
 

B&W-besluit:  

1. Het college stemt in met de aanschaf van Roplan grafisch en administratief van Bentley; 

2. Het college stemt in met de aanschaf van DeztaPlan van Dezta; 

3. De kosten van het besluit bedragen € 41.980 Het besluit wordt gedekt uit het investeringsplan 2005-

2010 uit de posten 50.03 ”aanschaf vastgoed systeem” en 50.01 “kantoorautomatisering”. Voor de 

onderhoudskosten van € 4.800 die vanaf 2007 op de begroting worden opgenomen onder het 

product bestemmingsplannen & verordeningen wordt dekking gevonden door een bijdrage uit het 

fonds RWBS tenminste voor de komende tien jaar (voor specifieke informatie wordt verwezen naar 

de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie); 

4. Het college stemt in met het geheel digitaal opzetten van het plangebied “De Krim” in een nieuw 

digitaal bestemmingsplan en dit bestemmingsplan ook digitaal uitwisselbaar te maken; 

5. Het college stuurt het besluit ter kennisname aan de commissie Ontwikkeling; 

6. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit 

besluit. 
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Onderwerp 

Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen 

B & W-vergadering van 31-10-2006 

 

Bestuurlijke context 

Landelijk is al enige tijd een ontwikkeling gaande om bestemmingsplannen digitaal 

beschikbaar te maken. De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening gaat uit van de digitale 

uitwisselbaarheid van bestemmingsplannen. 
 

De gemeente Haarlem heeft software aangeschaft voor het gemeentebreed digitaliseren van 

informatiestromen en bedrijfsprocessen (workflow, DMS). Diverse basisadministraties vormen daarbij 

een belangrijk onderdeel. 

 

Binnen dit kader werkt de gemeente Haarlem aan een omgeving om haar bestemmingsplannen digitaal 

te maken, te beheren en digitaal uitwisselbaar te maken. De bestemmingsplannen moeten geschikt zijn 

om uit te wisselen met Provincie en Rijk volgens de zogenaamde IMRO – coderingen. Voor de 

uitvoering wordt gestreefd naar een volledig digitaal werkproces. Verder streeft de gemeente Haarlem 

naar het presenteren van de digitale bestemmingsplannen in een intranet viewer of op het internet ten 

behoeve van burgers. 

 

Om deze digitale weg mogelijk te maken zal de gemeente Haarlem over moeten gaan tot de aanschaf 

van nieuwe software van de bedrijven Bentley en Dezta. Te weten: Roplan grafisch en administratief 

van Bentley en Deztaplan van Dezta. 

 

Vervolgens is het streven om het bestemmingsplan “De Krim” als pilot digitaal beschikbaar en 

uitwisselbaar te maken. Hiermee wordt tevens voldaan aan de wettelijke verplichting dat nieuwe 

bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar dienen te zijn. 

 

Commissieparagraaf: waarom wil het college dat de commissie kennisneemt van dit besluit. 

Het college informeert de commissie over de aanschaf van diverse software ten behoeve van de 

digitalisering van bestemmingsplannen. De kosten worden gedekt uit het investeringsplan 2005-2010 

en het fonds RWBS. 

 



 

 

Haarlem op weg naar digitale bestemmingsplannen 
 

Inleiding 

Landelijk is al enige tijd een ontwikkeling gaande om bestemmingsplannen digitaal 

beschikbaar te maken. De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening gaat uit van de digitale 

uitwisselbaarheid van bestemmingsplannen. 

 

De gemeente Haarlem werkt aan een omgeving om haar bestemmingsplannen digitaal te maken, te 

beheren en digitaal uitwisselbaar te maken. De bestemmingsplannen moeten geschikt zijn om uit te 

wisselen met Provincie en Rijk volgens de zogenaamde IMRO – coderingen. Voor de uitvoering wordt 

gestreefd naar een volledig digitaal werkproces. Verder streeft de gemeente Haarlem naar het 

presenteren van de digitale bestemmingsplannen in een intranet viewer of op het internet ten behoeve 

van burgers. 

 

Het gaat hierbij eigenlijk om twee onderwerpen: het digitaal beschikbaar maken van al bestaande 

bestemmingsplannen die niet digitaal uitwisselbaar hoeven te zijn en het digitaal vastleggen van nieuwe 

plannen die wel uitwisselbaar dienen te zijn. Er is een volledig en actueel overzicht gemaakt van alle 

vigerende bestemmingsplannen. De medewerkers kunnen thans op verschillende plaatsen in de 

organisatie gebruik maken van een volledige verzameling bestemmingsplannen.  

 

Ook zijn op Haarlem Insite een digitale overzichtskaart en digitale overzichtslijsten te vinden van alle 

vigerende bestemmingsplannen, alle plannen in procedure en alle voorbereidingsbesluiten. Sinds kort is 

er ook een begin gemaakt om alle plannen die in procedure zijn in pdf – formaat digitaal beschikbaar te 

maken op de website van de gemeente Haarlem. 

