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Afkortingen en begrippen: 

Afkorting of begrip  

Erfgoed Leiden Erfgoed Leiden en Omstreken (Erfgoed Leiden) voert erfgoeddiensten uit 
en/of beheert historische collecties voor de aangesloten gemeenten en 
de Omgevingsdienst West-Holland.  
 

NHA Het Noord-Hollands Archief (NHA) is het historisch informatiecentrum 
voor de provincie Noord-Holland, de provinciehoofdstad Haarlem en de 
aangesloten gemeenten. 
 

Roxit Roxit is softwareleverancier aan Nederlandse overheden en biedt onder 
andere een archiveringsmodule Dezta voor ruimtelijke bestanden aan. 
 

HLTsamen De ambtelijke fusie-organisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en 
Teylingen. 
 

e-depot Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel 
beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en 
software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale 
archiefbescheiden mogelijk maakt. 
 

Metadata Metadata zijn gegevens die de context, inhoud, structuur en vorm van 
informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven.  
 

TMLO Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een 
landelijke standaard, waarin is vastgelegd welke set van kenmerken 
(metadata) lokale overheden tenminste aan informatieobjecten moeten 
meegeven, zodat informatie in het e-depot straks makkelijk te vinden en 
eenduidig te interpreteren is. De TMLO-standaard voorziet informatie op 
eenzelfde manier van metadata, met als doel om informatieprocessen en 
–systemen op elkaar aan te laten sluiten. Het draagt bij aan goede 
vindbaarheid en duurzame toegankelijkheid. 
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Samenvatting 

Een gemeente is als archiefvormer verplicht om ruimtelijke bestanden te 
bewaren. Het digitaal archiveren van de ruimtelijke plannen op grond van de Wro 
maakt nu over het algemeen geen deel uit van het werkproces, waarin ruimtelijke 
plannen worden gemaakt, vastgesteld en in werking treden.  
 
HLTsamen heeft aan Erfgoed Leiden gevraagd of het e-depot functionaliteit 
heeft/krijgt om digitale ruimtelijke bestanden zonder informatieverlies te 
bewaren. HLTsamen gebruikt Dezta van Roxit voor het opstellen en beheren van 
de ruimtelijke bestanden. Erfgoed Leiden wil een e-depotvoorziening bieden aan 
de aangesloten gemeenten voor het duurzaam bewaren van digitaal archief. 
Erfgoed Leiden werkt samen met het Noord-Hollands Archief op het gebied van 
duurzaam, digitaal archiveren.  
 
HLTsamen, Roxit, Erfgoed Leiden en het NHA hebben besloten gezamenlijk een 
pilot uit te voeren om te onderzoeken of digitale ruimtelijke bestanden zonder 
informatieverlies digitaal duurzaam bewaard kunnen worden.  
 
De pilot bestaat uit een ketentest vanaf het digitale archief van HLTsamen tot en 
met raadplegen uit het digitale archief van Erfgoed Leiden. De doelstelling luidt: 
 

Onderzoek in de vorm van een pilot wat het e-depot van Erfgoed Leiden 
kan betekenen voor HLTsamen op het gebied van archiveren van digitale 
ruimtelijke bestanden, waaronder bestemmingsplannen. 

 
Conclusies 
Uit deze pilot is gebleken dat het mogelijk is om digitaal archief waarin 
authentieke digitale ruimtelijke plannen zijn opgenomen over te brengen aan 
Erfgoed Leiden. Erfgoed Leiden kan deze overgebrachte digitale ruimtelijke 
plannen opnemen in het e-depot.  
 
De onderzoeksvragen kunnen als volgt beantwoord worden:  
1. HLTsamen kan een archief overbrengen aan Erfgoed Leiden waarin de 

authentieke digitale ruimtelijke bestanden zijn opgenomen. 

2. Erfgoed Leiden kan deze overgedragen ruimtelijke bestanden opnemen in het 

e-depot. Echter, geo-coördinaten kunnen nog niet worden opgenomen, 

zolang ToPX niet is bijgewerkt aan de nieuwste versie van het TMLO (versie 

1.2). De raadpleegfunctionaliteit is nog niet gereed. 

