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Je hoort wel eens dat het schrijven van een proefschrift een eenzame bezigheid 
is. Dat herken ik helemaal niet. Natuurlijk, het schrijven deed ik grotendeels zelf. 
Maar tegelijkertijd had ik een grote groep mensen om me heen die er voor hebben 
gezorgd dat ik van begin tot eind ontzettend veel plezier heb gehad in mijn onder-
zoek. Een aantal van hen wil ik in het bijzonder bedanken. 

Allereerst mijn promotoren, prof.mr. P.J.J. van Buuren en prof.mr. B.J. Schueler. 
Peter, jouw kennis en enthousiasme voor het onderwerp waren van onschatbare 
waarde. Het moet haast wel zo zijn dat jij vijf jaar geleden al wist wat ik ongeveer 
zou gaan opschrijven. Maar als dat inderdaad zo is, dan heb je daar nooit iets 
van laten merken. Je liet me vrij om de richting van het onderzoek te bepalen en 
luisterde zonder uitzondering aandachtig en geïnteresseerd naar mijn resultaten. 
Bedankt voor alle interessante en levendige discussies. Ben, je hebt me ooit uit 
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heeft mij enorm geholpen door een aantal hoofdstukken van dit proefschrift van 
commentaar te voorzien.

Lieve Toon. Je gaf me een exemplaar van je proefschrift en had daarin ‘een nieuwe 
generatie, een nieuw geluid’ geschreven. Dat vond ik prachtig. Met die woorden 
daagde je me uit om je iets nieuws te zeggen over het onderwerp waar jij als geen 
ander thuis in was. Hier is het dan. Ik wil het je zo graag vertellen, maar je hoort 
me niet meer. De woorden die je voor me schreef, hebben hun kleur verloren. Ik 
hoop dat je tevreden zou zijn geweest met het eindresultaat. Rust zacht.

Het helpt enorm om een warm nest te hebben waar je op terug kan vallen als het 
even wat minder gaat. Wat dat betreft heb ik mazzel, want ik heb er maar liefst 
drie. 

Lieve Arend en Anneke, Floortje en Gijs, inmiddels kom ik al bijna mijn halve 
leven bij jullie over de vloer. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat ik bij jullie 
een tweede thuis heb gevonden. Bedankt voor alle warmte, gezelligheid en, niet te 
vergeten, wijze levenslessen. ‘Stay on the curve’ is mijn favoriet.

Lieve pap en mam, Suus en Ser, ons gezin is altijd een baken van rust en vertrou-
wen geweest. Als wij bij elkaar zijn, komt alles wel goed. Ik merk steeds meer hoe 
hard jullie daar achter de schermen voor werken. Jullie zeggen vaak dat ik voor 
het geluk geboren ben, maar af en toe lijkt het alsof jullie dag en nacht in touw 
zijn om dat geluk voor mij af te dwingen. Ik denk niet dat het me het afgelopen 
jaar was gelukt om alle eindjes aan elkaar te knopen als jullie er niet zo veel voor 
mij waren geweest. 

Lieve Hes, wij hebben het afgelopen jaar laten zien wat een geweldig team wij 
zijn. Je bent er altijd en onvoorwaardelijk voor me, en geeft me tegelijkertijd alle 
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Dit boek gaat over de bevoegdheid tot het stellen van algemene regels omtrent 
de inhoud van planologische besluiten die sinds de inwerkingtreding van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is toegekend aan provinciale staten en 
aan de Kroon. Deze bevoegdheid markeert een belangrijke wijziging in de rol van 
de provinciale en de nationale bestuursorganen bij de regulering van het ruimte-
gebruik. Een reactieve controle, waarbij de inhoud van individuele ruimtelijke 
besluiten voorafgaand aan hun inwerkingtreding kon worden beoordeeld in het 
kader van preventief toezicht, heeft grotendeels1 plaatsgemaakt voor een pro actief 
optreden, waarbij voorafgaand aan een besluitvormingsproces algemene eisen 
worden gesteld aan de inhoud van het planologisch regime. Bovendien is de in-
vloed die de hogere bestuursorganen op het planologisch regime kunnen uitoefe-
nen minder groot dan onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) het 
geval was. De provinciale en nationale bestuursorganen kunnen zich alleen nog 
mengen in de ruimtelijke besluitvorming voor zover zij daarvoor een eigen ver-
antwoordelijkheid dragen. 
Op beide punten sluit het instrument van de algemene regels naadloos aan. Met 
die regels kunnen het Rijk en de provincies aangeven voor welke aspecten van de 
ruimtelijke normstelling zij zich verantwoordelijk achten en met het oog daarop 
algemene eisen stellen die in acht moeten worden genomen bij de besluitvorming 
op de ‘lagere’ overheidsniveaus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit instru-
ment tegenwoordig een cent rale plaats inneemt bij de nationale en provinciale 
betrokkenheid bij de ruimtelijke ordening. De bevoegdheid tot het stellen van al-
gemene regels is daarmee één van de belangrijkste veranderingen die de nieuwe 
wet heeft gebracht.
De veranderingen in het bovengemeentelijke instrumentarium hebben de regering 
en de provinciebesturen ertoe gedwongen zich te heroriënteren op hun ruimtelijke 
beleidsvoering in het algemeen en de doorwerking van dat beleid in de ruimtelijke 
besluitvorming in het bijzonder. Een grondige kennis van de mogelijkheden en 
de beperkingen van de algemene regels is daarvoor onontbeerlijk. En juist op dat 
punt valt nog veel winst te behalen, hetgeen een wetenschappelijke studie naar 
dit instrument rechtvaardigt. In dit inleidende hoofdstuk zal deze stelling nader 
worden onderbouwd en zullen de hoofdlijnen van het onderzoek worden uitgezet. 

1 Grotendeels, want er bestaat nog altijd een beperkte mogelijkheid voor een reactieve 
interventie in de ruimtelijke besluitvorming op gemeentelijk niveau in de vorm van de 
reactieve aanwijzingsbevoegdheid. Zie daarover hoofdstuk 6.
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1.1. EEN EERSTE KENNISMAKING MET ALGEMENE REGELS

1.1.1. Algemene regels in de wet

De provinciale regelgevende bevoegdheid is neergelegd in artikel 4.1, eerste lid, 
van de Wro. Daarin is, voor zover op deze plaats relevant, het volgende bepaald: 

‘Indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening nood-
zakelijk maken, kunnen bij of krachtens provinciale verordening regels worden ge-
steld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen (...).’

Dat deze regels aanzienlijke verplichtingen in het leven kunnen roepen voor de 
gemeenteraad, blijkt uit artikel 4.1, tweede lid:

‘Tenzij bij de verordening een andere termijn wordt gesteld, stelt de gemeenteraad 
binnen een jaar na inwerkingtreding van de verordening een bestemmingsplan (...) 
vast met inachtneming van de verordening.’

De bevoegdheid van de Kroon tot het stellen van algemene regels is terug te vinden 
in artikel 4.3, eerste lid, van de Wro.2 De figuur van de algemene regel keert terug 
in het ontwerp van de Omgevingswet en wordt daar ‘instructieregel’ genoemd.3

Alle regels die op grond van deze bepalingen kunnen worden vastgesteld of zul-
len kunnen worden vastgesteld, hebben één ding gemeen: zij dragen een interbe-
stuurlijk karakter. Met de regels worden eisen gesteld aan de (rechts)handelingen 
die kunnen worden verricht op een lager overheidsniveau. De bewegingsruimte 
van de lagere bestuursorganen bij het verrichten van die handelingen wordt dus 
verkleind. Met andere woorden, de beslissingsvrijheid van die bestuursorganen 
wordt beperkt.4

1.1.2. Algemene regels in de jurisprudentie

Wie een blik werpt op de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, krijgt al snel een eerste idee van de mogelijke inhoud van alge-
mene regels, het belang van dergelijke regels voor de praktijk van de ruimtelijke 
ordening en de mogelijke problemen die zich bij de toepassing van die regels voor 

2 Uit de wettekst blijkt direct dat deze bevoegdheid op een drietal punten verschilt met 
de regelgevende bevoegdheid van de provincie: (a) nationale algemene regels zijn 
ook van toepassing op provinciale inpassingsplannen; (b) nationale regels lijken op 
het eerste gezicht geen betrekking te kunnen hebben op de toelichting bij bestem-
mingsplannen of de onderbouwing van omgevingsvergunningen en beheersverorde-
ningen (zie evenwel par. 4.2); (c) in een amvb op grond van art. 4.3 lid 1 Wro kan 
medebewind worden gevorderd van PS om de nationale regels uit te werken in een 
verordening.

3 Zie par. 2.5.1 van het wetsvoorstel, Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 2.
4 Zie over de term ‘beslissingsvrijheid’ par. 1.4.
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kunnen doen. Ter illustratie volgt een drietal uitspraken waarin provinciale regels 
een rol spelen.
De gemeenteraad van Groningen heeft op 10 november 2009 een nieuw bestem-
mingsplan vastgesteld voor het bedrijventerrein aan de Peizerweg. Het bestem-
mingsplan biedt onder voorwaarden de mogelijkheid om bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde op te richten met een maximale hoogte van 10 meter. Die moge-
lijkheid stuit op bezwaren van gedeputeerde staten van de provincie Groningen. 
Zij wijzen daarbij op een algemene regel uit de Groningse Omgevingsverordening 
die provinciale staten hebben vastgesteld op grond van artikel 4.1, eerste lid, van 
de Wro, inhoudende dat een bestemmingsplan niet mag voorzien in de mogelijk-
heid tot het oprichten van reclamemasten hoger dan 6 meter. Aan deze regel ligt 
ten grondslag dat hoge reclamemasten volgens het provinciebestuur in algemene 
zin een ontoelaatbare inbreuk vormen op de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk 
gebied en het buitengebied. Om die reden willen gedeputeerde staten voorkomen 
dat de bebouwingsmogelijkheid uit het bestemmingsplan in werking treedt. De 
Afdeling bestuursrechtspraak stelt gedeputeerde staten in het gelijk. Het betoog 
van burgemeester en wethouders dat het een bestaand bedrijventerrein betreft dat 
is gesitueerd te midden van stedelijk gebied, dat zich aan de noordwestelijke zijde 
van het plangebied een provinciale weg bevindt op een hoogte van 6 meter en 
dat op het bedrijventerrein gebouwen zijn toegestaan met een grotere hoogte dan 
6 meter, mag niet baten.5 
Op 25 februari 2010 stelt de gemeenteraad van Roosendaal een paraplubestem-
mingsplan vast, waarmee de huisvesting van tijdelijke werknemers op agrarische 
bedrijven wordt gereguleerd. In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men, op grond waarvan burgemeester en wethouders het kort gezegd mogelijk 
kunnen maken dat die huisvesting langer dan zes maanden per kalenderjaar plaats 
kan vinden. Volgens gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant is deze 
bevoegdheid inhoudelijk in strijd met de algemene regel dat een bestemmingsplan 
regels moet stellen ter voorkoming van zelfstandige bewoning van bedrijfsgebou-
wen. Zij wijzen daarbij op verschillende provinciale beleidsdocumenten, waar 
volgens hen uit moet worden afgeleid dat het bestemmingsplan de periode gedu-
rende welke een individuele tijdelijke werknemer op het bedrijf gehuisvest mag 
worden, moet beperken tot zes maanden. De Afdeling volgt deze interpretatie niet 
en stelt dat de regel in die zin niet aan de wijzigingsbevoegdheid uit het bestem-
mingsplan in de weg staat.6

Op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Texel’, dat de gemeenteraad 
heeft vastgesteld op 9 juli 1996, stellen burgemeester en wethouders van de 

5 ABRvS 20 oktober 2010, nr. 200910210/1/R1 (reactieve aanwijzing Groningen), AB 
2010, 298, m.nt. De Gier; BR 2011, 3, m.nt. De Wit; TBR 2011, 10, m.nt. De Vries.

6 ABRvS 16 februari 2011, nr. 201005138/1/R3 (reactieve aanwijzing Roosendaal), AB 
2011, 119. De reactieve aanwijzing blijft overigens wel in stand, omdat het bestem-
mingsplan overigens niet voorziet in regels die voorkomen dat in de bedrijfsgebou-
wen waar de tijdelijke werknemers van het bedrijf gehuisvest worden, zelfstandige 
wooneenheden worden ingericht. Op dat punt is het plan wél in strijd met de ge-
noemde regel.
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 gemeente Texel een wijzigingsplan vast waarmee wordt voorzien in de mogelijk-
heid voor de vestiging van een mesthandel. Dat leidt tot bezwaren van onder meer 
de vereniging ‘Tien voor Texel’ die wijst op een algemene regel van de provincie 
Noord-Holland. In die regel is bepaald dat een bestemmingsplan niet mag voor-
zien in bestemmingen en regels voor niet-grondgebonden agrarische bedrijven. 
Deze regel is op 1 november 2010, dus ruim 14 jaar na het aan de orde zijnde 
bestemmingsplan, in werking getreden. Desalniettemin oordeelt de Afdeling dat 
het wijzigingsplan inderdaad in strijd met de regel is vastgesteld, waarna zij dat 
plan vernietigt.7

1.1.3. Algemene regels in de wetenschappelijke literatuur

De introductie van de regelgevende bevoegdheid in het voorontwerp van de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft de pennen direct in beweging gebracht. 
Gedurende het wetgevingsproces zijn niet alleen verschillende onderzoeksrappor-
ten opgesteld waarin de mogelijkheden en de beperkingen van het nieuwe instru-
ment werden beschreven,8 ook in de wetenschappelijke literatuur werd met enige 
regelmaat gespeculeerd over het toekomstige gebruik van de bevoegdheid en de 
juridische problemen die zich daarbij voor zouden kunnen doen. Zonder uitput-
tend te willen zijn, noem ik een drietal belangrijke kanttekeningen die gedurende 
en kort na de totstandkoming van de Wro gemaakt zijn.
In de eerste plaats waarschuwde Van Buuren er verschillende malen voor dat de 
manier waarop het provinciale ruimtelijk beleid moet worden meegenomen in de 
gemeentelijke besluitvorming in een concreet geval zich moeilijk laat vangen in 
een algemeen verbindend voorschrift. Voor zover dat inderdaad niet goed moge-
lijk zou blijken, zou volgens hem het gevaar ontstaan dat op gemeentelijk niveau 
van dat beleid wordt afgeweken. Zijns inziens liet het sturingsinstrument van de 
algemene regels zich dan ook slecht vergelijken met een provinciaal controlemid-
del achteraf, waarover gedeputeerde staten onder de WRO beschikten in de vorm 
van het preventieve toezicht. Zo’n controlemiddel bood de mogelijkheid om van 
geval tot geval te bezien of het provinciaal beleid op een juiste wijze in de be-
sluitvorming was betrokken en was dus veel nauwkeuriger.9 De invoering van de 
regelgevende bevoegdheid, in combinatie met de afschaffing van het preventieve 
toezicht, zou volgens Van Buuren wel eens kunnen leiden tot een afname van de 
provinciale invloed op de ruimtelijke ordening, hetgeen ten koste zou gaan van 
zachte belangen.10

Ten tweede werd na verloop van tijd de aandacht gevestigd op de mogelijkheid om 
in een algemene regel een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen aan gedeputeerde 
staten. In de regel werd dan een algemeen verbod neergelegd. Maar gedeputeerde 

7 ABRvS 4 januari 2012, nr. 201100570/1/R1 (wijzigingsplan Texel).
8 Zie onder meer Bregman & Lubach 2000; Rijnbeek 2002; Bregman e.a. 2002 en IPO 

2005.
9 Van Buuren 2001a, p. 552; Van Buuren 2001b, p. 160-161; Van Buuren 2002, p. 113.
10 Van Buuren 2005a, p. 91. Zie ook De Gier 2005, p. 84 en, voorzichtiger, Peters 2005, 

p. 414. Nuancerend Besselink 2004, p. 88.
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staten konden onder in de regel genoemde voorwaarden en op basis van een na-
dere belangenafweging toestaan dat in een concreet geval van dat verbod werd 
afgeweken.11 In de literatuur werd erkend dat de provinciale invloed met zo’n 
bevoegdheid kon worden versterkt, maar werden vraagtekens gesteld bij de toe-
laatbaarheid ervan. De Wro repte er immers met geen woord over.12

Een derde aandachtspunt in de literatuur had betrekking op de voorwaarden die 
aan het vaststellen van interbestuurlijke regels verbonden waren, en dan met name 
de voorwaarde dat sprake moest zijn van een provinciaal of een nationaal be-
lang.13 Vooral Teunissen had grote bezwaren tegen deze voorwaarde, die volgens 
hem geen daadwerkelijke drempel vormde voor het gebruik van de bevoegdheid. 
Algemene regels konden volgens Teunissen worden gebruikt om het gemeentebe-
stuur wat de ruimtelijke besluitvorming betreft onder een permanente voogdij te 
plaatsen, waardoor de regelgevende bevoegdheid in strijd moest worden geacht 
met artikel 124, tweede lid, van de Grondwet.14

Met de inwerkingtreding en de daaropvolgende ingebruikname van de regel-
gevende bevoegdheid zijn de in de literatuur opgeworpen vragen lang niet alle 
weggenomen. Sterker nog, in de literatuur die sindsdien over het instrument is 
verschenen zijn een aantal aanvullende fundamentele problemen aan het licht ge-
bracht of onderstreept. Ik noem er twee.
In de eerste plaats blijken er onduidelijkheden te bestaan over de implementatie-
verplichting uit het tweede lid van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro, op grond 
waarvan de gemeenteraden binnen de termijn van in beginsel één jaar een bestem-
mingsplan moeten vaststellen met inachtneming van de interbestuurlijke regels. 
Volgens De Gier zou dat moeten betekenen dat die regels voorschriften zijn die 
op een redelijk korte termijn in het planologisch regime moeten worden opgeno-
men.15 Dat roept dan direct de vervolgvraag op, hoe die regels zich zouden moeten 
verhouden tot bestaande planologische mogelijkheden, en dan met name bestaand 
ruimtegebruik dat in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan.16 De 
oplossing uit de rechtspraktijk is om interbestuurlijke regels dusdanig te formule-
ren dat zij er niet toe verplichten om bestaande bestemmingsplannen te wijzigen en 
enkel van toepassing zijn op bestemmingsplanherzieningen die de  gemeenteraad 

11 In de verkenning van de mogelijkheden van een provinciale ruimtelijke verordening 
van het IPO werd deze mogelijkheid voor het eerst gesuggereerd. Zie IPO 2005, 
p. 26-27.

12 Van Buuren 2005a, p. 90; Van Buuren 2005b, p. 477-478; De Gier 2005, p. 81; Peters 
2005, p. 413-414; Teunissen 2009, p. 299-300; Korsse & Moet 2010; Groothuijse & 
Korsse 2011.

13 De Gier 2002b, p. 283; Besselink 2004, p. 84-85; Peters 2005, p. 411 en p. 413; Van 
Buuren e.a. 2008, p. 18-19.

14 Zie achtereenvolgens Teunissen 2007a, p. 172-173; Teunissen 2007b, p. 66-67; 
Teunissen 2009, p. 296.

15 De Gier 2009, p. 294-297.
16 Dit punt is reeds opgeworpen door Van Geest & Lam 2004. Zie ook Van Buuren e.a. 

2009, p. 22; Teunissen 2009, p. 301-302; Van Buuren 2013, p. 8-12.
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uit eigen beweging initieert. Hoe zich dat verhoudt tot de implementatieverplich-
ting, is echter onduidelijk.17 
Ten tweede zijn uit het oogpunt van het rechtszekerheidsbeginsel vragen gesteld 
over de verhouding tussen instructieregels en initiatieven voor ruimtelijke besluit-
vorming op de lagere overheidsniveaus. Bodden heeft deze problematiek aan de 
orde gesteld in verband met de aanscherping van het reconstructiebeleid door de 
provincie Noord-Brabant. Het reconstructiebeleid houdt kort gezegd in dat inten-
sieve veehouderijen uit ‘extensiveringsgebieden’, die zijn bedoeld voor de functies 
wonen en natuur, verplaatst moeten worden naar ‘landbouwontwikkelingsgebie-
den’, die zijn gericht op landbouw. Jarenlang voerde de provincie Noord-Brabant 
dienovereenkomstig het beleid dat bestemmingsplannen de nieuwvestiging van 
een intensieve veehouderij konden toestaan binnen de aangewezen landbouwont-
wikkelingsgebieden. Op grond van een burgerinitiatief stelden provinciale staten 
echter algemene regels vast, waarin een verbod werd neergelegd om ter plaatse te 
voorzien in de nieuwvestiging van een intensieve veehouderij. De veehouders uit 
de extensiveringsgebieden die er op grond van het reconstructieplan van waren 
uitgegaan dat planologische medewerking zou worden verleend voor de verplaat-
sing van hun bedrijf en daar reeds de nodige voorbereidingen en investeringen 
voor hadden gedaan, kwamen daarmee voor een nare verrassing te staan.18

1.1.4. Algemene regels in het politieke debat

Ook in de politiek is na de inwerkingtreding van de Wro gediscussieerd over de 
figuur van de algemene regel en het sturingsstelsel dat aan die figuur ten grond-
slag ligt. Deze discussie vond plaats in de nasleep van het advies van de Raad 
van State op het ontwerp van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro), dat was gebaseerd op artikel 4.3, eerste lid, van de Wro. In het ontwerp 
waren verschillende ‘getrapte’ regels terug te vinden, waarin provinciale staten in 
medebewind werden geroepen om die regels verder uit te werken in een provin-
ciale verordening. De Afdeling advisering van de Raad van State kwam op basis 
van de wetsgeschiedenis tot de conclusie dat het stelsel van de Wro geen ruimte 
biedt voor gedeelde verantwoordelijkheden van Rijk, provincies en gemeenten en 
dat iedere overheid daarom een uitputtende regeling moet geven van haar eigen 
belangen. Een bevoegdheid op grond waarvan de Kroon provinciale staten de op-
dracht zou kunnen geven om nadere algemene regels vast te stellen met het doel 
een natio naal ruimtelijk belang te beschermen, beschouwde de Afdeling advise-
ring als een breuk met dit sturingsstelsel. Daarmee wordt immers wel uitgegaan 
van gedeelde verantwoordelijkheden.19 
Dit oordeel kwam onverwachts. Eerder had de Afdeling bestuursrechtspraak onder 
verwijzing naar de wetsgeschiedenis juist geoordeeld dat het stelsel van de Wro 

17 De Gier 2009, p. 297. Zo ook Besselink 2004, p. 70, die echter betoogt dat dergelijke 
regels wel toelaatbaar zouden moeten zijn.

