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Meldingsnummer 5046 | datum 2017-11-16 17:17

Plankaarten en plantekstbestanden beschikbaar stellen als downloadbare document
Uit overwegingen van gebruikersgemak, en met name voor de professionele gebruikers, zou ik willen verzoeken
de plankaarten, toelichting en regels van de bestemmingsplannen als pdf toe te voegen aan de downloadbare
documenten in het informatiepaneel. Deze stukken zijn bij de opstellers aanwezig maar op dit moment niet
ontsloten.
Status: open

Meldingsnummer 5045 | datum 2017-09-26 09:58

Attenderingsservice: signalering op postcode+huisnummer i.p.v. hele gemeente
De attenderingsservice is zodanig ingericht dat je een bericht krijgt als van een bepaalde gemeente of provincie
een plan geladen is. Het is gewenst om deze service (ook) te leveren als een plan geladen is die een specifieke
postcode + huisnummer dekt.
Status: open

Meldingsnummer 4222 | datum 2013-11-26 12:46

Melding als er geen plannen aanwezig zijn op locatie
Het mooiste is als een melding wordt weergegeven waar de gebruiker op de hoogte wordt gesteld dat er geen
plannen in dit tabblad op deze locatie bevinden, cq tabblad bestemmingsplannen. (bestemmingsplannen/andere
plannen op deze locatie)
Status: afgesloten | input voor project dat zorgdraagt voor de viewer die het DSO gaat ondersteunen

Meldingsnummer 4500 | datum 2014-08-22 14:03

Onthouden van keuzes in kaartfilter
Ook als het kaartfilter-window wegklikt, zodat het kaartbeeld beter in beeld is, dan gaat gelijk je selectie van je
objecten weg. En dat is heel vervelend, want dan moet je de selectie via het kaartfilter weer opnieuw uitvoeren.
Wens: selectie behouden als kaartfilter-window wordt weggeklikt.
Status: afgesloten | input voor project dat zorgdraagt voor de viewer die het DSO gaat ondersteunen

Meldingsnummer 4507 | datum 2014-09-16 16:18

Zoeken op plan(naam) uitbreiden met extra zoekveld
In de praktijk worden door bronhouders steeds meer dezelfde plannamen gehanteerd. Sommige plannamen
komen daardoor zelfs meer dan 100x voor. Dit levert problemen op bij het zoeken op plannaam. Indien een
naam meer dan 100 voorkomens heeft, dan verschijnt de waarschuwingsmelding dat er teveel plannen zijn
gevonden en dat de zoekopdracht specifieker moet worden gemaakt. In veel gevallen kan de gebruiker de
opdracht niet specifieker maken. Het gaat immers vaak om burgers die in een plaatselijke krant iets hebben
gelezen over een bestemmingsplan en alleen de naam van het plan paraat hebben. Zoeken via de optie Criteria
is daarbij niet altijd een goed alternatief, aangezien sommige gemeenten meer dan 100 bestemmingsplannen
hebben.
Voorstel vanuit het gemeentelijke vakberaad van 4-9-2014 is om de zoekfunctie Zoeken op plannaam uit te
breiden met het veld Woonplaats (of Gemeente???). Dit veld is dan niet verplicht.
Status: afgesloten | input voor project dat zorgdraagt voor de viewer die het DSO gaat ondersteunen
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Meldingsnummer 4508 | datum 2014-09-23 11:12

Structuurvisies detailinfo: tekst achter Beleidsinfo leesbaarder weergeven
Bij het maken van structuurvisies wordt per object gevraagd om bij beleidsinfo, het belang, de rol en evt. het
instrument te vermelden. Dit wordt achter elkaar op één regel zichtbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. De
kopjes vervallen en het staat er als een onsamenhangend geheel. Bovendien als je instrument invult, krijg je
eerst het woord "other", waar je niks mee kunt. Wens is om de beleidsinfo netter uit te lijnen waardoor de
leesbaarheid wordt vergroot.
Status: afgesloten | input voor project dat zorgdraagt voor de viewer die het DSO gaat ondersteunen

Meldingsnummer 4569 | datum 2015-03-23 11:14

Pop-up tonen bij verouderde browserversies
Jaarlijks wordt het beleid rond browserondersteuning bij de ontwikkeling van Ruimtelijkeplannen.nl herijkt.
Versies die nauwelijks meer worden gebruikt zullen niet meer actief worden ondersteund. Deze informatie staat
weliswaar op de site, maar niet prominent. Vanuit gebruiksvriendelijkheid is het gewenst om een pop-up te
tonen bij de gebruiker indien de gebruiker met een verouderde versie werkt. Deze pop-up bevat tekst in de zin
van (dit is uiteraard een voorbeeld):
Je hebt een oudere versie van Internet Explorer
Om optimaal gebruik te kunnen maken van ruimtelijkeplannen.nl heb je minimaal Microsoft Internet Explorer
10 nodig. Voor een optimale weergave van onze website adviseren wij je om een recentere versie van Internet
Explorer te downloaden.
Status: afgesloten | input voor project dat zorgdraagt voor de viewer die het DSO gaat ondersteunen

Meldingsnummer 4538 | datum 2014-11-24 09:58

Kleurstelling verbeelding gebiedsgerichte besluiten slecht zichtbaar voor kleurenblinden
De nieuwe verbeelding van gebiedsgerichte besluiten met behulp van een arcering blijkt qua kleurstelling slecht
zichtbaar voor kleurenblinden. De helpdesk bij Kadaster heeft hier meerdere meldingen over ontvangen.
Status: afgesloten | input voor project dat zorgdraagt voor de viewer die het DSO gaat ondersteunen

Meldingsnummer 4638 | datum 2015-07-16 08:41

Aanpassing URL strategie voor Ruimtelijkeplannen.nl
Op dit moment werkt RP met "1 URL". Er zijn meerdere verzoeken geweest van gebruikers die er op wijzen dat
dit niet handig is. Je kunt niet makkelijk bepaalde informatie onder je favorieten in de browser bewaren, of
hyperlinks delen, of de terug-knop van de browser gebruiken. Graag willen we beter gaan aansluiten bij de
manier waarop Linked Data tegenwoordig ook werkt: alles heeft ene unieke URI, in ons geval een URL. Dus als
je een plan opent, dan staat er in de browser een URL waarmee je het plan opnieuw zou kunnen openen. Zo
ook voor bijvoorbeeld zoekresultaten of kaartoverzichten.
Status: afgesloten | input voor project dat zorgdraagt voor de viewer die het DSO gaat ondersteunen

Meldingsnummer 4228 | datum 2013-11-26 16:18

Zichtbaarheid schaalbalk en coördinaten
De schaalbalk en de coördinaten zijn onzichtbaar bij gebruik van de topografische kaart.
Status: afgesloten | opgelost
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Meldingsnummer 4526 | datum 2014-10-16 11:25

Detailinfo verrekijkertje: werkt niet bij overige gebiedsgerichte besluiten
Na het prikken in een plan met behulp van de I-knop verschijnt in het subscherm aan de rechterkant
detailinformatie (voor zover opgenomen in het plan). Deze detailinformatie bestaat doorgaans uit objecten die
worden voorafgegaan door een verrekijkertje. Dit verrekijkertje heeft de functionaliteit 'Toon in kaart' bij het
hooveren van de muis over het desbetreffende object. Dit verrekijkertje wordt ook getoond bij Gebiedsgerichte
besluiten, echter de functionaliteit van dit kijkertje werkt niet bij dit typen plannen (het gaat hier vaak om
besluitvlakken).
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer 4641 | datum 2015-07-16 11:07

OEP-requests IMRO2006 plannen uitzetten + tekst planinformatie aanpassen
Van IMRO2006-plannen worden geen officiele bekendmakingen gepubliceerd; hier is geen wettelijke
verplichting voor. Ze worden iedere keer wel opgehaald. Hierdoor ontstaat een enorme hoeveelheid onnodige
OEP-requests (ca. 3.000 per dag, zie bijlage). OEP-requests voor deze plannen (planidn eindigend op -) mogen
uitgezet worden. Tegelijkertijd mag de tekst in de planinformatie worden aangepast. Huidige tekst: "Van dit
ruimtelijke plan kan op dit moment geen bekendmaking gevonden worden" vervangen door: "Van dit
ruimtelijke plan bestaat geen bekendmaking".
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer 4224 | datum 2013-11-26 13:31

huisnummers in de kaart opnemen
Graag een verzoek om ook de huisnummers in de kaart op te nemen of het van toepassing zijnde perceel met
een herkenbare kleur aan te geven op de kaart.
Status: erkend | open

