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De vernieuwde richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende
het plannenregister (versie 2.0) impliceert enkele overgangsbepalingen die
staan beschreven in het laatste hoofdstuk (Toepassing van de richtlijn).
In een aantal gevallen wordt de mogelijkheid geboden aan de gemeenten om
hun bestaande datasets te laten converteren naar de structuur volgens de
bepalingen in de nieuwe richtlijn.
Hieronder worden de specificaties en voorwaarden voor dergelijke conversie
toegelicht
Gemeente
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1. Waarom een conversie?
De omzetting van plannenregister gegevens naar de structuur zoals bepaald in de nieuwe richtlijn (versie 2.0)
is vooral nuttig voor gemeenten die actief gebruik maken van hun (geactualiseerd) plannenregister. De
conversie beoogt een vlotte omschakeling van de oude naar de nieuwe structuur zonder afbreuk te doen aan
de dagelijkse werking binnen de gemeente.
Hieronder worden de vijf mogelijke situaties opgelijst waarin een gemeente zich kan bevinden met
betrekking tot het plannenregister.

2. Mogelijke opties bij conversie
2.1.

Een gemeente beschikt op 1 juli 2011 over een conformverklaard, niet bijgewerkt
plannenregister
In dit geval gebeurt de conversie op het conform verklaarde plannenregister dat beschikbaar is binnen RWO.
De conversie zal automatisch worden uitgevoerd. De gemeente hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te
dienen. De conversies zullen systematisch worden uitgevoerd vanaf 1 juli 2011. Gemeenten die wensen te
beschikken over een geconverteerde versie van hun conformverklaard, niet bijgewerkt plannenregister doen
een aanvraag via email naar plannenportaal@rwo.vlaanderen.be met mededeling ‘aanvraag geconverteerde
versie van het conformverklaard plannenregister’ (na 1 juli 2011).
2.2. Een gemeente beschikt op 1 juli 2011 over een conformverklaard, bijgewerkt plannenregister
Dit draagt de voorkeur gezien het gaat om een actuele databank. De gemeente stuurt in dit geval een email
naar plannenportaal@rwo.vlaanderen.be met vermelding ‘plannenregister conversie’ en met inbegrip van de
nodige input. Gelieve ook mee te delen dat het gaat om een conversie van een conform, bijgewerkt
plannenregister. Aanvragen dienen te gebeuren vóór 1 januari 2012. Gezien de nieuwe richtlijn voor de
digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister voorziet in een integratie van de
plancontouren met de planneninventaris dienen volgende gegevens te worden aangeleverd:
De shapefile met plancontouren
Dit is een shapefile van de plancontouren uit de geactualiseerde versie van het plannenregister, opgemaakt
volgens de bepalingen die beschreven staan in de richtlijn voor de digitale uitwisseling van contouren van
het plannenregister uit 2000 (dit is de vorige versie van de richtlijn). De attribuuttabel van de shapefile dient
m.a.w. minstens de plan_id te bevatten.
Geografische bestanden mogen in shape formaat worden aangeleverd. Aanleveren van data kan ofwel per
rubriek, ofwel gecombineerd in één shapefile.
 Per rubriek: 224.shp, 222.shp, 212.shp, 213.shp,….
 Als één geheel: plreg_24062.shp: alle rubrieken in één bestand met als naam ‘plreg_<niscode van de
gemeente>’.shp
De planneninventaris
De tabel planneninventaris dient aanvullend digitaal te worden aangeleverd voor conversie omwille van de
extra planinformatie die erin zit. Voor vormvereisten en inhoudelijke aspecten van de planneninventaris
wordt verwezen naar de richtlijn aangaande de opmaak van de tabel planneninventaris voor het
plannenregister uit 2002. De planneninventaris wordt als excelbestand meegestuurd en krijgt als naam
‘plreg_<niscode van de gemeente>’.xls.: plreg_24062.xls.
Het versturen van de gegevens
Zowel de ruimtelijke data als de planneninventaris worden samengevoegd in een zip-bestand. Dit bestand
krijgt als naam plreg_<niscode van de gemeente> (bvb. plreg_24062.zip). Gegevens worden per email
verzonden naar plannenportaal@rwo.vlaanderen.be met de vermelding ‘plannenregister conversie’. Gelieve
ook een contactpersoon (email) te vermelden waarnaar RWO de conversie kan opsturen.
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2.3.

Een gemeente heeft op 1 juli 2011 een plannenregister ingediend ter advies bij het Agentschap
Ruimte en Erfgoed en wenst verder te werken volgens de bepalingen van de oude richtlijn
Plannenregisters die nog ter advies bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed liggen worden na
conformverklaring geconverteerd. De gemeente stuurt in dit geval een bericht naar
plannenportaal@rwo.vlaanderen.be met vermelding ‘plannenregister conversie’ en de mededeling dat zij
volgens de bepalingen van de oude richtlijn wenst verder te werken. Gelieve ook een contactpersoon (email)
te vermelden waarnaar RWO de conversie kan opsturen na conformverklaring.

2.4.

Een gemeente heeft op 1 juli 2011 een plannenregister ingediend ter advies bij het Agentschap
Ruimte en Erfgoed en wenst verder te werken volgens de nieuwe richtlijn
In dit geval doet de gemeente zelf de conversie van de versie van het plannenregister die ter advies bij het
Agentschap Ruimte en Erfgoed ligt en werkt ze verder volgens de nieuwe richtlijn tot conformverklaring een
feit is.

2.5.

Een gemeente heeft op 1 juli 2011 nog geen plannenregister ingediend ter advies bij het
Agentschap Ruimte en Erfgoed
In dit geval maakt de gemeente het plannenregister op volgens de nieuwe richtlijn.

3. Extra bepalingen
3.1. Alleen voor de verplichte rubrieken wordt de conversie uitgevoerd.
De verplichte rubrieken staan opgelijst in de richtlijn.
3.2. Algplanid versus plan_id
<algplanid>: voor gewestelijke plancontouren komt er meermaals voor dat het gewest voor <algplanid> een
ander stam- of volgnummer hanteert dan de gemeente in hun huidige <Plan_id>. Bij de conversie zal RWO
de inhoud van het veld <Plan_id> van de gemeente ongewijzigd omzetten naar het veld <plan_id>. Het veld
<algplanid> zal voor gewestelijke plannen echter worden opgevuld met de gegevens van RWO. Zo zou het
volgende zich kunnen voordoen:
Voor conversie
Plan_id
(algplanid)

2.12_00003_00001
Geen veld ‘algplanid’

Na conversie
plan_id
algplanid

2.12_00003_00001
RUP_02000_212_00126_00001

In tegenstelling tot het <plan_id> is het <algplanid> een unieke code voor elk plan binnen Vlaanderen. Het
algplanid zoals toegekend door de planmakende overheid dient te worden gebruikt.
3.3. Ondergrond
Voor plannen opgemaakt door de gemeentelijke of de provinciale overheid zullen de velden die betrekking
hebben op de ondergrond waarop de plannen zijn ingetekend niet worden opgevuld bij conversie. We
kunnen niet verdergaan op informatie uit de metadatafiches omdat hierin ondergrond informatie per rubriek
werd opgenomen en niet per plan. Deze informatie moet vanaf het inwerking treden van de nieuwe richtlijn
echter wel worden bijgehouden.
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