18 Zie hierover uitgebreid Bodden 2011, p. 165-167 en Bodden 2012, p. 96-98.
19 Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, nr. 16697, p. 157-158. Zie ook Kamerstukken II 

2010/11, 32821, nr. 4, p. 3.
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wél uitging van complementaire belangen van Rijk, provincies en gemeenten.20 
Ook de regering hield vol dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de ruimtelijke 
taakbehartiging van de drie overheidsniveaus geen exclusief karakter heeft en dat 
een bevoegdheid van het Rijk om medebewind te vorderen van provinciale staten 
dus niet haaks staat op het ruimtelijke sturingsstelsel.21 Zij diende een wetsvoorstel 
in waarmee werd voorzien in een wettelijke grondslag voor getrapte regels.
De geest was echter uit de fles. De CDA-fractie sprak van een ‘boeiend’ en ‘tot 
nadenken stemmend’ advies van de Raad van State, en noemde het betoog van de 
regering een doelredenering ter verdediging van een instrument dat niet past bin-
nen de sturingsfilosofie van de Wro.22 De regering leverde daarop een uitvoerige 
uiteenzetting over haar visie op het ruimtelijke sturingsstelsel.23 Dat kon de CDA-
fractie echter niet overtuigen. De regering zou met haar betoog geen aansluiting 
zoeken bij de gedachte achter de Wro. De SP-fractie was die mening eveneens 
toegedaan.24 Ook een tweede uitgebreide toelichting van de zijde van de regering25 
mocht niet baten. Hoewel het wetsvoorstel uiteindelijk is aangenomen door de 
Tweede Kamer, heeft de fundamentele discussie over het ruimtelijke sturingsstel-
sel niet tot een duidelijke conclusie geleid.26

1.1.5. Algemene regels als onderwerp van onderzoek

De steeds toenemende hoeveelheid vraagstukken over de figuur van de algemene 
regel laat zien dat het stof van de fundamentele herziening van het ruimtelijke 
sturingsstelsel nog niet is neergedaald. De behandelde casuïstiek en discussie laat 
zien dat die vraagstukken talrijk zijn. Welke ruimte is er om de relevante feiten en 
omstandigheden van de concrete situatie in aanmerking te nemen bij de toepassing 
van algemene regels? Hoe concreet moet de verplichting uit dergelijke regels wor-
den geformuleerd? Hebben gedeputeerde staten de mogelijkheid om de toepassing 
van een algemene regel door de gemeenteraad te controleren en de ruimtelijke be-
sluitvorming in een concreet geval op grond daarvan te controleren? Hoe verhou-
den de eisen die in de regels worden gesteld zich tot (soms jarenlang) bestaande 
planologische mogelijkheden en bevoegdheden? Om er maar enkele te noemen.
De beantwoording van dergelijke vragen wordt bemoeilijkt doordat er geen cohe-
rent en consistent theoretisch kader voorhanden is waarin de figuur van de algeme-
ne regel in abstracte zin beschreven wordt. Het ontbreekt aan de nodige  helderheid 

20 ABRvS 21 april 2010, AB 2010, 140, m.nt. de Gier. Uit ABRvS 7 augustus 2013, 
nr. 201208707/1/R4 (reactieve aanwijzing Vlaardingen), r.o. 6.2 blijkt dat zij haar 
standpunt niet gewijzigd heeft.

21 Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 3, p. 3 en Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 4, 
p. 6-7.

22 Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 5, p. 3-4.
23 Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 6, p. 3-5.
24 Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 7, p. 2-3.
25 Kamerstukken 2011/12, 32821, nr. 8, p. 1-3.
26 In het laatste wetgevingsoverleg wordt nog hevig gediscussieerd, zie Kamerstukken II 

2011/12, 32821, nr. 13.
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over de strekking van dat ruimtelijke sturingsstelsel in het algemeen en de regel-
gevende bevoegdheid in het bijzonder. Dat is geen goede uitgangspositie om op 
voorhand oplossingen te zoeken voor juridische problemen die in de praktijk de 
kop opsteken, en resulteert er vaak in dat die oplossingen pas achteraf gegeven 
worden in de jurisprudentie of door de wetgever. Het is bovendien geen goede uit-
gangspositie om de toekomst van de figuur van de algemene regel te overdenken, 
bijvoorbeeld in de Omgevingswet die in voorbereiding is.
Daarom kan een wetenschappelijk onderzoek naar algemene regels van toege-
voegde waarde zijn.

1.2. DE OPZET VAN HET ONDERZOEK

1.2.1. Relevantie van het onderzoek

Het voorgaande overzicht geeft een beeld van een stelsel van de ruimtelijke orde-
ning in transitie. Binnen dat stelsel is de regelgevende bevoegdheid nog op zoek 
naar een duidelijke positionering, mede vanwege bestaande onduidelijkheden 
over de mogelijkheden en beperkingen van het instrument. Dat dit de praktijk 
van de ruimtelijke ordening voor problemen stelt, is duidelijk.27 Bovendien biedt 
de huidige situatie weinig houvast voor een integratie van de bevoegdheid in de 
Omgevingswet die momenteel in ontwikkeling is. Het doel van dit wetsvoorstel28 
is om het recht van de fysieke leefomgeving – inclusief het recht van de ruimtelij-
ke ordening – zo veel mogelijk in één wet te regelen. Met de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet komt de Wro te vervallen. In het wetsvoorstel Omgevingswet 
keren de algemene regels uit artikel 4.1, eerste lid en artikel 4.3, eerste lid, van 
de Wro terug. Zij worden daarin ‘instructieregels’ genoemd, een term die ik in 
het navolgende zal overnemen. De reikwijdte van instructieregels wordt onder de 
Omgevingswet aanzienlijk uitgebreid. Zij hebben daarin niet langer uitsluitend 
betrekking op ruimtelijke aspecten van de besluitvorming, maar op tal van (rechts)
handelingen die verband houden met de zorg voor de fysieke leefomgeving.
Niet alleen gezien de huidige situatie, maar ook met het oog op de toekomst be-
staat er daarom behoefte aan een fundamenteel onderzoek naar de figuur van de 
instructieregel. Dat onderzoek kan bijdragen aan de vereiste duidelijkheid over de 
rol van dit instrument in het huidige stelsel van de ruimtelijke ordening. Het gaat 
dan om de toepassing van de regelgevende bevoegdheid door de hogere overhe-
den, de naleving van instructieregels door lagere bestuursorganen en de toetsing 
van de rechter waarbij instructieregels betrokken zijn. Daarnaast kan daarmee een 
basis worden geboden voor een verdere discussie en een weloverwogen keuze 
over het behoud van het instrument in de Omgevingswet.

27 Van Buuren verzucht dat de afzonderlijke provinciale verordeningen nogal van  elkaar 
verschillen en bovendien vaak gewijzigd worden, terwijl die verordeningen van toe-
nemend belang zijn in de rechtspraak. Zijn aanbeveling is om modelregels op te stel-
len. Zie Van Buuren 2013, p. 2-3 en p. 14.

28 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 2.
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1.2.2. Probleemstelling

Het onderzoek is erop gericht meer duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden 
en de beperkingen van het instrument van instructieregels als bedoeld in artikel 
4.1, eerste lid, en artikel 4.3, eerste lid, van de Wro. Er wordt een antwoord ge-
zocht op de volgende vraag:

Wanneer kunnen instructieregels worden vastgesteld, wat kan de inhoud van 
instructieregels zijn en welke betekenis hebben instructieregels voor de ruim-
telijke besluitvorming van lagere bestuursorganen, voor de verdere invloed 
van de regelstellende overheid op de inhoud van die besluitvorming en voor 
de rechterlijke toetsing van die besluitvorming?

De vraag wanneer een instructieregel kan worden vastgesteld, houdt enerzijds ver-
band met de functie van de regelgevende bevoegdheid (wanneer zijn instructiere-
gels een geschikt middel?) en anderzijds met de voorwaarden die aan het gebruik 
van die bevoegdheid verbonden zijn (wanneer is aan die voorwaarden voldaan en 
kan een instructieregel worden vastgesteld?). De vraag welke inhoud instructie-
regels kunnen hebben, heeft eveneens twee aspecten. In de eerste plaats gaat het 
om de inhoudelijke verplichtingen die zo’n regel in het leven kan roepen. Dat 
volgt uit de wettelijke grondslag van de regelgevende bevoegdheid, en is verder 
uitgewerkt in de literatuur en de jurisprudentie. In de tweede plaats gaat het om 
de manier waarop die verplichtingen moeten worden uitgewerkt. Een vastgestelde 
instructieregel richt zich primair tot bestuursorganen van lagere overheden. De 
vraag is welke juridische betekenis die regel voor hen heeft, met andere woorden, 
welke rechtsgevolgen de regel in het leven roept. Maar de instructieregels zijn ook 
van belang voor de bestuursorganen van de regelstellende overheid zelf. Zij zullen 
willen controleren of de regels worden nageleefd op de lagere overheidsniveaus 
en die naleving zo nodig willen afdwingen. Tot slot kunnen instructieregels aan de 
orde komen bij de rechterlijke toetsing. Het kan dan gaan om de toetsing van een 
bestemmingsplan of een ander ruimtelijk besluit waarop die regels van toepassing 
zijn, of om de toetsing van die regels zelf. 
Deze uitwerking leidt tot de volgende deelvragen:

1.  Welke functie vervullen instructieregels in het stelsel van ruimtelijke normstel-
ling?

2.  Welke rechtsgevolgen roepen instructieregels in het leven?
3.  Welke voorwaarden zijn verbonden aan het vaststellen van instructieregels?
4. Welke verplichtingen kunnen instructieregels in het leven roepen?
5.  Hoe moeten de eisen in instructieregels worden uitgewerkt?
6.  Hoe kan de naleving van instructieregels worden afgedwongen?
7.  Welke mogelijkheden bestaan er voor een rechterlijke toetsing van een ruimte-

lijk besluit aan een instructieregel?
8.  Welke mogelijkheden bestaan er voor een rechterlijke toetsing van instructie-

regels?
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1.2.3. Doelstellingen van het onderzoek

Dit onderzoek levert een bijdrage aan het wetenschappelijk debat over de figuur 
van de instructieregel en de plaats van die figuur in het stelsel van de ruimte-
lijke ordening. Dat is van belang, omdat die figuur in de toekomst breder zal 
worden toegepast. De regelgevende bevoegdheid keert terug in het wetsvoorstel 
Omgevingswet en heeft daar een bredere strekking dan in de Wro het geval is. Dit 
terwijl instructieregels een relatief nieuw verschijnsel zijn dat nog allerlei prakti-
sche en juridische vragen oproept. Het is daarom interessant het instrument van 
de instructieregel nader te analyseren, niet alleen op basis van de ervaringen die 
tot nu toe met het instrument zijn opgedaan in de praktijk en in de jurisprudentie, 
maar ook aan de hand van de beschouwingen die daarover gegeven zijn in de 
literatuur.
De doelstelling van het onderzoek is nadrukkelijk breder dan een behandeling van 
de concrete juridische vragen die zich met betrekking tot instructieregels voor-
doen in de rechtspraktijk. 
Er wordt nagegaan hoe de figuur van de instructieregel past in het stelsel van 
de ruimtelijke ordening. Meer specifiek gaat het om het stelsel van interbestuur-
lijke verhoudingen zoals dat in de Wro is neergelegd. Met het oog op die verhou-
dingen worden de voor- en de nadelen van het instrument in kaart gebracht. Bij 
de beschrijving van het stelsel zelf wordt aansluiting gezocht bij meer algemene 
staats-en bestuursrechtelijke leerstukken. Zodoende wordt de regelgevende be-
voegdheid geplaatst in een theoretisch kader dat het terrein van de ruimtelijke 
ordening overstijgt, en dat gebruikt kan worden om de toepasbaarheid van zo’n 
bevoegdheid op andere vlakken te overdenken. 

1.2.4. Afbakening van het onderwerp

De meest voor de hand liggende begrenzing van het onderzoek is dat het gericht 
is op de inhoud van instructieregels binnen het stelsel van de interbestuurlijke 
verhoudingen in de Wro. Andere bevoegdheden die relevant zijn voor de inter-
bestuurlijke verhoudingen binnen het recht van de ruimtelijke ordening komen 
slechts aan de orde voor zover dat bijdraagt aan een beter begrip van die regels, 
of blijven geheel buiten beschouwing. Voorbeelden daarvan zijn de reactieve aan-
wijzingsbevoegdheid, het gebruik van bevoegdhedenovereenkomsten in het ruim-
telijk spoor, en (plan)schadevergoeding. Bovendien blijven procedurele kwesties 
omtrent de regelgevende bevoegdheid grotendeels buiten beschouwing, omdat het 
onderzoek nu eenmaal is gericht op de inhoud van instructieregels. Omdat het 
onderzoek tot doel heeft om te analyseren hoe de figuur van de instructieregel 
functioneert in het stelsel van het Nederlandse recht van de ruimtelijke ordening, 
bevat het geen vergelijking met mogelijkerwijs vergelijkbare instrumenten in bui-
tenslandse rechtsstelsels. Evenmin is een vergelijking gemaakt met andere instru-
menten binnen het Nederlandse (omgevings)recht.
Een tweede begrenzing ligt in de tijd. Het onderzoek is gebaseerd en gericht op 
de huidige praktijk, dus op de regelgevende bevoegdheid zoals die momenteel 
in de Wro is opgenomen. Uiteraard wordt ook aansluiting gezocht bij de huidige 
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ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Daarbij moet met name worden gedacht 
aan het wetsvoorstel Omgevingswet. Maar juist met het oog op de toekomst is een 
pas op de plaats gewenst. Dit onderzoek kan een vertrekpunt vormen voor een 
discussie over de mogelijke inhoud van de nieuwe wet en enkele lijnen uitzetten 
voor die verdere gedachtewisseling. Het gaat echter niet zo ver dat aanbevelingen 
worden gedaan in de vorm van kant-en-klare oplossingen voor vraagstukken waar 
de wetgever zich momenteel voor gesteld ziet.

1.2.5. Methode van onderzoek

Benadrukt moet worden dat het onderzoek van klassiek juridische aard is. De pro-
bleemstelling is beantwoord aan de hand van een analyse van wetgeving, jurispru-
dentie, parlementaire stukken en literatuur. Op basis daarvan is een beschrijvende 
analyse opgesteld van de figuur van de instructieregel, van de logica, de coherentie 
en de consistentie van het ruimtelijk stelsel van interbestuurlijke verhoudingen en 
van de plaats van de regelgevende bevoegdheid binnen dat stelsel. Die analyse 
heeft vervolgens gediend als een grondslag om stelling te nemen ten aanzien van 
de keuzes die door de wetgever en de rechter met betrekking tot de regelgevende 
bevoegdheid en de algemene regels zijn gemaakt, alsmede ten aanzien van de 
opvattingen in de juridische literatuur.
In dit proefschrift worden dan ook geen antwoorden gegeven op meer politiek-
bestuurlijke vraagstukken. Het gaat dan om vragen als de onderwerpen waarover 
wel en geen instructieregels zouden moeten worden opgesteld en welke verplich-
tingen ten aanzien van die onderwerpen in die regels zouden moeten worden neer-
gelegd. Omdat de inhoud van instructieregels, zoals wij zullen zien, in belangrijke 
mate bepalend is voor de interbestuurlijke verhoudingen binnen de ruimtelijke 
ordening, roept de figuur dergelijke vragen wel op. Vanwege de methode van on-
derzoek kunnen echter uitsluitend in negatieve zin uitspraken worden gedaan over 
de manier waarop het recht de beleidsvoering van de hogere overheden beperkt.

1.3. OPBOUW VAN DIT BOEK

De eerste twee hoofdstukken van dit boek behandelen de vraag wanneer een in-
structieregel kan worden vastgesteld. Hoofdstuk 2 gaat in op vraag wat de ho-
gere overheden met zo’n regel kunnen bereiken. In de eerste plaats wordt na-
gegaan welke functie door de wetgever aan de regels is toegedacht, vervolgens 
wordt stilgestaan bij de rechtsgevolgen die een instructieregel in het leven roept. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de voorwaarde die aan het vaststellen van een instructie-
regel verbonden is, te weten dat sprake is van een provinciaal of een nationaal 
belang met het oog op een goede ruimtelijke ordening, dat de regel noodzakelijk 
moet maken. In het hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe moet worden aangegeven dat 
aan deze voorwaarde is voldaan, mede door die voorwaarde in het kader van het 
sturingsstelsel van de Wro te plaatsen. 
In de daaropvolgende hoofdstukken komt de vraag aan de orde welke verplich-
tingen instructieregels in het leven kunnen roepen voor lagere bestuursorganen en 
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hoe die verplichtingen moeten worden uitgewerkt. Dat begint in hoofdstuk 4 met 
een uitwerking van de beperking uit de eerste leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van 
de Wro dat instructieregels betrekking moeten hebben op de inhoud van ruimte-
lijke besluiten, of op de toelichting of de onderbouwing daarvan. Daarna wordt 
ingegaan op de vraag of instructieregels een vage formulering mogen hebben en 
welke eisen moeten worden gesteld aan de concreetheid waarmee die regels wor-
den geformuleerd. Het hoofdstuk sluit af met een beschouwing van het overgangs-
recht dat in instructieregels moet worden opgenomen, waarin wordt aangegeven 
hoe die regels zich verhouden tot lopende besluitvorming op de lagere overheids-
niveaus. Hoofdstuk 5 behandelt vervolgens de kwestie of in een instructieregel 
bestuursbevoegdheden mogen worden toegekend aan gedeputeerde staten of aan 
de minister. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ontheffingsbevoegd-
heden, wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsbevoegdheden. 
Hoofdstuk 6 gaat over de middelen die de regelstellende overheid ter beschikking 
staan om in te grijpen in de ruimtelijke besluitvorming op een lager overheidsni-
veau als een instructieregel daarbij niet of op onjuiste wijze in aanmerking wordt 
genomen. Verreweg het belangrijkste instrument voor een dergelijke ‘handhaving’ 
van instructieregels is de reactieve aanwijzingsbevoegdheid. De vraag of, en zo ja 
in hoeverre zo’n aanwijzing op een instructieregel kan worden gebaseerd, hangt 
samen met de voorwaarden die in artikel 3.8, zesde lid, van de Wro aan het gebruik 
van de reactieve aanwijzingsbevoegdheid verbonden zijn. De betekenis van die 
voorwaarden wordt daarom uitgewerkt.
Hoofdstuk 7 behandelt tot slot de rechterlijke toetsing van en aan instructieregels. 
Het gaat daarbij eigenlijk om twee onderwerpen. In de eerste plaats kan de rechter 
toetsen of een ruimtelijk besluit van een lagere overheid met de regels in overeen-
stemming is. In feite wordt dan getoetst of het lagere bestuursorgaan de betrok-
ken instructieregels op een rechtmatige wijze heeft toegepast. In de tweede plaats 
gaat het om de toetsing van de instructieregels zelf. Zowel de bestuursrechter als 
de burgerlijke rechter kan beoordelen of die regels in overeenstemming zijn met 
hoger recht.
Aan het slot van ieder hoofdstuk wordt aan de hand van de belangrijkste conclu-
sies kort gereflecteerd op de inhoud van het ontwerp van de Omgevingswet. 

1.4. TERMINOLOGIE

Met het oog op de leesbaarheid van dit proefschrift is het taalgebruik met betrek-
king tot de algemene regels veralgemeniseerd. De noodzaak hiertoe blijkt al direct 
uit het feit dat algemene regels niet alleen op provinciaal, maar ook op nationaal 
niveau kunnen worden vastgesteld, zowel door provinciale staten en de Kroon, als 
(na delegatie) door gedeputeerde staten respectievelijk de minister, zonder dat de 
mogelijke inhoud van al die regels op het eerste gezicht noemenswaardige ver-
schillen vertoont. Daar komt bij dat die regels niet alleen van toepassing zijn op 
de inhoud van bestemmingsplannen, maar ook op beheersverordeningen, omge-
vingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan, inpassingsplannen 
en projectuitvoeringsbesluiten. Bovendien betekent dit laatste dat zij niet alleen 
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zijn gericht tot de gemeenteraad, maar ook tot het college van burgemeester en 
wethouders, provinciale staten en het college van gedeputeerde staten. Om niet 
steeds te verzanden in overbodige opsommingen, worden daarom enkele verza-
melbegrippen gehanteerd waarmee de onderzoeksresultaten korter en overzichte-
lijker kunnen worden weergegeven.

1.4.1. Algemene termen

Ik gebruik enkele algemene termen ten behoeve van de leesbaarheid.

– Regelgevende bevoegdheid: de bevoegdheid op grond van artikel 4.1, eerste 
lid en artikel 4.3, eerste lid, van de Wro.

– Instructieregels: algemene regels op grond van artikel 4.1, eerste lid en artikel 
4.3, eerste lid van de Wro.

– Rechtstreeks werkende regels: algemene regels op grond van artikel 4.1, derde 
lid of artikel 4.3, derde lid, van de Wro.

– Regelstellende overheid, hogere overheid: het openbaar lichaam waartoe het 
bestuursorgaan behoort dat de desbetreffende instructieregel heeft vastgesteld.

– Hoger bestuursorgaan: een bestuursorgaan van een regelstellende overheid.
– Lagere overheid: het openbaar lichaam waartoe het bestuursorgaan behoort dat 

de instructieregel in een concreet geval moet toepassen.
– Lager bestuursorgaan: het bestuursorgaan dat een ruimtelijk besluit neemt en 

daarbij een instructieregel moet toepassen.

1.4.2. ‘Ruimtelijk’ en ‘planologisch’

Ik gebruik de adjectieven ‘ruimtelijk’ en ‘planologisch’ door elkaar. Beide begrip-
pen zijn in het navolgende dus inwisselbaar.

