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Tien jaar RO Standaarden. Hoe kijk jij terug op die periode?
‘Het klinkt misschien wat saai, maar ik zie het als een traject met weinig hobbels. Het 
ontwikkelen van de standaarden en het gebruik ervan op steeds grotere schaal is vrijwel 
geruisloos verlopen. Er zijn nooit Kamervragen gesteld, ik heb nooit één stuurgroep 
meegemaakt waar het echt zwaar ingewikkeld was. En dat vind ik best bijzonder. Dat laat 
ook zien dat er een grote bereidheid is van mensen en van bedrijven om te standaardiseren. 
Dat komt denk ik doordat de RO-sector behoorlijk digitaal volwassen is. RO-mensen zijn 
altijd al voorlopers geweest: zij introduceerden tenslotte GIS in Nederland.’ 

Als directeur van Geonovum was Rob van de Velde vanaf 
het prilste begin betrokken bij de ontwikkeling van de RO 
Standaarden. ‘Dit traject heeft laten zien dat er een grote 
bereidheid is om te standaardiseren.’ Een terugblik op 
een proces dat misschien wel het beste in Nederland naar 
boven heeft gebracht. 
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‘Een schoolvoorbeeld van 
een succesvolle aanpak’

‘RO-mensen zijn altijd al 
voorlopers geweest.’’

Hoe kwam Geonovum aan de opdracht voor het ontwikkelen 
van de RO Standaarden?  
‘Het ministerie van VROM had al een aantal pilots 
gedaan om te kijken of standaardisatie van 
bestemmingsplannen mogelijk was. Na vijf jaar 
zoeken kwamen ze tot de conclusie dat dit wettelijk 
geregeld moest worden, en dat er een neutrale 
partij moest komen die deze kar ging trekken. Een 
organisatie met kennis van zaken, die in het midden 
stond van alle betrokken partijen. In die periode 
werd ik bij VROM uitgenodigd, en men vroeg mij 
of dit geen opdracht voor Geonovum was. Ik was 
toen al wel benoemd als directeur, maar feitelijk 
bestond Geonovum nog helemaal niet. Toch heb 
ik gewoon ja gezegd, ik had daarbij als referentie 
het succesvolle werk van de collega’s die bij de RAVI 
hadden gezorgd voor de succesvolle oplevering van 
de standaard voor de uitwisseling van gegevens 
over kabels en leidingen (IMKL).’ 

Wat heeft RO Standaarden voor Geonovum betekend?
‘Dit was een heel belangrijke leeromgeving voor 
Geonovum. Want we deden alles voor het eerst: een 
standaard ontwikkelen samen met het werkveld 
en met softwareleveranciers. Aanreiken aan het 
ministerie, zodat zij er een wettelijke standaard van 
konden maken. Samenwerken met het Kadaster 
voor de landelijke voorziening. En daarna de 
standaarden actief beheren. Die hele methodiek 
van open standaarden ontwikkelen hebben we 

tot in de fi nesses uit kunnen proberen. En die 
gebruiken we nu ook op alle andere terreinen. Dit 
traject is zo’n beetje een blauwdruk geworden voor 
de standaarden die we daarna hebben gemaakt.’ 

Sinds 2010 worden alle ruimtelijke plannen digitaal 
vastgelegd. Hoe bijzonder is dat?
‘Als Nederland hebben we een uitgebreide traditie 
van het beschrijven van bestemmingen, en we 
waren de eersten die het op deze schaal hebben 
aangepakt. Bij mijn weten zijn er maar twee andere 
landen waar dat ook gebeurt: Denemarken en 
Noorwegen. Overigens was het model dat we 
daarvoor hebben gekozen, IMRO, een belangrijke 
basis voor een Europese afspraak: INSPIRE. Een 

stukje van ons werk is dus hergebruikt voor alle 
landen in Europa.’ 
‘Wat ik daarnaast bijzonder vind: dit is helemaal 
doorgedrongen tot de bestuursrechtspraak. Bij 
elke zitting van de Ruimtelijke-ordeningskamer 
van de Raad van State gebruiken ze die digitale 
bestemmingsplannen. Voor de rechterlijke wereld 
was dat een kleine revolutie. Wist je trouwens 
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“In de lijstjes van 
meestgebruikte 
overheidswebsites, 
scoort 
ruimtelijkeplannen heel 
hoog.’’

dat Ruimtelijkeplannen.nl heel hoog scoort in de 
lijstjes van meestgebruikte overheidswebsites? 
De RO Standaarden hebben dus een enorm breed 
werkingsgebied: van beleid tot dienstverlening aan 
de burger tot aan de rechtsstaat toe.’ 

Hoe zie je de toekomst van de RO Standaarden, nu de 
Omgevingswet eraan komt?
‘Ik vind het zelf een behoorlijk fenomeen dat we 
in Nederland van elke plek kunnen zien wat we 
daar voor ruimtelijke afspraken hebben gemaakt. 
Dat is ook een opmaat geweest om niet alleen de 
afspraken over ruimtelijke ordening, maar ook 
andere afspraken over bijvoorbeeld water, milieu, 
geluid en archeologie met elkaar digitaal vast te 
leggen. Precies wat we nu met de Omgevingswet 
doen. Daar zijn de RO Standaarden dus een soort 
voorloper van geweest. Op het moment dat de 
Omgevingswet van kracht wordt, zijn er nog steeds 
bestemmingsplannen die gemaakt zijn volgens de 
RO Standaarden. Het duurt nog een hele tijd voordat 
ze worden uitgefaseerd. Een tijdlang zullen we de 
RO Standaarden dus samen met de standaarden 
voor de Omgevingswet beheren. Uiteindelijk 
zullen we alleen nog maar de standaarden voor de 

Omgevingswet in beheer hebben. Maar dat duurt 
nog minstens 10 jaar.’ 

Tot slot: hoe zou je het proces van 10 jaar RO Standaarden 
karakteriseren?
‘Eigenlijk is het een schoolvoorbeeld van een 
succesvolle aanpak: bottom-up en top-down 
tegelijk. Bottum-up hebben we consensus 
gecreëerd over de standaard, en top-down heeft 
het ministerie die standaard vastgelegd in wet- 
en regelgeving. Met een beetje trots zou je dat de 

Nederlandse aanpak kunnen noemen.’  


