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Chatvraag en -antwoord Webinar Tijdelijke Alternatieve 

Maatregelen (TAM): vangnet bij inwerkingtreding 

Omgevingswet, 7 juli 2022 

Chatvraag: Antwoord: 

Waar zijn die juridische consequenties van de TAM te 
vinden? 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/

digitaal-stelsel/tam/  
Alle vragen over TAM:https://Iplo.nl/contact/ 

Met alle respect maar volgens mij is de inzet van TAM-
IMRO geen keuze voor gemeenten, maar een voldongen 
feit gelet op de stavaza van het DSO en de (lokale) 
software. 

Het is niet juist dat gemeenten geen keuze hebben of ze 
wel of niet TAM-IMRO inzetten. Dit besluit is aan elke 
gemeente voor zichzelf. De stand van zaken van DSO-LV 
en de lokale software is zo dat er meerdere 

softwareleveranciers op de markt zijn die in staat zijn tot 

het muteren van het omgevingsplan in STOP/TPOD 
formaat. De TAM-IMRO is een risicomaatregel om 
urgente gebiedsontwikkelingen doorgang te laten vinden 
in situaties waarin het voor een gemeente desondanks 
niet mogelijk is om het omgevingsplan te wijzigen met 
behulp van plansoftware op basis van STOP/TPOD. 
Bijvoorbeeld omdat de gemeente nog niet over afdoende 

werkende plansoftware beschikt.  In deze situatie kan de 
gemeente ervoor kiezen om TAM-IMRO toe te passen. Er 
zijn ook andere opties zoals het inzetten van alternatieve 
plansoftware, het uitbesteden aan een 
(stedenbouwkundig) adviesbureau dat wel over 
functionerende STOP/TPOD software beschikt, of het 
gebruik van een BOPA. Juridisch zal dat laatste niet in 

alle gevallen toereikend zijn. 

Als je de TAM gebruikt, is het dan op termijn 

noodzakelijk om naderhand alles weer in STOP/TPOD op 
te maken? Of kan het omgevingsplan op basis van de 
TAM blijven gelden? Wordt de TAM een tijdelijk 
omgevingsplan of 1e wijziging Omgevingsplan? 

Alle IMRO-plannen (huidige planvoorraad die overgaan in 

het Omgevingsplan van rechtswege) moeten voor een 
bepaalde datum omgezet worden in het Omgevingsplan 
conform STOP/TPOD. Voor de TAM-IMRO is het juridisch 
mogelijk gemaakt het Omgevingsplan voor beperkte tijd 
(tot 1-1-2024) te wijzigen met de IMRO-standaard. De 
verplichting om die wijziging om te zetten naar 
STOP/TPOD zal ook gaan gelden voor de wijzigingen die 

op basis van de TAM-IMRO zijn gedaan. Als je het 
omgevingsplan wijzigt door middel van TAM-IMRO, dan is 
dit juridisch bezien een wijziging van het omgevingsplan. 
Dit is geen onderdeel van het omgevingsplan van 
rechtswege zoals dat door het overgangsrecht bij de 
Omgevingswet ontstaat, maar van het nieuwe 

omgevingsplan op grond van de Omgevingswet. 

Waarom wordt gesteld dat een TAM een noodmaatregel 

is? 

Een TAM is een tijdelijke alternatieve maatregel en biedt 

in gevallen waarin de reguliere werkwijze niet werkt een 

(deel-)oplossing. Aan het alternatief kleven altijd nadelen 
en beperkingen, voorkeur heeft het volgen van het 
hoofdspoor. Vandaar dat het een noodmaatregel 
genoemd kan worden. 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/
https://iplo.nl/contact/
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Chatvraag: Antwoord: 

Hoe zit het met het integreren van de bruidsschat bij een 
omgevingsplan TAM-IMRO? 