3. De huidige functionaliteit van het e-depot voldoet deels aan de eisen en 

wensen van de HLTsamen. HLTsamen geeft aan dat de nadruk in eerste 

instantie ligt op het kunnen overdragen van de digitale ruimtelijke plannen 

aan Erfgoed Leiden en dat de huidige functionaliteit daarvoor voldoet.  
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Voor wat betreft het tonen van de ruimtelijke plannen aan burgers en 

ambtenaren (is niet onderzocht, omdat de raadpleegfunctionaliteit nog niet 

beschikbaar was) heeft HLTsamen er geen bezwaar tegen als de 

raadpleegfunctie pas later in 2018 beschikbaar komt. In principe moet 

openbare informatie die wordt overgedragen voor publiek toegankelijk zijn. 

Burgers en bedrijven kunnen tot die tijd ruimtelijke bestanden opvragen bij 

HLTsamen en/of de vigerende ruimtelijke plannen raadplegen via de 

landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Medewerkers van HLTsamen 

kunnen de digitale kopie in Dezta raadplegen.  

4. De ruimtelijke plannen in het beheerpakket en de archiefmodule van Roxit 

bevatten een bepaalde set metagegevens, vormgegeven volgens de 

standaarden beschreven in de handreiking van Geonovum. Met de huidige, 

gestandaardiseerde werkwijze in de Ruimtelijke Ordening is een gewenst 

resultaat in termen van archivering te behalen. De mapping van de 

metadatavelden naar TMLO is haalbaar gebleken voor de huidige RO-praktijk. 

Buiten deze pilot is deze mapping nog niet getoetst, voor zover bekend. Op 

basis van de TMLO-mapping is het TopX bestand tot stand gekomen. Als de 

gehanteerde vulling van het TopX bestand voldoet, kan Roxit die leveren. 

De samenwerking tussen de archiefvormer HLTsamen, de archiefbewaarplaats 
Erfgoed Leiden en de archiefsoftwareleverancier Roxit is goed verlopen. Alle 
partijen hebben kennis en ervaring ingebracht en opgedaan. De archiefketen is 
langer geworden. 
 
Aanbevelingen 
1. Werk ToPX bij conform het TMLO versie 1.2, zodat geo-coördinaten 

opgenomen kunnen worden in het e-depot 

2. Toets de mapping (TMLO op RO-standaard) in een breder kader. Met een 

standaardmapping / mapping-afspraken kunnen alle ruimtelijke plannen in 

Nederland op een eenduidige manier gearchiveerd worden 

3. Bestandstypes moeten goed herkend worden. Niet alleen HTML, maar ook de 

GML en XML-bestanden moeten volledig en zonder wijzigingen kunnen 

worden geïmporteerd. Of ze technisch juist zijn of niet doet niet ter zake: op 

deze manier zijn ze vastgesteld en gelden ze. (NB: In dit geval bleek het echter 

aan de software van het e-depot zelf te liggen. Het origineel moet inderdaad 

behouden blijven en geïngest kunnen worden. De e-depot-applicatie moet er 

dan zelf voor zorgen dat het bestand correct wordt gekarakteriseerd) 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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4. Er is in de pilot uitgegaan van afgesloten dossiers. Er wordt dus vanuit gegaan 

dat een bestand, in dit geval een ruimtelijk plan, op een gegeven moment een 

statische vorm aanneemt. Maar ruimtelijke plannen kennen een zeer lange 

looptijd. Het proces van start tot onherroepelijk plan duurt soms meerdere 

jaren. Het dient nader onderzocht te worden of bestanden, zoals ruimtelijke 

plannen, in een eerder stadium opgenomen kunnen worden in een e-

depotvoorziening. Zie hiervoor ook de e-depotvarianten (variant 2 en/of 3) 

die GEMMA onderscheidt. https://www.gemmaonline.nl/index.php/E-

depotvoorzieningen. 

 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/E-Depotvoorzieningen
https://www.gemmaonline.nl/index.php/E-Depotvoorzieningen


 

 Pag. 7/17  

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

Een gemeente is als archiefvormer verplicht om ruimtelijke bestanden conform 
wet- en regelgeving te bewaren. Het digitaal archiveren van de ruimtelijke 
plannen op grond van de Wro maakt nu over het algemeen geen deel uit van het 
werkproces, waarin ruimtelijke plannen worden gemaakt, vastgesteld en in 
werking treden.  
 