Het bestemmingsplan Droste/ Thorbecke wordt digitaal beschikbaar gemaakt, maar niet digitaal 

uitwisselbaar gemaakt. Gebleken is dat het uitwisselbaar maken van een oud bestemmingsplan vrijwel 

onmogelijk is, vanwege de grote problemen die naar boven komen met betrekking tot de IMRO – 

coderingen. 

 

Het pilot bestemmingsplan “De Krim” wordt digitaal beschikbaar gemaakt en wordt ook digitaal 

uitwisselbaar gemaakt. Hiermee voldoet de gemeente Haarlem ook aan de wettelijk verplichting, die 

stelt dat alleen nieuwe bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar dienen te zijn. 

 
Voorstel keuze bedrijf 

Gezocht is naar een bedrijf dat een systeem heeft dat goed aansluit bij de software en de 

hardware die de gemeente Haarlem gebruikt. Twee bedrijven  

 

hebben hun software voor de digitalisering van bestemmingsplannen gepresenteerd. Te weten: 

Paragraph en Bentley. 

 

De uiteindelijke keuze is gevallen op Bentley. De presentatie van Bentley kwam overtuigend 

over en de software van Bentley is gebruiksvriendelijker dan die van  Paragraph. Ook qua 

kosten/ kwaliteitsverhouding is de software van Bentley de beste keuze van de twee opties. 

 

De gemeente werkt al met Microstation van Bentley en heeft daarom veelvuldig contact met 

Bentley. Het aangeboden pakket van Bentley is completer dan het aangeboden pakket van 

Paragraph. Verder is Paragraph een eenmansbedrijf het bedrijf te kwetsbaar maakt om de 

gemeente Haarlem structureel te ondersteunen bij de digitalisering van bestemmingsplannen.  

 

Voor het maken en bijhouden van digitale bestemmingsplannen biedt Bentley RoPlan aan. 

Plannen die met RoPlan worden vervaardigd voldoen aan de binnen de Microstation wereld 



veel toegepaste open MGE standaard. Hierdoor staat de weg open voor alle toekomstige 

conversiewensen naar andere formaten waaronder Oracle Spatial.  

 

Verder besluit het college om over te gaan tot de aanschaf van Dezta Plan van het bedrijf 

Dezta.  

 

Dezta Plan is een applicatie voor het opstellen en beheren van bestemmingsplanteksten. Dezta 

Plan is ontwikkeld voor gemeenten en adviesbureaus die bestemmingsplannen opstellen en 

willen uitvoeren naar zowel een papieren als een web – editie. 

 

Dezta Plan slaat de planteksten op in XML – formaat en brengt een scheiding aan tussen de 

inhoud en de opmaak. Hierdoor wordt het mogelijk  

bestemmingsplannen efficiënt op te stellen en uit te voeren naar elke gewenste vorm.  

 
Via een centraal beheerde bibliotheek, waarin de standaardvoorschriften en tekstdelen voor de 

toelichting wordt opgeslagen en beheerd, kan eenvoudig de basis van een nieuwe plantekst worden 

samengesteld. Uiteraard kunnen de “standaard” tekstdelen worden aangepast en worden geredigeerd tot 

een bestemmingsplan op “maat”. Dezta Plan bevat alle basisfunctionaliteiten  voor het volledig en 

nauwkeurig opstellen van planteksten, zoals het gebruik van opsommingen, het invoegen van tabellen 

en afbeeldingen en een spellingscontrole.  



De samenwerking tussen Dezta en Bentley heeft geleid tot afspraken over het uitwisselen van gegevens 

tussen RoPlan Administratief en Dezta plan op basis van een XML bestand.  

Dezta heeft de specificaties van het uitwisselingsformaat vastgelegd, op basis waarvan in 

RoPlan een XML-import module is ontwikkeld.  

Tussen Dezta en Bentley zijn afspraken gemaakt over het beheer van de gegevensuitwisseling. 

Als het uitwisselingsformaat wijzigt, zal Bentley op basis van de nieuwe specificaties de XML-

import module aanpassen en zal een nieuwe versie van de software worden aangeboden.  

Vanzelfsprekend is het belang van zowel Dezta als Bentley dat de gebruikers van de koppeling 

op continuïteit kunnen rekenen.  

Verder is over de koppeling tussen Dezta Plan en RoPlan navraag gedaan bij de gemeente 

Arnhem. De gemeente Arnhem is zeer tevreden over het werken met Roplan in combinatie met 

DeztaPlan. Op basis van de ervaringen van Arnhem en de afgesproken zaken rond de XML-

afstemming bestaat er voldoende garantie voor een goede afstemming tussen beide 

leveranciers.  

 

Naast het digitaal beschikbaar hebben van de bestemmingsplannen is het van belang dat de 

administratie rond bestemmingsplannen en procedures adequaat is georganiseerd. De inrichting 

van de applicatie wordt afgestemd op de (voorgenomen) inrichting van relevante 

basisregistraties zoals adressen, gebouwen, kadaster en topologie. Hierdoor wordt de koppeling 

met deze registraties gegarandeerd.  