– Ruimtelijke of planologische besluiten: de typen besluiten waarop instructiere-
gels van toepassing zijn, te weten bestemmingsplannen (inclusief wijzigings-
plannen, uitwerkingsplannen en binnenplanse omgevingsvergunningen om 
van het plan af te wijken), inpassingsplannen (idem), beheersverordeningen, 
buitenplanse omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmings-
plan, en projectuitvoeringsbesluiten.

– Ruimtelijke of planologische besluitvorming: het besluitvormingsproces op 
grond waarvan een ruimtelijk besluit wordt genomen.

– Ruimtelijke of planologische regeling of normstelling: het geheel van rechts-
regels uit de geldende ruimtelijke besluiten dat bepaalt welk gebruik is toege-
staan binnen een bepaalde bestemming.

– Regulering van het ruimtegebruik: de ruimtelijke regelingen in algemene zin.
– Planologisch regime: het geheel van ruimtelijke regelingen voor een bepaald 

gebied.
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1.4.3. De term ‘beslissingsvrijheid’

Met de term ‘beslissingsvrijheid’ doel ik op de bestuurlijke vrijheid ten opzichte 
van de rechter om vast te stellen welk gebruiksdoeleinde aan een bepaald perceel 
wordt toegekend, of om te bepalen of een planologische regeling aan de eisen in 
een instructieregel voldoet. Beslissingsvrijheid duidt dus op een zekere discre-
tionaire ruimte bij de ruimtelijke besluitvorming of bij de toepassing van een in-
structieregel tijdens die besluitvorming. 
In de bestuursrechtelijke literatuur wordt in verband met de discretionaire ruimte 
bij het gebruik van bestuursrechtelijke bevoegdheden vaak het door Duk ontwik-
kelde onderscheid tussen beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid gebruikt.29 Met 
deze begrippen kan de verhouding worden beschreven tussen een bestuursorgaan 
dat de bevoegdheid toepast en de bestuursrechter die de toepassing moet toetsen. 
Een bestuursorgaan beschikt volgens Duk over beoordelingsvrijheid ‘voor zover 
het rechtens aan hem is overgelaten om zelfstandig, en in beginsel met uitsluiting 
van ieder ander, te beoordelen of de voorwaarden voor rechtmatige uitoefening 
van een van zijn rechten of bevoegdheden in concreto zijn vervuld’.30 Het begrip 
‘beleidsvrijheid’ duidt op de vrijheid van een bestuursorgaan om van het gebruik 
van zijn bevoegdheid af te zien als de voorwaarden voor een rechtmatige uitoe-
fening van die bevoegdheid wel zijn vervuld. Het kenmerkende verschil tussen 
beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid is dat het bestuursorgaan bij beoordelings-
vrijheid geen ruimte heeft voor het maken van een belangenafweging en bij be-
leidsvrijheid juist wel.31 
Deze terminologie kan echter tot verwarring leiden als zij wordt gebruikt in ver-
band met de ruimtelijke besluitvorming en met de toepassing van instructieregels. 
Wie op de discretionaire ruimte die bestaat bij het vaststellen van een bestem-
mingsplan een stempel beoordelingsvrijheid of beleidsvrijheid wil plakken, komt 
in de knoop. Van beoordelingsvrijheid kan geen sprake zijn, omdat de gemeen-
teraad bij het toekennen van bestemmingen een belangenafweging moet maken. 
In de terminologie van Duk is dat alleen mogelijk bij beleidsvrijheid. Maar van 
beleidsvrijheid is strikt genomen ook geen sprake, omdat de Wro de gemeenteraad 
ertoe verplicht om voor het gehele gemeentelijke grondgebied bestemmingsplan-
nen vast te stellen. Er kan dus niet voor gekozen worden om geen bestemmings-
plan vast te stellen. Ook bij de toepassing van instructieregels kan een zekere 
discretionaire ruimte bestaan die niet goed aansluit bij de definitie van beoorde-
lingsvrijheid, maar evenmin bij de definitie van beleidsvrijheid. Instructieregels 
gelden voor lagere bestuursorganen als voorwaarden voor een rechtmatige uitoe-

29 Zie uitgebreid Duk 1988.
30 Duk 1988, p. 157.
31 Duk 1988, p. 160 en p. 164-165 en Damen e.a. 2013, p. 331. Zie over het onderscheid 

tussen beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid in de bestuursrechtelijke jurisprudentie 
de achtereenvolgende annotaties van Damen onder AB 2012, 246; AB 2012, 247; AB 
2012, 248; AB 2012, 249; AB 2012, 250; AB 2012, 251; AB 2012, 256; AB 2012, 257; 
AB 2012, 258; AB 2012, 259; AB 2012, 289; AB 2012, 290; AB 2012, 291; AB 2012, 
292; AB 2012, 299; AB 2012, 300; AB 2012, 301; AB 2012, 302; AB 2012, 309; AB 
2012, 310; AB 2012, 311; AB 2012, 312; AB 2012, 318; AB 2012, 319; AB 2012, 320.
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fening van een bevoegdheid om een ruimtelijk besluit te nemen. Het ligt dan ook 
voor de hand om de ruimte die bij de toepassing van die regels bestaat aan te mer-
ken als beoordelingsruimte, en onder omstandigheden als beoordelingsvrijheid. 
Maar zoals zal blijken kan het zijn dat een lager bestuursorgaan op basis van een 
belangenafweging moet beoordelen of een planologische regeling aan een instruc-
tieregel voldoet. En dan zou weer gesproken moeten worden van beleidsvrijheid.
Kortom, het door Duk ontwikkelde onderscheid is mijns inziens niet altijd even 
scherp te maken in verband met de ruimtelijke besluitvorming en met de toepas-
sing van instructieregels.32 Ik wil dan ook in het midden laten of in een concreet 
geval sprake is van beoordelingsvrijheid of beleidsvrijheid. Daarom heb ik er voor 
gekozen om de term ‘beslissingsvrijheid’ te gebruiken.

32 Het onderscheid tussen beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid is in algemene zin vaker 
bekritiseerd op dit punt. Zie Weesing 1994, p. 433-436; Klap 2007, p. 190; Van Wijk/
Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 149; Schlössels & Zijlstra 2010, p. 169-170.
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Hoofdstuk 2

De functie en de rechtsgevolgen van 
instructieregels

In dit hoofdstuk wordt de figuur van de instructieregel in nader detail beschreven. 
Het doel is om het instrument in juridische zin scherp in beeld te brengen. De 
aandacht gaat daarbij in de eerste plaats uit naar de functie die de wetgever aan 
instructieregels heeft toegedacht binnen het stelsel van ruimtelijke normstelling 
dat is neergelegd in de Wro (paragraaf 2.2). Deze functie maakt duidelijk wat de 
hogere overheden met instructieregels kunnen bereiken en daarmee wanneer het 
gebruik van de regelgevende bevoegdheid voor de hand ligt. In de tweede plaats 
wordt stilgestaan bij de rechtsgevolgen die instructieregels in het leven roepen 
(paragraaf 2.3). De juridische betekenis van de regels voor de planologische be-
sluitvorming op de lagere overheidsniveaus wordt uitgewerkt. De beoogde functie 
van instructieregels is hierbij behulpzaam. Vanuit dat perspectief is het namelijk 
mogelijk om waar nodig een kritische blik te werpen op de wettekst zelf en de 
manier waarop de rechtsgevolgen van instructieregels daarin zijn neergelegd. In 
paragraaf 2.1 volgt echter eerst een nadere kennismaking met de figuur van de 
instructieregel. Op hoofdlijnen wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschil-
lende soorten regels die momenteel zijn terug te vinden in de provinciale veror-
deningen op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Wro en het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro) dat is vastgesteld op grond van artikel 4.3, 
eerste lid, van de Wro.

2.1. EEN EERSTE VERKENNING VAN INSTRUCTIEREGELS

Wie de verschillende provinciale verordeningen en het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro) naast elkaar legt, komt al snel tot de ontdekking dat 
daarin instructieregels in allerlei soorten en maten zijn terug te vinden. De regels 
hebben betrekking op tal van verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. Er ko-
men strikte gebodsbepalingen en verbodsbepalingen in voor, maar ook bepalingen 
waarin gebruiksmogelijkheden worden toegestaan mits aan specifieke voorwaar-
den wordt voldaan. Sommige regels gelden voor het gehele grondgebied, andere 
voor specifieke gebieden die nauwkeurig zijn aangegeven op een kaart die bij de 
verordening is gevoegd. 
Om meer grip te kunnen krijgen op de mogelijke inhoud van instructieregels is 
het behulpzaam om enige hoofdlijnen in de bestaande regels aan te brengen. Dat 
gebeurt in deze paragraaf aan de hand van de verschillende rechtsgevolgen die de 
regels in het leven roepen. De hoofdlijnen worden geïllustreerd met voorbeelden 
die voornamelijk zijn ontleend aan het Barro.
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2.1.1. Directe en indirecte eisen aan het planologisch regime

In de eerste plaats kan een onderscheid worden gemaakt tussen instructieregels die 
directe eisen stellen aan een planologische regeling, en regels die indirecte eisen 
stellen. Onder een directe eis versta ik een regel die voor een bepaald gebied een 
specifieke bestemming voorschrijft, of bij een bepaald gebruiksdoeleinde een spe-
cifiek gebruiksvoorschrift verplicht stelt.1 Er is sprake van een indirecte eis als de 
regel niet voorschrijft hoe de inhoud van een planologische regeling moet luiden, 
maar voorwaarden formuleert waaronder een specifiek aangewezen herziening 
van het planologisch regime toelaatbaar is.
Zowel in de provinciale verordeningen als in het Barro kunnen voorbeelden van 
directe eisen worden gevonden. 

Zo wordt in het eerste lid van artikel 2.3.3 van het Barro voorgeschreven dat de be-
stemming ‘waterkering’ moet worden toegekend aan gronden waarop een primaire 
waterkering ligt of die de functie van een primaire waterkering hebben. En artikel 
2.4.4 van het Barro schrijft voor dat in het stroomvoerend deel van een rivierbed 
uitsluitend enkele specifiek opgesomde vormen van ruimtegebruik mogelijk mogen 
worden gemaakt. Voorbeelden van toegestane vormen van ruimtegebruik zijn de aan-
leg van waterstaatkundige kunstwerken, de bouw van waterkrachtcentrales en de ver-
wezenlijking van natuurterreinen.

Een directe eis kan specifiek bepalen welke bestemming of welk gebruiksvoor-
schrift precies in de planologische regeling moet worden opgenomen. Directe ei-
sen kunnen echter ook een globaler karakter hebben. Vaak komt dat doordat ze in 
kwalitatieve termen beschreven zijn. Ook de aanduiding van het gebied waarop 
de instructieregel betrekking heeft kan zowel concreet zijn, als op een meer open 
wijze zijn omschreven. 

In artikel 2.2.5 van het Barro worden in verband met het Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam zogenoemde bodembeschermingsgebieden aangewezen. De begrenzing 
van deze gebieden is nauwkeurig vastgesteld en weergegeven op een kaart die als 
bijlage bij het besluit is gevoegd. De eisen die binnen de beschermingsgebieden aan 
het planologisch regime worden gesteld in de amvb zijn echter vaag omschreven. 
In artikel 2.2.6 is slechts bepaald dat geen bestemmingen mogen worden toegekend 
waardoor een belemmering kan ontstaan voor de instelling en verdere ontwikkeling 
van zeenatuur.

Indirecte eisen komen in verschillende vormen voor. Ik onderscheid achtereen-
volgens voorwaardelijke eisen, afwegingskaders en eisen aan de toelichting of de 
motivering.

1 Een directe eis vertoont een grote gelijkenis met een ‘proactieve aanwijzing’ op grond 
van art. 4.2 of art. 4.4 Wro. Het verschil is dat een directe eis een instructieregel is, 
en dus een algemeen verbindend voorschrift. Een proactieve aanwijzing heeft daaren-
tegen een concreet karakter. Een aanwijzing is namelijk gericht tot één gemeente, en 
kan zelfs worden toegesneden op een specifiek bestemmingsplan.
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Een instructieregel bevat een voorwaardelijke eis als de regel verplicht om een 
bepaalde planologische maatregel te treffen voordat een bij de regel aangewezen 
herziening in het planologisch regime mag worden aangebracht. Een ruimtelijk 
besluit hoeft dus pas aan de in de instructieregel gestelde eis te voldoen op het 
moment dat het lagere bestuursorgaan op eigen initiatief een verandering in dat 
regime aanbrengt waarop die regel betrekking heeft.2 De gestelde eis is indirect. 
De regel verbiedt de verandering als zodanig immers niet, maar stelt aanvullende 
eisen aan het ruimtelijk besluit waarmee die verandering wordt aangebracht.

Een voorbeeld van een voorwaardelijke eis kan worden gevonden in artikel 2.4.5 
van het Barro. Dat artikel bepaalt dat binnen het stroomvoerend deel van het rivier-
bed geen nieuwe niet-riviergebonden activiteiten mogen worden toegestaan, tenzij 
tegelijkertijd maatregelen worden genomen die per saldo meer ruimte voor de rivier 
opleveren. Die maatregelen moeten in het bestemmingsplan worden vastgelegd.

Een afwegingskader in een instructieregel schrijft voor hoe het bestuursorgaan dat 
het planologisch regime op een bepaalde wijze wil herzien de toelaatbaarheid van 
die herziening moet beoordelen en welke feiten en omstandigheden bij die beoor-
deling betrokken moeten worden. Dergelijke instructieregels stellen een indirecte 
eis aan de planologische regeling waarop zij betrekking hebben. Op zichzelf staan 
zij immers niet aan die regeling in de weg, mits de nieuwe bestemming of de 
nieuwe gebruiksregel gezien de concrete feiten en omstandigheden van het geval 
toelaatbaar is.

Het tweede lid van artikel 2.15.13 van het Barro bepaalt dat een bestemmingsplan dat 
betrekking heeft op gronden buiten de Waddenzee nieuwe opsporing of winning van 
gas onder de Waddenzee mogelijk kan maken. Dat mag echter alleen als er weten-
schappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen 
zijn voor de natuur- en landschapswaarden van de Waddenzee en de benodigde bouw-
werken zorgvuldig worden ingepast in het landschap ter bescherming van de unieke 
openheid daarvan.

Eisen aan de toelichting of de motivering (kortweg: motiveringseisen) hebben 
geen betrekking op de inhoud van het planologische besluit, maar op de daaraan 
ten grondslag gelegde onderbouwing. Het zijn indirecte eisen omdat zij uitsluitend 
voorschrijven hoe de belangenafweging moet worden verricht bij het nemen van 
een planologisch besluit.3 Zij leggen niet vast wat het resultaat van die afweging 
moet zijn. 

2 Het idee achter voorwaardelijke eisen in instructieregels is in zekere zin vergelijkbaar 
met voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplanregels. Nijmeijer 2006, par. 3 
definieert dergelijke verplichtingen als ‘een voorschrift in het bestemmingsplan dat de 
grondgebruiker pas verplicht tot het uitvoeren van hetgeen in het bestemmingsplan is 
bepaald, op het moment dat de grondgebruiker op eigen initiatief een door het bestem-
mingsplan toegestane wijziging in de bestaande gebruiksvorm aanbrengt’. Zie ook 
Van Buuren & Nijmeijer 2010, p. 422.

3 Hierover uitgebreid: par. 4.2.
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Motiveringseisen komen in provinciale verordeningen veel voor. Artikel 4.1, eer-
ste lid, van de Wro biedt een uitdrukkelijke grondslag om dergelijke eisen te stel-
len. In artikel 4.3, eerste lid, van de Wro ontbreekt die grondslag. Toch worden ook 
op nationaal niveau eisen gesteld aan de onderbouwing van ruimtelijke besluiten. 
Die eisen zijn echter gebaseerd op artikel 3.37 Wro en dienovereenkomstig opge-
nomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).4 
Eisen aan de toelichting of de motivering worden vaak gecombineerd met een 
directe eis aan het planologisch regime of met een afwegingskader. In de onder-
bouwing van het planologische besluit moet dan verantwoord worden dat aan een 
(kwalitatieve) eis is voldaan, of dat het afwegingskader is doorlopen en wat de 
resultaten van de gemaakte afweging zijn. Ze worden ook veel gebruikt in verband 
met de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden van een instructieregel 
af te wijken. Er zijn echter ook op zichzelf staande motiveringseisen te vinden.

2.1.2. Eisen met en zonder corrigerende werking

Instructieregels kunnen ook van elkaar onderscheiden worden aan de hand van de 
vraag of zij wel of niet een corrigerende werking hebben. Instructieregels hebben 
in beginsel een corrigerende werking, omdat zij van rechtswege een actieve ver-
plichting in het leven roepen voor de gemeenteraad om het geldende planologisch 
regime met de gestelde eisen in overeenstemming te brengen. Het kan echter zijn 
dat de regel een eerbiedigende werking heeft. De eisen die in de instructieregel 
worden gesteld, zijn dan niet van toepassing op bepaalde gebruiksmogelijkheden 
die reeds bestonden op het moment dat die regel in werking trad. Een dergelijke 
regel verplicht de gemeenteraad er niet in alle gevallen toe om bestaande bestem-
mingsplannen te herzien, en heeft dus een beperkte of helemaal geen corrigerende 
werking. De regel fungeert dan uitsluitend als een passieve voorwaarde bij de 
ruimtelijke besluitvorming. Een lager bestuursorgaan moet de regel pas in acht ne-
men op het moment dat dit orgaan er uit eigen beweging toe overgaat om de wijzi-
ging in het planologisch regime aan te brengen waar die regel betrekking op heeft.
De corrigerende werking van instructieregels vindt zijn grondslag in de actieve 
(‘implementatie’)verplichting die is neergelegd in het tweede lid van respectieve-
lijk de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro. Daarin is voorgeschreven dat de gemeente-
raad binnen de termijn van in beginsel één jaar na inwerkingtreding van de regels 
een bestemmingsplan of een beheersverordening vaststelt met inachtneming van 
die regels. De corrigerende werking van een instructieregel kan worden beperkt 
door artikel 4.1, tweede lid, of artikel 4.3, tweede lid geheel of gedeeltelijk buiten 
toepassing te verklaren op de eisen die in de regel worden gesteld.5 De vraag of, en 
zo ja in hoeverre het geldende planologisch regime met een instructieregel in over-
eenstemming moeten worden gebracht, is dus afhankelijk van de strekking van de 
regel in kwestie. Door die regel verschillend te formuleren, kan worden gevarieerd 

4 Zie hierover eveneens par. 4.2.
5 De nu volgende tekst is vrijwel geheel ontleend aan Korsse & Widdershoven 2013, 

p. 19-21.
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in de mate waarin een regel daadwerkelijk moet worden ‘geïmplementeerd’. Ik zal 
dit illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden.

Een voorbeeld van een regel met een volledige corrigerende werking is te vinden 
in artikel 6.3, tweede lid, onder b, van de Verordening ruimte 2014 van de provin-
cie Noord-Brabant:

‘Een bestemmingsplan (...) bepaalt voor een bestaande veehouderij dat (…) binnen 
gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van die-
ren, met uitzondering van volière- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste 
twee bouwlagen gebruikt mogen worden (...).’

Deze instructieregel schrijft zonder meer voor dat geldende bestemmingsplannen 
die het toestaan om dieren te houden op meer dan één, respectievelijk twee bouw-
lagen aangepast moeten worden. Er bestaat dus een implementatieverplichting, 
ongeacht het feitelijke (legale) gebruik dat ten tijde van de inwerkingtreding van 
de regel plaatsvindt. In de regel wordt immers geen uitzondering gemaakt voor 
situaties waarin het planologisch regime zoals dat geldt ten tijde van de inwer-
kingtreding van de regel ruimere mogelijkheden biedt, en die mogelijkheden ook 
reeds worden benut door de veehouder in kwestie. Regels als deze kunnen dus 
tot gevolg hebben dat de planologische basis onder het bestaande ruimtegebruik 
wordt geschrapt en dit gebruik onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan 
moet worden gebracht. 
Het komt echter veel voor dat uit de amvb of de verordening blijkt dat de im-
plementatieverplichting gedeeltelijk of zelfs geheel niet van toepassing is op de 
eisen die in de instructieregel zijn gesteld. Van een gedeeltelijke toepasselijkheid 
is sprake als wordt bepaald dat de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden waarop 
die regel van toepassing is enkel uit het bestaande planologisch regime moeten 
worden geschrapt voor zover die mogelijkheden nog niet worden benut. Voor zo-
ver bestaande mogelijkheden al wel zijn gerealiseerd, staat een dergelijke instruc-
tieregel er niet aan in de weg dat zij in een opvolgend bestemmingsplan worden 
overgenomen. De instructieregel verplicht er dus niet toe die mogelijkheden onder 
het overgangsrecht te brengen. Het komt voor dat deze eerbiedigende werking 
uitdrukkelijk in een regel is geformuleerd, maar vaker ligt zij impliciet in de for-
mulering van de regels besloten.

Ter illustratie kan worden gewezen op artikel 4.9 van de Omgevingsverordening 2009 
van de provincie Groningen, waarin het in beginsel verboden is om in een bestem-
mingsplan te voorzien in ‘de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en uitbreiding 
van bestaande bedrijventerreinen’. Deze formulering maakt duidelijk dat het verbod 
(logischerwijs) geen betrekking heeft op situaties waarin het bedrijventerrein al ge-
bouwd was op het moment dat de regel in werking trad. Zo’n bedrijventerrein bestond 
immers al en kan daarom niet worden aangemerkt als een nieuwe ontwikkeling of een 
uitbreiding. De eerbiedigende werking van de instructieregel volgt dus uit de tekst 
van de bepaling. 
Uitdrukkelijker is artikel 2.6.9 van het Barro. Om een goede werking van radarsta-
tions te waarborgen, wordt in dat artikel bepaald dat in bestemmingsplannen voor de 
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gronden rondom die stations geen hoge bouwwerken mogen worden toegestaan. Op 
grond van het derde lid zijn de maximale bouwhoogten vastgesteld in een ministeriële 
regeling. In het zevende lid is vervolgens bepaald: ‘De regels bedoeld in het derde (...) 
lid zijn niet van toepassing op bouwwerken [lees: de planologische grondslag voor 
bouwwerken – DK] (...) die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit reeds 
in het radarverstoringsgebied (...) aanwezig waren.’
In provinciale verordeningen komen ook algemene bepalingen voor, waarin de in-
structieregels buiten toepassing worden verklaard op reeds benutte mogelijkheden in 
vigerende bestemmingsplannen. Een voorbeeld daarvan is te vinden in artikel 4.50, 
in samenhang met artikel 4.1 van de Omgevingsverordening 2009 van de provincie 
Groningen. ‘Bestaande bebouwing’ wordt daar gedefinieerd als ‘bebouwing die op 
het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouw- of omgevingsvergunning (...)’, 
‘bestaand gebruik’ als ‘gebruik van grond en bebouwing dat op het tijdstip van deze 
verordening bestond (...)’. Vervolgens bepaalt artikel 4.50, tweede lid: ‘De verplich-
ting tot aanpassing van bestemmingsplannen is niet van toepassing op bestaande be-
bouwing en bestaand gebruik [lees: de planologische regeling die de grondslag vormt 
voor bestaande bebouwing en bestaand gebruik – DK].’