Meldingsnummer 4170 | datum 2013-11-20 13:18

Panden en percelen tonen
Gebruiker wil graag panden en percelen met bijbehorende nummers zien in de kaart.
Status: erkend | open

Meldingsnummer 4357 | datum 2014-02-27 11:50

Highlighten besluit subvlakken
Besluitvlakken worden gehighlight als je erop wijst in het informatiepaneel, besluitsubvlakken niet.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer 4364 | datum 2014-02-27 12:10

Aanpassen naamgeving manifestlocatie bij bronhouderslijst in de index
In de index wodt nu onder manifestlocatie vermeld dat er een STRI2006 en/of een STRI2008/2012 manifest
aanwezig is bij elke bronhouder.
De naamgeving van 'STRI2008/2012' moet worden aangepast in 'STRI2012'
Status: afgesloten | wordt niet opgelost
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Meldingsnummer 4366 | datum 2014-02-27 12:23

Beschikbaarstellen planhistorie van alle bronhouders in 1 bestand
Beschikbaarstellen van de planhistorie van alle bronhouders (gezien de grootte wordt comprimeren
aangeraden) in één (xml-)bestand via de index. Nu moet je nog per bronhouder apart de planhistorie opvragen,
dat is onhandig voor het verkrijgen van een totaaloverzicht.
Status: afgesloten | opgelost in release van juni 2016

Meldingsnummer 4429 | datum 2014-02-27 12:23

Plannen met dossierstatus vervallen tonen
Op dit moment worden de plannen die in dossiers zitten met dossierstatus=vervallen niet getoond. Deze
plannen en dossiers moeten wel getoond worden.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer 4501 | datum 2014-08-27 08:24

Verwijzing naar bijlagen beter formuleren na gebruik i-tool
Na een identify krijg je detailinformatie van een plan. In de link(s) zat eerst (in de oude viewer) altijd het planidn, wat de link onleesbaar maakte.
Het is nu gelukkig ingekort maar waarom staat er nog wel NL.IMRO.0000 voor. Dat zegt een gebruiker ook
helemaal niks, en maakt de link nog steeds onleesbaar.
Kan deze worden verwijderd zodat de verwijzing duidelijker wordt?
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer 4616 | datum 2015-06-15 11:16

Beheermodule: onderdeel Jobs, GML Bulk Export aanpassen
Va de beheermodule (aparte URL)is het mogelijk om handmatig de job GML Bulk Export te starten. Op het
moment dat je de job start wordt de bulk direct gegenereerd. Wens is om hier een startdatum+tijdstip aan te
geven wanneer de job daadwerkelijk moet starten, zodat je aan kan geven dat de job 's nachts moet draaien.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer 4636 | datum 2015-07-13 15:17

Uitbreiden Contactgegevens Index tbv burger + vermelding op de planinformatie (zie ook melding
4620)
Voor burgers/particulieren is het vaak niet duidelijk dat men voor planinhoudelijk vragen contact op moeten
nemen met de bronhouder die het plan publiceert. Wens is om bij de planinformatie zelf contactgegevens te
publiceren t.b.v. vragen over het plan. Deze contactgegevens kan de bronhouder zelf bijhouden in de Index.
Hiermee wordt de helpdesk van Ruimtelijkeplannen.nl ontlast en de burger minder gefrustreerd.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer 4130 | datum 2013-10-24 16:40

Gebruik maken van de BAG
Ruimtelijkeplannen.nl maakt nog geen gebruik van de basisregistraties voor het zoeken op adres (BAG) en het
tonen van ondergronden. Dit is niet in lijn met de verplichtingen in het stelsel basisregistraties.
Status: afgesloten | dubbele melding
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Meldingsnummer 4205 | datum 2013-10-24 16:40

Weergave bijlagen
alle bijlagen behorende bij een plangebied worden in het rechterpaneel aangeduid als "bijlage". Het zou beter
zijn om in plaats van de tekst "bijlage"de imro typeTekst te tonen, dus "bijlage bij regels" etc. Dan ontstaat er
onderscheid tussen bijlage bij de regels en bijlagen bij de toelichting.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer 4935 | datum 2017-02-28 12:23

Importer: check op CBS-code bij laden plan
Het is mogelijk om als bronhouder een manifest (c.q. manifestlocatie) op te geven van een andere bronhouder.
De plannen in dat manifest die nog niet geladen zijn, worden dan geladen met de verkeerde bronhouder. De
kans dat het gebeurt is erg klein, maar het is wel een risico. Los daarvan bestaat er sowieso het risico dat
bronhouders een plan laden met een verkeerde CBS-code. Beide risicoâ€™s zijn te ondervangen door in de
importer een check in te bouwen die controleert of het te laden plan een CBS-code heeft die hoort bij de
handelende bronhouder. Hierbij rekening houden dat een bronhouder plannen kan hebben met meerdere CBScodes (ivm gemeentelijke herindeling)
Status: nieuw | Open

Meldingsnummer 4933 | datum 2017-02-28 12:13

Index: nadat logo is toegevoegd een view hiervan tonen
Als een bronhouder zijn logo heeft geupload in de Index, dan kun je daarna niet meer controleren of dit correct
is gebeurd. Voorstel is om het logo te viewen in de Index nadat de uploadactie heeft plaatsgevonden.
Status: nieuw | Open

Meldingsnummer 4356 | datum 2014-02-27 11:49

Links naar gelinkte documenten onbegrijpelijk
Betreft de gelinkte tekst-documenten/figuren die in het rechterpaneel verschijnen bij geselecteerde objecten:
In de hyperlinks naar regels, toelichtingen en figuren(jpg), die bij een object horen is niet zichtbaar dat het om
een regeling/toelichting/etc. gaat. Erg ongebruiksvriendelijk. Zou wel handig zijn als dit voor de hyperlink wordt
aangegeven (het weergeven van de gestandaardiseerde en onbegrijpelijke bestandsnaam is zo-ie-zo niet erg
verhelderend).
Status: afgesloten | Opgelost

Meldingsnummer 4220 | datum 2013-11-26 12:37

Weergave bijlagen en verwijzingen
Zoals 'bijlagen en verwijzingen naar dit plan' nu werkt is niet handig. Planteksten zijn geen bijlagen en
verwijzingen van dit plan, maar zijn een integraal, onlosmakelijk onderdeel van dit plan. Je kan hooguit zeggen
dat ze als verwijzing zijn opgenomen in de plankaart. Verzoek:
Voeg een kopje â€˜Tekstenâ€™ toe, boven het kopje â€˜Kaartenâ€™ en zet daar de links naar de
verschillende typen planteksten onder. Zet de verplichte planteksttypen daarbij bovenaan (regels, toelichting,
beleidsdocument, vasstellingsbesluit, etc) en zet de anderen (bijlagen bij besluitdocument, etc.) daaronder.
Status: afgesloten | Opgelost
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Meldingsnummer 4651 | datum 2015-09-22 09:45

Objectgerichte planteksten voorzien van planstatus
Objectgerichte planteksten zijn voorzien van bepaalde planinformatie zoals het planidn. Deze informatie wordt
getoond in de rechter bovenhoek. Wens is om deze planinformatie uit te breiden met de planstatus.
Status: afgesloten | Opgelost

Meldingsnummer 4396 | datum 2014-05-06 16:16

Foutmeldingen validator smarter maken
Meldingen vanuit de validator zijn vaak niet duidelijk en soms zelf incorrect. Bronhouders houden nu soms zelfs
excelletjes bij met meldingen en hun betekening.
Wens is om alle voorkomende meldingen boven tafel te krijgen en deze om te zetten naar een duidelijke,
generieke tekst in klare taal.
Status: afgesloten | Opgelost

Meldingsnummer 4640 | datum 2015-07-16 10:30

Additional logging toevoegen aan de tiling
Wens van de beheerders om additional logging toe te voegen aan de tiling. Dit omdat in de nieuwe software
niet alle meldingen/log info van GWC wordt doorgezet naar de tilingmanager. Hierdoor is het niet transparant
wat precies de status is van de tiling en waar zich eventuele problemen voordoen.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer 4559 | datum 2015-02-02 15:29

Positie van het legendascherm en kaartfilterscherm wijzigen
Op het moment dat een gebruiker een plan raadpleegt bevindt zich de verbeelding van het plan doorgaans
midden in het scherm. Op het moment dat de knop Legenda wordt aangeklikt om de legenda te raadplegen,
wordt het legendascherm precies over de verbeelding geplaatst. Dit subscherm kan weliswaar verplaatst
worden, maar dit slepen hapert nog wel eens (scherm blijft aan de muis 'hangen'). Wens is om het
legendascherm op een andere plek te positioneren, bijvoorbeeld links onder het selectiescherm.
Ditzelfde geldt ook voor het kaartfilterscherm.
Zowel de legenda als het kaartfilter gebruik je tijdens het raadplegen van de verbeelding.
Status afgesloten | opgelost