Technisch is het niet mogelijk om de bruidsschat te 
muteren door middel van een wijziging van het 
omgevingsplan die met TAM-IMRO wordt gemaakt. 
Immers: je levert geen mutatie in STOP-xml aan de 
LVBB, maar een IMRO-plan aan het Informatiehuis 

Ruimte. Hiermee kan je nooit de STOP/TPOD-content 
wijzigen die in hoofdstuk 22 voor je is klaargezet door 
levering van de bruidsschat. Juridisch is het echter wel 
mogelijk om in een TAM-IMRO-omgevingsplan 
bepalingen op te nemen die afwijken van de bruidsschat. 
Net zoals je kan afwijken van andere IMRO-plannen. En 
net zoals nu al kan bij een parapluwijziging die je met 

IMRO bekend maakt op ruimtelijkeplannen.nl. Hierbij 
moet wel bedacht worden dat eindgebruikers in dat geval 

zowel de bruidsschat als je afwijking als geldende 
content kunnen vinden. Het wordt er voor hen dus niet 
duidelijker op, want zij moeten dan uit de tekst van de 
beide plannen afleiden welke voor gaat. Daarom verdient 

het de voorkeur om hier alleen gebruik van te maken als 
dit strikt noodzakelijk is. 

Hoe gaat de omzetting van TAM naar STOP/TPOD gaat? 

Is daar een nieuw besluit van de gemeenteraad nodig? 
Als ik het goed hoor niet, omdat het enkel een technische 
wijziging zou zijn. 

Kan via een technische wijziging. De gemeenteraad kan 

hiervoor vooraf mandaat verstrekken aan het college van 
B&W. In dat geval is geen nieuw raadsbesluit nodig. 

Is de TAM vergelijkbaar met de vroegere artikel 19 die 
eerst ook tijdelijk was? 

Nee. Juridisch verandert er helemaal niets door het 
beschikbaar komen van TAM-IMRO. Om projecten 
mogelijk te maken kan de gemeente straks twee dingen 
doen: het omgevingsplan wijzigen of een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit vergunnen. TAM-IMRO biedt 

juridisch geen aanvullende of andere mogelijkheden dan 

al bestonden op grond van de Omgevingswet. Het enige 
dat wijzigt is dat het mogelijk wordt gemaakt om een 
wijziging van het omgevingsplan met de huidige IMRO-
plansoftware te maken. TAM-IMRO maakt alleen iets uit 
voor de gebruikte techniek, niet voor de inhoud. 

In bestuursakkoord is destijds afgesproken 1 jaar 
oefentijd voor de gemeente met het DSO. Nu faalt DSO, 
moeten we terugvallen op noodmaatregel TAM. Daarvan 

was ook gezegd daar moet je je minstens een halfjaar op 
voorbereiden. Echter de vakanties staan voor de deur. 
Die tijd is er eenvoudigweg niet meer. Hoe lossen we dit 
op? 

Door risicogebaseerd te kijken waar het gaat knellen en 
daar te zorgen voor passende oplossingen. Bovendien is 
het werken met IMRO niet nieuw, dat doen alle 

gemeenten al. Veel gemeenten hebben bovendien al 
ervaring opgedaan met het maken van een CHW-
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit lijkt al 
sterk op het maken van een omgevingsplan met IMRO. 
VNG start een grootschaliger oefentraject met TAM-
IMRO, de hier opgedane kennis zal uiteraard onder de 
achterban worden verspreid. Zo hoeft niet elke gemeente 

zelf opnieuw het wiel uit te vinden. 
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Chatvraag: Antwoord: 

Welke andere oplossing is er dan voor het niet gebruiken 

van TAM-IMRO? DSO werkt nog niet. Welke andere 

oplossing heb ik dan om de dienstverlening op huidig 

niveau te houden voor planologische instrumenten? 
 