In het verlengde hiervan is zo ook de koppeling met het op termijn gemeentebreed in te zetten 

WFM/ DMS geregeld. Hierin zullen de administratie, de procedures en de planning van de 

bestemmingsplannen worden opgenomen. 

 
 

Beheerorganisatie 

Ten aanzien van het beheer zijn de volgende functies te onderscheiden: 

 

Informatiebeheer 

Verantwoordelijk voor beleid rond de vervaardiging van digitale bestemmingsplannen: welke applicatie 

zetten we in, hoe lopen de procedures, waar halen we de financiën vandaan etc. 

Verantwoordelijkheid te leggen bij hoofd RCP. 

 

Gegevensbeheer 

Verantwoordelijk voor uitvoering van vastgesteld beleid: bewaking procedures en financiën, 

controle op juiste vervaardiging plannen etc. 

Verantwoordelijkheid te leggen bij hoofd RCP. 

 

Functioneel applicatiebeheer 

Verantwoordelijk voor beschikbaarheid en juiste werking van de applicatie. 

Verantwoordelijkheid te leggen bij hoofd RCP. Binnen een paar maanden dient er een taak/ 

functie te worden ontwikkeld – binnen de huidige formatie - die verantwoordelijk is voor het 

functionele applicatiebeheer van het hele project. Er zal een nieuw functieonderdeel worden 

gecreëerd, waarvan de opleidingen en het functieprofiel nader zullen worden bepaald. Het pilot 

bestemmingsplan “De Krim” zal hiervoor de komende maanden worden gebruikt. 

 

Technisch applicatiebeheer  

Verantwoordelijk voor technische omgeving waarin applicatie draait: netwerk, hardware, 

opslagfaciliteiten, beveiliging, installatie van applicatie etc. 

Verantwoordelijkheid te leggen bij ICT. 
 



De kosten (prijspeil 2006) 

Aanschaf RoPlan van Bentley 

 
Installatie software en 

werkplekbegeleiding 

 3.150,00 

Projectleiding en -coordinatie     550,00 

RoPlan Viewer Export  3.100,00 

RoPlan IMRO Import  1.550,00 

RoPlan Grafisch   7.400,00 

RoPlan IMRO Export  1.050,00 

RoPlan Administratief   3.200,00 

NENSDF Converter   1.550,00 

  

Totaal aanschaf 24.750,00 euro exclusief BTW 

 

 

Onderhoudsbedragen per jaar na aanschaf 

 

RoPlan Viewer Export subscription     465,00 

RoPlan IMRO Import subscription     232,50 

RoPlan Grafisch subscription  1.110,00 

RoPlan IMRO Export subscription     157,50 

RoPlan Administratief subscription     960,00 

NENSDF Converter subscription     232,50 

Totaal onderhoudsbedrag per jaar na 

aanschaf 

 3.157,50 euro exclusief BTW 

 

 

Aanschaf Dezta Plan  

 

5 licenties Dezta Plan 1.1 10.950,00 

Installatie van Dezta Plan       680,00 

Voorbereiding en configuratie van Dezta 

Plan 

  2.720,00 

Gebruikerscursus Dezta Plan op locatie   2.200,00 

1 dag werkplekbegeleiding      680,00 

  

Totaal aanschaf 17.230 euro exclusief BTW 

 

Onderhoudsbedragen per jaar na aanschaf 

 

5 licenties Dezta plan 1.1 service 

abonnement 

 1.642,50 

Totaal onderhoudsbedrag per jaar na 

aanschaf 

 1.642,50 euro exclusief BTW 

 

De kosten voor de aanschaf van RoPlan en Dezta Plan bedragen in totaal 41.980 euro exclusief BTW 

(prijspeil 2006). 

De terugkerende vaste kosten per jaar voor de service abonnementen na aanschaf van RoPlan, Dezta 

Plan bedragen 4.800 euro per jaar exclusief BTW (prijspeil 2006). 

 

Voor het implementeren van de software van Bentley en Dezta is geen aanpassing van de hardware 

nodig: de bestaande configuratie biedt voldoende mogelijkheden. 



 

Financiële dekking voor de aanschaf 

Voor de aanschaf  van RoPlan, Dezta Plan en planmanager kan dekking worden gevonden in het 

Vigerende Investeringsplan 2005-2010: 

- post 50.03 “aanschaf vastgoedsysteem”: 39.000 euro 

- post 50.01 “kantoorautomatisering”:         2.980 euro 

 

Voor de onderhoudskosten  van 4.800 euro die vanaf 2007 op de begroting worden opgenomen onder 

het product bestemmingsplannen & verordeningen wordt dekking gevonden door een bijdrage uit het 

fonds RWBS tenminste voor de komende tien jaar.  

 

Planning 

Na de aanschaf van de software van Roplan en Dezta Plan zal de gemeente Haarlem vanaf november 

2006 kunnen starten met het maken van digitale bestemmingsplannen. Alle nieuwe 

bestemmingsplannen zullen vanaf dat moment digitaal gemaakt gaan worden. De verwachting is dat de 

gemeente Haarlem in 2016 haar bestemmingsplannen volledig digitaal beschikbaar zal hebben. 
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