Meldingsnummer 4653 | datum 2015-10-22 09:00

Legenda niet duidelijk
Legenda wordt als onduidelijk ervaren, met name bij de particuliere gebruikers.
Zowel het kleurgebruik (verschillende kleuren groen liggen bijvoorbeeld dicht bij elkaar) als de gehanteerde
terminologie laat aan duidelijkheid sterk te wensen over.
Status afgesloten | opgelost
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Meldingsnummer 4642 | datum 2015-07-27 08:53

Inhoud legenda tab bestemmingsplannen aanpassen
De inhoud van de legenda zou op de volgende punten moeten worden aangepast:
- 3 items gem, prov, rijksstructuurvisie terugbrengen naar 'structuurvisie'
- 2 items plancontour en PDF terugbrengen naar 1 item plancntour en PDF
- item tijdelijke ontheffing buitenplans verwijderen
- dubbelbestemmingen volgende items eruit halen:
-- aanvliegroute
-- archeologisch/cultu.
-- besch. dorps/stads.
-- militaire voorziening
-- straalpad
-- waterkering
-- waterverkeer
-- onbekend
- lettertekenaanduiding verwijderen
- verwijderen provinciaal plan en nationaal plan
- toevoegen van een tekst/ informatiebutton/ pop-up met tekst van volgende strekking: deze legenda geeft een
algemeen overzicht van items in dit tablad. Er is geen specifiek legenda per plan.
Status afgesloten | opgelost

Meldingsnummer 4284 | datum 2014-01-28 13:23

Aanduiding type plantekst
Bij het refereren aan regels en toelichting in een objectgerichte plantekst worden in de GML bv. de volgende
verwijzingen aangebracht:
* <imro:verwijzingNaarTekstInfo>
* <imro:TekstReferentiePG_BP>
* <imro:verwijzingNaarTekst>pt_NL.IMRO.0398.BP00TESTPLAN0001.xml#NL.IMRO.PT.s324</imro:verwijzingNaarTekst>
* <imro:typeTekst>regels</imro:typeTekst>
* </imro:TekstReferentiePG_BP>
*</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
*<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
* <imro:TekstReferentiePG_BP>
* <imro:verwijzingNaarTekst>pt_NL.IMRO.0398.BP00TESTPLAN0001.xml#NL.IMRO.PT.s187</imro:verwijzingNaarTekst>
* <imro:typeTekst>toelichting</imro:typeTekst>
* </imro:TekstReferentiePG_BP>
*</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
Ruimtelijkeplannen.nl biedt twee hyperlinks aan. De tekst van beide hyperlinks is nu "plantekst". Het zou beter
zijn om deze tekst gelijk te maken aan het imro:typeTekst, resp. "regels" en "toelichting".
Labels:
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4660 | datum 2015-12-10 10:43

OEP: meerdere bekendmakingen kunnen weergeven (CRM3621210)
Het kan voorkomen dat van een plan meerdere bekendmakingen bestaan. Hier kunnen ook rectificaties tussen
zitten. Nu wordt een willekeurige bekendmaking gekoppeld aan het plan; hierdoor kan de burger verkeerd
worden geinformeerd.
Voorstel is om dit meerdere bekendmakingen te kunnen tonen.
Status: afgesloten | opgelost
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Meldingsnummer 4650 | datum 2015-09-14 14:43

Tekstfout in functielijst bij SVBP
In de functielijst staat â€˜vergaderaccomodatieâ€™, wat â€˜vergaderaccommodatieâ€™ moet zijn
in de implementatie bestanden zit deze fout ook. (dus ook in de diverse software)
Status: erkend | open

Meldingsnummer:4637 | datum 2015-07-16 08:26

Configuratie-informatiepagina toevoegen
We willen als beheerders graag een lijst op ruimtelijkeplannen.nl met alle configuratie-bestanden die we
gebruiken, zodat we kunnen zien welke config-bestanden er gebruikt worden op productie en pilot. Een aantal
config-bestanden worden beheerd door derden. Beheer en ontwikkeling blijkt in de praktijk dan soms lastig. Als
we in elk geval live een overzicht hebben welke bestanden we gebruiken, dan hebben we allemaal op elk
moment in elk geval de actuele informatie. De lijst zou bijvoorbeeld op de pagina "Over Ruimtelijkeplannen.nl"
kunnen staan. Daar staan ook al de componenten genoemd waar RP gebruik van maakt.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4867 | 2016-09-15 11:06

validatie objectgerichte plantekst toetst niet op besluitdocument
De validatie van planteksten valideert bij objectgerichte planteksten niet of het verplichte objecttype
besluitdocument aanwezig is (zie Tabel 11, IMROPT2012).
Wanneer deze afwezig is dan wordt de plantekst niet goed getoond op RPnl.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4915 | 2017-02-20 12:55

Bij 'Toon alle plannen' ook overzicht van de plannen tonen
Op het moment dat je de knop 'Toon alle plannen' gebruikt, krijg je in de viewer weliswaar alle plannen te zien
in de verbeelding, alleen zie je niet om welke plannen het gaat. Op zich is dit ook lastig omdat dit afhankelijk is
van de grootte van je scherm. Wellicht kan hier tekst komen in de zin van: 'prik in het scherm om te zien welke
plannen hier liggen'.
Status: nieuw | open

Meldingsnummer: 4877 | 2016-10-11 16:00

RSS feeds
gebruikers hebben behoefte aan actievere notificaties over wijzigingen, eventuele problemen, etc. Hiervoor
kunnen feeds gebruikt worden.
Wellicht kan dit in combinatie met een CMS
Status: nieuw | open
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Meldingsnummer: 4639 | 2015-07-16 09:07

Contentbeheer via CMS
Op dit moment wordt de tekstuele content (dus niet de plannen, maar de Help, FAQ, handleidingen, formulieren
en alle overige informatieve pagina's) op een erg rudimantaire wijze, handmatig, beheerd. We willen graag
deze teksten in een CMS onderbrengen, zodat we beter kunnen inspelen op behoeften door deze vaker aan te
passen. Nu worden teksten vaak niet aangepast, omdat het gewoon te ingewikkeld of tijdrovend (=kosten) is.
Status: erkend | open

Meldingsnummer: 4876 | 2016-10-06 15:54

Planinformatie: clusteren lijst onder 'Overige plannen op deze locatie'
Bij het oproepen van een plan verschijnt aan de rechterkant een scherm met planinformatie. Dit scherm bevat
onderaan een kop 'overige plannen op deze locatie'. Het lijstje onder deze kop wordt gevuld nadat een punt in
de kaart is geselecteerd. Deze lijst is doorgaans erg lang en onoverzichtelijk. Op dit moment is de sortering op
datum van publicatie. Wens is om deze lijst te clusteren (desnoods voorzien van subkopjes). Bijvoorbeeld:
clusteren per plantype (conform de indeling van de tabbladen Bestemmingsplannen, Structuurvisies, Algemene
Regels), of clustering per bronhouder, of.....
Status: nieuw | open

Meldingsnummer: 4733 | 2016-06-22 09:59

Aanpassen PRGB2012 mbt omgevingsvergunning
Vanuit Agis is de vraag gekomen hoe het kan dat er ontwerp omgevingsvergunningen worden gepubliceerd op
RP.nl terwijl in de PRGB staat dat de planstatus bij omgevingsvergunning alleen vastgesteld mogen zijn. Dit is
dus in strijd met de RO Standaarden. Ten gevolge van het gebruik in de praktijk en het feit dat de
omgevingsvergunning de opvolger is van het projectbesluit (Wro) is besloten om hier niet op te valideren. Men
kan dus een ontwerp omgevingsvergunning publiceren. Dit werd al toegepast en is nooit in de PRGB aangepast.
Het verzoek is nu om de PRGB2012 aan te passen op dit punt.
Status: afgesloten | open

Meldingsnummer: 4718 | 2016-05-30 15:29

Zoeken op dossierstatus en criteria
Er is een wens om meer te doen met de dossierstatus, met name bij het zoeken. Het gaat dan met name om
het zoeken naar plannen in dossiers met een bepaalde dossierstatus in combinatie met andere (plan-) criteria.
Status: nieuw | open

Meldingsnummer: 4717 | 2016-05-30 15:04

Validatiewaarschuwing bij bepaalde combinaties plan- dossierstatus en datum
Er is een wens om voor een aantal gevallen validatiewaarschuwingen toe te voegen. Het gaat dan om
bedrijfsregels die betrekking hebben op combinaties van plan- en dossierstatus, mogelijk in combinatie met een
statusdatum en plantype. Deze melding is een placeholder voor dit soort wensen.
Status: nieuw | open
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Meldingsnummer: 4691 | 2016-04-26 14:26

index: type bronhouder en overheidscode dicht zetten
type bronhouder en overheidscode dicht zetten;
de bronhouder kan deze velden wijzigen in de index en dat is niet wenselijk
Status: nieuw | open

