Gemeenten hebben de plicht haar publiekrechtelijke beperkingen te registreren op kadastrale
percelen en derden te informeren over deze beperkingen. De Wet Publiekrechtelijke Beperkingen
(Wkpb) bepaalt welke gegevens moeten worden vastgelegd en wanneer deze moeten worden
gecommuniceerd. Neuron Wkpb is uitermate geschikt om in de Wkpb-verplichtingen te voorzien. Op
een gebruiksvriendelijke wijze worden beperkingen moeiteloos geregistreerd en beschikbaar gesteld
aan het Kadaster en derden. In de applicatie zijn alle relevante juridische kaders opgenomen.
Hieronder vallen niet alleen de verschillende typen beperkingen maar ook de grondslagen en het
type besluit.
Opleggende, beëindigende, verlengende en wijzigende besluiten worden in onderlinge samenhang
geregistreerd inclusief mogelijke mutaties naar aanleiding van bezwaar en beroep. De software
ondersteunt hiermee op optimale wijze de beperkingenregistratie. Met Neuron Wkpb kunnen alle
beperkingen die op vakafdelingen worden gecreëerd centraal worden gefiatteerd en beschikbaar
worden gesteld aan derden. De applicatie is volledig ingericht op een taakscheiding waarbij
vakafdelingen beperkingen kunnen aanmelden bij een centrale registrator die gegevens valideert en
registreert in de Landelijke Voorziening.
Geografie is leidend
Beperkingen hebben betrekking op onroerende goederen en gebieden (contouren) die door middel
van hun geometrie uniek zijn vast te leggen. Door het vastleggen van de geometrie van een
beperking (pand, gebouwd object, gebied) wordt een eenduidige relatie gelegd met de percelen
waarop deze beperking betrekking heeft. Vanuit dit uitgangspunt legt Neuron Wkpb in één
ruimtelijke database de alfanumerieke en geografische Wkpb-data op dezelfde wijze vast.
Neuron Wkpb is onderdeel van de Suite Neuron Registratie waarin applicaties zijn opgenomen voor
het beheer van basis- en kernregistraties. Kenmerkend voor deze applicaties is dat administratieve
en geografische gegevens in dezelfde database worden vastgelegd en een volledige ruimtelijke
integratie tussen de verschillende registraties kent. Hierdoor ontstaat er een bijzonder krachtig
fundament onder de gemeentelijke informatievoorziening.
Belangrijkste meerwaarde Neuron Wkpb:
Integrale vastlegging van administratieve en geografische Wkpb-gegevens
Uitgebreide en nauwkeurige tekenfunctionaliteit (geen CAD- of GIS-kennis nodig)
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