De implementatieverplichting wordt volledig buiten toepassing verklaard als uit 
de amvb of de verordening blijkt dat de instructieregel de gemeenteraad er niet toe 
verplicht het geldende planologisch regime te herzien. Zo’n regel heeft geen cor-
rigerende werking. De regel is uitsluitend van toepassing op ruimtelijke besluiten 
die na zijn inwerkingtreding genomen worden en waarmee een lager bestuursor-
gaan uit eigen beweging voorziet in een nog niet bestaande ruimtelijke ontwikke-
lingsmogelijkheid. De regel fungeert dus enkel als een (passieve) begrenzing van 
de ruimtelijke besluitvorming.

Zo is een groot deel van de instructieregels in het Barro alleen van toepassing op nieu-
we planologische besluiten die nieuwe mogelijkheden bieden voor het ruimtegebruik 
waarop de regel betrekking heeft. De nota van toelichting spreekt van ‘nieuw-nieuw-
bepalingen’.6 Een voorbeeld kan worden gevonden in artikel 2.3.2 van het Barro: ‘In 
een bestemmingsplan dat een wijziging inhoudt ten opzichte van het daaraan vooraf-
gaande bestemmingsplan worden geen activiteiten mogelijk gemaakt die een belem-
mering vormen voor het uitzicht op de vrije horizon vanaf de gemiddelde hoogwater-
lijn met de blik op zee’ (cursivering toegevoegd). In de provinciale verordening zijn 
ook voorbeelden te vinden van algemene bepalingen, waarin de implementatiever-
plichting voor alle in de verordening vervatte instructieregels buiten toepassing wordt 
verklaard. Een voorbeeld daarvan is artikel 11.2.2 van Verordening Romte Fryslân 
2014: ‘De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op bouw- en 
gebruiksmogelijkheden die bij recht of ontheffingsbevoegdheid zijn opgenomen in 
een ruimtelijk plan dat voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening in 
werking is getreden en onherroepelijk is (...).’

6 Stb. 2011, 391, p. 35.
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2.1.3. Bepalingen over het toepassingsbereik van instructieregels

Tot slot moet een onderscheid worden gemaakt tussen instructieregels zelf en re-
gels die het toepassingsbereik van de instructieregels nader bepalen. Zonder uit-
puttend te willen zijn, noem ik hier gebiedsaanwijzingen, bestuursbevoegdheden, 
schakelbepalingen en getrapte instructieregels.

Gebiedsaanwijzingen komen in het Barro en de provinciale verordeningen veel 
voor. Zij zijn gebaseerd op de mogelijkheid uit het eerste lid van de artikelen 4.1 
en 4.3 van de Wro om het toepassingsbereik van de instructieregel te beperken 
tot een daarbij aangegeven gedeelte van het grondgebied van de provincie of het 
Rijk. Van deze mogelijkheid wordt veel gebruikgemaakt. De gebieden waarop een 
specifieke regel van toepassing is, zijn over het algemeen concreet weergegeven 
op een kaart die bij de verordening of het besluit is gevoegd. Het is echter ook 
mogelijk om die gebieden kwalitatief te omschrijven, bijvoorbeeld in termen als 
‘stedelijk gebied’ of ‘gronden met een agrarische bestemming’. 

In het voorgaande zijn reeds de bodembeschermingsgebieden genoemd, die bij het 
Barro zijn aangewezen in verband met het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. 
In verband met dat project zijn ook landaanwinningsgebieden, duincompensatiege-
bieden en natuur- en recreatiegebieden aangewezen in respectievelijk artikel 2.2.1, ar-
tikel 2.2.4 en artikel 2.2.7 van het besluit. Alle gebieden zijn gezamenlijk verbeeld op 
één kaart, die als bijlage bij het besluit is gevoegd. Een ander veel voorkomend voor-
beeld is de aanwijzing van gebieden die behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur. 
De instructieregels roepen voor die gebieden een beschermingsregime in het leven dat 
er op is gericht ruimtelijke ontwikkelingen te voorkomen die de wezenlijke kenmer-
ken en waarden van de natuurgebieden aantasten.

Met enige regelmaat komt het voor dat in een instructieregel een bestuursbevoegd-
heid wordt toegekend aan de minister of aan gedeputeerde staten. Het kan daarbij 
gaan om de gedelegeerde bevoegdheid om nadere regels te stellen, maar ook om 
een geattribueerde bestuursbevoegdheid.7 

In artikel 2.6.5, tweede lid en 2.6.9, zesde lid, van het Barro vindt delegatie plaats. Op 
grond van het eerste artikel wordt de Minister van Infrastructuur en Milieu opgedra-
gen om bij ministeriële regeling veiligheidszones aan te wijzen rondom munitieop-
slagplaatsen. In artikel 2.6.9, zesde lid wordt de minister de bevoegdheid toegekend 
om regels te stellen met betrekking tot de beoordeling van de veiligheidssituatie en 
het risico van voorgenomen activiteiten in de aangewezen veiligheidszones. Artikel 
2.5.10, derde lid, van het Barro biedt een voorbeeld van attributie. Hoewel het in 
beginsel verboden wordt om een aan de Waddenzee gelegen haven in zeewaartse rich-
ting uit te breiden, kan de Minister van Infrastructuur en Milieu op verzoek van het 
college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen van dit verbod af te 
wijken ten behoeve van de haven in de gemeente Harlingen.

7 Zie hierover nader hoofdstuk 5.
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In schakelbepalingen worden instructieregels over de inhoud van bestemmings-
plannen van overeenkomstige toepassing verklaard op andere typen ruimtelijke 
besluiten. Een voorbeeld daarvan is een bepaling waarin wordt verduidelijkt dat 
bij de toepassing van de instructieregels onder ‘bestemmingsplan’ mede moet 
worden verstaan een beheersverordening, een omgevingsvergunning voor strijdig 
planologisch gebruik, een wijzigingsplan en een uitwerkingsplan. Daarnaast ko-
men bepalingen voor waarin is bepaald in hoeverre de instructieregels ook in acht 
moeten worden genomen door de bestuursorganen op het overheidsniveau waarop 
die regels zijn vastgesteld. 

Zie bijvoorbeeld artikel 1.1, tweede lid, van het Barro: ‘In dit besluit en de daarop 
berustende bepalingen wordt onder bestemmingsplan mede verstaan: a. wijzigings- of 
uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de wet; b. inpas-
singsplan als bedoeld in artikel 3.26 van de wet; c. beheersverordening als bedoeld in 
artikel 3.38 van de wet; d. projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de 
Crisis- en herstelwet.’8 In artikel 1.2, eerste lid, onder a, van het Barro wordt de reik-
wijdte van de instructieregels buiten toepassing verklaard op omgevingsvergunningen 
om af te wijken van het bestemmingsplan die worden verleend door de minister.9

Tot slot komen in het Barro nog getrapte instructieregels voor. Dat zijn regels die 
niet tot de gemeenteraad zijn gericht, maar tot provinciale staten. Getrapte instruc-
tieregels dragen provinciale staten op om de desbetreffende regel uit te werken. 
Zodoende vorderen zij medebewind van het provinciebestuur. Dat bestuur wordt 
immers verplicht een regeling vast te stellen over de inhoud van bestemmings-
plannen.10 Deze regels hebben sinds 1 oktober 2012 een uitdrukkelijke wettelijke 
grondslag in artikel 4.3, eerste lid, van de Wro.

In het Barro is een getrapte regel terug te vinden met betrekking tot erfgoederen met 
uitzonderlijke universele waarden. Die erfgoederen zijn in de amvb aangewezen. Het 
gaat bijvoorbeeld om de Stelling van Amsterdam. In een bijlage bij het besluit zijn 
de kernwaarden van de erfgoederen in hoofdlijnen beschreven. In artikel 2.13.4 van 
het Barro wordt het provinciebestuur de opdracht gegeven om deze kernwaarden te 
beschermen binnen het ruimtelijk spoor. Bij provinciale verordening moeten regels 
worden gesteld die waarborgen dat de kernkwaliteiten van deze gebieden worden 
behouden of versterkt.

8 Mijns inziens voegen bepalingen als deze inhoudelijk niets toe, omdat instructieregels 
reeds van rechtswege op deze typen besluiten van toepassing zijn. Zie daarover par. 
2.4.1.

9 Deze bepaling gaat voorbij aan art. 4.3 lid 1 Wro, waarin instructieregels van toepas-
sing worden verklaard op dergelijke vergunningen, ongeacht het feit welk bestuursor-
gaan moet worden aangemerkt als bevoegd gezag. Zie hierover eveneens par. 2.4.1.

10 Vgl. art. 124 lid 2 Grondwet.
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2.2.  DE KADERSTELLENDE FUNCTIE VAN 
INSTRUCTIEREGELS

In deze paragraaf wordt beschreven welke functie instructieregels vervullen bin-
nen het stelsel van ruimtelijke normstelling op grond van de Wro. Dat gebeurt aan 
de hand van het idee achter de regelgevende bevoegdheid dat naar voren komt in 
de parlementaire stukken (paragraaf 2.2.1). De door de wetgever beoogde functie 
van instructieregels is van belang als vertrekpunt voor een kritische beschouwing 
van de regelgevende bevoegdheid en het gebruik daarvan. Er kan niet blind geva-
ren worden op de wettekst zelf, en evenmin op losse passages uit de parlementaire 
geschiedenis. De wetgever is namelijk steeds zoekende geweest naar de beste ma-
nier om het concept van instructieregels juridisch vorm te geven. Dat blijkt duide-
lijk uit de stormachtige ontwikkeling die de regelgevende bevoegdheid in de Wro 
heeft doorgemaakt (paragraaf 2.2.2).

2.2.1. De functie van instructieregels volgens de wetgever

Uit de parlementaire geschiedenis van de Wro komt naar voren dat instructieregels 
een kaderstellende functie hebben die is gericht op beleidsdoorwerking.11 Uit het 
volgende citaat uit de memorie van toelichting blijkt wat onder dat concept moet 
worden verstaan:

‘Het gebruik van deze bevoegdheid is met name aangewezen als de gemeentelijke 
beleidsruimte voor de vaststelling van de inhoud of de inrichting van bestemmings-
plannen, al dan niet voorwaardelijk, naar het oordeel van het Rijk of een provincie 
moet worden genormeerd of ingeperkt. Het opnemen van ruimtelijke kwaliteitseisen 
of randvoorwaarden voor de ruimtelijke besluitvorming in een algemene maatregel 
van bestuur of een provinciale verordening zal aan de betrokken regionale en lokale 
overheden en aan de burgers duidelijkheid – en dus ook rechtszekerheid – verschaffen 
over de mate waarin en de wijze waarop die overheden gehouden zijn de op hoger 
niveau vastgestelde beleidsdoelstellingen te realiseren.’12

Met beleidsdoorwerking bedoel ik dat een lager bestuursorgaan het beleid van 
de hogere overheid volgt bij het nemen van ruimtelijke besluiten. In paragraaf 
3.2.2 ga ik hier nader op in. Onder kaderstelling versta ik het begrenzen van de 
beslissingsvrijheid van lagere bestuursorganen bij het nemen van ruimtelijke be-
sluiten door middel van juridisch bindende eisen aan de inhoud van die besluiten. 
De eisen maken duidelijk wanneer een gebruiksmogelijkheid uit het planologisch 
regime in overeenstemming is met het provinciale of nationale beleid ten aanzien 

11 Het woord ‘kader’ valt in de parlementaire stukken regelmatig in verband met al-
gemene regels. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2000/01, 27029, nr. 2, p. 17; 
Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. A, p. 5; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, 
p. 49; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 7, p. 16; Kamerstukken II 2004/05, 28916, 
nr. 12, p. 33; Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 14, p. 22; Kamerstukken I 2005/06, 
28916, nr. C, p. 13 en Kamerstukken I 2007/08, 30938, nr. C, p. 2.

12 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 41.
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van een goede ruimtelijke ordening.13 De kaders kunnen zijn vastgelegd in instruc-
tieregels, maar het stelsel van de Wro biedt hier ook andere mogelijkheden voor.14

Kaderstelling werkt twee kanten op. Enerzijds wordt daarmee bereikt dat alleen 
ruimtelijke besluiten kunnen worden genomen die in overeenstemming zijn met 
het ruimtelijk beleid van de hogere overheid. Op die manier wordt verzekerd dat het 
planologisch regime alleen ruimtegebruik toestaat dat volgens die hogere overheid 
in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Kaderstelling is voor 
de hogere overheden dus een waarborg voor beleidsdoorwerking.15 Anderzijds 
verschaft kaderstelling de lagere overheid rechtszekerheid over de vraag in welke 
gevallen een ruimtelijk besluit aan het beleid van de hogere overheden voldoet.16 
De kaders vormen het vertrekpunt voor een beoordeling door de hogere bestuurs-
organen van de inhoud van de ruimtelijke besluitvorming op de lagere overheids-
niveaus.17 Een lager bestuursorgaan moet voldoen aan de juridisch bindende eisen 
die aan zijn ruimtelijke besluiten zijn gesteld, maar heeft voor het overige de vrij-
heid om het planologisch regime af te stemmen op zijn eigen ruimtelijk beleid en 
kan zelfstandig beoordelen wat een goede ruimtelijke ordening in het concrete 
geval vereist.18 Kortom, lagere bestuursorganen mogen de grenzen die zijn gesteld 
aan de inhoud van het planologisch regime bij hun ruimtelijke besluitvorming niet 
overschrijden, maar binnen die grenzen kunnen zij dat regime in beginsel naar 
eigen inzicht vormgeven.

2.2.2. Een stormachtig wetgevingsproces

De juridische vormgeving van het idee achter instructieregels is een hele opgave 
gebleken. De regelgevende bevoegdheid heeft een ingrijpende ontwikkeling door-
gemaakt. Die ontwikkeling is niet ten einde gekomen met de inwerkingtreding 

13 De discussienota spreekt van juridisch bindende onderdelen van het bovengemeente-
lijk beleid, zie Kamerstukken II 2001/01, 27029, nr. 2, p. 4-5 en p. 25-26, de memo-
rie van toelichting van (kwaliteits)eisen aan de inhoud van bestemmingsplannen, zie 
Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 41 en p. 49. Zie in laatstgenoemde zin ook 
VROM 2001, MvT, p. 94-95. In Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. A, p. 16 wordt 
een vergelijking getrokken met milieukwaliteitseisen. In Kamerstukken II 2004/05, 
28916, nr. 12, p. 11 wordt gesproken van een ‘stelsel van algemene wettelijke normen 
waaraan de besluitvorming van andere overheden moet voldoen’.

14 Het kan bijvoorbeeld ook gebeuren in een aanwijzing op grond van de art. 4.2 en 4.4 
Wro.

15 Illustratief in dit verband is het feit dat de regelgevende bevoegdheid in de toetsversie 
van de Omgevingswet is terug te vinden in par. 2.2.2, getiteld: ‘Doorwerking van 
beleid door instructieregels’.

16 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 41; Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 12, 
p. 23.

17 VROM 2001, MvT, p. 37; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. A, p. 5.
18 Kamerstukken II, 2002/03, 28916, nr. A, p. 19; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, 

p. 13; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 7, p. 26; Kamerstukken II 2004/05, 28916, 
nr. 12, p. 33.
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van de Wro, maar is nog steeds gaande.19 De steeds veranderende wettekst zorgt 
er voor dat de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro geen stabiel vertrekpunt vormen 
voor een nadere analyse van de regelgevende bevoegdheid en de mogelijke in-
houd van instructieregels. Ook losse passages uit de parlementaire stukken moeten 
met enige voorzichtigheid benaderd worden. Het kan namelijk best zo zijn dat de 
commentaren, standpunten en argumenten in de ene passage op een andere plaats 
worden genuanceerd, of zelfs worden tegengesproken. Kortom, de steeds verder-
gaande ontwikkeling maakt duidelijk dat op voorhand geen vastomlijnd idee heeft 
bestaan over de juridische uitwerking van de kaderstellende functie van instructie-
regels. Dat is een belangrijke reden om zowel de wettekst zelf als de parlementaire 
stukken steeds kritisch te benaderen.
Om dit stormachtige wetgevingsproces te illustreren, wil ik in deze paragraaf 
– zonder de intentie om volledig te zijn – een viertal belangrijke ontwikkelingen 
ten aanzien van de regelgevende bevoegdheid beschrijven. Zij markeren belang-
rijke keerpunten bij de juridische invulling van het instrument, die ook van belang 
zijn voor de onderwerpen die in de volgende hoofdstukken behandeld worden. 
Het gaat achtereenvolgens om de steeds ruimere reikwijdte van instructieregels, 
de keuze om afstand te nemen van de figuur van de concrete beleidsbeslissing, het 
schrappen van het idee om instructieregels te laten fungeren als toetsingsgrond 
voor vergunningaanvragen, en de toevoeging van de mogelijkheid om bevoegd-
heden toe te kennen waarmee ontheffing van een instructieregel kan worden ver-
leend.

In de eerste plaats hebben instructieregels in de loop van de tijd een steeds rui-
mere reikwijdte gekregen, doordat steeds meer typen ruimtelijke besluiten onder 
het toepassingsbereik van de regels zijn gebracht. Dat houdt mede verband met 
de introductie van die figuren in het wetsontwerp van de Wro. Het gaat achter-
eenvolgens om projectbesluiten,20 beheersverordeningen21 en, wat de nationale 
instructieregels betreft, provinciale inpassingsplannen22 en de provinciale veror-
deningen.23 Met de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet (Chw) zijn de 
regels bovendien van toepassing verklaard op projectuitvoeringsbesluiten waar-
mee wordt afgeweken van het bestemmingsplan.24 Ook is aan artikel 4.1, eerste 
lid, van de Wro toegevoegd dat regels kunnen worden gesteld omtrent de inhoud 
van de toelichting of de onderbouwing van gemeentelijke ruimtelijke besluiten.25

Een tweede belangrijke verandering is dat gedurende het wetgevingsproces afstand 
is genomen van de figuur van de concrete beleidsbeslissing zoals die bestond onder 

19 Bijvoorbeeld in het kader van het wetsvoorstel Omgevingswet.
20 Thans: omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Zie 

Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 15, onderdeel I en J.
21 Kamerstukken II 2005/06, 28916, nr. 26, onderdeel VI en VII.
22 Kamerstukken II 2005/06, 28916, nr. 28, onderdeel XV.
23 Stb. 2012, 306.
24 Art. 2.12 jo. 2.10 lid 5 Chw jo. art. 4.1 lid 1 en 4.3 lid 1 Wro.
25 Kamerstukken II 2007/08, 30938, nr. 12, onderdeel A.
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de WRO. Een vergelijking tussen instructieregels en concrete  beleidsbeslissingen 
ligt op het eerste gezicht voor de hand. Net als een instructieregel was een concrete 
beleidsbeslissing een juridisch bindend onderdeel van het bovengemeentelijk be-
leid. De gemeenteraad moest de concrete beleidsbeslissingen in acht nemen bij het 
vaststellen van een bestemmingsplan. In de discussienota is dan ook opgemerkt 
dat de fundamentele herziening zal voortborduren op de figuur van de concrete 
beleidsbeslissing zoals die per 3 april 2000 in de WRO is opgenomen.26 

Aan concrete beleidsbeslissingen werden in de jurisprudentie echter strikte con-
creetheidseisen gesteld die niet goed aansluiten bij de figuur van de algemene 
regels zoals die is omschreven in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp 
van de Wro.27 Volgens de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State konden onderdelen van een streekplan of een planologische 
kernbeslissing enkel worden aangemerkt als een concrete beleidsbeslissing als die 
onderdelen een ‘bestemmingsplanvervangend karakter’ hadden. Of dat het geval 
was, bepaalde zij aan de hand van een drieledig criterium. Allereerst moest het 
onderdeel een definitieve eindbeslissing bevatten, en dus niet slechts een voor-
nemen of een principebeslissing. Dat hield in dat bij de vaststelling van het be-
stemmingsplan waarin het onderdeel werd verwerkt geen vervolgbesluitvorming 
nodig mocht zijn. In de tweede plaats moest de plaats of het gebied waarop het 
beleidsonderdeel betrekking had voldoende concreet zijn aangegeven. Dat laatste 
gold, tot slot, ook voor het beoogde project of de beoogde ruimtelijke ingreep.28 
Dit drieledige criterium had gevolgen voor de mate van detail van de motivering 
van een concrete beleidsbeslissing en de zorgvuldigheid waarmee een dergelijk 
besluit moest worden voorbereid. Dat de motivering van concrete beleidsbeslis-
singen zeer gedetailleerd moest zijn, bleek uit de jurisprudentie met betrekking 
tot de ‘bebouwingscontouren’. Met die contouren werden in het streekplan de 
grenzen aangegeven waarbuiten geen verdere woningbouw mocht plaatsvinden. 
De bebouwingscontouren werden in de jurisprudentie consequent aangemerkt 
als concrete beleidsbeslissingen. Zij werden door de Afdeling echter uitsluitend 
rechtmatig geacht als de vastlegging van de contour op perceelsniveau was ge-
motiveerd. Wat betreft de zorgvuldige voorbereiding van concrete beleidsbeslis-
singen was van belang dat moest worden onderzocht of het desbetreffende besluit 

26 Kamerstukken II 1999/2000, 27029, nr. 2, p. 25.
27 Deze concreetheidseisen waren oorspronkelijk criteria aan de hand waarvan de 

Afdeling bestuursrechtspraak bepaalde of een onderdeel uit een streekplan of een pla-
nologische kernbeslissing moest worden aangemerkt als een besluit waartegen rechts-
bescherming openstond. Nadat per 3 april 2000 in de WRO werd bepaald dat alleen 
sprake kan zijn van zo’n besluit (inmiddels aangeduid als een concrete beleidsbeslis-
sing) als provinciale staten of de regering het onderdeel uitdrukkelijk als zodanig 
hebben aangewezen, ging de Afdeling de criteria echter gebruiken als rechtmatig-
heidseisen aan dergelijke besluitonderdelen. Zie over het ontstaan en de codificering 
van de figuur van de concrete beleidsbeslissing De Gier 2002a, p. 158-159, alsmede 
Van Buuren e.a. 2006, p. 330-338.