HLTsamen heeft aan Erfgoed Leiden gevraagd of het e-depot functionaliteit 
heeft/krijgt om digitale ruimtelijke bestanden zonder informatieverlies te 
bewaren. Erfgoed Leiden wil een e-depotvoorziening bieden aan de aangesloten 
gemeenten voor het duurzaam bewaren van digitaal archief. Erfgoed Leiden werkt 
samen met het Noord-Hollands Archief op het gebied van duurzaam, digitaal 
archiveren.  
 
HLTsamen gebruikt Dezta van Roxit voor het opstellen en beheren van de 
ruimtelijke bestanden.  
 
HLTsamen, Roxit, Erfgoed Leiden en het NHA hebben besloten gezamenlijk een 
pilot uit te voeren om te onderzoeken of digitale ruimtelijke bestanden zonder 
informatieverlies digitaal duurzaam bewaard kunnen worden. De pilot bestaat uit 
een ketentest vanaf het digitale archief van HLTsamen tot en met raadplegen uit 
het digitale archief van Erfgoed Leiden. 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling luidt: 
 

Onderzoek in de vorm van een pilot wat het e-depot van Erfgoed Leiden 
kan betekenen voor HLTsamen op het gebied van archiveren van digitale 
ruimtelijke bestanden, waaronder bestemmingsplannen. 

 
Daarbij zijn de onderstaande onderzoeksvragen benoemd:  
1. Kan HLTsamen een archief overbrengen aan Erfgoed Leiden waar de 

authentieke digitale ruimtelijke bestanden in zijn opgenomen? 

2. Kan Erfgoed Leiden deze overgedragen ruimtelijke bestanden opnemen in het 

e-depot en tonen aan de burger en ambtenaar? 

3. In hoeverre voldoet de huidige functionaliteit van het e-depot aan de eisen en 

wensen van de HLTsamen? 
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4. De ruimtelijke plannen in het beheerpakket en de archiefmodule van Roxit 

bevatten een bepaalde set metagegevens, vormgegeven volgens de 

standaarden beschreven in de handreiking van Geonovum. In hoeverre is met 

de huidige, gestandaardiseerde werkwijze in de Ruimtelijke Ordening een 

gewenst resultaat in termen van archivering te behalen? 

1.3 Beoogde resultaten en producten 

 Metadataschema (mapping) 

 Export archiefstukken 

 Controle goede, geordende en toegankelijke staat 

 Opgenomen overdrachtszaken, inclusief digitale ruimtelijke bestanden 

 Controle opgenomen archief 

 Digitale toegang tot het opgenomen archief voor ambtenaar en burger 

 Eindrapport met bevindingen 

 Eindpresentatie 

1.4 Kwaliteitseisen 

De producten moeten voldoen aan onderstaande kwaliteitseisen: 

 Het schema metadata mapping voldoet aan TMLO 

 De export voldoet aan ToPX 2.3 

 De op te nemen dossiers zijn in goede, geordende en toegankelijke staat  

 De dossiers zijn in goede, geordende en toegankelijke staat opgenomen in het 
e-depot 

 De dossiers zijn vanuit het e-depot digitaal raadpleegbaar voor burgers en 

ambtenaren. 

1.5 Uitgangspunten 

 De aangeleverde bestanden voldoen volledig aan de RO-standaarden1 

 Daarnaast kunnen ook ondergrondbestanden (GIS/CAD) worden 

meegeleverd. De vorm hiervan is vrijer, zoals GML; DXF; SHP; DBF; SHX; NEN; 

SUF; DGN; DWG 

 De testdata betreffen afgesloten dossiers 

 Na afloop van de pilot worden de metadata en bestanden verwijderd uit de 

testomgeving van het e-depot. 

                                                 
1
 Alle mogelijke bestandsformaten staan beschreven in: http://ro-

standaarden.geonovum.nl/2012/STRI/2.0/STRI2012-v2.0.pdf , hoofdstuk 3. 
 

http://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/STRI/2.0/STRI2012-v2.0.pdf
http://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/STRI/2.0/STRI2012-v2.0.pdf
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1.6 Randvoorwaarden 

 Alle betrokkenen en hun organisaties leveren inspanning om de pilot tot een 
succes te maken 

 De benodigde functionaliteit voor het tonen van de digitale ruimtelijke 

bestanden is tijdig operationeel 

1.7 Scope 

Buiten de scope van het project vallen: 