Het is niet juist dat DSO nog niet werkt. De stand van 
zaken van DSO-LV en de lokale software is nu zo dat er 
meerdere softwareleveranciers op de markt zijn die in 
staat zijn tot het muteren van het omgevingsplan in 
STOP/TPOD formaat. De TAM-IMRO is een 

risicomaatregel om urgente gebiedsontwikkelingen 
doorgang te laten vinden in situaties waarin het voor een 
gemeente desondanks niet mogelijk is om het 
omgevingsplan te wijzigen met behulp van plansoftware 
op basis van STOP/TPOD. Bijvoorbeeld omdat de 
gemeente nog niet over afdoende werkende plansoftware 
beschikt.  In deze situatie kan de gemeente ervoor 

kiezen om TAM-IMRO toe te passen. Er zijn ook andere 
opties zoals het inzetten van alternatieve plansoftware, 

het uitbesteden aan een (stedenbouwkundig) 
adviesbureau dat wel over functionerende STOP/TPOD-
software beschikt, of het gebruik van een BOPA. Juridisch 
zal dat laatste niet in alle gevallen toereikend zijn. 

De informatie die hier wordt gegeven wordt er in een 
sneltreinvaart doorheen gejast, wat voor de ingewijden 
van Aan de Slag vast gesneden koek zal zijn maar voor 

alle andere mensen niet vrees ik. 

Webinar is terug te kijken. Daarnaast is veel informatie 
beschikbaar op de Aan de Slag website. 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/

webinar-training/webcolleges-
webinars/webinars/webinar-tijdelijke-alternatieve-
maatregelen-tam/ 

Wat moet ik mij voorstellen bij een TAM-IMRO? Maak ik 
dan een soort bestemmingsplan, die op 
ruimtelijkeplannen.nl terecht komt? Hoe lang blijft die 
site dan nog in de lucht? 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/
digitaal-stelsel/tam/tam-imro/ Je maakt een 
omgevingsplan, dat juridisch-inhoudelijk aan de eisen 
voldoet die gelden voor een omgevingsplan (zoals de 
instructieregels uit het Bkl). Dit doe je met je huidige 

plansoftware en dus in IMRO. Dit bied je aan via je 

huidige koppeling met ruimtelijkeplannen.nl. Het plan 
wordt via de overbruggingsfunctie in DSO-LV getoond. 
De database van RP.nl blijft gedurende de hele 
overgangsfase van het omgevingsplan bestaan. RP.nl 
blijft ook toegankelijk voor plannenmakers, bijvoorbeeld 
om proefpublicaties te doen en te bekijken. 

Wat doen we dan met alle ontwikkelingen die geen 
'grote' gebiedsontwikkelingen zijn en zich niet lenen voor 

een BOPA? 

Dat zal per geval verschillen. Moeilijk om daar een 
algemeen antwoord op te geven. Streven zal zijn om zo 

snel als mogelijk aanpassingen te kunnen doen aan het 
Omgevingsplan, via de hoofdroute. 

Hoe kunnen we de TAMS en/of BOPA's managen? Is dat 

bijvoorbeeld een functionaliteit in de software? 

Dit is een vraag voor je eigen softwareleverancier. Zal 

overeenkomen met hoe je nu je afwijkvergunningen 
behandelt. 

Een TAM-IMRO kan niet geannoteerd worden ... geen 
TR? Betekent dat iets voor het checken een aanvragen? 

De TAM-IMRO is bedoeld voor urgente 
gebiedsontwikkelingen, niet voor het aanpassen van 
gemeentelijke regels waar een vergunningplicht uit 

voortvloeit. Het is juist dat je geen activiteitannotaties 
kan aanbrengen, en dus geen toepasbare regels kan 
koppelen aan een TAM-IMRO plan. 

Kun je de pagina met websites nog eens laten zien? https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/
webinar-training/webcolleges-
webinars/webinars/webinar-tijdelijke-alternatieve-

maatregelen-tam/ 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-tijdelijke-alternatieve-maatregelen-tam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-tijdelijke-alternatieve-maatregelen-tam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-tijdelijke-alternatieve-maatregelen-tam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-tijdelijke-alternatieve-maatregelen-tam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/tam-imro/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/tam-imro/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-tijdelijke-alternatieve-maatregelen-tam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-tijdelijke-alternatieve-maatregelen-tam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-tijdelijke-alternatieve-maatregelen-tam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-tijdelijke-alternatieve-maatregelen-tam/
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Chatvraag: Antwoord: 

Kortom de inzet van TAM ligt niet aan het landelijk DSO 
en is dus enkel  
omdat lokale softwareleveranciers nog niet zover zijn? 

