
Hoe werkt de site www.ruimtelijkeplannen.nl ? 
 
Wat mag er allemaal wel en wat er niet op uw perceel waar uw woning staat? 
De regelgeving is te vinden in het bestemmingsplan van uw gemeente. Deze plannen worden gepubliceerd op 
internet, ga hiervoor naar www.ruimtelijkeplannen.nl . 
 
Druk op de site op de button: (zie onderstaande afbeelding van het beginscherm van de site) 

 

En vul het adres in, in de zoekbalk: 

 

Je krijgt vervolgens onderstaand scherm te zien: 

 
Links in het scherm staat een menu met de bestemmingsplannen die gelden voor de opgegeven locatie. 
 
Om meer gegevens te kunnen zien moet je de legenda openen en een aantal kaartlagen 
aanzetten. Dat doe je door rechtsboven in bovenstaande weergave op de knop “open 
kaartinstellingen” te drukken. 
 

 



Er verschijnt een extra menu aan de rechterzijde van het scherm: 

 

Een plezierige weergave geeft de kaartachtergrond “Grootschalige topografie” en als de kadastrale grenzen 
weergegeven worden (zie rode pijlen in bovenstaande weergave). 

Kies vervolgens in het linker menu met bestemmingsplannen van de gemeente voor het bestemmingsplan wat 
onherroepelijk is vastgesteld. 

 

U ziet nu dat de kaart kleurtjes krijgt en dat er rechts een legenda zichtbaar wordt 

 

Door met de muis over de legenda te gaan kunt u zien wat in het bestemmingsplan bijvoorbeeld bedoeld wordt 
met het bouwvlak. Het bouwvlak licht op als je met de muis in de legenda het kopje bouwvlak aanwijst. 

Om te weten te komen wat er op het betreffende perceel met de aangegeven bestemming wel en niet mag druk je 
in de legenda op de bestemming (in dit voorbeeld is het een enkelbestemming kantoor)  

Er opend nu een extra internetpagina met de regelgeving van het bestemmingsplan op het gewenst artikel wat 
beschrijft wat er wel en wat er niet mag voor deze bestemming: 



 

U kunt ook het volledige bestemmingsplan met alle artikelen lezen door in het rechter menu te kiezen voor 
documenten i.p.v. plekinfo: 

 

Wilt u weten wat alle kleurtjes op de kaart betekenen? 

 

U kunt de legenda openen door rechtsboven op de legendabutton te drukken. Er verschijnt links dan een extra 
menu met uitleg van alle kleuren. 

Voor woonhuizen zijn de kleuren geel en licht groen veel gebruikt. In de 
bestemming tuin mag meestal niet gebouwd worden. In de bestemming wonen onder voorwaarden (zie 
bestemmingsplan) en soms zelfs vergunningsvrij. Om te checken of uw plannen vergunningsplichtig zijn of 
misschien vergunningsvrij, gebruikt u de site www.omgevingsloket.nl (zie het stappenplan waar deze uitleg bij hoort). 

 