Meldingsnummer: 4667 | 2015-12-21 15:06

Index: emailadres verplicht veld maken
Het emailadres waar harvestberichten naar toe verstuurd worden is geen verplicht veld. Als het veld niet gevuld
is leidt dit (in elk geval op de pilotomgeving) tot Loadjobs met status failed, terwijl de plannen wel geladen zijn.
Status: nieuw | open

Meldingsnummer: 4619 | 2015-06-15 12:25

Attendering: maken van script om met enige regelmaat niet bestaande emailadressen te
verwijderen
Naar aanleiding van het analyseren van de berichten binnen de inbox validator.ro-online is geconstateerd dat
een flink aantal berichten wordt gebounced omdat de emailadressen niet meer bestaan. Het gaat om berichten
die worden verzonden vanuit de attenderingsservice. Deze emailadressen kunnen worden verwijderd.
Omdat dit een actie is die regelmatig terugkeert (paar keer per jaar) verzoek om hier een script voor te maken.
De lijst met emailadressen is vanwege privacygevoelige informatie niet bijgevoegd; zie hiervoor SD melding
2256178
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4621 | 2015-06-15 16:04

Voorstel verbetering emailfunctionaliteit
20150226 Voorstel verbetering e-mailverkeer.doc (90,112 bytes) 2015-06-15 16:04
https://standaardbeheer.geonovum.nl/file_download.php?file_id=217&type=bug
Status: erkend | open

Meldingsnummer: 4627 | 2015-06-23 10:47

Wijziging attenderingsservice en zoekfunctie per 1-1-2016
Per 1 juli 2015 wijzigt de naam van de gemeente De Friese Meren in De Fryske Marren.
Als bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2016 de attenderingsservice en de zoekfunctie worden
aangepast, dan moet ook deze naamswijziging worden meegenomen.
Status: afgesloten | opgelost
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Meldingsnummer: 4646 | 2015-09-02 12:07

Inconsistent gebruik van geconsolideerd of geconsolideerde versie in RO Standaarden
Inconsistenties waar het gaat om het toepassen van de planstatus â€œgeconsolideerdâ€
â€œgeconsolideerde versieâ€ .

of

Geconsolideerde versie
http://www.geonovum.nl/vraag-en-antwoord/waar-moet-ik-op-letten-als-ik-een-geconsolideerde-versie-maak
http://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/PRBP/1.2/PRBP2012-v1.2.pdf#page=50
http://www.geonovum.nl/melding/item/1931
geconsolideerd
http://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/IMRO/1.2/IMRO2012-v1.2.pdf
http://www.geonovum.nl/documenten/bestand-implementatiebestand-imro2012
http://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/PRTRI/1.1/PRTRI2012-v1.1.pdf#page=14
http://wiki.geonovum.nl/index.php?title=Planstatus
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4618 | 2015-06-15 12:19

Harvester: Pro-actief beheer op foutmeldingen bij laden
Als bij het harvesten een onderdeel niet lukt (downloaden, valideren, laden), dan wordt hiervan een bericht
gestuurd naar de bronhouder.
Wens is om ook een bericht te sturen naar het beheerteam van RP.nl op het moment dat het laden van een
plan niet lukt. Hierdoor kan direct actie worden ondernomen.
Status: erkend | open

Meldingsnummer: 4645 | 2015-08-27 12:34

Harvester: melding bij downloaden planonderdeel niet duidelijk
Indien tijdens de nachtelijke harvest het geleideformulier niet gedownload kan worden, wordt hiervan een
bericht verstuurd naar de bronhouder.
DIt bericht is echter niet speficiek genoeg aangezien er niet in staat om welk planidn het gaat. Zie de bijlage
voor een voorbeeld.
Wens is om in de berichtgeving het planidn op te nemen: duidelijker naar de bronhouder toe en minder vragen
voor de helpdesk.
Status: nieuw | open

Meldingsnummer: 4045 | 2012-10-04 11:34

Naam van een aanduiding mag niet leeg zijn
conform de SVBP2012 mag de naam van een aanduiding niet leeg zijn.
Wat mij betreft dus twee acties:
Korte-termijn : Kadaster/Logica vangt dit af in de validator. @RenÃ©: hoe je dit doet maakt niet zoveel uit,
maar een plan met een lege maatvoering naam mag niet voorkomen. Overigens wordt er wel degelijk nog
gewerkt met een vaste lijst. Je kunt deze lijst alleen uitbreiden met maximaal 3 x 3 eigen maatvoeringen.
Uiteindelijk zou je daar ook op moeten valideren, daar moeten we na 1-10 maar eens goed naar kijken.
Lange termijn : Geonovum past IMRO2012 aan om lege namen ook op dit niveau onmogelijk te maken. Paul
gaat hier naar kijken, maar jullie begrijpen uiteraard dat het Schema niet zomaar aangepast kan worden.
Status: afgesloten | opgelost
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Meldingsnummer: 4236 | 2013-11-26 16:28

Verdelen bestemmingsplannen
De wens is om twee tabjes voor bestemmingsplannen te maken, een voor vastgestelde bestemmingsplannen
en een voor bestemmingsplannen in procedure. Mevrouw geeft aan dat aan beide behoefte is voor burgersâ€¦
juist voor inspraak wordt nu ook de in procedure zijnde bestemmingsplannen gebruiktâ€¦ en als burgers dat
niet kunnen vinden gaat dat wellicht misâ€¦
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4251 | 2013-12-04 11:22

Beheerpagina voor attenderingsservice
Er is behoefte aan een beheermechanisme voor de attenderingsservice om:
- e-mail-adressen te bekijken
- de bronhouders die aangevinkt zijn per mail adres te bekijken
- e-mail adressen kunnen niet worden verwijderd
- een opschoning te kunnen uitvoeren.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4235 | 2013-11-26 16:27

Response bij DescribeFeatureType
DescribeFeatureType (WFS) geeft bij /afnemers2012 en /afnemers alle feature types in de response terug, ook
als om één specifieke feature type wordt gevraagd. De wens is om enkel het gevraagde feature type als
response terug te geven.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4272 | 2014-03-04 14:22

Snelheid vergroten waarmee de kaart wordt opgebouwd
Dit speelt voornamelijk bij zoekopdrachten. Een zoekopdracht op postcode duurt ruim 20 seconden. Binnen de
kaart zoeken op detailinformatie duurt ook ruim 20 seconden.
Status: afgesloten | opgelost met release 2.2.3 van 18 juli 2014

Meldingsnummer: 4239 | 2013-11-26 16:32

Buffer t.b.v. Oost-Nederland
Buffer aan de oostkant van het land om ervoor te zorgen dat het detailinformatiescherm niet over de kaart ligt
Labels:
Status: afgesloten | opgelost met release 2.2.3 van 18 juli 2014 waarin o.a. de kaartviewer is vervangen.
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Meldingsnummer: 4237 | 2013-11-26 16:29

Bepalen exacte locatie
Is het adres gezocht met de locator, in dit voorbeeld Gasthuisstraat 41 te Doesburg, niet te combineren met de
x- en y-coordinaten uit de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG)?
Als medewerker van de gemeente is het wel duidelijk waar zich het pand bevind maar voor leken (zelfs
medewerkers op ander vakgebied)/klanten vaak niet, ze moeten echt eerst zoeken. In de praktijk komt het
voor dat klanten net het verkeerde vlak kiezen voor het bepalen van de voorschriften.
Het lijkt mij toch eenvoudig om een ""prikker"" te gebruiken voor locatieaanduiding en om tegelijkertijd
hangende aan deze ""prikker"" de gegevens op te halen van alle bestemmingsplanvoorschriften op gevraagde
locatie?
Nu moet je eerst nog weer het informatie-button gebruiken om de gegevens op te vragen op de specifieke
plaats.
De informatie-button kan toch gelijk de ""prikker"" zijn?
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4173 | 2013-11-20 13:21

Nauwkeuriger meetfunctie
Meerdere gebruikers willen graag nauwkeuriger meten.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4223 | 2013-11-26 13:29