DSO is een keten, alleen als alle schakels in de keten 
functioneren heb je er iets aan. Stap één is dat de 
afzonderlijke schakels functioneren, stap twee is dat de 
schakels samen functioneren. Voor niet alle software 
leveranciers zijn stap 1 en 2 afgerond. 

Kan met de plan-plan-uitwisseling het stedenbouwkundig 
bureau een wijziging van het op aanleveren aan een 

gemeente net zoals dat in de huidige situatie gebeurd bij 
veel gemeenten die zelf geen bestemmingsplannen 
maken? 

Deze functionaliteit is nog niet beschikbaar, daarom 
wordt gekeken of en hoe dit met een TAM opgevangen 

kan worden. Het is idd de bedoeling dat wijzigingen op 
die manier uitgewisseld kunnen worden. Overigens is 
hier niet altijd pla- plan-uitwisseling voor nodig: als 
gemeente en adviesbureau dezelfde software gebruiken 
dan zou dit ook zonder deze uitwisselingsfunctionaliteit 
moeten kunnen. Deze is bedoeld om plannen 
uitwisselbaar te maken tussen verschillende 

plansoftwarepakketten. 

Binnen welke periode moet een TAM-IMRO omgezet te 

worden in een omgevingsplan? Kan dat tot 2030, dus 
overgangsperiode? 

Klopt. 

Blijft ruimtelijkeplannen.nl gedurende de 
overgangsperiode in de lucht? 

RP.nl blijft in elk geval beperkt in de lucht voor 
plannenmakers die de proefpublicatie willen gebruiken en 
willen zien hoe hun plan er in IMRO komt uit te zien. Dit 
is nodig zolang er nog procedures lopen m.b.t. IMRO-
plannen. De huidige verwachting is dat dit niet 
gedurende de hele overgangsfase het geval zal zijn. Zie 
ook het antwoord op de volgende vraag. 

Wat gebeurt er met de voorziening Ruimtelijkeplannen.nl na 
inwerkingtreden van de Omgevingswet? 

De website Ruimtelijkeplannen.nl is gebaseerd op de WRO. 
Aangezien de WRO opgaat in de Omgevingswet zal met de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet ook gebruik gemaakt 
moeten worden van de middelen van het DSO, waaronder 
Regels op de Kaart in het Omgevingsloket. De viewer van 
Ruimtelijkeplannen.nl zal dan niet meer gebruikt kunnen worden 
voor publieke bevragingen. Ruimtelijkeplannen.nl kan dus niet 
meer geraadpleegd worden door burgers. Wel zal het voor 
bronhouders (gemeentes/adviesbureaus/softwareleveranciers) 
mogelijk blijven om de plannen die in procedure zijn bij 
inwerkingtreding Omgevingswet af te maken en te controleren via 
de viewer van Ruimtelijkeplannen.nl. Op dit moment worden alle 
plannen uit ruimtelijkeplannen.nl al via de overbruggingsfunctie in 
Regels op kaart in het DSO beschikbaar gesteld.  

In welke gevallen is het nog mogelijk plannen in die voorziening 
te wijzigen? 

Alle WRO-plannen die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet 
nog in procedure zijn, kunnen worden afgemaakt en 
gecontroleerd in Ruimtelijkeplannen.nl. Dit is mogelijk tot 4 jaar 
na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarnaast kan een 
wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan als een tijdelijke 
alternatieve maatregel worden opgesteld en het Omgevingsplan 
in Regels op de kaart worden gewijzigd. 

