RoPubliceer

Plannen en besluiten
met één druk op de
knop publiceren
Meer functionaliteit en
gebruiksgemak dan
de landelijke raadpleegomgeving
Reacties en zienswijzen
direct via de website
inwinnen

Raadpleegomgeving met
meerwaarde
Met één druk op de knop
RoPubliceer is — in combinatie met RoBeheer — een
krachtig instrument waarmee u zonder ICT-kennis
uw ruimtelijke plannen en besluiten kunt publiceren.
Met de spreekwoordelijke druk op de knop zet u de
plannen op uw eigen website en/of de landelijke raadpleegomgeving. Tussenkomst van de afdeling ICT of
Geo is niet nodig. De gebruiksvriendelijke interface laat
u aangeven welke plannen en/of besluiten op welke
wijze en op welk tijdstip voor wie toegankelijk moeten
worden. RoPubliceer regelt het voor u.

Flexibeler en gebruiksvriendelijker
RoPubliceer biedt u overigens veel meer mogelijkheden
dan de landelijke raadpleegomgeving. Een greep uit de
ruimere functionaliteit: duidelijk overzicht van geldende
en nieuwe plannen; combinatie met luchtfoto’s, verschillende ondergronden en andere ruimtelijke informatie
is daarbij mogelijk. Er is een praktische zoekfunctie
ingebouwd en informatie komt onmiddellijk op internet
beschikbaar (geen tijdsinterval). Behalve deze extra
functionaliteit is de raadpleegomgeving van
RoPubliceer snel en gebruiksvriendelijk.

Centrale overzichtelijke raadpleegomgeving
RoPubliceer is een centrale en overzichtelijke omgeving
voor alle Wro-instrumenten (IMRO2008/2012 en PDFplannen). U publiceert alleen de meeste actuele versies
van plannen en de applicatie helpt u om ‘dubbels’ te
voorkomen.
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Plannen en besluiten publiceren met ‘één druk op
de knop’
Termijnen (duur van publicatie en/of reactiemogelijkheid) instelbaar
Vanuit RoBeheer plannen beschikbaar stellen voor
de landelijke raadpleegomgeving
Maakt van uw website een flexibele en zeer
gebruiksvriendelijke raadpleegomgeving
Laat burgers hun reactie of zienswijze direct via
uw website indienen
Ligging van plangebied via raadpleegomgeving
controleren
Raadpleger kan in de verbeelding van de plannen
tweedimensionaal meten
Kan getoonde informatie naar PDF-formaat printen
Beveiliging zodat b.v. alleen raads- of commissieleden informatie al kunnen raadplegen
Verbeelding van vormvrije plannen (b.v. structuurvisie)

‘Mooier, beter, sneller;
dat lukt ons met Crotec’
— Mathijs Ransijn,
Provincie Noord-Brabant

Ondersteunt communicatie
RoPubliceer heeft een reactiemodule waarmee reacties
of zienswijzen van burgers en medewerkers, indien
gewenst via het digitale formulier van uw organisatie,
direct bij bijvoorbeeld de behandelende RO-medewerker
of projectleider terechtkomen. Bovendien attendeert de
applicatie raadplegers op de geldigheid van een plan en
de beschikbaarheid van eventuele nieuwe (ontwerp-)
plannen. Termijnen van publicatie of reactiemogelijkheid zijn instelbaar, bijvoorbeeld in verband met de
wettelijke procedure.
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RoPubliceer is onderdeel van RoTotaal, de integrale oplossing voor digitale
vorming, beheer en publicatie van ruimtelijke plannen via intranet en internet.
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