Ruimtelijkaplannen.nl op tablet/mobiel
De wens is om plannen op www.ruimtelijkeplannnen.nl te kunnen bekijken op een mobiel apparaat (zonder
flash)
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4225 | 2013-11-26 13:33

voorontwerp/ontwerp plannen duidelijker naar voren brengen
De wens is om de mogelijkheid (het aanvinken van voorontwerp/ontwerp) plannen duidelijker naar voren te
brengen. Met een 'eigen' knop duidelijk zichtbaar te maken.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4227 | 2013-11-26 16:16

direct gedetailleerde informatie weergeven
Het verzoek is om direct gedetailleerde informatie weer te geven na de selectie van een plan. Dit i.p.v.: een
plan zoeken en selecteren, om daarna met de i-tool op een bestemming te moeten klikken.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4362 | 2014-02-27 12:02

Feed-back bij weergeven/opvragen informatie
Soms is de applicatie nog aan het rekenen/informatie aan het opvragen, maar dat is niet duidelijk.
Labels: Status: afgesloten | opgelost
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Meldingsnummer: 4232 | 2013-11-26 16:23

Zichtbaarheid plan- en kaartfilter
De wens is om opties uit de plan-en kaartfilter direct zichtbaar te laten zijn en op te nemen aan de linkerzijde
(in het zoekscherm).
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4231 | 2013-11-26 16:22

Lay-out knoppen Ondergrond en Transparantie
De wens is om de boxjes 'Ondergrond' en 'Transparantie' cosmetisch gelijk te maken aan de boxjes bij
'legenda’ en ‘plan-en kaartfilter’.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4230 | 2013-11-26 16:21

Weergave functie
Bij detailinformatie wordt er nu achter het verrekijker-symbool bijvoorbeeld: Enkelbestemming Bedrijf
weergeven met daaronder Bestemd voor: bedrijf. Als je op 'Enkelbestemming Bedrijf' klikt dan heeft deze de
functie van het verrekekijker-symbool en dit is geen hyperlink. De wens is dus om dit niet blauw en
onderstreept weer te geven aangezien dit geen link is.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4367 | 2014-02-27 15:06

Zoeken op locatie zonder verplicht postcodeveld in Internet Explorer 10 en hoger
Bij het zoeken op locatie in Internet Explorer 10 en hoger is het postcodeveld een verplicht veld. Het moet ook
mogelijk zijn om te zoeken zÃ³nder dat het postcodeveld is ingevuld (bijv. alleen op plaatsnaam en
straatnaam).
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4252 | 2013-12-04 11:47

Storingsmelding op de startpagina (communicatie)
In voorkomende gevallen van storingen is het gewenst om dit snel te kunnen communiceren naar gebruikers.
Hiermee kan de gebruiker op de hoogte worden gebracht van een bestaande verstoring en de status van de
oplossing ervan.
Hier wordt dan ook een afmelding geplaatst.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4234 | 2013-11-26 16:25

Duidelijker foutmeldingen bij validatiefouten
De wens is om bij foutmeldingen van de Validator in sommige gevallen duidelijker uit te leggen waar het
probleem zit (bijvoorbeeld 'Kan bestand niet downloaden').
Status: erkend | open
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Meldingsnummer: 4172 | 2013-11-20 13:20

Deeplink genereren met een knop
Kan het delen van een bepaald deel van de kaart d.m.v. een URL eenvoudiger gemaakt worden dan zoals in
onder "Help" wordt toegelicht? Het voorbeeld van persoonlijke URL voor plannen volgens de helpvragen is niet
werkbaar. Zo is x en y coordinaten veelal moeilijk leesbaar en niet kopieerbaar. De kans om fouten te maken is
daardoor groot. Voor dossieropbouw en communicatie met externen zou het zeer prettig zijn als dit op
eenvoudige manier in Ruimtelijkeplannen.nl wordt gefaciliteerd.
In bijvoorbeeld Google Maps bestaat een vriendelijke manier om een gedeelte van de kaart te delen, d.m.v.
een knopje. Is het mogelijk een dergelijke functionaliteit ook in RP toe te voegen?
afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4541 | 2014-12-01 15:24

Functionaliteit Terug naar vorig kaartbeeld weer invoeren
In de vorige kaartviewer bestond de mogelijkheid om bij bepaalde schermen door middel van de knop 'Vorig
scherm'('pijltje terug' of 'stap terug')terug te springen naar het vorige scherm. Dit wordt nu als een gemis
gezien. Wens is om deze functionaliteit terug te brengen, bijvoorbeeld bij de opties tussen inzoomen,
uitzoomen en Afstand meten?
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4229 | 2013-11-26 16:20

Betere navigatie met terug-knop en kruimelpad
Als er eerst op criteria gezocht wordt en daarna met de informatie-knop op een locatie wordt gezocht (en je
daarna op â€˜terug naar zoekresultatenâ€™ klikt) worden de plannen (zoekresultaten) die op die locatie liggen
getoond. De mogelijkheid om terug te gaan naar de zoekresultaten die worden weergeven bij het zoeken op
criteria is dan ook vervallen omdat het zoeken met de informatie-knop als laatste zoekresultaat herkend wordt
door Ruimtelijkeplannnen.nl. De wens is om terug te kunnen gaan naar de zoekresulaten van het zoeken op
criteria. Kruimelpad
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4125 | 2013-10-16 16:29

Deeplink naar plannen van een gemeente of in een woonplaats
Gebruiker wil graag een deeplink naar een lijst met plannen van de gemeente en/of woonplaats. Dit is nu niet
mogelijk.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4282 | 2014-01-23 12:10

Verwijzing maken naar watmagwaar.nl
Het is wenselijk om een verwijzing op ruimtelijkeplannen.nl naar watmagwaar.nl te maken.
Status: erkend | open
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Meldingsnummer: 4143 | 2013-11-06 09:15

terminologie plan- en kaartfilter
Al enige tijd verbaas ik mij over uw woordkeuze in het keuzefilter voor het bekijken van ruimtelijke plannen.
U biedt de mogelijkheid om in het venster "plan- en kaartfilter" te kiezen tussen :
- Geconsolideerde plannen
- Concept en voorontwerpplannen
- Gerelateerde plannen.
Uit de plek waar geldende (vastgestelde) en onherroepelijke plannen in beeld komen maak ik op dat u deze
onder geconsolideerde plannen schaart. Ik zou een vastgesteld of een onherroepelijk plan echter niet zoeken in
deze categorie.
Op de website van Geonovum kunt u hier http://wiki.geonovum.nl/index.php/Planstatus lezen wat er in ROland onder een geconsolideerd plan wordt verstaan. Een vastgesteld of een onherroepelijk bestemmingsplan
valt daar niet onder.
Ik begrijp daarom uw woordkeuze niet en vraag u om uw woordkeuze aan te passen aan de in de RO wereld
gebruikte begrippen.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4620 | 2015-06-15 12:35

Index uitbreiden met contactgegevens om mdw RO rechtstreeks te kunnen benaderen (zie ook
melding 4636)
Soms is het noodzakelijk dat het Beheerteam RP.nl contact opneemt met een mdw RO bij een bronhouder.
Bijvoorbeeld om toestemming te vragen om een plan te verwijderen en opnieuw te laden of om aan te geven
dat berichten niet aankomen. Pas na een paar keer doorverbinden+wachtstanden lukt het om iemand te
pakken te krijgen. Wens is om (puur voor zakelijk belang!) te beschikken over rechtstreekse contactgegevens.
Hiertoe zou de index uitgebreid kunnen worden met gegevens als: contactpersoon/personen, rechtstreeks
telefoonnummer, emailadres.
Status: erkend | open

Meldingsnummer: 4617 | 2015-06-15 12:15

Download Aanvraagformulier Afnemen Plannen Plus niet in PDF te ontsluiten
Het uploaden van het aanvraagformulier Afnemen Plannen Plus blijkt niet mogelijk in PDF-formaat. Dit is echter
wel wenselijk.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4613 | 2015-06-11 13:38

Afnemersservice: respons WFS requests uitbreiden met bestandstype Shapefile
Een WFS request geeft het respons in XML of GML-formaat. DIt is conform de standaarden van OGC. Wens van
een gebruiker is om een WFS repons in formaat van shapefile te krijgen.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4600 | 2015-05-18 16:14

Verzoek om engelstalige versie van de site
Bij de helpdesk van Ruimtelijkeplannen.nl kwam de vraag binnen waarom er geen engelstalig versie is van de
site. Dit tot het bevorderen van het ontwikkelen van internationale projecten. Verzoek kwam van een
internationale student die in aanraking kwam met de site via de universiteit van Delft.
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Status: afgesloten | wordt niet opgelost
Meldingsnummer: 4570 | 2015-03-23 14:43