Kan ik de plannen nog raadplegen met de huidige viewer? Voor zover wij nu kunnen overzien zal Ruimtelijkeplannen.nl 
vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer het 
portaal voor de burger zijn om ‘plannen’ te raadplegen. Dit gaat 
op de volgende manier werken. Als een gebruiker na 
inwerkingtreding naar ruimtelijkeplannen.nl gaat, worden er twee 
keuzes gegeven 'raadplegen' en 'controleren'. Bij het raadplegen 
wordt de gebruiker automatisch doorgestuurd naar Regels op de 
Kaart in het Omgevingsloket van het DSO. De gebruiker ziet dan 
alle ruimtelijke besluiten volgens de WRO (het oude recht), de 
nieuwe vorm (Omgevingsplannen) of nieuwe omgevingsplannen 
(conform de TAM). 
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Chatvraag: Antwoord: 

Hoe kan ik de voorziening nog inzetten voor 
bestemmingplanwijzigingen die gestart zijn onder oud recht maar 
doorlopen onder de Omgevingswet. 

De gemeente kan deze voorziening gebruiken via hun bestaande 
IMRO-plansoftware op basis van het Informatiemodel Ruimtelijke 
Ordening (IMRO). Daarmee leveren zij voor de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet het ontwerpbestemmingsplan aan 
bij Ruimtelijkeplannen.nl, en maakt deze bekend via Decentrale 
regelgeving en officiële publicaties (DROP). Via de 
overbruggingsfunctie is het ontwerpbestemmingsplan te zien in 
het onderdeel Regels op de kaart in het Omgevingsloket van het 
DSO. Om het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en 
definitief bekend te maken, maken zij de procedure af via IMRO. 
Zij leveren het plan aan bij Ruimtelijkeplannen.nl, en maken het 
bekend via DROP. Via de overbruggingsfunctie is het 
bestemmingsplan te zien in Regels op de kaart in het 
Omgevingsloket. Dit geldt dus ook voor 
bestemmingsplanwijzigingen die gestart zijn onder de WRO. 
Daarnaast kunnen ze ook via ruimtelijkeplannen.nl hun plannen 
controleren. Deze optie is ook beschikbaar als zij naar 
ruimtelijkeplannen.nl gaan en kiezen voor de optie controleren. 
Alleen gemeentes kunnen deze optie gebruiken en deze optie 
heeft geen juridische status. Hierbij gaat het voornamelijk om 
controle van het publicatieproces (van gemeente naar 
Ruimtelijkeplannen.nl) van nieuw gepubliceerde ruimtelijke 
plannen binnen lopende procedures (vanaf datum IWT) of nieuwe 
omgevingsplannen conform de Tijdelijke Alternatieve 
Maatregelen (TAM).  

Idem voor plannen met de IMRO TAM? Ook kan de huidige IMRO-standaard en de huidige plansoftware 
voor het opstellen van een wijzigingsbesluit voor het 
omgevingsplan als een tijdelijke alternatieve maatregel worden 
gebruikt. In deze tijdelijke situatie worden met de huidige techniek 
(huidige planapplicaties) via de huidige Wet ruimtelijke ordening 
(WRO)-standaard (IMRO-standaard) wijzigingsbesluiten van het 
omgevingsplan bekendgemaakt (conform inhoudelijke eisen 
Omgevingswet). In deze situatie vindt bekendmaking niet plaats 
via publicatie naar de LVBB, maar op de huidige gebruikelijke 
wijze. Dit betekent dat het vaststellingsbesluit 
via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) in 
het Gemeenteblad wordt gepubliceerd, en het met IMRO 
vormgegeven plandeel op ruimtelijkeplannen.nl. Via de 
overbruggingsfunctie zijn deze plannen dan ook direct in de 
'Regels op de Kaart' via het Omgevingsloket te raadplegen. Dit 
tijdelijke alternatief duiden we aan als de TAM-IMRO. Meer 
informatie over deze Tijdelijke Alternatieve Maatregel vindt u op 
onze website: TAM-IMRO - Aan de slag met de 
Omgevingswet. De TAM is gepositioneerd als een tijdelijke 
maatregel die op dit moment beperkt is tot het 1e jaar na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Blijven de SVBP van toepassing op plannen die met TAM-
IMRO worden gemaakt? 

Zie de werkafspraak en de technische handreiking over 
TAM-IMRO: https://www.geonovum.nl/geo-

standaarden/omgevingswet/tam. Daar staan de vereisten 
in. Het antwoord is ja, er moet gewerkt worden volgens 

SVBP2012. 