28 Zie over deze criteria De Gier 2002a, p. 158-159; Robbe 2000, p. 92-93 en Van 
Buuren e.a. 2006, p. 332, alle met uitgebreide jurisprudentieverwijzingen.
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(economisch) uitvoerbaar was. Deze laatste eis kwam overeen met de vereiste 
uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen.29

De reden voor deze strikte concreetheidsvereisten moet worden gezocht in de ma-
nier waarop de rechtsbescherming tegen besluitonderdelen van het streekplan of 
de planologische kernbeslissing in de WRO geregeld was. Meer specifiek ging 
het om artikel 24 van de WRO, waarin was bepaald dat geen beroep openstaat 
tegen het bestemmingsplan voor zover dat plan zijn grondslag vindt in een con-
crete beleidsbeslissing. Dit om een dubbele rechtsgang te voorkomen. Dit leidde 
evenwel als vanzelf tot de gedachte dat het besluitonderdeel uit het streekplan 
dermate concreet moest zijn dat dit in de bestemmingsplanprocedure niet verder 
hoefde te worden uitgewerkt. Anders zou een gat in de rechtsbescherming van de 
grondgebruiker ontstaan, omdat deze noch in beroep tegen het streekplan, noch in 
de bestemmingsplanprocedure kon opkomen tegen de uitgewerkte aspecten van 
de desbetreffende bestemmingsplanregeling. Artikel 24 van de WRO impliceerde 
dus dat concrete beleidsbeslissingen min of meer kant-en-klare bestemmingsplan-
onderdelen waren, die een-op-een in het bestemmingsplan konden en ook moesten 
worden opgenomen.30 

Het bestemmingsplanvervangend karakter van concrete beleidsbeslissingen staat 
haaks op de kaderstellende functie die de wetgever aan instructieregels heeft toe-
gedacht. Wat instructieregels betreft wordt in de memorie van toelichting juist de 
verwachting uitgesproken dat zij veelal algemeen zullen zijn naar rechtssubject of 
naar gebied, alsmede naar tijd of naar rechtsfeit.31 Ook wordt benadrukt dat ade-
quate ruimte wordt gelaten aan decentrale overheden om rekening te kunnen hou-
den met lokale belangen, feiten en omstandigheden.32 Het algemene karakter van 
instructieregels is ook niet problematisch, omdat tegen instructieregels wél kan 
worden opgekomen in de bestemmingsplanprocedure. Sterker nog, tegen die re-
gels staat in het geheel geen zelfstandige rechtsbescherming open bij de bestuurs-
rechter. Het gaat immers om algemeen verbindende voorschriften, die ingevolge 
artikel 8:3, onder a, van de Awb zijn uitgesloten van beroep. Als instructieregels 
worden vergeleken met de figuur van de concrete beleidsbeslissing wordt daarom 
ten onrechte de suggestie gewekt dat die regels aan dezelfde strikte concreetheids-
vereisten moeten voldoen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vermeende overeenkomsten tussen de 
inhoud van instructieregels en van concrete beleidsbeslissingen gedurende het 
wetgevingsproces worden genuanceerd. Naar aanleiding van de vraag van de 
ChristenUnie in hoeverre de tekst van een algemene regel overeen zal komen met 
de tekst van concrete beleidsbeslissingen, antwoordt de staatssecretaris: 

‘Concrete beleidsbeslissingen komen in vele vormen voor. De jurisprudentie stelt aan 
een concrete beleidsbeslissing bepaalde eisen. Het instrument amvb dient te voldoen 

29 Zie over deze eisen De Gier 2002a, p. 162-163 en Van Buuren e.a. 2006, p. 332-333.
30 De Gier 2002a, p. 162-163.
31 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 43.
32 Kamerstukken II 2003/04, 28916, nr. 6, p. 6.
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aan de eisen die aan regelgeving worden gesteld. Deze eisen brengen met zich mee 
dat de op te nemen normen duidelijk, objectief en toetsbaar dienen te worden gefor-
muleerd, hetgeen als zodanig bepaalde beperkingen tot gevolg heeft. In hoeverre de 
tekst van een amvb [als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van de Wro – DK] (...) zal 
overeenkomen met de huidige concrete beleidsbeslissing, hangt af van de inhoud en 
het doel van de (...) concrete beleidsbeslissing enerzijds en de doelstelling van de 
amvb en het beleid waarop deze is gebaseerd anderzijds.’33

Ten derde kan worden gewezen op het schrappen van het voornemen om instruc-
tieregels te laten fungeren als toetsingsgrond voor aanleg-, sloop- en bouwvergun-
ningen. Dat idee bestond bij het indienen van het wetsvoorstel Wro bij de Tweede 
Kamer, maar is met de Invoeringswet Wro verlaten. Vanaf dat moment wordt ge-
regeld dat vergunningaanvragen moeten worden getoetst aan (rechtstreeks wer-
kende) algemene regels op grond van het derde lid. 

Het doel van de beoogde toetsingsfunctie van instructieregels was om de werking 
van de verordening of de amvb te waarborgen voorafgaand aan de implementatie 
van de regels in het planologisch regime.34 Met betrekking tot de – toenmalige – 
bouwvergunning zou hier een wijziging van artikel 44 van de Woningwet voor no-
dig zijn, die met de Invoeringswet Wro zou worden doorgevoerd.35 De weigerings-
gronden voor de aanleg- en de sloopvergunning waren in het wetsvoorstel van de 
Wro zelf neergelegd. Voor een aanlegvergunning luidde die bijvoorbeeld als volgt: 

‘De aanlegvergunning mag alleen en moet worden geweigerd indien: (…) het werk 
of de werkzaamheid in strijd is met de eisen, gesteld bij of krachtens een verordening 
als bedoeld in artikel 4.1 of bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 4.3.’36

Gedurende de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel stuitte het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) op een hiaat in de bescherming van de doelstel-
lingen van de instructieregels voorafgaand aan hun implementatie. In het wetsont-
werp werd namelijk niets bepaald over niet-vergunningplichtige veranderingen 
in het gebruik van de grond gedurende de implementatietermijn. Tot de inwer-
kingtreding van de verordening konden provinciale staten verbieden het gebruik 

33 Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 12, p. 23-24.
34 Zie Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 109-110: ‘De betrokken gemeenten 

dienen in beginsel binnen een jaar, tenzij de verordening hiervoor een andere termijn 
geeft, hun bestemmingsplannen aan te passen aan de verordening. De verordening 
werkt intussen rechtstreeks in die zin dat zij zolang de bestemmingsplannen nog niet 
zijn aangepast, een weigeringsgrond oplevert voor bouw-, aanleg- of sloopvergun-
ningen.’ Overigens is het in dit opzicht verwarrend dat op p. 49 van de memorie 
van toelichting wordt gesuggereerd dat instructieregels pas als toetsingsgrond gaan 
fungeren als de implementatietermijn verstreken is maar de regel niet of gebrekkig 
is geïmplementeerd in het bestemmingsplan. Zie voor commentaar hierop Nijmeijer 
2004, p. 399-400.

35 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 49.
36 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 2, art. 3.9 lid 1 aanhef en onder c.
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in enge zin van aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen.37 Maar na de 
inwerkingtreding van de instructieregels zou deze voorbereidingsbescherming ko-
men te vervallen. Niet-vergunningplichtige wijzigingen in het gebruik zouden dus 
gewoon plaats kunnen vinden tot het moment dat het planologisch regime met de 
regels in overeenstemming was gebracht. In de tussenliggende periode kon dus 
niet worden uitgesloten dat er een inbreuk kon worden gemaakt op provinciale 
belangen.38

Het door het IPO gesignaleerde gebrek werd ondervangen met de derde nota van 
wijziging die op 21 maart 2005 werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarmee 
werd een nieuw derde lid aan de artikelen 4.1 en 4.3 Wro toegevoegd, op grond 
waarvan in de verordening en de amvb regels kunnen worden gesteld ‘die nood-
zakelijk zijn om te voorkomen dat in de verordening begrepen gronden of bouw-
werken minder geschikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de ver-
ordening zolang geen bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid in werking is 
getreden’.39 Deze wijziging is als volgt toegelicht:

‘Bedoeld is met deze regels te voorkomen dat feitelijk gebruik van gronden of bouw-
werken dat op zichzelf nog geoorloofd is volgens het geldende bestemmingsplan of 
het daartoe behorende overgangsrecht, maar dat in feite haaks staat op de strekking 
van de verordening, tenminste niet wordt uitgebreid of geïntensiveerd.’40

De derde nota van wijziging liet het voornemen om instructieregels op grond van 
het eerste lid van de artikelen 4.1 en 4.3 Wro te laten fungeren als toetsingsgrond 
voor bouw-, aanleg- en sloopvergunningaanvragen vooralsnog onverlet. Er werd 
geen verandering aangebracht in de verwijzing naar de artikelen 4.1 en 4.3 Wro die 
bij de toetsingsgronden voor aanleg- en sloopvergunningen was terug te vinden.41 
In het wetsvoorstel Invoeringswet Wro dat op 24 januari 2007 werd aangebo-
den aan de Tweede Kamer was dat voornemen wel definitief van de baan. Daarin 
werd weliswaar voorzien in de aangekondigde weigeringsgrond voor aanvragen 
voor een bouwvergunning die in strijd zijn met een provinciale verordening of een 
amvb, maar die weigeringsgrond was beperkt tot strijd met de regels die op grond 

37 En wel door middel van een verklaring dat een verordening wordt voorbereid. Deze 
mogelijkheid is tegenwoordig terug te vinden in art. 4.1 lid 5 Wro.

38 IPO 2005, p. 18.
39 Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 11, onderdelen R en T.
40 Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 11, p. 10.
41 Een andere aanwijzing voor het feit dat het voornemen op dat moment nog niet is 

veranderd, kan worden gevonden in de volgende opmerking over algemene regels 
op grond van het eerste lid van de artikelen 4.1 en 4.3 Wro, die kort voor de zojuist 
aangehaalde passage in de toelichting bij de derde nota van wijziging kan worden 
teruggevonden: ‘Het is niet nodig om nader te regelen – want vanzelfsprekend – dat 
de algemene regels precies moeten aangeven welke invloed deze beogen te hebben 
voor bestaande en nog te verlenen vergunningen en ontheffingen.’ Kamerstukken II 
2004/05, 28916, nr. 11, p. 10.
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van het derde lid van de artikelen 4.1 en 4.3 Wro zijn vastgesteld.42 Ook de ver-
wijzing naar de artikelen 4.1 en 4.3 Wro in de weigeringsgronden voor aanleg- en 
sloopvergunningen werd dienovereenkomstig gespecificeerd.43

Het feit dat de wetgever plotseling van gedachte veranderd lijkt te zijn, kan worden 
teruggevoerd op het advies dat de Raad van State in het kader van de invoerings-
wet heeft opgesteld. De Afdeling advisering constateerde dat regels op grond van 
het eerste lid van de artikelen 4.1 en 4.3 Wro het karakter van instructies hebben, 
die nader moeten worden uitgewerkt in de planologische besluiten van de lagere 
overheden. Deze instructies zouden volgens de Afdeling daarom niet geschikt zijn 
als weigeringsgrond voor een aanleg-, sloop of bouwvergunning. Zij adviseerde 
dan ook de verwijzing naar de artikelen 4.1 en 4.3 Wro in de weigeringsgronden 
voor die vergunningen te beperken tot regels op grond van het derde lid. Dit advies 
is overgenomen door de minister. Die wekte daarbij de indruk dat de wetgever het 
nooit anders voor ogen heeft gehad.44

In de vierde plaats wil ik wijzen op de toevoeging van een wettelijke grondslag 
voor het toekennen van ontheffingsbevoegdheden. Deze grondslag is per 1 okto-
ber 2012 terug te vinden in de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro. 
Een ontheffingsbevoegdheid biedt gedeputeerde staten of de minister de moge-
lijkheid om toe te staan dat wordt afgeweken van een specifieke instructieregel. 
Omdat daarmee een mogelijkheid ontstaat voor een inhoudelijke controle op indi-
viduele ruimtelijke besluiten van de lagere overheden roepen deze bevoegdheden 
herinneringen op aan het preventieve toezicht uit de WRO dat met de inwerking-
treding van de Wro verdwenen is. Op zich is een beperkte vorm van preventief 
toezicht in het stelsel van de Wro niet vreemd. De suggestie daartoe werd gedaan 
in de discussienota. Daarin werd geopperd om het toezicht te behouden wat be-
treft de juridisch bindende onderdelen van het bovengemeentelijk beleid, maar dat 
toezicht op de overige onderdelen van de ruimtelijke plannen tot een minimum te 
beperken of zelfs achterwege te laten.45 
Toch keerde het preventieve toezicht niet terug in het uiteindelijke wetsontwerp. 
Tijdens de parlementaire behandeling werd de vraag gesteld of het niet verstandig 
was een vorm van toezicht te behouden. De CDA-fractie stelde voor een faculta-

42 De weigeringsgrond luidde als volgt: ‘[De reguliere bouwvergunning mag slechts en 
moet worden geweigerd, indien:] het bouwen in strijd is met de regels, gesteld bij of 
krachtens een verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimte-
lijke ordening of bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel 4.3, derde lid, van die wet.’ Kamerstukken II 2005/06, 30938, nr. 2, art. 8.17, 
 onderdeel D.

43 Zie Kamerstukken II 2005/06, 30938, nr. 2, onderdelen J en L.
44 Zie Kamerstukken II 2005/06, 30938, nr. 4, p. 3-4: ‘Immers niet het eerste lid, maar 

het derde lid van de artikelen 4.1 en 4.3 biedt de grondslag voor het opnemen van 
rechtstreeks jegens anderen dan de gemeente geldende regels die zich lenen (…) tot 
een weigeringsgrond.’

45 Kamerstukken II 2000/01, 27029, nr. 2, p. 25. Zie ook de tabel op p. 45, waar en-
kel wordt aangegeven dat alle vormen van toezicht op/toetsing van beleid waar geen 
 specifiek Rijks- of provinciaal belang in het geding is, kunnen verdwijnen.
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tieve provinciale goedkeuringsbevoegdheid in de wet op te nemen. Daarbij werd 
gedacht aan de mogelijkheid dat provincies in algemene regels konden bepalen dat 
het gemeentebestuur het bestemmingsplan onder strikte voorwaarden ter goedkeu-
ring moest voorleggen aan gedeputeerde staten. De maatregel mocht niet generiek 
gekozen worden. Deze voorgestelde vorm van facultatieve goedkeuring was vol-
gens de minister echter niet in overeenstemming met het stelsel van de Wro, en 
stuitte in dat opzicht op fundamentele bezwaren.46

Het IPO kwam vervolgens op het idee om de regelgevende bevoegdheid te gebrui-
ken voor de attributie van ontheffingsbevoegdheden aan gedeputeerde staten. Zo’n 
bevoegdheid werd gekoppeld aan een algemeen verbod om in het bestemmings-
plan een bepaalde vorm van ruimtegebruik toe te staan. Gedeputeerde staten kon-
den ontheffing van dat verbod verlenen, zodat in een individueel bestemmingsplan 
van het verbod kon worden afgeweken en bij uitzondering alsnog een mogelijk-
heid voor het desbetreffende ruimtegebruik kon worden geboden. De ontheffing 
kon alleen worden verleend als werd voldaan aan de voorwaarden die daar in de 
verordening aan werden gesteld. Volgens het IPO zou deze constructie kunnen 
worden gebaseerd op artikel 4.1 van het wetsontwerp, omdat het in algemene zin 
‘(zeer) gebruikelijk is om ook in een verordening flexibiliteit in te bouwen en de 
daarvoor in aanmerking komende bepalingen te voorzien van een vrijstellings- of 
ontheffingsbevoegdheid, voorzien van criteria.’47

De ontheffingsbevoegdheden van het IPO doen sterk denken aan het door de 
CDA-fractie naar voren gebrachte, maar door de minister van de hand gewezen 
idee voor een facultatieve goedkeuringsbevoegdheid. De vraag was dan ook of dit 
idee niet haaks stond op het stelsel van de Wro. De minister gaf de Eerste Kamer 
echter te kennen dat ontheffingsconstructies wél tot de mogelijkheden behoorden: 

‘De verordening zal derhalve duidelijkheid moeten bieden over de rechtspositie. In 
dat kader is het zeer wel denkbaar dat provinciale regels verbodsbepalingen gaan 
bevatten, die zoveel mogelijk eenduidig en stellig zijn. Tegelijk moet worden on-
derkend dat het onmogelijk zal zijn om in dergelijke bepalingen alle mogelijke ge-
vallen en uitzonderingen daarop op voorhand vast te leggen. De regionale en lokale 
verschillen zijn daarvoor eenvoudigweg te groot. Ware dat al mogelijk dan zouden 
dergelijke regels buitengewoon ingewikkeld en dus onleesbaar worden, wat eveneens 
spanning oproept op de punten van duidelijkheid en rechtszekerheid. Uit dien hoofde 
is het algemeen geaccepteerd dat aan een bestuursrechtelijke regeling waarin een ver-
bodsstelsel is opgenomen, een ontheffingenmogelijkheid wordt gekoppeld. Het wets-
voorstel verzet zich niet tegen een keuze voor een dergelijk stelsel in de provinciale 
verordening.’48 

De gedachtevorming over ontheffingsbevoegdheden in instructieregels nam een 
nieuwe wending toen na de inwerkingtreding van de Wro een grondslag voor de 
toekenning van dergelijke bevoegdheden werd opgenomen in het derde lid van 
de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro. Deze wetswijziging werd summier toegelicht:

46 Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 14, p. 21-22.
47 IPO 2005, p. 26-27.
48 Kamerstukken I 2005/06, 28916, nr. C, p. 15-16.
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‘In de Wro is niet met zoveel woorden geregeld dat van een provinciale verordening 
als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, onderscheidenlijk een algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, ontheffing kan worden verleend op dezelf-
de wijze als in artikel 3.6 is verwoord ten aanzien van de zogenaamde binnenplanse 
ontheffing. Van die mogelijkheid is vanaf het begin van het wetgevingsproces van de 
Wro echter wel impliciet uitgegaan. Om misverstanden te voorkomen is hierbij alsnog 
in een regeling ter zake voorzien.’49 

Mede in het licht van deze wijziging, die er op wees dat de wetgever uitsluitend 
afwijking van rechtstreeks werkende regels op grond van het derde lid van de 
artikelen 4.1 en 4.3 mogelijk had willen maken, nam de kritiek op het gebruik 
van ontheffingsbevoegdheden met betrekking tot instructieregels op grond van het 
eerste lid toe.50 Ook de Afdeling advies van de Raad van State nam het standpunt 
in dat artikel 4.3, eerste lid, van de Wro geen grondslag bood voor de toekenning 
van een ontheffingsbevoegdheid aan de minister.51 
De regering besloot daarop de Wro opnieuw te wijzigen, en daar een uitdruk-
kelijke grondslag voor het toekennen van zo’n ontheffingsbevoegdheid in op te 
nemen. Deze grondslag is tegenwoordig terug te vinden in de artikelen 4.1a en 
4.3a van de Wro. De regering kwam daarbij wel tot de conclusie dat een grote 
hoeveelheid gedetailleerde beperkingen in instructieregels, gecombineerd met een 
ruime mogelijkheid om een afwijking daarvan toe te staan, een doorkruising zou 
betekenen van het ruimtelijk sturingsstelsel zoals dat in de Wro was neergelegd. 
Daarmee zouden tal van nadere afwegingsmomenten in concrete gevallen ont-
staan. De grondslag voor het toekennen van ontheffingsbevoegdheden is daarom 
beperkt. Met dergelijke bevoegdheden mag alleen afwijking van instructieregels 
kunnen worden toegestaan in bijzondere situaties die bij het vaststellen van die 
regels niet zijn voorzien.52

2.3. DE RECHTSGEVOLGEN VAN INSTRUCTIEREGELS

Instructieregels moeten een kaderstellende functie vervullen. Dat houdt in dat de 
regels de discretionaire ruimte van lagere bestuursorganen op een zodanige manier 
moeten beperken, dat uitsluitend planologische besluiten genomen kunnen wor-
den waarin ruimtegebruik wordt toegestaan dat volgens de regelstellende overheid 
in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Het is geen eenvoudi-
ge opgave gebleken om het idee voor instructieregels juridisch vorm te geven. Er 
lijkt op voorhand geen vastomlijnd idee te hebben bestaan over de manier waarop 
dit moest gebeuren. De vele inhoudelijke veranderingen die de bevoegdheid heeft 
doorgemaakt roepen bovendien vragen op over de consistentie en de coherentie 
van de huidige wettekst. De tekst van de wet en de toelichtende stukken daarop 

49 Kamerstukken II 2008/09, 31750, nr. 8, toelichting bij onderdeel E, zevende en achtste 
lid.

50 Zie met name Teunissen 2009, p. 299-300 en Korsse & Moet 2010.
51 Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, nr. 16697, p. 162-163.
52 Kamerstukken 2010/11, 32821, nr. 3, p. 4.
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vormen daarom geen betrouwbaar vertrekpunt voor een nadere analyse van in-
structieregels. Voor een dergelijke analyse kan beter worden teruggevallen op de 
rechtsgevolgen die instructieregels in het leven roepen. Zij vormen immers de 
juridische kern van het instrument. De rechtsgevolgen van instructieregels kunnen 
worden omschreven als de preventieve werking (paragraaf 2.4.1) en de corrige-
rende werking (paragraaf 2.4.2). Ook de samenhang tussen beide rechtsgevolgen 
is voor de verdere beschouwing van instructieregels van belang (paragraaf 2.4.3).