 Aansluiting op het e-depot; indien HLTsamen besluit gebruik te willen gaan 

maken van opslag van digitale, ruimtelijke bestanden in het e-depot van 

Erfgoed Leiden zijn daar kosten aan verbonden. Het vaststellen van de kosten 

maakt geen onderdeel uit van deze pilot 

 HLTsamen is niet verplicht tot afname van de archiveringsmodule Dezta en/of 

het realiseren van de koppelingen met het e-depot voor overbrenging en 

raadplegen van de authentieke digitale ruimtelijke bestanden. Pas nadat er 

duidelijkheid is over de kosten voor realisatie en onderhoud van koppelingen 

en over de kosten van opslag in het e-depot kan HLTsamen daarover besluiten 

 De Dezta software ondersteunt ToPX en TMLO nog niet. Roxit is voornemens 

dit te gaan ondersteunen nadat de standaarden landelijk vastgesteld zijn en 

klanten de behoefte uitspreken. Ten behoeve van deze pilot levert Roxit de 

bestanden en de metadata in het ToPX uitwisselformaat aan Erfgoed Leiden 

via een handmatige export. 

1.8 Risico´s 

Nr Risico Beheersmaatregel 

1.  De functionaliteiten om de bestanden 

te tonen op de website zijn niet, of niet 

binnen het tijdsbestek van dit project 

klaar. 

Erfgoed Leiden informeert de 

betrokkenen tijdig en stelt een 

gezamenlijk gedragen planning op.  
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1.9 Raakvlakken met andere projecten / initiatieven 

 Erfgoed Leiden wil een e-depotvoorziening aanbieden aan de aangesloten 

gemeenten voor het duurzaam bewaren van digitaal archief. Hiertoe is het 

project “Opzetten e-depot Erfgoed Leiden en Omstreken” gestart. Het project 

bestaat uit drie onderdelen:  

o Selectie e-depotvoorziening 

o Opzetten en inrichten functionerend e-depot met bijbehorende 

beheerstaken en werkafspraken 

o Beschikbaar stellen van de informatie in het e-depot via de website 

van Erfgoed Leiden 

 Erfgoed Leiden neemt deel aan het internationale project ECHOES (Heritage 

Open EcoSystem), dat via diverse tools en geschikt voor diverse doeleinden en 

devices integrale toegang wil bieden tot digitaal erfgoed gekoppeld aan een 

locatie of thema 

 In landelijke werkgroepen van het Nationaal Archief wordt gewerkt aan de 

doorontwikkeling van onder andere de architectuur, het TMLO, het 

informatiemodel en het uitwisselingsformaat. 
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2 Aanpak en werkwijze 

2.1 Aanpak 

De pilot betreft een ketentest, uitgevoerd aan de hand van twee use cases:  

 Use case 1: opnemen van digitale ruimtelijke bestanden in het e-depot 

 Use case 2: digitaal tonen van digitale ruimtelijke bestanden door Erfgoed 

Leiden aan burger en ambtenaar. 

2.2 Werkwijze 

De pilot is opgedeeld in drie fasen: de voorbereidings-, uitvoerings- en de 
afrondingsfase. Voor elke fase zijn mijlpalen benoemd, waaraan een start- en 
einddatum en een actiehouder is toegekend. In het onderstaande schema staan 
de belangrijkste mijlpalen en opleverdatums opleverdata genoemd. 

 
Fase Mijlpaal / activiteit Datum gereed 

Voorbereiding 

1 Kick-off bijeenkomst gereed 27 juni 2017 

2 Plan van aanpak en planning zijn akkoord  27 juni 2017 

Uitvoering 

3 Uitvoeren use case 1: opnemen van digitale ruimtelijke 

bestanden in het e-depot 

Juli-sept 2017 

4 Bevindingen verzamelen use case 1 Sept 2017 

5 Uitvoeren use case 2: tonen van gearchiveerd digitaal 

ruimtelijk plan aan burger en ambtenaar 

Okt-nov 2017  

6 Bevindingen verzamelen use case 2 Dec 2017 

Afronding 

7 Evaluatierapport gereed Jan 2018 

8 Evaluatiebijeenkomst gereed Jan 2018 

9 Definitieve documentatie gereed Jan 2018 
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3 Bevindingen 

In dit hoofdstuk staan de bevindingen van de pilot per onderdeel uitgewerkt. 

3.1 Voorbereidingsfase 

HLTsamen formuleerde voor aanvang van de pilot hun eisen en wensen ten 
aanzien van de archivering en raadpleging van de digitale ruimtelijke bestanden in 
het e-depot. 
 