Maar begrijp ik dan dat een plan dat via TAM-IMRO wordt 
aangeboden,  
niet via ruimtelijkeplannen.nl gaat? 

De IMRO plannen van de TAM-IMRO gaan via de 
database van Ruimtelijke Plannen.nl en worden via de 
overbruggingsfunctie getoond in de DSO-viewer Regels 
en Kaart. 

Zijn er handvaten of tips om een TAM-IMRO plan te 
maken. denk aan specifieke geometrische opbouw 
bijvoorbeeld, zodat de omzetting naar een 
Omgevingsplan soepeler gaat? 

Er is een werkinstructie beschikbaar en aan andere 
ondersteuning wordt nog gewerkt. 
https://www.geonovum.nl/geo-
standaarden/omgevingswet/tam 

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/ro-standaarden-ruimtelijke-ordening/informatiemodel-ruimtelijke-ordening-imro2012
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/ro-standaarden-ruimtelijke-ordening/informatiemodel-ruimtelijke-ordening-imro2012
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.koopoverheid.nl/voor-overheden/gemeenten-provincies-en-waterschappen/drop
https://www.koopoverheid.nl/voor-overheden/gemeenten-provincies-en-waterschappen/drop
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/regels-kaart/
https://www.koopoverheid.nl/voor-overheden/gemeenten-provincies-en-waterschappen/drop
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/tam-imro/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/tam-imro/
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/tam
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/tam
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/tam
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/tam
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Chatvraag: Antwoord: 

Gaat het rijk gemeenten nog financieel compenseren 
voor de extra kosten als met TAM als noodregel moet 
worden gewerkt? En dus dubbel werk ontstaan voor 
gemeenten. We moeten immers later die TAM-plannen 
weer omturnen naar STOP/TPOD = dubbel werk. 

Nee, dat is niet het geval. 

Gaat het rijk gemeenten nog financieel compenseren 
voor de extra kosten als met TAM als noodregel moet 

worden gewerkt? En dus dubbel werk ontstaan voor 
gemeenten. We moeten immers later die TAM-plannen 
weer omturnen naar STOP/TPOD = dubbel werk. 

Nee, dat is niet het geval. 

Een TAM-IMRO-plan kan met WRO-software worden 
opgesteld als ware het een bestemmingsplan verbrede 
reikwijdte (Chw), maar dan uiteraard wel vanuit het 

gedachtegoed van de Ow. Projecten die onder het regime 
van de Chw vallen moeten altijd apart worden 
aangemeld. Hoe zit dat straks met projecten waarvoor je 

een TAM-IMRO-plan zou willen maken. Moet je die dan 
ook per project apart ergens aanmelden? 

Nee. Je hoeft je nergens aan te melden om TAM-IMRO te 
mogen gebruiken. 

Heeft Ruimtelijke plannen ook een pilotomgeving om te 
testen? 

Ruimtelijkeplannen.nl heeft de mogelijkheid om een 
proefpublicatie te doen. Deze zal blijven bestaan. Er 
komen als gevolg van TAM-IMRO geen nieuwe 
mogelijkheden bij in ruimtelijkeplannen.nl. 

Kan de overbruggingsfunctionaliteit van het 
Informatiehuis Ruimte iets doen, waardoor je in de DSO-
viewer kan zien dat de TAM-IMRO op een locatie geldt en 
niet het stukje bestemmingsplan dat er ligt? Je kan 
immers geen "pons" gebruiken. 

Door een prefix wordt kenbaar gemaakt dat het gaat om 
een omgevingsplan. Dit wordt bovenaan de lijst IMRO-
content getoond. Er wordt nog bezien of het doenlijk is 
om nog op een andere manier aan te geven dat deze 
plannen voorrang hebben. 

Wordt de presentatie beschikbaar gesteld en waar en 

wanneer komt die  

voor ons beschikbaar? 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/

webinar-training/webcolleges-

webinars/webinars/webinar-tijdelijke-alternatieve-
maatregelen-tam/ 
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