
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 10 december 2009  

 

 
Bundel nr. 18 
 
 
Onderwerp  : mandatering digitale handtekening ruimtelijke plannen 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

De bevoegdheid voor het plaatsen van een digitale handtekening bij ruimtelijke plannen mandateren aan het 
college en toestaan, dat het college dit ondermandateert. 
 

 
Inleiding 
Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. In het kader van deze wet vinden er 
ingrijpende veranderingen plaats in het RO-proces en in de (verschijnings)vorm van ruimtelijke plannen. 
Ruimtelijke plannen moeten vanaf 1 januari 2010 digitaal worden opgesteld, ondertekend en beschikbaar 
gesteld. Dit beschikbaar stellen moet in ieder geval op een landelijke voorziening: de website 
ruimtelijkeplannen.nl. Per 1 januari 2010 is deze elektronische vorm de wettelijke maatstaf. Er moet wel een 
analoge versie van het ruimtelijke plan worden gemaakt, maar bij verschil met de analoge versie is de 
digitale versie doorslaggevend. Afhankelijk van het type plan is de raad of het college het bevoegd gezag 
voor vaststelling van de plannen. Tot nu toe werd vaststelling van een plan “bezegeld” met de ondertekening 
van het raadsbesluit en het waarmerken van de voorschriften en plankaart. Onder de nieuwe Wro gebeurt dit 
ook nog met de analoge versie. Het getekende raadsbesluit wordt vervolgens gescand en aan de overige 
digitale stukken toegevoegd. Verder zullen de digitale stukken elektronisch moeten worden gewaarmerkt en 
beschikbaar gesteld. Dit hoort ook tot de bevoegdheid van de raad respectievelijk het college. Het plaatsen 
van het elektronische waarmerk gebeurt via speciale software. Uit praktische overwegingen verdient het 
sterk de aanbeveling om deze bevoegdheden te mandateren en te ondermandateren. 
 
Samenvatting 
In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is er veel veranderd in het RO-proces. Per 1 januari 
2010 moeten ruimtelijke plannen digitaal worden opgesteld, ondertekend en beschikbaar gesteld. Dit zijn 
bevoegdheden van de raad respectievelijk het college. Het waarmerken van de analoge stukken en 
ondertekening van het raadsbesluit gebeurt nog steeds door de gemeenteraad. Het plaatsen van het 
elektronische waarmerk gebeurt via speciale software. Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld om de 
bevoegdheid voor het plaatsen van een digitale handtekening bij ruimtelijke plannen te mandateren aan het 
college en toe te staan, dat het college dit vervolgens ondermandateert. 
 
Meetbaar effect 
Een praktisch en werkbaar proces. 
 
Argumenten 

 
1.1 Door mandatering wordt het werkproces voor ruimtelijke plannen zo praktisch mogelijk ingericht. 

Niet alleen bij de vaststelling moet het ruimtelijk plan worden voorzien van een elektronische 
handtekening maar ook bij publicatie van het plan. Dit waarborgt de authenticiteit van de plannen. Dit is 
een bevoegdheid van het college. Vanuit praktisch oogpunt verdient het de aanbeveling om het 
waarmerken en publiceren van de ruimtelijke plannen te mandateren en vervolgens te ondermandateren. 
Hierover volgt een apart voorstel nadat de raad een besluit heeft genomen over het mandateren. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Er is al een softwarepakket aangeschaft, die de elektronische ondertekening mogelijk maakt. Dit is betaald 
uit het budget “bestemmingsplannen”. 
 



Uitvoering 
 
Planning: Omdat de digitale verplichtingen van de Wro op 1 januari 2010 in werking treden zal het voorstel 
dit jaar nog in de raadsvergadering behandeld moeten worden en wel in de vergadering van 10 december 
a.s. Direct na het raadsbesluit zal een voorstel worden gemaakt, waarbij de verdere mandatering en 
ondermandatering wordt geregeld. 
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