Tijdens de kick-offbijeenkomst stond kennismaken en kennis delen tussen de 
projectteamleden centraal. Elke organisatie verzorgde een presentatie over de 
kennis die zij halen en brengen. 

3.2 Bevindingen use case 1 (opnemen digitale ruimtelijke bestanden in 
e-depot) 

In het domein Ruimtelijke Ordening ligt veel vast. Planversies zijn gewaarmerkt 
(hashes berekend, digitale handtekening in het geleideformulier) en zijn in deze 
vorm gepubliceerd én geldig. De meeste digitale ruimtelijke plannen volgens de 
Wro zijn digitaal vervaardigd volgen de RO-standaarden. Vanaf half 2008 was dat 
mogelijk en vanaf januari 2010 was het verplicht. Digitale plannen volgens de Wro 
zullen waarschijnlijk worden gemaakt tot 2024, als de Omgevingswet van kracht 
wordt (2021 + overgangsperiode). Veruit de meeste planteksten in Nederland zijn 
technisch gelijk aan het plan in de test.  
 
Roxit vormde uit de datasets van de gemeente Teylingen een representatieve 
dataset van digitale ruimtelijke bestanden. Daarbij werden onder andere 
bestemmingsplannen met IMRO2008 en IMRO2012 gebruikt, maar ook een 
beheersverordening, een gemeentelijke structuurvisie en een gerechtelijke 
uitspraak.  
 
Roxit archiveerde deze datasets in de Dezta archiveringsapplicatie en maakte 
vervolgens ‘overdrachtszaken’ aan. De test-set bestond uit één ruimtelijk plan. Er 
is gebruik gemaakt van ToPX 2.3 en TMLO-versie 1.2. Met behulp van XML Spy is 
de schema validatie uitgevoerd. De aangeleverde bestanden voldoen volledig aan 
de RO-standaarden.  
 

3.2.1 Mapping metadata 

HLTsamen stelde het TMLO op, geadviseerd door de adviseur digitale archieven 
van Erfgoed Leiden. Er was aandacht voor de handreiking van Geonovum, waarop 
de huidige instellingen van Dezta zijn gebaseerd.  
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De mapping van de metadata vond plaats in drie sessies waaraan HLTsamen 
(alleen de eerste sessie), NHA, Erfgoed Leiden en Roxit deelnamen. Na de tweede 
sessie deed Roxit de eerste levering. Daarop volgde een review door de adviseur 
digitale archieven van Erfgoed Leiden en de functioneel beheerder van het e-
depot van het NHA. Na de derde sessie volgde de tweede levering door Roxit en 
eenzelfde reviewronde.  
 

 
Bevindingen 

 Roxit ervaarde het advies en de ondersteuning van Erfgoed Leiden en NHA als 

nuttig: het TMLO en ToPX zijn namelijk niet direct ‘gesneden koek’ 

 Er was discussie over de velden: classificatie, identificatienummer, datum 

openbaarheid, actor en geografische dekking 

 Bij inhoudelijke keuzes was het criterium vooral of er metadata 

beschikbaarheid waren om een TMLO-veld te vullen. Zo lijkt het TMLO 

geïnspireerd door de “zaaksystemen-wereld”, waarin het proces en de actor 

belangrijk zijn. Bij de digitale ruimtelijke plansystemen zijn dit geen relevante 

onderwerpen en dus zijn deze gegevens niet altijd voorhanden 

 Ook de dossierstructuur (zaak/proces/product) en de dekkingstijd (ruimtelijke 

plannen zijn langlopende dossiers) waren niet duidelijk. Een interessante 

bevinding is dat het een voorwaarde is dat een zaak moet worden gesloten 

voordat deze kan worden overgedragen. Maar wat is de zaak precies in het 

geval van ruimtelijke bestanden? Er wordt niet gewerkt in een zaaksysteem. Is 

de ontwerp-zaak dan een aparte zaak? Of is dit onderdeel van het grote 

geheel “komen tot een geldend plan”? In dat laatste geval kan het 3 a 4 jaar 

duren voordat een zaak kan worden afgesloten 

 Tevens is het opvallend dat bijna alle gevraagde “meta” informatie al 

aanwezig is ín de planbestanden zelf. Het meeste in de GML (plankaart), maar 

een aantal gedeelten ook in het geleideformulier. Dat maakt dat je eigenlijk 

dubbele informatie opslaat. Op zich geen probleem, maar wel opmerkelijk. 