Positie van Externe verwijzing binnen een plan
In het geleideformulier is het mogelijk om een externe verwijzing op te nemen. De STRI zegt hierover het
volgende:
startPagina - 0..1 - Referentie naar een internetpagina over het instrument dat door de bronhouder beschikbaar
is gesteld als startpunt van de verbeelding er van.
In de praktijk wordt deze verwijzing opgenomen bij het onderdeel 'Bijlagen en Verwijzingen in dit plan'.
Beter is om hier een apart kopje van te maken op de manier zoals dit ook gebeurt bij de bekendmaking,
bijvoorbeeld: Externe verwijzing van dit plan. Dit kopje is dan ook voorzien van een i-bolletje met nader te
bepalen uitlegtekst.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4568 | 2015-03-05 15:58

Attenderingsservice specifieker maken
De attenderingsservice is zodanig ingericht dat je wijzigingen o.b.v. gepubliceerde plannen per gemeente,
provincie of Rijk ontvangt.
Wens is om deze informatie specifieker te ontvangen met de service bijvoorbeeld o.b.v. een straal rondom een
adres?
Er bestaat behoefte om alleen dÃe attenderingen van ruimtelijke ontwikkelingen te ontvangen die dichtbij
bepaalde inrichtingen plaatsvinden
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4564 | 2015-02-24 15:18

Behoefte aan onderscheid in presentatie van gebiedsgerichte besluiten
De verbeelding van gebiedsgerichte besluiten is met de release van eind oktober 2014 aangepast van grijsvlakvullend naar cyaan-deels transparant.
Wens is om het plantype Gerechtelijke uitspraak een andere presentatie te geven dan de andere plantypen die
onder de gebiedsgerichte besluiten vallen.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4545 | 2014-12-15 10:10

Datadump bevat geen cartografieinfo
De maandelijks datadump va RO-Online bevat geen cartografie-info: het gaat dan om kaartnaam,
kaartnummer en symboolcode.
Status: terugkoppeling | open

Meldingsnummer: 4490 | 2014-07-17 14:49

Sortering plannen binnen dossier
De sortering van plannen binnen een dossier is als volgt:
* 1e sortering: datum vastgesteld (recentste datum boven)
* 2e sortering: alfanumeriek. Indien eenzelfde plan op dezelfde datum wordt vastgesteld en verschillende
versies bevat geldt de sortering van het plan-idn.
De laatste 4 posities van een plan-idn zijn vrij invulbaar en worden doorgaans gebruikt om in verkorte vorm de
status van een plan weer te geven, al dan niet aangevuld met een volgnummer.
In de praktijk betekent dit dat een plan dat bijvoorbeeld na een gerechtelijke uitspraak opnieuw wordt
vastgesteld en een hoger 'nummer'krijgt (bijv. VA02 ten opzichte van het oorspronkelijke VA01). Indien de
vaststellingsdatum van beide plannen identiek is, dan komt het VA01-plan bovenaan te staan, terwijl je
eigenlijk het VA02-plan bovenaan wilt zien.
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Aangezien het gebruik van de toevoeging als aanduiding van de status van het plan inmiddels algemeen
gebruik wordt, is het wenselijk om te kijken in hoeverre de sortering zodanig ingericht kan worden dat het
'laatste' plan altijd bovenaan staat. (evt. door bronhouder zelf te bepalen?).
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4479 | 2014-07-08 09:27

Ontkoppeling historisch en dossier status vervallen
Bij â€˜dossier status vervallenâ€™ is het niet duidelijk wat er gebeurt. Historie gaat niet mee. Deze situatie is
onwenselijk; gegevens zijn en blijven weg. Dit is t.a.v. dossierstatus onwenselijk t.a.v. bronhouders. Verzoek
om ontkoppeling historie en vervallen.
Status: erkend | open

Meldingsnummer: 4442 | 2014-06-23 10:37

Onderscheid tussen dossiers met provinciale plannen en dossiers met gemeentelijke plannen
De gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost heeft de wens geuit om onderscheid te maken tussen dossiers met
provinciale plannen en gemeentelijke plannen door bijvoorbeeld een kopje/kleuren. Dit vergroot het
gebruikersgemak.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4393 | 2014-04-23 12:46

Niet uitzoomen na snelzoeken
Na het snelzoeken moet je vervolgens nog in de kaart klikken, een plan kiezen en na het tonen van het plan
opnieuw inzoomen. De initieel geselecteerde locatie is op dat moment verdwenen. Dit is een van de top-2
ergernissen. De interactie moet alsvolgt verlopen:
- je geeft postcode-huisnummer
- er wordt maximaal ingezoomd op die locatie en naast de MRPB kaartlaag wordt er een lijst met plannen
getoond.
- gebruiker kiest een plan. Dit plan wordt getoond op het zelfde zoomniveau.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4385 | 2014-04-03 16:15

Tonen van verwijzing StartPagina uit geleideformulier
In het geleideformulier kun je op grond van de STRI2008 / STRI2012 (paragraaf 5.3) een referentie naar een
internetpagina opgeven over het instrument dat door de
bronhouder beschikbaar is gesteld als startpunt van de verbeelding er
van, als volgt:
<Supplementen BasisURL="">
<StartPagina>http://www.rijksoverheid.nl/LIB2014/index.html</StartPagina>
</Supplementen>
N.B. De volgende opbouw is ook mogelijk:
<Supplementen BasisURL="http://www.rijksoverheid.nl/LIB2014/">
<StartPagina>index.html</StartPagina>
</Supplementen>
De referentie naar deze StartPagina wordt nu niet getoond door Ruimtelijkeplannen.nl. Het verzoek is om dit
wel te gaan doen, door de vaste tekst "Extra informatie" op te nemen als hyperlink, met als target een nieuw
browser window.
Status: afgesloten | opgelost
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Meldingsnummer: 4384 | 2014-04-03 15:22

Op dezelfde pagina blijven bij wisselen tusssen particulier en professional
Als je nu wisselt tussen professional en particulier, ga je meteen terug naar de startpagina. Het zou mooi zijn
als je gewoon op de pagina blijft waar je was. Dus als je een plan aan het bekijken bent, dat je gewoon die
informatie op je scherm blijft houden.
Het wisselen zorgt er dan alleen voor dat je meer opties tot je beschikking krijgt.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4360 | 2014-02-27 11:55

Hierarchische weergave Besluitvlakken en besluitsubvlakken
Besluitvlakken en besluitsubvlakken worden niet duidelijk getoond in rechter paneel. Er is geen hierarchische
weergave, waardoor direct zichtbaar is dat het om een parent-child-relatie gaat.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4359 | 2014-02-27 11:54

Aan/uitzetten kaartlagen
In het plan- en kaart-filter van een AMvB is het niet mogelijk meerdere lagen aan te zetten. In een
bestemmingsplan kan dit wel: Er zijn checkboxen in het Plan en Kaart filter waarmee je bepaalde lagen kan
aan-/uit-zetten.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4358 | 2014-02-27 11:53

Markeren welke kaart geselecteerd is
Met het â€˜Plan en Kaart filterâ€™ kan ik een besluitvlak of besluitsubvlak in de kaart weergeven, maar ik kan
niet zien welke laag ik heb geselecteerd. Dat werkt erg ongebruiksvriendelijk.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4333 | 2014-02-24 11:50

Besluitsubvlakken hiÃ«rarchisch tonen onder besluitvlakken
graag besluitsubvlakken hiÃ«rarchisch tonen "onder" besluitvlakken. Dit komt de bruikbaarheid te goede. Nu
wordt alles getoond als een ongesorteerde lijst, waardoor er geen meerwaarde is om een hiÃ«rarchie te
modelleren in het besluit.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4331 | 2014-02-24 11:30

Alfabetische volgorde
Op dit moment lijkt de sortering bij besluiten niet helemaal alfabetisch te zijn. Graag alfabetische sortering
aanbrengen.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost
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Meldingsnummer: 4326 | 2014-02-20 11:16

Stoppen met attendering vanuit Ruimtelijkeplannen.nl
Binnen Ruimtelijkeplannen.nl is een notificatie service. Gebruikers kunnen zich aanmelden en op de hoogte
gehouden worden als bronhouders plannen publiceren. Inmiddels is Ruimtelijkeplannen.nl ingehaald door
Overheid.nl, die deze service over domeinen heen verzorgt. Dit is nu operationeel, ook voor Wro besluiten (via
de Staatscourant).
Het voorstel is om derhalve te stoppen met de notificatie vanuit het RO domein zelf. Burgers willen zich ook
niet op allerlei verschillende sites abonneren. Het stoppen met deze service levert een besparing bij het beheer
en onderhoud. Bovendien is de lijst met abonnees op dit moment niet goed te beheren. Om het goed te doen
zouden er juist beheerpagina's bijgebouwd moeten worden. Dat wordt dan uiteraard overbodig en levert ook
een besparing.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4261| 2014-01-07 12:06