2.3.1. Preventieve werking

Instructieregels hebben in de eerste plaats een preventieve werking. Die ontlenen 
zij aan het feit dat een lager bestuursorgaan de regels in acht moet nemen als het 
een ruimtelijk besluit wil nemen. Als het besluit niet voldoet aan de eisen die daar 
in de regels aan zijn gesteld, dan vertoont het een inhoudelijk gebrek. Op grond 
hiervan kan het besluit vernietigd worden, of, in het geval van een exceptieve 
toetsing door de bestuursrechter of een toetsing door de burgerlijke rechter, buiten 
toepassing worden gelaten of onverbindend worden verklaard.53 Door middel van 
de preventieve werking voorkomen instructieregels dat planologische besluiten 
worden genomen waarin ruimtegebruik wordt toegestaan dat volgens de regelstel-
lende overheid in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

De preventieve werking van instructieregels wordt niet uitdrukkelijk vermeld in 
de Wro. Het rechtsgevolg vloeit voort uit het algemene stelsel van normenhiërar-
chie, dat eigen is aan ons staatsbestel en inhoudt dat ‘“hogere” normen voorgaan 
op “lagere” normen, in de zin dat lagere normen de hogere normen in acht moeten 
nemen, en lagere normen in geval van een normenconflict in het algemeen hebben 
te wijken’.54 De provinciale verordening en de amvb bevatten inhoudelijke eisen 
die een hogere regeling vormen ten opzichte van ruimtelijk besluiten die op een 
lager overheidsniveau genomen worden. De ruimtelijke besluiten mogen daarom 
niet in strijd zijn met de eisen die daar in instructieregels aan zijn gesteld. 
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat de preventieve werking van instructie-
regels zijn oorsprong niet vindt in artikel 121 van de Gemeentewet en artikel 118 
van de Provinciewet. In de laatstgenoemde artikelen staat dat de gemeentelijke, 
respectievelijk de provinciale bevoegdheid tot het maken van verordeningen ten 
aanzien van een onderwerp waarin door een regeling van een hogere overheid 
is voorzien, gehandhaafd blijft, voor zover de verordeningen niet met die hoge-
re regeling in strijd zijn. Artikel 121 van de Gemeentewet en artikel 118 van de 
Provinciewet zijn niet van toepassing op de verhouding tussen een instructiere-
gel en een ruimtelijke besluit, omdat beide niet voorzien in hetzelfde onderwerp. 

53 In de memorie van toelichting wordt uitdrukkelijk op de mogelijkheid gewezen dat 
een onherroepelijk bestemmingsplan onverbindend kan worden verklaard als dat plan 
in strijd is met een instructieregel. Zie Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 49. 
Zie over deze exceptieve toetsing van bestemmingsplannen aan instructieregels nader 
hoofdstuk 7.

54 Bovend’Eert e.a. 2012, p. 339. 
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Instructieregels maken zelf immers geen onderdeel uit van het planologisch re-
gime. Zij stellen daar slechts eisen aan. Daarom voorzien instructieregels in een 
andere materie dan de ruimtelijke besluiten waarin het planologisch regime is 
neergelegd.55

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft uitdrukkelijk op de preventieve werking 
van instructieregels gewezen. Op grond daarvan onderscheidt zij die regels van 
bovengemeentelijke beleidsdocumenten: 

‘In de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) wordt, wat betreft de doorwerking van 
beleid van het Rijk en de provincie, onderscheid gemaakt tussen algemene regels als 
bedoeld in de artikelen 4.3 en 4.1 enerzijds en structuurvisies als bedoeld in de arti-
kelen 2.3 en 2.2 anderzijds. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld 
in artikel 3.1 van de Wro dient de raad de algemene regels als bedoeld in de artikelen 
4.3 en 4.1 in acht te nemen. (...) Bij de vaststelling van een bestemmingsplan is de 
raad echter niet gebonden aan beleid van het Rijk en de provincie dat is opgenomen in 
structuurvisies of in andere beleidsdocumenten. Wel dient de raad daarmee rekening 
te houden, hetgeen betekent dat dit beleid in de belangenafweging dient te worden 
betrokken.’56

Overigens baseert de Afdeling bestuursrechtspraak de preventieve werking van 
instructieregels op het tweede lid van respectievelijk de artikelen 4.1 en 4.3 van 
de Wro, en dus niet op het ongeschreven beginsel van de normenhiërarchie. De 
Afdeling verbindt daar verder geen bijzondere consequenties aan, en voor haar op-
vatting over de inhoud van de preventieve werking maakt de verwijzing naar het 
tweede lid dus geen verschil. Maar die verwijzing is mijns inziens niet nodig. Uit 
de eerste leden van de artikelen 4.1 en 4.3 blijkt al dat instructieregels algemeen 
verbindende voorschriften zijn, die als zodanig in acht moeten worden genomen.57 
Bovendien werkt de verwijzing naar het tweede lid misverstanden in de hand. 
Daarmee wordt namelijk gesuggereerd dat de reden dat instructieregels in acht 
moeten worden genomen, is gelegen in het feit dat er voor de gemeenteraad een 
actieve verplichting bestaat om het planologisch regime met die regels in overeen-
stemming te brengen. En dat kan weer leiden tot de conclusie dat de preventieve 
werking van instructieregels in bepaalde opzichten beperkt is.

Van dergelijke misverstanden zijn verschillende voorbeelden te geven. De Gier heeft 
onder verwijzing naar de implementatieverplichting betoogd dat een instructieregel 
altijd gericht moet zijn op het wijzigen van het geldende planologisch regime. Volgens 
hem mogen geen instructieregels worden vastgesteld die uitsluitend een preventieve 
werking hebben.58 Van der Perk lijkt het standpunt in te nemen dat instructieregels hun 
betekenis verliezen nadat de gemeenteraad aan de implementatieverplichting heeft 

55 Vgl. Teunissen 2009, p. 305. Overigens zijn art. 118 en art. 119 Provinciewet mijns 
inziens wel van toepassing op de verhouding tussen provinciale en nationale instructie-
regels.

56 ABRvS 27 oktober 2010, nr. 200909636/1/R3 (bestemmingsplan ‘Op den Berg’ 
Boxmeer), AB 2010, 335, m.nt. De Gier, r.o. 2.2.2. 

57 Zie ook par. 2.3.3.
58 Zie hierover nader par. 2.3.3.
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voldaan. Zij suggereert dat een instructieregel na de implementatie niet meer in acht 
hoeft te worden genomen bij het nemen van daaropvolgende ruimtelijke besluiten. 
Voor ‘een langdurige helderheid over de inzet van bevoegdheden en hetgeen van an-
dere overheden verwacht wordt’ kan volgens haar beter worden teruggevallen op be-
leidsregels voor de inzet van de reactieve aanwijzingsbevoegdheid.59 En de Afdeling 
bestuursrechtspraak heeft in een uitzonderlijke uitspraak wel eens geoordeeld dat de 
gemeenteraad gedurende de termijn die is gesteld krachtens artikel 4.1, tweede lid, 
van de Wro bij de vaststelling van een bestemmingsplan nog niet aan de instructie-
regel is gebonden, maar daarmee slechts rekening dient te houden.60 Al deze stand-
punten zijn naar mijn mening onjuist. Het feit dat een instructieregel door een lager 
bestuursorgaan in acht moet worden genomen bij het nemen van een ruimtelijk besluit 
staat los van de corrigerende werking die de regel in beginsel heeft op grond van de 
implementatieverplichting.

De preventieve werking is naar mijn mening een zelfstandig rechtsgevolg, dat niet 
met de corrigerende werking verward moet worden. Ik denk daarom dat het beter 
is de grondslag van de preventieve werking niet te zoeken in artikel 4.1, tweede 
lid, of artikel 4.3, tweede lid.
De preventieve werking geldt vanaf de inwerkingtreding van de instructieregel. 
Met een regel die is vastgesteld, maar nog niet in werking is getreden, hoeft de 
gemeenteraad slechts rekening te houden in die zin, dat het beleid dat aan die regel 
ten grondslag ligt in de ruimtelijke belangenafweging betrokken moet worden.61 
Na de inwerkingtreding van de instructieregel gaat de preventieve werking in en 
blijft het rechtsgevolg bestaan totdat de regel wordt ingetrokken. Van de regels 
gaat dus ook een preventieve werking uit nadat aan de implementatieverplichting 
is voldaan en het planologisch regime met die regel in overeenstemming is ge-
bracht.62 De regels zijn dus voor herhaalde toepassing vatbaar.63 Dat is ook logisch, 
omdat anders de voorgeschreven wijziging van het planologisch regime in een 
daaropvolgend besluit weer ongedaan gemaakt kan worden.64

Omdat de preventieve werking van een instructieregel pas ingaat als die regel 
in werking treedt, kunnen voorafgaand aan die inwerkingtreding nog planologi-
sche besluiten worden genomen die de regelstellende overheid met die regel wil 
tegengaan. De Wro biedt geen uitdrukkelijke mogelijkheid om wijzigingen van 
het planologisch regime te blokkeren in de periode dat een instructieregel wordt 
voorbereid.65 Wel kan volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht-
spraak met een reactieve aanwijzing worden geanticipeerd op de inwerkingtreding 

59 Zie Van der Perk 2010, met name p. 279 en p. 282.
60 Zie ABRvS 9 mei 2012, nr. 201010001/1/R2, AB 2012/176, r.o. 2.4.4.
61 ABRvS 10 oktober 2012, nr. 201113206/1/R4 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Leek’), AB 2012, 377, m.nt. De Gier, r.o. 4.4.
62 Zie over de implementatieverplichting nader par. 2.4.2.
63 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 43-44.
64 Het genoemde standpunt van Van der Perk lijkt mij daarom onjuist te zijn.
65 Gedurende de voorbereiding van instructieregels is het wel mogelijk om bestaande 

ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden te bevriezen. Dat kan door middel van een 
voorbereidingsverklaring en door middel van het vaststellen van rechtstreeks wer-
kende regels. Zie hierover nader par. 2.4.2.
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van een instructieregel. Op die manier kan de regelstellende overheid voorkomen 
dat een ruimtelijke gebruiksmogelijkheid in werking treedt die zij met de regel wil 
verbieden.66

De reikwijdte van de preventieve werking van instructieregels is niet beperkt tot 
bestemmingsplannen. De regels zijn ook van toepassing op andere planologische 
besluiten die worden genomen door lagere bestuursorganen, op de toepassing van 
flexibiliteitsinstrumenten die in een bestemmingsplan zijn opgenomen, en op de 
ruimtelijke besluiten die worden genomen door bestuursorganen van de regelstel-
lende overheid zelf. 

Planologische besluiten van lagere bestuursorganen

De preventieve werking van instructieregels geldt van rechtswege voor alle ty-
pen ruimtelijke besluiten die in de eerste leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van 
de Wro worden genoemd. Dat zijn bestemmingsplannen, omgevingsvergunnin-
gen om af te wijken van het bestemmingsplan, en beheersverordeningen. In arti-
kel 4.3 worden daarnaast uitdrukkelijk provinciale inpassingsplannen genoemd. 
Instructieregels zijn bovendien van toepassing op projectuitvoeringsbesluiten op 
grond van artikel 2.10, eerste lid, van de Chw als die besluiten in strijd zijn met 
het geldende planologisch regime. Voor zover wordt een dergelijk besluit namelijk 
van rechtswege aangemerkt als een omgevingsvergunning om af te wijken van het 
bestemmingsplan.67

Mijns inziens is de preventieve werking van instructieregels van rechtswege tege-
lijkertijd van toepassing op alle typen besluiten die in het eerste lid van de artike-
len 4.1 en 4.3 van de Wro worden genoemd. Instructieregels stellen immers eisen 
aan het planologisch regime om te waarborgen dat de daarin geboden gebruiks-
mogelijkheden in de ogen van de regelstellende overheid voldoen aan een goede 
ruimtelijke ordening. Het ligt daarom voor de hand dat een planologische regeling 
aan die eisen moet voldoen ongeacht het type ruimtelijk besluit waarin die rege-
ling is neergelegd. 

Wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en afwijkingsbesluiten

Hoewel dat nergens uitdrukkelijk in de Wro is vermeld, brengt een redelijke lezing 
van de artikelen 4.1 en 4.3 met zich mee dat ook de toepassing van binnenplanse 
flexibiliteitsinstrumenten aan de eisen uit de instructieregels moet voldoen.68 Een 

66 Zie over deze mogelijkheid uitgebreid hoofdstuk 6.
67 Art. 2.12 Chw. Art. 2.10 lid 5 Chw maakt vervolgens duidelijk dat de betrokken toet-

singskaders moeten worden toegepast en de relevante normen in acht moeten worden 
genomen.

68 De nu volgende passages zijn grotendeels ontleend aan mijn annotaties onder ABRvS 
28 augustus 2013, nr. 201211695/1/R4 (wijzigingsplan Hoogezand-Sappemeer), AB 
2013, 352 en ABRvS 20 maart 213, nr. 201200119/1/R3 (wijzigingsplan Deurne), AB 
2013, 207.
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instructieregel kan alleen volledig waarborgen dat de gebruiksmogelijkheden uit 
het planologisch regime voldoen aan een goede ruimtelijke ordening als die regel 
ook van toepassing is op wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en binnenplanse 
omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan. Anders zou 
indirect alsnog in gebruik kunnen worden voorzien dat haaks staat op een instruc-
tieregel door op grond van artikel 3.6, eerste lid, van de Wro een wijzigings-, een 
uitwerkings- of een afwijkingsbevoegdheid op te nemen in een bestemmings- of 
een inpassingsplan. Een bepaling waarin de in de verordening of de amvb vervatte 
instructieregels uitdrukkelijk ook van toepassing worden verklaard op de inhoud 
van wijzigings- en uitwerkingsplannen69 voegt inhoudelijk dan ook niets toe. Dat 
kan ook niet, aangezien provinciale staten en de regering niet bevoegd zijn om de 
reikwijdte van instructieregels uit te breiden ten opzichte van de wettelijke grond-
slag voor die regels in de Wro. Het feit dat de inhoud van wijzigings- en uitwer-
kingsplannen onder de reikwijdte van de preventieve werking van instructieregels 
valt, moet dus voortvloeien uit de eerste leden van de artikelen 4.1 en 4.3 en kan 
niet zijn gegrond op de verordening of de amvb zelf.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft uitdrukkelijk het standpunt ingenomen dat 
wijzigingsplannen onder de reikwijdte van de preventieve werking vallen. In een 
uitspraak van 26 oktober 2011 heeft zij overwogen dat het feit dat een bestem-
mingsplan onder de reikwijdte van instructieregels valt, redelijkerwijs betekent 
dat een wijzigingsplan daar ook onder valt. Zij wijst er daarbij op dat de bestem-
mingswijziging die middels een wijzigingsbevoegdheid wordt gerealiseerd, op 
grond van artikel 3.6, derde lid, van de Wro van rechtswege onderdeel uitmaakt 
van het bestemmingsplan.70 In latere jurisprudentie komt het met enige regelmaat 
voor dat een wijzigingsplan vernietigd wordt wegens strijd met een instructiere-
gel. Een aantal van die wijzigingsplannen zijn gebaseerd op een bestemmingsplan 
dat dateert van (ver) voor de inwerkingtreding van de Wro en de desbetreffende 
regel.71 Ook de inhoud van wijzigingsplannen die hun grondslag vinden in een 
bestemmingsplan dat is vastgesteld na de inwerkingtreding van de Wro moet aan 
de geldende instructieregels worden getoetst.72 
De vraag kan nog worden gesteld hoe deze jurisprudentie zich verhoudt met 
het uitgangspunt dat met het bestaan van een wijzigingsbevoegdheid in een 

69 Zie bijvoorbeeld het in par. 2.1.3 genoemde art. 1.1 lid 2 Barro.
70 ABRvS 26 oktober 2011, nr. 200909916/1/R1 (reactieve aanwijzing Vlagtwedde), AB 

2011, 360, m.nt. Korsse; JB 2012, 1, m.nt. Nijmeijer; TBR 2012, 9, m.nt. De Vries, r.o. 
2.12.1.1.

71 Zie bijvoorbeeld ABRvS 4 januari 2012, nr. 201100570/1/R1 (wijzigingsplan Texel), 
waarin een wijzigingsplan aan de orde was dat was vastgesteld op grond van een 
bestemmingsplan dat op zijn beurt was vastgesteld op 9 juli 1996. Het plan werd 
vernietigd wegens strijd met een instructieregel, ongeacht het feit dat die regel ruim 
14 jaar na het bestemmingsplan in werking was getreden en ongeacht het feit dat het 
bestemmingsplan was vastgesteld onder vigeur van de oude WRO (en dus destijds 
was goedgekeurd door GS).

72 ABRvS 28 augustus 2013, nr. 201211695/1/R4 (wijzigingsplan Hoogezand-
Sappemeer), AB 2013, 352, m.nt. Korsse; Gst. 2014/7398, 6, m.nt. Van Alphen, r.o. 2.
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 bestemmingsplan in beginsel mag worden aangenomen dat de nieuwe bestemming 
aanvaardbaar is binnen het gebied waarop de wijzigingsbevoegdheid betrekking 
heeft, mits voldaan wordt aan de bij het bestemmingsplan gestelde wijzigings-
voorwaarden. De Afdeling neemt mijns inziens terecht het standpunt in dat dit 
uitgangspunt er niet aan kan afdoen dat de inhoud van wijzigingsplannen onder de 
reikwijdte valt van de preventieve werking van instructieregels. Het gaat immers 
slechts om een uitgangspunt, temeer omdat het vaststellen van een wijzigingsplan 
een bevoegdheid en geen verplichting is.73 Voordat zo’n plan wordt vastgesteld, 
heeft het college van burgemeester en wethouders daarom de plicht om na te gaan 
of de beoogde wijziging van de oorspronkelijke bestemming uit het oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening nog altijd gerechtvaardigd is. Is dat niet het geval, 
dan dient het college van het gebruik van zijn bevoegdheid af te zien. En van een 
goede ruimtelijke ordening kan geen sprake zijn, als de gewijzigde bestemming in 
strijd is met een instructieregel. Die regel bevat immers minimumeisen waaraan 
een goede ruimtelijke ordening met het oog op het beleid van de regelstellende 
overheid moet voldoen.
Het feit dat een wijzigingsplan onder de reikwijdte van instructieregels valt, bete-
kent ook dat in een procedure tegen een bestemmingsplan kan worden aangevoerd 
dat een wijzigingsbevoegdheid niet toegekend mag worden als het gebruik van die 
bevoegdheid kan leiden tot strijd met dergelijke regels.74 De reden daarvoor is dat, 
juist omdat met het bestaan van zo’n bevoegdheid in een plan de aanvaardbaarheid 
van de nieuwe bestemming als een gegeven mag worden beschouwd, reeds bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan dient te worden beoordeeld of de bestem-
ming die met de wijzigingsbevoegdheid kan worden toegekend in beginsel ruim-
telijk aanvaardbaar is.75 Daar is uiteraard geen sprake van als op voorhand reeds 
duidelijk is dat de nieuwe bestemming in strijd kan zijn met een instructieregel. De 
wijzigingsbevoegdheid mag dan niet in het plan worden opgenomen.
Omgekeerd leidt dit tot de vraag of de regelstellende overheid de naleving van 
haar instructieregels kan uitstellen totdat het wijzigingsplan wordt vastgesteld, of 
dat haar dan kan worden tegengeworpen dat zij in een eerder stadium al actie 
had moeten ondernemen om de totstandkoming van de wijzigingsbevoegdheid 
te voorkomen. Deze vraag is door de Afdeling impliciet beantwoord in een uit-
spraak van 28 augustus 2013. Het aan de orde zijnde wijzigingsplan is gebaseerd 
op een bestemmingsplan dat na de inwerkingtreding van de betrokken provinciale 
instructieregel is vastgesteld. Gedeputeerde staten hebben de wijzigingsbevoegd-
heid destijds niet getroffen met een reactieve aanwijzing en evenmin hebben zij 
beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. De Afdeling oordeelt echter dat de 

73 ABRvS 20 maart 2013, nr. 201200119/1/R3 (wijzigingsplan Deurne), AB 2013, 
207, m.nt. Korsse; BR 2013, 78, m.nt. Van Zundert en ABRvS 28 augustus 2013, 
nr. 201211695/1/R4 (wijzigingsplan Hoogezand-Sappemeer), AB 2013, 352, m.nt. 
Korsse; Gst. 2014/7398, 6, m.nt. Van Alphen, r.o. 4.4.

74 Ook kunnen GS de bevoegdheid in zo’n geval treffen met een reactieve aanwijzing. 
Zie daarover uitgebreid hoofdstuk 6.

75 Zie bijvoorbeeld ABRvS 8 mei 2013, nr. 201207598/1/R1 (bestemmingsplan 
‘Bloemendaal 2012’), r.o. 7.
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instructieregel gewoon op het wijzigingsplan van toepassing is. Daarbij benadrukt 
zij dat anders in wezen geen betekenis meer zou toekomen aan de vaste jurispru-
dentie dat regels uit een verordening die betrekking hebben op bestemmingsplan-
nen ook betrekking hebben op wijzigingsplannen.76 In het verlengde hiervan kan 
worden aangenomen dat het feit dat derde-belanghebbenden in de procedure tegen 
het bestemmingsplan hadden kunnen aanvoeren dat een daarin opgenomen wijzi-
gingsbevoegdheid in strijd is met een algemene regel, niet van betekenis is voor 
de bezwaren die deze belanghebbende kan aanvoeren tegen het wijzigingsplan dat 
op grond van die bevoegdheid wordt vastgesteld.