 De belangrijkste bevinding is dat het informatiemodel TMLO en de 

bijbehorende XML-uitwisselingsstandaard ToPX nog niet op elkaar aansluiten 

(TMLO is namelijk aangepast door het Nationaal Archief, maar ToPX nog niet) 

waardoor de geo-coördinaten wel in TMLO opgenomen kunnen worden, maar 

niet in de ToPX. 
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3.2.2 Bevindingen export 

HLTsamen en Roxit boden vervolgens de overdrachtszaken aan Erfgoed Leiden, 
conform het ToPX-uitwisselingsformaat. Er was geen sprake van een 
rechtstreekse export uit het systeem, omdat ToPX tot nu toe onbekend was voor 
Roxit. 
 
Het door het NHA aangeleverde (door het Nationaal Archief opgestelde) 
voorwaardendocument was voor Roxit niet helemaal duidelijk. Roxit kon 
bijvoorbeeld niet goed uit de voeten met de beschrijving van de export in het 
voorwaardendocument. Hierin was namelijk geen voorbeeld terug te vinden van 
de vereiste naamopbouw. 
 

3.2.3 Bevindingen Ingest 

De levering bevatte 23 bestanden en 27 metadatabestanden (omvang: 9.414.656 
bytes). De ingest is voorspoedig verlopen.  

 
Het NHA heeft een ontvangst- en controledocument opgesteld (Ontvangst en 
controle digitaal archief_ELO20171012.doc) waarin de bevindingen in detail 
beschreven staan. De belangrijkste bevindingen zijn:  

 De ISIL-code van Erfgoed Leiden week af van de lijst van het Nationaal Archief. 

Door Erfgoed Leiden werd de ISIL-code NL-LdnAR aangeleverd, terwijl in de 

lijst van het Nationaal Archief voor Erfgoed Leiden NL-LdnRAL staat 

geregistreerd. Hoewel bij de ingest het gebruik van de ISIL-code voor de 

aangeleverde .tar verplicht wordt gesteld, verliep de controle hierop tijdens 

de pre-ingest fase niet optimaal. De workflow ‘Born Digital’ liet het gebruik 

van “niet-bestaande” ISIL-codes toe. De workflow gaf ook geen foutmelding 

voor fouten in het gebruik van de underscore en het liggende streepje 

 Het was nog niet mogelijk om geo-coördinaten te ingesten 

 Bij controle bleek de naamgeving van de aangeleverde .tar niet te voldoen 

aan de naamgevingsvereisten van het Nationaal Archief. De naam van de .tar 

moest voorafgaande aan de testopname daarop worden aangepast om in 

overeenstemming met de eisen te zijn, bijvoorbeeld door een wildcard toe te 

voegen i.p.v. een concreet aantal karakters. 
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3.3 Bevindingen use case 2 (tonen aan burger en ambtenaar) 

Use case 2 betrof het digitaal tonen van de overgedragen dossiers aan de burger 
en de ambtenaar. Deze use case is niet uitgevoerd, omdat de 
raadpleegfunctionaliteit van het e-depot op dat moment nog niet beschikbaar 
was (de functionaliteit bevond zich nog in de testfase). Wel heeft het NHA een 
demo verzorgd van de raadpleegfunctionaliteit aan de projectgroep. 

3.4 Afronding 

Tijdens een evaluatiebijeenkomst besprak het projectteam de bevindingen en de 
behaalde resultaten ten opzichte van de doelstelling, onderzoeksvragen en de 
beoogde resultaten. De evaluatie is vastgelegd in dit evaluatierapport. Tevens is 
de definitieve projectdocumentatie afgerond. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies  

Het digitaal archiveren van de ruimtelijke plannen op grond van de Wro maakt nu 
over het algemeen geen deel uit van het werkproces, waarbij ruimtelijke plannen 
worden gemaakt, vastgesteld en in werking treden.  
 
Uit deze pilot is gebleken dat het mogelijk is om digitaal archief waarin 
authentieke digitale ruimtelijke plannen zijn opgenomen over te brengen aan 
Erfgoed Leiden. Erfgoed Leiden kan deze overgebrachte digitale ruimtelijke 
plannen opnemen in het e-depot.  
 