Niet uitzoomen schakelen tussen plannen
Het is onhandig als er bij planselectie in het rechterpaneel steeds uitgezoomd wordt naar het hele plangebied.
Graag altijd het huidige zoomniveau bewaren. Op die manier kun je veel makkelijker vergelijken wat er op een
bepaalde plek aan de hand is.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4238 | 2013-11-26 16:31

Aanpassen proclaimer
Aanpassing van de proclaimer bij het digitale waarmerk van ruimtelijke plannen n.a.v. de RO Standaarden 2012
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4233 | 2013-11-26 16:24

Zoekresultaten tonen inde kaart
De wens is als je zoekcriteria opgeeft (naam, criteria of ID) dat het zoekresultaat ook in het kaartbeeld
weergegeven wordt (bijvoorbeeld bij het zoeken op provincie ZH en inpassingsplannen, alle plannen worden in
het kaartbeeld getoond i.p.v. enkel het zoekresultaat).
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4226 | 2013-11-26 13:34

Zoeken op locatie
Als je info opvraagt krijg je niet de gegevens van een bepaald perceel te zien, maar de plannen die er op een
bepaald perceel gelden. Het is vervolgens niet duidelijk hoe je verder moet. Het aanklikken van een plan (als je
al weet welke je moet hebben) is te doen, maar dan krijg je alsnog geen info over een bewust perceel. Je moet
dan nogmaals klikken met de â€œiâ€ op het bewuste perceel. Wij zijn van mening dat dit exact zo zou
moeten werken als in de vorige versie (1.7.) dit werkt namelijk heel erg goed.
Status: afgesloten | opgelost
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Meldingsnummer: 4218 | 2013-11-26 12:35

Aanpassen kaartbeeld vanuit legenda
Is het mogelijk om vanuit de legenda ook op de verbeelding te kunnen kijken. Met andere woorden: Ik zie in de
legenda AW1 staan, dan wil ik graag weten waar in het betreffende bestemmingsplan deze bestemming
allemaal te vinden is. Dit komt helemaal van pas bij bijvoorbeeld dubbelbestemmingen.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4217 | 2013-11-26 12:34

Locatie weergave bij zoekopdracht
De wens is om gebouwen en adressen duidelijk weer te geven bij een zoekopdracht door middel van een
punt/ster/bouwvlak.
Het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld een 'punaise' in de kaart zou verschijnen na een zoekopdracht. Dan ziet
iedereen waar het adres zich in/op de kaart bevindt.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4215 | 2013-11-26 12:30

Selectie van plan
Er dient eerst een plan geselecteerd te worden in de rechterkolom alvorens de planinfo wordt getoond in het
afdrukvoorbeeld (?). Als je alleen met Identify op een locatie klikt krijg je als resultaat alle plannen op die
locatie en afhankelijk van het gekozen tabblad de informatie van het bovenliggende plan in de rechterkolom.
Dit is verwarrend voor de leek.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4214 | 2013-11-26 12:27

De volgorde en opmaak van de themaâ€™s en belangen/rollen
De volgorde en opmaak van de themaâ€™s en belangen/rollen is erg onduidelijk. Zeker wanneer er veel
informatie beschikbaar is voor een object, is deze niet makkelijk te lezen
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4213 | 2013-11-26 12:26

Gebruik ACN bestand voor adressen
Op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt gebruik gemaakt van het ACN-bestand voor verschillende zoekfuncties.
Het ACN-bestand is voor het laatst in 2008 geupdate en zodoende sterk verouderd.
Dit heeft geresulteerd in:
- Oude gemeentenamen in RO-Online die reeds zijn gefuseerd op 1 januari 2009, 2010 of 2011
- Nieuwe straatnamen zijn niet te vinden in RO-Online
Samen zorgt dit voor onvindbare straten, gemeenten en moeilijk vindbare ruimtelijke plannen.
Elk jaar op 1 januari mogen gemeente fuseren en zodoende is dit een jaarlijks terugkerend probleem.
Verzoek is dan ook jaarlijks in de maand januari het ACN bestand te vernieuwen zodra de nieuwe gemeenten
zijn toegevoegd. Wellicht is dit vaker nodig omdat straten gedurende het gehele jaar niet kunnen worden
gevonden.
Status: afgesloten | opgelost
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Meldingsnummer: 4212 | 2013-11-26 12:24

Schrijfwijze Den Haag op de kaart
Op het kaartbeeld wordt Den Haag weergegeven op het hoogste niveau. Zoomt met dieper wordt de meer
deftige naam 's-gravenhagen gehanteerd terwijl het 's-gravenhage is zonder N op het eind. Dit lijkt in de kaart
te zitten. Er worden meerdere schrijfwijze gehanteerd (Den haag - 'S-gravenhage(n). Wens is om dit gelijk te
trekken en maar 1 schrijfwijze te hanteren.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4211 | 2013-11-26 12:23

heldere tekstlinks bij structuurvisies
De wens om heldere tekstlinks in beeld te krijgen bij het onderdeel thema binnen structuurvisies, in de juiste
volgorde. Hiernaast de beleidsinfo leesbaarder maken, deze wordt nu in een lange reeks achter elkaar
vertoond.
Status: erkend | open

Meldingsnummer: 4209 | 2013-11-26 10:07

Meerdere verzoeken rond verbeelding IMROPT objectgerichte planteksten
In dit verzoek zijn alle binnengekomen wijzigingsverzoeken met betrekking tot de verbeelding van
objectgerichte planteksten samengevoegd. De volgende verzoeken zijn binnengekomen:
- betere navigatie met knoppen vorige-volgende artikel
- betere inhoudsopgave plus menu
- betere metadata bovenaan
- betere printbaarheid
- betere beschrijving XSL/CSS in RO-Standaarden
- keuze voor opmaak in STYLE of CLASS attributen
- aanmaken link naar externe bestanden als er geen naam voorkomt in de titelinfo
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4135 | 2013-11-04 13:44

Pagina toevoegen met technische status van ruimtelijkeplannen.nl
Vraag om een pagina waarop de technische status van ruimtelijke plannen wordt bijgehouden, om te zien of de
services en site allemaal operationeel zijn op een bepaald moment.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4128 | 2013-10-23 10:56

Betere omgang met dossier status
De gemeente werkt sinds IMRO 2012 de dossierstatus bij als een plan in werking treedt cq onherroepelijk
wordt. Dit is belangrijke informatie voor de gebruiker. De planstatus wordt niet aangepast. De dossierstatus is
echter niet snel zichtbaar. Het staat onderaan in het menu met uitgeklapte onderdelen en is dus niet meteen
zichtbaar. Ik denk dat de gemiddelde persoon die het plan checkt dus niet op de hoogte raakt van de status
van het dossier. Dit kan worden opgelost door de dossierstatus bovenaan te projecteren in plaats van
onderaan.
Status: afgesloten | opgelost
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Meldingsnummer: 4122 | 2013-10-15 13:26

Schaalbereik per visie
Een Visie is vaak gemaakt voor een bepaald schaalbereik. Bijv. van 1:100.000 tot 1:250.000. Het zou mooi
zijn, dat de verbeelding van het plan alleen zichtbaar is binnen dat schaalbereik. De grenzen van het plangebied
zou altijd zichtbaar moeten zijn.
(Het blijft dan wel lastig als iemand wil inzoomen tot zijn woonplaats/straat, moet die persoon nog steeds weet
hebben van die visie. Misschien dat objecten tot
een bepaald schaalniveau meeschalen en daarna niet meer.
Het mooiste zou zijn als het schaalbereik ook aanklikbaar wordt en dat de viewer dan in/uit zoomt tot het
'juridische' niveau.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4428 | 2014-06-10 10:20

Storingsmelding op de website
Er moet door de functionele beheerders een duidelijke melding aangemaakt kunnen worden op de homepage
bij verstoringen. De melding moet makkelijk aan en uit kunnen en de tekst moet eenvoudig aanpasbaar zijn
door de beheerders zelf. Dit alles zonder tussenkomst van ICT beheer.
De systematiek bij KNMI bij waarschuwingen ("code geel") kan als logisch voorbeeld dienen.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4497 | 2014-07-31 08:26