De vraag is vervolgens of deze lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak onverkort 
van toepassing is op uitwerkingsplannen en binnenplanse omgevingsvergunnin-
gen om af te wijken van het bestemmingsplan.77 
Mij is geen jurisprudentie bekend waaruit blijkt of ook uitwerkingsplannen en, in 
het verlengde daarvan, uitwerkingsplichten onder de reikwijdte van de preven-
tieve werking van instructieregels vallen.78 Ook voor uitwerkingsplannen geldt 
dat zij van rechtswege onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. In die zin 
bestaat er dus geen verschil met wijzigingsplannen. In het licht van de jurispruden-
tie kan daarom worden betoogd dat instructieregels ook op uitwerkingsplannen 
van toepassing zijn. Weliswaar is het college van burgemeester en wethouders 
krachtens het bestemmingsplan verplicht om de bestemming uit te werken en kan 
het daar dus – in tegenstelling tot het gebruik van een wijzigingsbevoegdheid – in 
beginsel niet van afzien, maar als voor het college geen mogelijkheid bestaat om 
het uitwerkingsplan met de instructieregel in overeenstemming te brengen, dan is 
sprake van conflicterende rechtsplichten en gaat de eis uit de regel – zijnde een 
hogere regeling – mijns inziens voor. Ik denk daarom dat de instructieregels ook in 
acht moeten worden genomen bij de vaststelling van een uitwerkingsplan.
Uit de jurisprudentie blijkt dat binnenplanse afwijkingsbevoegdheden als bedoeld 
in artikel 3.6, eerste lid, onder c, van de Wro vernietigd kunnen worden wegens 
strijd met een instructieregel.79 Mij is geen jurisprudentie bekend waarin een bin-
nenplanse omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan ver-
nietigd wordt wegens strijd met een instructieregel. Het is dus niet duidelijk of 
dergelijke vergunningen onder de reikwijdte van instructieregels vallen. Tegen die 

76 ABRvS 28 augustus 2013, nr. 201211695/1/R4 (wijzigingsplan Hoogezand-
Sappemeer), AB 2013, 352, m.nt. Korsse; Gst. 2014/7398, 6, m.nt. Van Alphen, r.o. 
4.4.

77 Dat buitenplanse omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan 
onder de reikwijdte van instructieregels vallen, blijkt uitdrukkelijk uit art. 4.1 lid 1 en 
art. 4.3 lid 1 Wro.

78 Wel kan worden gewezen op ABRvS 4 september 2013, nr. 201301966/1/R4 (bestem-
mingsplan ‘Kooiplein’ Leiden), waarin de Afdeling een bestemmingsplan met uitwer-
kingsplicht toetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking uit art. 3.1.6 lid 2 Bro. 
Hoewel art. 3.1.6 lid 2 Bro niet is gebaseerd op art. 4.3 lid 1 Wro, vertoont de bepaling 
een grote gelijkenis met een instructieregel. Zie daarover nader par. 4.2.

79 Zie bijvoorbeeld ABRvS 5 september 2012, nr. 201008802/1/R4 (bestemmingsplan 
‘Buitengebied’ Eemsmond), r.o. 27.5 en 27.6.
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stelling kan worden aangevoerd dat de vergunning in tegenstelling tot wijzigings-
plannen geen onderdeel wordt van het bestemmingsplan. Naar mijn mening is 
dat geen overtuigend argument. Buitenplanse omgevingsvergunningen om af te 
wijken van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en 
onder a, onder 3o, van de Wabo, maken immers evenmin onderdeel uit van het gel-
dende bestemmingsplan. Toch zijn instructieregels wel op dergelijke buitenplanse 
afwijkingsvergunningen van toepassing. Mijns inziens is doorslaggevend dat een 
binnenplanse omgevingsvergunning een grondslag kan vormen voor een ruimte-
lijke ontwikkeling die de instructieregel wil voorkomen. Ik denk daarom dat de 
geldende instructieregels ook bij het verlenen van een dergelijke vergunning in 
acht moeten worden genomen.

Ruimtelijke besluiten op het regelstellende overheidsniveau

Ook de bestuursorganen van de regelstellende overheid zelf moeten de instructie-
regels in acht nemen bij hun ruimtelijke besluitvorming.

Dat omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan, die wor-
den verleend door gedeputeerde staten of de minister, moeten voldoen aan de in-
structieregels die door provinciale staten, respectievelijk de regering zijn vast-
gesteld, volgt direct uit het eerste lid van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro. De 
regels worden immers van toepassing verklaard op de inhoud van dergelijke ver-
gunningen, ongeacht de vraag wie in het concrete geval moet worden aangemerkt 
als het bevoegd gezag. 

Of hetzelfde geldt voor provinciale en nationale inpassingsplannen is op voorhand 
minder duidelijk. Afgaande op de tekst van het eerste lid van de artikelen 4.1 en 
4.3 van de Wro is dat niet het geval. Daar worden die besluiten immers niet in 
genoemd. Sterker nog, in artikel 4.3, eerste lid, worden de regels uitdrukkelijk 
van toepassing verklaard op provinciale inpassingsplannen, waaruit a contrario 
kan worden afgeleid dat nationale instructieregels niet van toepassing zijn op 
 nationale inpassingsplannen. Daar komt nog bij dat instructieregels geen hogere 
regeling zijn ten aanzien van inpassingsplannen. Bovendien worden zowel de re-
gels als de plannen door provinciale staten, respectievelijk de regering vastgesteld. 
Een eventuele preventieve werking ten aanzien van die besluiten kan dus niet 
worden gegrond op het stelsel van normenhiërarchie, zoals dat wel het geval is ten 
aanzien van ruimtelijke besluiten van lagere overheden.
Toch toetst de Afdeling bestuursrechtspraak met enige regelmaat een provinciaal 
inpassingsplan aan de instructieregels die provinciale staten zelf hebben vastge-
steld.80 En in een uitspraak van 24 juli 2013 vernietigt zij een wijzigingsplan dat 

80 Zie bijvoorbeeld ABRvS 13 februari 2013, nr. 201205534/1/R2 (inpassings-
plan ‘Verbindingsweg Houten-A12’ Utrecht), r.o. 7 e.v.; ABRvS 10 juli 2013, nr. 
201209433/1/R1 (inpassingsplan ‘Westfrisiaweg’ Noord-Holland), r.o. 25 en 16; 
ABRvS 7 augustus 2013, nr. 201301454/1/R6 (inpassingsplan ‘150 kV-verbinding 
Dinteloord-Roosendaal’ Noord-Brabant), r.o. 7 e.v..
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gedeputeerde staten hebben vastgesteld op grond van een provinciaal inpassings-
plan wegens strijd met een provinciale instructieregel.81 De Afdeling maakt geen 
woorden vuil aan de vraag waarom het provinciebestuur aan zijn eigen regels 
gebonden zou zijn. Toch kunnen de juridische eindjes wel aan elkaar geknoopt 
worden, omdat in het derde lid van de artikelen 3.26 en 3.28 van de Wro is bepaald 
dat een inpassingsplan wordt geacht deel uit te maken van het bestemmingsplan of 
de bestemmingsplannen waarop het betrekking heeft. Dat geldt ook als het inpas-
singsplan een uitputtende regeling bevat die het onderliggende bestemmingsplan 
geheel vervangt.82 Het is dus goed verdedigbaar dat het feit dat instructieregels van 
toepassing zijn op bestemmingsplannen tot gevolg heeft dat ook inpassingsplan-
nen (van de regelgevende overheid zelf) onder de reikwijdte van de preventieve 
werking vallen. Ook bovengemeentelijke wijzigingsplannen moeten dan op hun 
beurt aan de eisen uit de instructieregels voldoen, aangezien zij van rechtswege 
onderdeel uitmaken van het inpassingsplan en dus van het bestemmingsplan.83

De zaken liggen weer anders voor proactieve aanwijzingen op grond van de ar-
tikelen 4.2 en 4.4 van de Wro. Die aanwijzingen maken immers geen onderdeel 
uit van het planologisch regime, maar geven net als instructieregels richting aan 
de inhoud daarvan. De preventieve werking is daarom niet op proactieve aanwij-
zingen van toepassing. De wet sluit dus niet expliciet uit dat de gemeenteraad op 
grond van een proactieve aanwijzing wordt opgedragen te voorzien in een ruim-
telijke gebruiksmogelijkheid die op grond van een instructieregel verboden is en 
vice versa. In zoverre kunnen dergelijke besluiten dus met elkaar in strijd zijn. Dat 
heeft in de praktijk tot de gedachte geleid dat de gemeenteraad op grond van een 
proactieve aanwijzing kan worden toegestaan om van een instructieregel af te wij-
ken, waarbij het idee is dat de aanwijzing als specifieke instructie voorrang heeft 
boven de instructieregel die aan algemene gelding heeft.84 
Ik denk niet dat deze gedachte juist is. Mijns inziens kleeft er een inhoudelijk ge-
brek aan een proactief aanwijzingsbesluit als op grond daarvan een planologische 
regeling moet worden vastgesteld die haaks staat op de eisen die een instructiere-
gel stelt aan het planologisch regime. Volgens mij heeft de instructieregel dus juist 
voorrang. Reden daarvoor is dat de regel is vastgesteld door provinciale staten 
of de regering, en dus over een grotere democratische legitimatie beschikt dan 
een proactieve aanwijzing, die immers wordt gegeven door gedeputeerde staten 

81 ABRvS 24 juli 2013, nr. 201209836/1/R3 (provinciaal wijzigingsplan Noord-
Brabant), r.o. 7.2.

82 Kamerstukken II 2011/12, 33135, nr. 3, p. 43.
83 Art. 3.26 lid 2 en 3.28 lid 2 jo. art. 3.6 lid 3 Wro.
84 Dit idee is naar voren gebracht in de verordening van de provincie Noord-Brabant, die 

hierover een uitdrukkelijke bepaling bevat. Art. 36.6 van de Verordening ruimte 2014 
luidt: ‘Voor zover er tegenstrijdigheid is tussen de voorschriften omtrent de inhoud 
van een bestemmingsplan behorende bij een aanwijzing als bedoeld in artikel 4.2 van 
de wet en algemene regels van deze verordening hebben de voorschriften behorende 
bij de aanwijzing voorrang boven de algemene regels van deze verordening.’
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 respectievelijk de minister.85 Zeker op provinciaal niveau is dit evident. Het dage-
lijks bestuur moet nu eenmaal handelen naar de voorschriften die door de gekozen 
volksvertegenwoordiging zijn geformuleerd.

Ik kom tot de conclusie dat interbestuurlijke instructieregels ook in acht moeten 
worden genomen door een bestuursorgaan van de regelgevende overheid zelf als 
het zich mengt in de ruimtelijke besluitvorming. Dat geldt voor het verlenen van 
omgevingsvergunningen, voor het vaststellen van een inpassingsplan en voor het 
geven van een proactieve aanwijzing, zij het dat die conclusie voor ieder type 
besluit op andere gronden wordt bereikt. Als het bestuursorgaan een ruimtelijk 
besluit wil nemen op grond waarvan wordt voorzien in gebruiksmogelijkheden 
die in strijd zijn met een instructieregel, dan zal die regel dus eerst moeten worden 
gewijzigd of ingetrokken.

2.3.2. Corrigerende werking

Instructieregels hebben niet alleen een preventieve, maar ook een corrigerende 
werking. Er bestaat een actieve verplichting voor de gemeenteraad om het plano-
logisch regime te herzien en de bestaande gebruiksmogelijkheden met de instruc-
tieregel in overeenstemming te brengen. Instructieregels ontlenen de corrigerende 
werking aan de ‘implementatieverplichting’ die is neergelegd in de tweede leden 
van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro. Daarin staat dat de gemeenteraad binnen 
de termijn van in beginsel één jaar na de inwerkingtreding van een instructieregel 
een bestemmingsplan moet vaststellen met inachtneming van die regel. De corri-
gerende werking vormt een aanvulling op de preventieve werking. Met de preven-
tieve werking wordt op een passieve wijze voorkomen dat nieuwe gebruiksmoge-
lijkheden in het leven worden geroepen die de regelstellende overheid met het oog 
op een goede ruimtelijke ordening ongewenst acht.
De corrigerende werking sluit goed aan bij de kaderstellende functie van instruc-
tieregels. Het doel van de regels is immers te verzekeren dat het planologisch 
regime alleen ruimtegebruik toestaat dat volgens de regelstellende overheid in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.86 Om dat te bereiken kan 
het nodig zijn dat een geldende planologische regeling wordt herzien. Het ligt dan 
in de rede dat de instructieregel die herziening ook voor kan schrijven.87 

85 Zie in algemene zin Bovend’Eert 2012, p. 340: ‘Verder geldt, dat binnen hetzelfde 
overheidsverband dat recht voorrang heeft dat sterker democratisch gelegitimeerd is 
(...).’

86 Zie par. 2.2.1.
87 Juist op dit punt was de doorwerking van het provinciale en nationale beleid onder de 

oude WRO problematisch. Onder de WRO bestonden op Rijks- en provinciaal niveau 
betrekkelijk weinig mogelijkheden om het planologisch regime vast te stellen of te 
(doen) herzien. Het Rijk en de provinciebesturen waren voor de doorwerking van hun 
ruimtelijk beleid daarom grotendeels afhankelijk van het initiatief van de gemeente-
raad om een geldend bestemmingsplan te herzien. Volgens de discussienota had dit 
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De implementatieverplichting maakt geen uitzondering voor de situatie waarin de 
geldende planologische regeling reeds in overeenstemming is met de eisen die in 
de instructieregels worden gesteld. Een redelijke lezing brengt naar mijn mening 
echter met zich mee dat in zo’n geval geen nieuw bestemmingsplan of nieuwe be-
heersverordening hoeft te worden vastgesteld. De herziening van het planologisch 
regime is immers geen doel op zich. Waar het om gaat, is dat de gebruiksmoge-
lijkheden in overeenstemming zijn met het beleid van de regelstellende overheid.
Uit de Wro blijkt niet wat de betekenis is van de implementatieverplichting als 
de gemeenteraad in een concreet geval niet bevoegd is om een bestemmingsplan 
of een beheersverordening vast te stellen. Dat is het geval als voor het betrokken 
gebied een inpassingsplan is vastgesteld.88 Voor zover de instructieregels afkom-
stig zijn van het overheidsniveau waarop ook het inpassingsplan is vastgesteld, of 
waar het gaat om nationale regels die de gemeenteraad verplichten om wijzigingen 
aan te brengen in delen van het planologisch regime die zijn vervat in een provin-
ciaal inpassingsplan, kan wellicht worden aangenomen dat de implementatiever-
plichting de onbevoegdheid van de gemeenteraad doorbreekt.89 In het geval dat 
provinciale regels de gemeenteraad verplichten tot aanpassing van delen van het 
planologisch regime die onderdeel uitmaken van een nationaal inpassingsplan kan 
van een dergelijke doorbreking echter geen sprake zijn.90 

Het mes van de implementatietermijn snijdt aan twee kanten. Enerzijds wordt 
daarmee verzekerd dat ongewenste gebruiksmogelijkheden in het geldende plano-
logisch regime snel worden geschrapt of in overeenstemming worden gebracht 
met de eisen die daar vanuit het bovengemeentelijk ruimtelijk beleid aan worden 
gesteld. Anderzijds kan de periode die de gemeenteraad heeft om het planologisch 
regime met de instructieregels in overeenstemming te brengen worden gezien als 
een begunstigingstermijn. Hoewel dit niet uitdrukkelijk in de wet wordt vermeld, 
moet mijns inziens worden aangenomen dat de geldende planologische regeling 
gedurende de implementatietermijn gewoon van kracht blijft. Ook als gebruiks-
mogelijkheden die in die regeling geboden worden haaks staan op de eisen die in 
de instructieregel worden gesteld, kunnen die mogelijkheden tijdens de implemen-
tatietermijn in beginsel nog worden benut.91 Juist daarom wordt in de derde leden 
van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro de bevoegdheid geboden om rechtstreeks 
werkende regels te stellen. Die bevoegdheid zou overbodig zijn als de instructie-
regels zelf vanaf hun inwerkingtreding in de weg zouden staan aan de verwezen-
lijking van strijdige vormen van ruimtegebruik.
De eerbiedigende werking die uitgaat van de implementatietermijn betekent niet 
dat er gedurende de implementatietermijn ruimtelijke besluiten kunnen worden 

tot gevolg dat de doorwerking van het provinciaal en nationaal beleid stagneerde. 
Kamerstukken II 2000/01, 27029, nr. 2, p. 17.

88 Zie art. 3.26 lid 5 en art. 3.28 lid 5 Wro.
89 Vgl. Van Buuren e.a. 2006, p. 26.
90 Ik denk dat de desbetreffende instructieregel in zoverre buiten toepassing moet blijven.
91 In beginsel, want algemene regels op grond van art. 4.1 lid 3 en 4.3 lid 3 kunnen ge-

durende de implementatietermijn wél aan ruimtelijke ontwikkelingen in de weg staan.
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genomen die in strijd zijn met een instructieregel. Daar staat de preventieve wer-
king van die regel aan in de weg. Instructieregels moeten direct vanaf hun inwer-
kingtreding in acht worden genomen bij de ruimtelijke besluitvorming.92

Bij de mogelijkheid om met een instructieregel aan te sturen op een herziening 
van het planologisch regime, past een bevoegdheid om te voorkomen dat gebruik 
wordt gemaakt van bestaande, ongewenste gebruiksmogelijkheden die volgens de 
regel geschrapt moeten worden. Het nuttig effect van de instructieregel zou anders 
(deels) verloren kunnen gaan.93 Deze bescherming voorafgaand aan de implemen-
tatie kan eerst worden geboden door middel van een voorbereidingsverklaring op 
grond van artikel 4.1, vijfde lid, of artikel 4.3, vierde lid, van de Wro, en daarna 
door middel van rechtstreeks werkende regels op grond van de derde leden van 
die artikelen.

Met een voorbereidingsverklaring kan de ruimtelijke ontwikkeling van een ge-
bied worden bevroren tot het moment dat instructieregels in werking treden. Zo’n 
verklaring heeft tot gevolg dat aanvragen voor omgevingsvergunningen voor het 
bouwen en voor het aanleggen waarbij zich geen gronden voordoen om die ver-
gunning te weigeren, in de aanloop naar de vaststelling, bekendmaking en in-
werkingtreding van de instructieregels moeten worden aangehouden.94 Bij de 
voorbereidingsverklaring kan ook worden bepaald dat het in die periode verboden 
is om het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen. Tevens kan met de 
verklaring een omgevingsvergunningstelsel voor aanleg- en sloopactiviteiten in 
het leven worden geroepen, waarmee voorkomen kan worden dat het aangewezen 
gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de daaraan te geven 
bestemming.95 Bovendien kunnen provinciale staten en de regering gedeputeerde 
staten, respectievelijk de minister aanwijzen als bevoegd gezag om te beslissen op 
een aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen, aanleggen of slopen.96 
Dit laatste is onder meer van belang omdat de aanhoudingsplicht voor vergun-
ningaanvragen door het bevoegd gezag doorbroken kan worden.97 Het voorberei-
dingsbesluit vervalt van rechtswege als de in voorbereiding zijnde verordening of 

92 Mijns inziens onjuist is dan ook de in par. 2.3.1 genoemde overweging in ABRvS 
9 mei 2012, nr. 201010001/1/R2, AB 2012/176, r.o. 2.4.4, dat de gemeenteraad gedu-
rende de termijn die is gesteld krachtens art. 4.1 lid 2 Wro bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan nog niet aan een instructieregel is gebonden, maar daarmee slechts 
rekening dient te houden, hetgeen betekent dat het beleid zoals neergelegd in die regel 
in de belangenafweging dient te worden betrokken.

93 Van Buuren e.a. 2014, p. 334.
94 Art. 3.3 lid 1 aanhef en onder c Wabo. Nijmeijer 2010a betoogt dat deze aanhoudings-

plicht niet beperkt kan worden tot vergunningaanvragen die zien op een specifieke 
ruimtelijke ontwikkeling, maar van rechtswege ziet op alle aanvragen om vergunning 
waarbij zich geen weigeringsgrond voordoet.

95 Zie respectievelijk art. 3.7 lid 4 en lid 3 Wro.
96 Art. 4.1 lid 5 en art. 4.3 lid 4 Wro.
97 Art. 3.3 lid 3 Wabo.
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amvb in werking treedt, of eerder als dat niet binnen zes, onderscheidenlijk negen 
maanden gebeurt.98 

Om ook in de periode tussen de inwerkingtreding en de implementatie van in-
structieregels ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen voorkomen, be-
staat op grond van de derde leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro de 
mogelijkheid om specifieke, rechtstreeks werkende regels vast te stellen.99 Deze 
regels fungeren als weigeringsgrond voor omgevingsvergunningen voor bouw- en 
 aanlegactiviteiten nadat de instructieregels in werking zijn getreden.100 Ook kun-
nen zij specifieke gebruiksverboden bevatten.101 Op die manier maken rechtstreeks 
werkende regels tijdelijk onderdeel uit van het planologisch regime en gelden zij 
in aanvulling op de bestaande planologische regeling. Tijdelijk, want de regels 
verliezen hun werking zodra de gemeenteraad aan zijn implementatieverplichting 
heeft voldaan.102 
In verband met de toetsing van een bouwplan aan een rechtstreeks werkende re-
gel past nog een belangrijke kanttekening. In beginsel moet bij het nemen van 
een besluit over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten 
en bij het nemen van een besluit op bezwaar het ten tijde van die besluiten gel-
dende recht worden toegepast. Als er een rechtstreeks werkende regel in werking 
is getreden, dan moet het desbetreffende bouwplan daar dus aan worden getoetst. 
Daarop mag echter een uitzondering worden gemaakt als de regel weliswaar geldt 
op het moment dat het besluit genomen wordt, maar dat bij het indienen van de 
aanvraag nog niet het geval was, en bovendien geen voorbereidingsverklaring was 
gegeven als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, en artikel 4.3, vierde lid, van de 
Wro. In dat geval mag de aanvraag worden getoetst aan het recht zoals dat gold 

98 Art. 4.1 lid 5 en art. 4.3 lid 4 Wro.
99 Teunissen 2009, p. 300 merkt op dat ‘met toepassing van art. 4.1 lid 3 resp. art. 4.3 

lid 3 Wro ook een rechtstreeks burgers bindende werking [aan instructieregels kan] 
worden toegekend’. Die formulering lijkt mij ongelukkig. Het zijn niet de instructie-
regels die rechtstreeks werken, maar de specifieke gebruiksverboden die ter onder-
steuning van de instructieregels worden vastgesteld.