De onderzoeksvragen kunnen als volgt beantwoord worden:  

1. HLTsamen kan een archief overbrengen aan Erfgoed Leiden waarin de 

authentieke digitale ruimtelijke bestanden zijn opgenomen. 

2. Erfgoed Leiden kan deze overgedragen ruimtelijke bestanden opnemen in 

het e-depot. Echter, geo-coördinaten kunnen nog niet worden 

opgenomen, zolang ToPX niet is bijgewerkt aan de nieuwste versie van 

het TMLO. De raadpleegfunctionaliteit is nog niet gereed. 

3. De huidige functionaliteit van het e-depot voldoet deels aan de eisen en 

wensen van de HLTsamen. HLTsamen geeft aan dat de nadruk in eerste 

instantie ligt op het kunnen overdragen van de digitale ruimtelijke 

plannen aan Erfgoed Leiden en dat de huidige functionaliteit daarvoor 

voldoet. Voor wat betreft het tonen van de ruimtelijke plannen aan 

burgers en ambtenaren (is niet onderzocht, omdat de 

raadpleegfunctionaliteit nog niet beschikbaar was) heeft HLTsamen er 

geen bezwaar tegen als de raadpleegfunctie pas later in 2018 beschikbaar 

komt. In principe moet openbare informatie die wordt overgedragen voor 

publiek toegankelijk zijn. Burgers en bedrijven kunnen tot die tijd 

ruimtelijke bestanden opvragen bij HLTsamen en/of de vigerende 

ruimtelijke plannen raadplegen via de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Medewerkers van HLTsamen kunnen de 

digitale kopie in Dezta raadplegen.  

4. De ruimtelijke plannen in het beheerpakket en de archiefmodule van 

Roxit bevatten een bepaalde set metagegevens, vormgegeven volgens de 

standaarden beschreven in de handreiking van Geonovum. Met de 

huidige, gestandaardiseerde werkwijze in de Ruimtelijke Ordening is een 

gewenst resultaat in termen van archivering te behalen. De mapping van 

de metadatavelden naar TMLO is haalbaar gebleken voor de huidige RO-

praktijk. Buiten deze pilot is deze mapping nog niet getoetst, voor zover 

bekend. Op basis van de TMLO-mapping is het TopX bestand tot stand 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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gekomen. Als de gehanteerde vulling van het TopX bestand voldoet, kan 

Roxit die leveren. 

De samenwerking tussen de archiefvormer HLTsamen, de archiefbewaarplaats 
Erfgoed Leiden en de archiefsoftwareleverancier Roxit is goed verlopen. Alle 
partijen hebben kennis en ervaring ingebracht en opgedaan. De archiefketen is 
langer geworden. 

4.2 Aanbevelingen 

De aanbevelingen luiden:  
1. Werk ToPX bij conform het TMLO versie 2.3, zodat geo-coördinaten 

opgenomen kunnen worden in het e-depot 

2. Toets de mapping (TMLO op RO-standaard) in een breder kader. Met een 

standaardmapping / mapping-afspraken kunnen alle ruimtelijke plannen 

in Nederland op een eenduidige manier gearchiveerd worden 

3. Bestandstypes moeten goed herkend worden. Niet alleen HTML, maar 

ook de GML en XML-bestanden moeten volledig en zonder wijzigingen 

kunnen worden geïmporteerd. Of ze technisch juist zijn of niet doet niet 

ter zake: op deze manier zijn ze vastgesteld en gelden ze. (NB: In dit geval 

bleek het echter aan de software van het e-depot zelf te liggen. Het 

origineel moet inderdaad behouden blijven en geïngest kunnen worden. 

De e-depot-applicatie moet er dan zelf voor zorgen dat het bestand 

correct wordt gekarakteriseerd) 

4. Er is in de pilot uitgegaan van afgesloten dossiers. Er wordt dus vanuit 

gegaan dat een bestand, in dit geval een ruimtelijk plan, op een gegeven 

moment een statische vorm aanneemt. Maar ruimtelijke plannen kennen 

een zeer lange looptijd. Het proces van start tot onherroepelijk plan duurt 

soms meerdere jaren. Het dient nader onderzocht te worden of 

bestanden, zoals ruimtelijke plannen, in een eerder stadium opgenomen 

kunnen worden in een e-depotvoorziening. Zie hiervoor ook de e-

depotvarianten (variant 2 en/of 3) die GEMMA onderscheidt. 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/E-depotvoorzieningen. 

 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/E-Depotvoorzieningen