Detailinformatiescherm alleen verrekijkertje ('toon in kaart') tonen indien cartografie-informatie
voorhanden is.
Nadat je een punt in de kaart hebt geselecteerd verschijnt -indien aanwezig- aan de rechterkant de
detailinformatie over die puntlocatie van dat plan. Hierbij wordt ook het symbool van het verrekijkertje
getoond. Dit verrekijkertje heeft als functie om de cartografie-informatie van dat onderdeel te tonen als hier
overheen gehoovered wordt. Bepaalde plantypen als beheersverordeningen, omgevingsvergunningen, reactieve
aanwijzingen, gerechtelijke uitspraak bevatten echter niet per definitie cartografie-informatie, maar wel andere
detailinformatie. Deze detailinformatie bevat bijvoorbeeld bepaalde besluitdocumenten over besluitvlakken.
Ondanks dat er geen cartografie-informatie onder valt, verschijnt toch het verrekijkertje ('toon in kaart'). Dit
kijkertje suggereert dan dat er iets in de kaart verschijnt, maar heeft eigenlijk geen functie. Dit is verwarrend
voor de gebruikers, omdat het toch een bepaalde verwachting wekt.
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4257 | 2013-12-18 15:26

MRPB aanpassen
Het gaat om de contouren (op perceelniveau) van 2 vigerende/onherroepelijke Wabo-projectbesluiten ter
hoogte van de Lutkmeerweg 48 en de Osdorperweg 505. Zie kaarten in bijlage bij deze mail.
Zodra je verder inzoomt op het bestemmingsplangebied - d.w.z. op het schaalniveau dat bestemmingen in
kleur zichtbaar worden - verdwijnen de contouren van deze 2 projectbesluiten.
Op kaart 1 vd bijlage zie je dus nog wel 2 hele kleine zwarte stipjes (die ik nader heb aangegeven met een
pijltje) maar zodra je verder inzoomt (kaarten 2 t/m 4) verdwijnen deze contouren.
Alleen door op de locatie zelf te klikken kun je er uiteindelijk achter komen dat hier projectbesluiten gelden die
afwijken van het bestemmingsplan (De projectbesluiten kunnen dan via de info in de rechterkolom zichtbaar
worden gemaakt (zie kaarten 5 en 6 in bijlage voor contouren)).
Mijn punt is dat bij alle andere bestemmingsplannen in de omgeving de contouren van projectbesluiten wel
gewoon zichtbaar blijven als je op een bestemmingsplan inzoomt. Dit is heel praktisch omdat je dan meteen
ziet dat er op een bepaalde locatie is afgeweken van een bestemmingsplan.
Zonder die contouren kan je door even een paar meter verkeerd te klikken zo maar een projectbesluit over het
hoofd zien. Erg lastig bij toetsing van aanvragen en herzieningsprocedures van bestemmingsplannen.
Status: afgesloten | opgelost
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Meldingsnummer: 4394 | 2014-04-29 09:54

Melding dat manifest alleen via poort 80 of 443 aangeboden kan worden
Opnemen van een foutmelding als een bronhouder een manifest url opgeeft dat niet op poort 80 (http) of poort
443 (https) staat.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4131 | 2013-10-28 09:53

WMS service met alleen de laatste versie van een plan
Bestaat er een manier om het (WMS) aftappunt alleen de laatste versies van ruimtelijke plannen te laten
tonen?
M.a.w: als er van een plan een voorontwerp, ontwerp en vastgestelde versie zijn, zou ik alleen de laatste in een
overzichtskaart willen zien.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4216 | 2013-11-26 12:33

PDF dump aanbieden
Het verzoek om per plan een pdf bestand waarin alles als een geheel wordt aangeleverd inclusief alle bijlagen.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4124 | 2013-10-16 09:34

Statistieken attenderingsservice
Gebruiker is op zoek naar aantallen abonnees op de attenderingsservice, gericht op plannen in het gebied van
de provincie Limburg. Met andere woorden: statistieken over hoeveel mensen interesse hebben in een bepaalde
bronhouder. Kun je leuke kaartjes van maken en het bijt de privacy van individuele abonnees niet.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost

Meldingsnummer: 4123 | 2013-10-15 15:37

Plan downloaden
Ik mis de mogelijkheid om met Ã©Ã©n handeling alle bronbestanden van een plan te downloaden. Dat kan nu
niet, ik kan in de Index van een bronhouder per planId alleen elk detail (bronbestand) afzonderlijk downloaden,
niet de hele dataset in Ã©Ã©n keer. Juist als straks de plannen gebruikt gaan worden om herzieningen door te
voeren is het handig om een plan met Ã©Ã©n handeling in z'n geheel te kunnen downloaden.
Status: erkend | open

Meldingsnummer: 4121 | 2013-10-15 13:24

Ondergrondkaarten verzachten voor structuurvisies
De structuurvisies standaard aanbieden met een ondergrond in topografie bleek of grijstinten. Zodat zachte
kleuren die gebruikt worden voor â€˜zachteâ€™ beleidsuitspraken ook goed naar voren komen.
Status: afgesloten | wordt niet opgelost
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Meldingsnummer: 4132 | 2013-10-28 13:35

Melding tonen dat er een recenter plan is
Voorbeeld: er geldt een komplan voor het hele dorp. Op een later tijdstip is voor Dorpsstraat 1 een partiÃ«le
herziening vastgesteld. Als je ruimtelijkeplannen.nl benadert en op Dorpsstraat 1 klikt, krijg je die herziening te
zien. Als je echter op Dorpsstraat 3 klikt, komt alleen het komplan te voorschijn. Als je dat bestemmingsplan
verder opent krijgt je het hele komplan te zien (na dat vervelende uitzoomen). Zou je daarna alsnog op
Dorpsstraat 1 klikken, dan zie je de oude bestemming. De daarna vastgestelde partiÃ«le herziening blijft buiten
beeld.
Verwarrend voor burgers. En zelfs schadelijk als een burger, bijvoorbeeld potentiele koper van een woning, niet
ziet dat naast het beoogde perceel inmiddels een hele andere bestemming geldt. Bijvoorbeeld Bedrijf i.p.v.
Wonen of Wonen i.p.v. Bos.
Bij het klikken binnen een geopend bestemmingsplan zou op zijn minst een melding moeten verschijnen dat er
een recenter plan geldt op de plek waar wordt geklikt.
Status: erkend | open

Meldingsnummer: 4210 | 2013-11-26 12:22

Datadump aanbieden
Wens om een structurele â€˜dumpâ€™ dienst in te gaan richten voor de afnemersservice (als standaard
danwel juist maatwerk) voor alle gegevens(plannen) binnen www.ruimtelijkeplannen.nl
Status: afgesloten | opgelost

Meldingsnummer: 4332 | 2014-02-24 11:47

Opmaak van elementen in het rechterpaneel
De tekstuele opmaak van elementen in het rechter informatiepaneel bij besluiten kan op punten verbeterd
worden, waardoor de leesbaarheid c.q. raadpleegbaarheid eenvoudig kan worden verhoogd. Bijvoorbeeld, de
huidige weergave van een besluitvlak:
"AMvB besluitvlak NR49007. Toetshoogtebereik: 60 tot 70 m NAP"
kan leesbaarder worden door het plantype, objecttype en id weg te laten:
"Toetshoogtebereik: 60 tot 70 m NAP"
of door elementen om te draaien, zodat de essentie meteen in beeld is:
"Toetshoogtebereik: 60 tot 70 m NAP (besluitvlak NR49007)"
Status: erkend | open

Meldingsnummer: 4365 | 2014-02-27 12:18

Beschikbaarstellen van een bestand op de index met hierin de URL's van alle manifesten
Een overzicht met alle manifestlocaties (URL's) die opgenomen zijn in de index.
Bijv. in de vorm van een xml-bestand dat dagelijks wordt bijgewerkt.
Dit is eigenlijk ook wat de huidige SOAP service op de index bied, alleen is een xml-bestand veel toegankelijker.
De SOAP service kan daarna dan ook worden uitgefaseerd.
Status: erkend | open
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Meldingsnummer: 4221 | 2013-11-26 12:38

zoeken op kadastrale gegevens
De wens is om te kunnen zoeken op Kadastrale gegevens in ruimtelijkeplannen.nl.
In verband met de verkoop van een groot aantal percelen natuurgronden heb ik voor alle afzonderlijke percelen
plankaarten nodig. Momenteel ben ik aan het zoeken, maar het traceren van de gronden is vrij lastig. Voor mij
zou het bijvoorbeeld een stuk makkelijker zijn als je bij de invoer de kadastrale gegevens zou kunnen ingeven
en dat dan het perceel, corresponderend met de kadastrale gegevens naar voren komt. Is dat een mogelijkheid
voor nu of voor in de toekomst?
Status: erkend | open

Meldingsnummer: 4047 | 2012-10-04 15:58

controle draairichting polygonen, surface wordt wel gecontroleerd, multi surface niet.
Geconstateerd op 3 september 2012.
Surfaces die onderdeel zijn van MultiSurfaces worden niet op draairichting gecheckt.
Dit is een fout in de validator.
Geconstateerd op de beta validator (http://test.ruimtelijkeplannen.nl/beta-validator/validator
Status: afgesloten | opgelost

