvisie complex: hiermee kan een complex aangemaakt 

worden. Deze hoeft geen geometrie te hebben.  
 Relatie leggen: relaties leggen tussen beleid(teksten) en objecten. 
 Relatie verbreken: relaties verbreken tussen beleid(teksten). 
 Geometrie koppelen: beleid aan geometrisch vlak koppelen.  
 Geometrie ontkoppelen: beleid aan geometrisch vlak ontkoppelen.  
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Een structuurvisiegebied aanmaken kan alleen door het structuurvisiegebied te 
selecteren en op de rechtermuisknop te klikken: 
 

 
 
De verwijzing naar tekst is zichtbaar in de kolom ‘PRGsV2008’/’PRGsV2012’ achter 
Verwijzing. Na dubbelklikken op Verwijzing, wordt de tekst geopend. 
 

 
 
Besluittekst kan toegevoegd worden, verwijderd worden of aangepast worden door 

op het pen-icoontje te klikken:  
 



 

  

 
 

Op deze manier kan iedere visie opgebouwd, aangepast en uitgebreid worden. Elk 
gebied heeft geometrie en een verwijzing naar beleid. Dit beleid wordt toegepast op 
de gebieden waar het op zijn beurt weer naar verwijst. Deze laag kan (in geval van 
een structuurvisie complex) geometrisch onzichtbaar zijn. 
 

8.8. Kaartlagen opbouwen – PRgSV2012 

De PRgSV2012 biedt de mogelijkheid om verschillende kaarten op te bouwen in een 
structuurvisie, en deze kaarten/vlakken te voorzien van een verbeelding.  
Daarvoor is door Geonovum een lijst met kleuren/lijnstijlen/symbolen vrijgegeven, 
die gekoppeld kunnen worden aan een structuurvisiegebied of 
structuurvisiecomplex.  
 
NedPlan 3.4 biedt de mogelijkheid om een verbeelding te koppelen aan een 
structuurvisiegebied of structuurvisiegebied.  
Deze gegevens worden opgeslagen in het gmlbestand, en getoond op RO-Online.  
Echter, in NedPlan is in het kaartvenster de verbeelding niet direct zichtbaar.  
 
 

8.9. Controle instrumentgegevens 

Onder Instrumentgegevens  Instrumentgegevens kunnen de Attributen en 
Metadata van het geopende instrument worden gecontroleerd.  
 

 
 

Instrumentgegevens  Instrument informatie toont onderstaande informatie: 
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Instrumentgegevens  Statusgegevens   
geeft de instrument status en de NedPlan status weer.  
 
De status, datum en verwijzing naar vaststellingsbesluit (indien het een vastgesteld 
of onherroepelijk besluit betreft) kan worden aangepast.  
 



 

  

 
 

Door middel van het icoon ‘mapje’  wordt de verkenner geopend en kan een 
(ander) vaststellingsbesluit worden geselecteerd. Met behulp van het ‘bril’ icoon 

 wordt het geselecteerde vaststellingsbesluit geopend.  
 
Onder Instrumentgegevens  Attributen en Metadata wordt de metadata van het 
instrument, de verwijzingen naar tekst en de locatienaam, ondergrond, externe 
planreferentie, object gerichte tekst, illustratie en normadressant ingevuld. 
 
De verwijzingen naar tekst kunnen worden toegevoegd, gewijzigd of geopend.  

Toevoegen of wijzigen kan met behulp van het mapje icoon  , bekijken met 

behulp van de ‘bril’ .  
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Er kunnen ook attributen toegevoegd, verwijderd of gewijzigd worden: 
 
 Locatienaam: hiermee kan worden aangegeven om welk gebied het gaat. 
 Ondergrond: hier moet de gebruikte ondergrond ingevuld worden. 
 Externe planreferentie: het bestemmingsplan of besluit of structuurvisies 

waaruit deze structuurvisie is ontstaan. 
 Objectgerichte tekst: alleen als gebruik gemaakt wordt van een applicatie die 

objectgerichte teksten beheert. 
 Illustratie: één of meerdere illustraties kunnen toegevoegd worden om een 

weergave van de structuurvisie te geven in .pdf, .jpg of .png formaat (zie 
hiervoor ook paragraaf 8.3.4 ‘Inleiding’). 

 



 

  

 
 
Klik op OK. De afbeelding wordt aan de Instrumentgegevens toegevoegd. 
 

 
 



 

 

 


