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1. Aanleiding en achtergrond
     Sinds 2007 is in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende 
zaken (Wkpb) geregeld wat de eigenaar van een object wel of niet met het object mag 
doen. De WKPB is een duaal stelsel waarbij de gemeenten hun beperkingen registreren 
in een eigen applicatie en deze via een melding stuurt naar de landelijke voorziening van 
de WKPB zonder bijbehorend brondocument. De brondocumenten kunnen 
belanghebbenden bij de gemeente zelf opvragen.
Beperkingen van andere bestuursorganen worden rechtstreeks geregistreerd inclusief 
bijbehorende brondocument.

De afgelopen jaren is gebleken dat het systeem van het registreren van beperkingen 
omslachtig en arbeidsintensief is. Met de komst van de omgevingswet is het noodzakelijk 
om het systeem te herzien en te zorgen dat de betrouwbaarheid wordt verhoogd. Het 
doel is dat vanaf 1 januari 2021 inwoners, ondernemers en overige partijen alle 
informatie over beperkingen en bijbehorende brondocumenten bij één partij kunnen 
vinden: het Kadaster. De gemeentelijke beperkingen inclusief brondocumenten worden 
aangeleverd aan het kadaster via een webapplicatie. De gemeenten hoeven zelf geen 
applicatie meer beschikbaar te hebben.

Uiteindelijk zullen een deel van de beperkingen via een koppeling opgenomen worden in 
het informatiehuis Ruimte van de omgevingswet. Voor het verloop van dit project hoeft 
dar nu geen rekening mee gehouden te worden, omdat er over de inhoud en vormgeving 
van het informatiehuis ruimte nog geen duidelijkheid is.

2. Opdracht 
Transitie naar een nieuwe vorm van registreren van publiekrechtelijke beperkingen.

Het doel is om alle gemeentelijke beperkingen direct te registreren bij het kadaster in 
plaats van in de WKPB-LV. Door de beperkingen van gemeenten, provincie, rijk en 
waterschap centraal bij het kadaster te registreren kunnen belanghebbenden 
eenvoudiger zien welke beperkingen er liggen op een perceel. 

3. Beoogd (project)resultaat
Na afronding van het traject beter kenbaar zijn alle gemeentelijke beperkingen inclusief 
brondocumenten geregistreerd bij het kadaster. Hiermee leveren we een bijdrage aan 
het doel van de wet om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde 
beperkingen op een stuk grond of een gebouw. 

Bijkomend voordeel van de transitie is dat er afscheid genomen kan worden van de 
huidige WKPB-applicatie. 



4. Projectgrenzen
Dit transitieproject beperkt zich tot de beperkingen die er gelegd zijn op percelen. 

De transitie gebeurt in stappen
1. de gegevens in de WKPB-applicatie moeten consistent zijn met de gegevens in de 
landelijke voorziening Wkpb (LV Wkpb): 2018-2019; 
2. De brondocumenten van de beperkingen moeten geschikt worden gemaakt voor 
opname in en ontsluiting uit de Openbare Registers (BRK) inclusief anonimisering: 2018-
2019; 
3. De huidige set van beperkingen moet technisch klaar gemaakt worden voor de 
overstap (een nulstand): 2019-2020; 
4. De werkprocessen, inrichting en werkafspraken van de gemeentelijke organisatie 
moeten worden aangepast op de nieuwe situatie: 2020. 
5. Tot slot moeten alle beperkingen overgezet worden naar het nieuwe systeem bij het 
kadaster: 2020 is het overgangsjaar. 

5. Haalbaarheid en risico’s

Voor stap 1 moet de lijst met geregistreerde beperkingen van de LV vergeleken worden 
met de geregistreerde beperkingen in de WKPB-applicatie van de gemeente 
Woudenberg. Tegelijkertijd zal gekeken worden naar de geldigheid van beperkingen, 
voornamelijk de dwangsombesluiten.

Voor stap 2 moeten alle brondocumenten uit het archief gehaald worden. Deze 
documenten moeten vervolgens gecontroleerd worden op persoonsgegevens. Bij de 
aanwezigheid van persoonsgegevens moeten deze geanonimiseerd worden. Vanuit het 
transitieteam zijn een aantal mogelijkheden meegegeven om om te gaan met 
anonimiseren.

Voor de genoemde stappen 3,4 en 5 zijn nog geen handreikingen beschikbaar. Het 
nieuwe systeem is nog in ontwikkeling. De kosten voor de ontwikkeling van het nieuwe 
systeem worden voor rekening genomen door het Kadaster en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

6. Projectorganisatie: 
Bestuurlijk opdrachtgever Pieter de Kruif

Ambtelijk opdrachtgever Wim van Oekel
Opdrachtnemer Annette Stoker
Beoogd projectleider Annette Stoker
Projectgroepleden NTB
Projectondersteuning NTB

7. Indicatie kosten en tijdsinvestering project
Stap 1; vergelijking beperkingen WKPB-applicatie met de WKPB_LV en corrigeren indien 
nodig. Er zijn 88 beperkingen actief in de WKPB_LV. Per beperking een half uur. 
Totaal 44 uur.

Stap 2 anonimiseren; 85 brondocumenten die uit het archief gehaald moeten worden en 
gecontroleerd moeten worden op persoonsgegevens. Per document wordt 1 uur 
bewerkingstijd gerekend.
Hiervoor zal hulp gevraagd wordt aan DIV en de functionaris gegevensbescherming.
Totaal 85 uur

Stap 3; de huidige werkprocessen worden herzien. Per type beperking worden nieuwe 
werkafspraken vastgelegd met de verantwoordelijk medewerker.



     
8. Gevraagd besluit

Er wordt gevraagd om onder 7. genoemde capaciteit en bijbehorend budget 
(omgevingswet) beschikbaar te stellen om te starten met het opschonen van de huidige 
WKPB-registratie en aan te passen voor de nieuwe werkwijze.

9. Bijlagen

     
10. Mandaat
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