100 Zie respectievelijk art. 2.10 lid 1 aanhef en onder c en art. 2.11 lid 1 Wabo.
101 Op grond van art. 2.1 lid 1 aanhef en onder c Wabo is het verboden gronden te gebrui-

ken in strijd met rechtstreeks werkende regels.
102 Zo blijkt uit de in art. 4.1 lid 3 en art. 4.3 lid 3 Wro opgenomen zinsnede dat de 

regels gelding hebben ‘zolang geen bestemmingsplan of beheersverordening als be-
doeld in het tweede lid in werking is getreden’. Er is nog discussie mogelijk over de 
vraag of dit slechts betekent dat een bestemmingsplan of beheersverordening moet 
zijn vastgesteld met als doel de instructieregels te implementeren, of dat deze zin-
snede bovendien vereist dat de daarin opgenomen planologische regeling inhoudelijk 
daadwerkelijk met die regels in overeenstemming is. In de tweede opvatting blijven 
de rechtstreeks werkende regels van kracht als weliswaar implementatie heeft plaats-
gevonden, maar die implementatie gebrekkig is. Zie Van Buuren e.a. 2014, p. 337. 
Hoewel dit ten koste gaat van de rechtszekerheid die grondgebruikers kunnen ont-
lenen aan een onherroepelijk bestemmingsplan, ben ik, mede met het oog op de ka-
derstellende functie van instructieregels, met deze auteurs van mening dat de tweede 
opvatting wenselijkere resultaten oplevert.
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op het moment dat die aanvraag werd ingediend.103 Mits in overeenstemming met 
de toenmalige planologische regeling, kan de omgevingsvergunning in zo’n geval 
dus worden verleend ondanks de strijdigheid met de rechtstreeks werkende regel.
De inhoud van een rechtstreeks werkende regel moet te allen tijde kunnen wor-
den teruggevoerd op een instructieregel die een implementatieverplichting in het 
leven roept. In de derde leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro is namelijk 
bepaald dat rechtstreeks werkende regels alleen mogen worden vastgesteld als zij 
noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de in de instructieregels begrepen gronden 
of bouwwerken minder geschikt worden voor de verwezenlijking van het doel 
van die instructieregels. Een beperking van de ruimtelijke gebruiksmogelijkheden 
is niet noodzakelijk als de desbetreffende instructieregel uitsluitend is gericht op 
het behoud van de planologische status quo. Zo’n regel impliceert immers dat de 
bestaande beperkingen van de ruimtelijke gebruiksmogelijkheden met het oog op 
het bovengemeentelijk ruimtelijk beleid voldoende zijn.

2.3.3. De samenhang tussen preventieve en corrigerende werking

Ik heb er in paragraaf 2.1.2 op gewezen dat in de verordeningen en het Barro 
instructieregels te vinden zijn waarop de implementatieverplichting uit de tweede 
leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro slechts gedeeltelijk of zelfs geheel 
niet van toepassing is. De Gier heeft het standpunt ingenomen dat dergelijke in-
structieregels niet toelaatbaar zijn. Volgens hem impliceert de implementatiever-
plichting dat de regels per definitie moeten zijn gericht op het vaststellen van een 
nieuwe planologische regeling, zodat de bestaande gebruiksmogelijkheden die het 
geldende planologisch regime biedt in overeenstemming worden gebracht met de 
eisen die de regelstellende overheid daaraan stelt. Hij betoogt:

‘dat de algemene regel een opdracht aan de bestemmingsplanmaker inhoudt (binnen 
de gestelde termijn) een nieuw bestemmingsplan met een (gelet op het rechtszeker-
heidsvereiste voldoende) bepaalde inhoud vast te stellen. Het mag er bij de algemene 
regels dan ook niet om gaan om – in algemene termen gestelde – voorwaarden te 
stellen aan de bestemmingsplanmaker of hem aandachtspunten op te leggen voor het 
geval hij in de (verdere) toekomst een bestemmingsplan zou vaststellen, in die zin dat 
hij met de algemene regels “rekening moet houden” zoals in het verleden veelvuldig 
met planologische kernbeslissingen en streekplannen (of andere ruimtelijk relevante 
beleidsnota’s) het geval was. Daartegen verzet zich de figuur van de algemene re-
gel, die immers een algemeen verbindend voorschrift inhoudt, dat “in acht genomen” 
moet worden. Kortom: de algemene regel is een voorschrift dat op (redelijk) korte 
termijn in een bestemmingsplanregeling moet worden omgezet. Essentieel daarbij is 
dat het tweede lid in samenhang met het eerste de verplichting tot bestemmingsplan-
vaststelling met een termijnstelling aan de gemeenteraad oplegt.’104

103 ABRvS 2 november 2011, nr. 201103317/1/H4 (weigering bouwvergunning 
Zeewolde), AB 2012, 33, m.nt. Nijmeijer; BR 2012, 19, m.nt. Bosma; Gst. 2012/7366, 
27, m.nt. De Haan; TBR 2012, 49, m.nt. Korsse, r.o. 2.4.1.

104 De Gier 2009, p. 296.



Hoofdstuk 2 

49

Het standpunt van De Gier roept de vraag op wat de betekenis is van de implemen-
tatieverplichting voor het soort regels dat in een verordening of amvb kan worden 
gesteld. Kan het rechtsgevolg van de regels worden beperkt tot de preventieve 
werking, of moet met De Gier worden aangenomen dat zij ook altijd een zekere 
corrigerende werking moeten hebben?
Ik denk dat de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro er niet aan in de weg staan dat 
instructieregels worden geformuleerd als eisen aan toekomstige ruimtelijke be-
sluitvorming die uitsluitend in acht moeten worden genomen in het geval dat een 
bestuursorgaan er uit eigen beweging toe over gaat het planologisch regime te 
wijzigen. De preventieve werking moet dus los worden gezien van de (eventuele) 
corrigerende werking van instructieregels. De regels moeten in acht worden geno-
men, ongeacht het feit of zij wel of niet een implementatieverplichting in het leven 
roepen. Ik heb daar vier argumenten voor. 

Instructieregels zijn algemeen verbindende voorschriften

In de eerste plaats blijkt uit de eerste leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro 
dat instructieregels algemeen verbindende voorschriften zijn, die als zodanig in 
acht moeten worden genomen. De zinsnede dat ‘regels kunnen worden gesteld 
omtrent (...)’ zegt genoeg, ook in andere wettelijke bepalingen waarin die zin-
snede is terug te vinden. Een voorbeeld daarvan is artikel 3.37, eerste lid, van de 
Wro, waar wordt gesteld dat ‘bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
regels kunnen worden gesteld omtrent de voorbereiding, vormgeving, inrichting 
en beschikbaarstelling en nadere regels omtrent inhoud en uitvoerbaarheid van be-
stemmingsplannen’ (cursivering toegevoegd). Hoewel nergens een uitdrukkelijk 
rechtsgevolg aan dergelijke regels verbonden wordt, zal niemand betwisten dat 
zij in acht moeten worden genomen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. 
De eerste leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro bieden dus op zichzelf 
een grondslag voor het stellen van een hoger algemeen verbindend voorschrift 
waaraan de inhoud van de ruimtelijke besluiten van lagere bestuursorganen moet 
voldoen. De preventieve werking staat los van de implementatieverplichting die 
is neergelegd in een apart (tweede) lid. Instructieregels moeten daarom in acht 
worden genomen bij de planologische besluitvorming die plaatsvindt na hun in-
werkingtreding, ongeacht het feit of zij er daarnaast toe verplichten om een nieuw 
bestemmingsplan met een bepaalde inhoud vast te stellen. 

De functie van instructieregels

In de tweede plaats kunnen instructieregels hun kaderstellende functie niet goed 
vervullen als wordt aangenomen dat zij altijd gericht moeten zijn op het wijzigen 
van het geldende planologisch regime. In paragraaf 2.2.1 heb ik geconcludeerd 
dat instructieregels tot doel hebben om de discretionaire ruimte van lagere be-
stuursorganen te beperken, zodat alleen ruimtegebruik wordt toegestaan dat vol-
gens de regelstellende overheid in overeenstemming is met een goede ruimtelijke 
ordening. Als de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro ertoe zouden verplichten dat 
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instructieregels een implementatieverplichting in het leven roepen, dan zouden die 
regels niet uitsluitend kunnen zijn gericht op het behoud van het bestaande pla-
nologisch regime. Ook die vorm van kaderstelling is echter van wezenlijk belang 
voor de uitvoering en de verwezenlijking van het bovengemeentelijk beleid. Voor 
zover dat beleid reeds in een planologische regeling verankerd is, zal dat beleid 
immers zijn gericht op de instandhouding van die regeling. De hogere overheid zal 
de instructieregels dan willen gebruiken om te voorkomen dat wordt voorzien in 
nieuwe, ongewenste gebruiksmogelijkheden (bijvoorbeeld nieuwe bebouwing in 
een natuurgebied), of willen waarborgen dat een bestaande planologische regeling 
ook in de toekomst behouden blijft (bijvoorbeeld een secundaire bestemming als 
waterbergingsgebied).
Met het oog op de functie van instructieregels moet bovendien worden bedacht 
dat het onderscheid tussen regels die wel en regels die niet zijn gericht op een 
wijziging van de bestaande normstelling, enigszins kunstmatig is. Zodra de ge-
meenteraad aan een eventuele implementatieverplichting heeft voldaan, is de des-
betreffende instructieregel in het vervolg immers automatisch alleen nog gericht 
op het behoud van de planologische regeling die op basis van die regel tot stand is 
gebracht. Ook kan het zo zijn dat het planologisch regime weliswaar in bepaalde 
gebieden aan een instructieregel moet worden aangepast, maar dat het in andere 
gebieden al aan de eisen uit die regel voldoet. In de laatstgenoemde gebieden heeft 
de regel dan per definitie enkel een preventieve werking. Als een instructieregel 
op deze manier in de weg kan staan aan een toekomstige wijziging van het plano-
logisch regime, dan bestaat er mijns inziens geen reden om aan te nemen dat zo’n 
regel niet ook direct vanaf zijn inwerkingtreding uitsluitend gericht kan zijn op het 
behoud van de planologische status quo.

Materiële rechtszekerheid

In de derde plaats staat het idee dat instructieregels altijd moeten leiden tot een 
verandering in de ruimtelijke normstelling haaks op de rechtszekerheid die het 
planologisch regime geacht wordt te bieden. De gebruiksmogelijkheden die in de 
ruimtelijke normstelling geboden worden, zijn rechten van grondgebruikers om 
een bepaalde vorm van ruimtegebruik te verwezenlijken. Het (materiële) rechts-
zekerheidsbeginsel impliceert dat zij op de bestendigheid van die rechten kunnen 
vertrouwen.105 Naar vaste jurisprudentie mogen bestaande gebruiksmogelijkhe-
den daarom niet zo maar worden wegbestemd, zeker niet als die mogelijkheden 
al worden benut.106 Met het oog hierop ligt het voor de hand om aan te nemen 
dat in instructieregels een onderscheid kan worden gemaakt tussen bestaande en 
toekomstige gebruiksmogelijkheden, en dat die regels een zekere eerbiedigende 
werking kan worden toegekend op grond waarvan bestaand gebruik wordt geres-

105 Dit element van het materiële rechtszekerheidsbeginsel wordt ook wel het vertrou-
wensbeginsel genoemd. Zie Van Male 1988, p. 403-404. Zie ook, onder verwijzing 
naar Van Male, De Vries 1994, p. 48-49 en Hoitink 1998, p. 83.

106 Zie hierover nader par. 4.1.3.
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pecteerd.107 Zonder die mogelijkheid kan namelijk niet worden uitgesloten dat de 
implementatieverplichting van een instructieregel tot gevolg heeft dat een plano-
logische regeling die de grondslag biedt voor een bestaande vorm van ruimtege-
bruik moet verdwijnen, en dat gebruik zelf onder het overgangsrecht moet worden 
gebracht. En als inderdaad wordt aangenomen dat instructieregels een eerbiedi-
gende werking kan worden toegekend, dan zie ik niet in waarom er op grond van 
een belangenafweging niet voor kan worden gekozen om het gehele planologisch 
regime te eerbiedigen, dus inclusief de gebruiksmogelijkheden die nog niet zijn 
gerealiseerd.

Instructieregels in de praktijk

In alle bestaande verordeningen en in het Barro komen instructieregels voor die 
geen actieve verplichting voor de gemeenteraad in het leven roepen om een nieu-
we planologische regeling vast te stellen. Die regels hebben uitsluitend een pre-
ventieve werking ten aanzien van posterieure besluiten en fungeren daarmee als 
voorwaarden voor toekomstige ruimtelijke besluitvorming waar de lagere over-
heid uit eigen beweging toe overgaat.108 De minister heeft – in reactie op het artikel 
van De Gier – bevestigd het vaststellen van dergelijke regels wel degelijk mogelijk 
te achten.109 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft tot nu toe geen woorden vuil 
gemaakt aan de kwestie, en past deze regels gewoon toe.

Dat de Afdeling bestuursrechtspraak (ambtshalve) geen punt maakt van instructiere-
gels die geen implementatieverplichting in het leven roepen, blijkt goed uit een uit-
spraak van 27 maart 2013, waarin zij overweegt: ‘Dat het terrein feitelijk al geruime 
tijd braak ligt, neemt niet weg dat planologisch gezien een tuincentrum/bouwmarkt 
kon worden gerealiseerd. Aangezien de bepalingen uit (...) de Verordening Ruimte 
(...) zien op het toestaan van nieuwe ontwikkelingen en de raad zich terecht op het 
standpunt heeft gesteld dat geen sprake is van een nieuwe ontwikkeling, bestaat in 

107 Zo ook Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 43: ‘Het rechtszekerheidsbeginsel 
verplicht ertoe dat die algemeen verbindende voorschriften tevens zorgvuldig voor-
zien in overgangsrechtelijke bepalingen. Daaraan zal dus een structurele aandacht 
moeten worden gegeven. Daarbij zal het algemene uitgangspunt gelden dat geves-
tigde rechten en belangen, alsmede gerechtvaardigde verwachtingen worden geëer-
biedigd. Als hoofdregel zal daarbij kunnen gelden dat het bestaande gebruik zal kun-
nen worden gecontinueerd.’ Zie tevens Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. A, p. 19, 
waar wordt benadrukt dat als hoofdregel heeft te gelden dat gevestigde rechten en 
belangen, alsmede gerechtvaardigde verwachtingen geëerbiedigd worden, en het be-
staande gebruik dus zal kunnen worden gecontinueerd, maar dat het denkbaar is dat 
hier in een concreet geval van wordt afgeweken. Zie over de manier waarop de cor-
rigerende werking van instructieregels kan worden beperkt uitgebreid par. 2.1.2.

108 Besselink 2004, p. 70 voorspelde reeds dat in de praktijk voornamelijk behoefte zou 
zijn aan dit soort regels. Zijn voorspelling is uitgekomen, zoals ook gesignaleerd door 
De Gier 2009, p. 296.

109 Brief d.d. 23 november 2009, kenmerk NRO 2009061546.
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zoverre geen aanleiding voor het oordeel dat het plan in strijd is met de Verordening 
Ruimte (...).’110

2.4. CONCLUSIES

Om het instrument van de instructieregels scherp in beeld te brengen, is in dit 
hoofdstuk de vraag behandeld welke functie aan dat instrument is toegedacht bin-
nen het stelsel van ruimtelijke besluitvorming en welke rechtsgevolgen de regels 
met het oog op die functie in het leven roepen. Het antwoord op deze vraag is van 
belang om dit instrument ook onafhankelijk van de tekst van de wet en de toe-
lichtingen daarop in de parlementaire stukken te kunnen onderzoeken. Dat belang 
blijkt des te groter, omdat uit de stormachtige ontwikkeling van de regelgevende 
bevoegdheid duidelijk wordt dat over de juridische vormgeving van het instrument 
geen vastomlijnd idee bestaat en die vormgeving dus voor discussie vatbaar is.

2.4.1.  Beleidsdoorwerking door middel van de kaderstelling als functie van 
instructieregels

Instructieregels zijn gericht op beleidsdoorwerking. Een hogere overheid kan met 
die regels waarborgen dat haar ruimtelijk beleid door een lager bestuursorgaan 
wordt gevolgd bij het nemen van een planologisch besluit. Met het oog daarop 
hebben de instructieregels een kaderstellende functie. Zij maken duidelijk wan-
neer een ruimtelijke gebruiksmogelijkheid in overeenstemming is met het pro-
vinciale of nationale beleid ten aanzien van een goede ruimtelijke ordening. Als 
gevolg daarvan wordt de discretionaire ruimte van de lagere bestuursorganen door 
de regels ingekaderd. De eigen keuzevrijheid van die bestuursorganen wordt be-
perkt, omdat de inhoud van de ruimtelijke besluiten die het neemt moet voldoen 
aan de eisen die daar in de instructieregels aan zijn gesteld. Op die manier waar-
borgen de regels dat het beleid van de regelstellende overheid doorwerkt naar de 
lagere overheidsniveaus.
Kaderstelling werkt echter ook de andere kant op. Binnen de kaders blijft de be-
slissingsvrijheid bij het nemen van ruimtelijke besluiten namelijk intact. Zolang 
een lager bestuursorgaan voldoet aan de eisen die op de hogere overheidsniveaus 
aan de inhoud van de planologische besluitvorming zijn gesteld, heeft het voor 
het overige de vrijheid om die besluitvorming af te stemmen op zijn eigen beleid. 
Zodoende vergroten instructieregels de rechtszekerheid van de lagere bestuursor-
ganen bij het nemen van planologische besluiten. Uit de regels kan worden afge-
leid in hoeverre een gebondenheid bestaat aan het hogere ruimtelijk beleid, en in 
hoeverre er bij de besluitvorming keuzevrijheid resteert.

110 ABRvS 27 maart 2013, nr. 201112181/1/R4 (bestemmingsplan ‘Hornbach’ Zuidplas), 
r.o. 12.2.
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2.4.2.  Preventieve en corrigerende werking als rechtsgevolgen van 
instructieregels

Met het oog op de kaderstellende functie hebben instructieregels twee rechtsge-
volgen, die kunnen worden omschreven als de preventieve en de corrigerende 
werking.
De preventieve werking houdt in dat instructieregels in acht moeten worden geno-
men door een lager bestuursorgaan dat een ruimtelijk besluit wil nemen. Op die 
manier voorkomen de regels dat ruimtegebruik wordt toegestaan dat haaks staat 
op het ruimtelijk beleid dat door de regelstellende overheid wordt gevoerd. Een 
besluit dat niet voldoet aan de eisen die daar in een instructieregel aan zijn gesteld, 
vertoont een inhoudelijk gebrek en kan vernietigd worden door de bestuursrechter. 
De instructieregel geldt ten opzichte van een planologisch besluit van een lager 
bestuursorgaan namelijk als een hogere norm, waarmee dat besluit niet in strijd 
mag zijn.
De preventieve werking geldt automatisch voor alle soorten besluiten waarmee 
een lager bestuursorgaan de gebruiksmogelijkheden uit het planologisch regime 
kan beïnvloeden, omdat instructieregels anders niet goed kunnen functioneren. 
Een regel kan alleen volledig voorkomen dat wordt voorzien in een ruimtelijke 
ontwikkeling die in strijd is met het hogere beleid als het niet uitmaakt met welk 
type besluit in die ontwikkeling wordt voorzien. Om die reden heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak bovendien geoordeeld dat provinciale instructieregels niet 
alleen van toepassing zijn op de typen ruimtelijke besluiten die uitdrukkelijk in 
artikel 4.1, eerste lid, van de Wro worden genoemd, maar bijvoorbeeld ook op 
wijzigingsplannen die worden vastgesteld op grond van een wijzigingsbevoegd-
heid als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wro.
De corrigerende werking van instructieregels houdt in dat zij een actieve ver-
plichting in het leven roepen om het geldende planologisch regime te herzien en 
met die regels in overeenstemming te brengen. Op die manier kan met de regels 
worden bereikt dat gebruiksmogelijkheden die haaks staan op het ruimtelijk be-
leid van de regelstellende overheid geschrapt moeten worden. De corrigerende 
werking vloeit voort uit de ‘implementatieverplichting’ die in de tweede leden 
van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro aan instructieregels is gekoppeld. Die ver-
plichting houdt in dat de gemeenteraad binnen de termijn van in beginsel één jaar 
een bestemmingsplan moet vaststellen met inachtneming van de instructieregels. 
De implementatietermijn kan overigens enerzijds worden gezien als een deadline, 
maar tegelijkertijd ook als een begunstigingstermijn voor de gemeenteraad om het 
bestaande planologisch regime aan te passen.
Het is mogelijk om een instructieregel vast te stellen waarvan uitsluitend een pre-
ventieve, en dus geen corrigerende werking uitgaat. Een reden daarvoor kan bij-
voorbeeld zijn dat de regelstellende overheid het geldende planologisch regime 
met haar beleid in overeenstemming acht, en slechts wil waarborgen dat deze sta-
tus quo behouden blijft. Een argument om niet voor te schrijven dat bestaande ge-
bruiksmogelijkheden moeten worden geschrapt, is dat daarmee voorkomen wordt 
dat bestaande rechten van grondgebruikers worden aangetast. 
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Om te bereiken dat de corrigerende werking van een instructieregel is uitgescha-
keld, moet uitdrukkelijk een eerbiedigende werking aan die regel worden toege-
kend. Dat houdt in dat wordt bepaald dat de eis in de regel niet van toepassing is op 
gebruiksmogelijkheden die bij de inwerkingtreding van die regel al bestonden. De 
eerbiedigende werking moet uitdrukkelijk worden toegekend, omdat instructiere-
gels in beginsel een corrigerende werking hebben. Het uitgangspunt van de Wro 
is immers dat instructieregels een implementatieverplichting in het leven roepen. 
In de praktijk bevat een groot deel van de instructieregels een eerbiedigende wer-
king. Vaak zit die in de formulering van de instructieregel verstopt, bijvoorbeeld 
door te bepalen dat de regel alleen van toepassing is op nieuwe mogelijkheden om 
woningen te bouwen, of op een vergroting van een agrarisch bouwperceel. Er is 
echter niets op tegen om die eerbiedigende werking explicieter naar voren te bren-
gen. Bijvoorbeeld door uitdrukkelijk te bepalen dat de instructieregel uitsluitend 
van toepassing is op planologische besluiten die na de inwerkingtreding van de 
regel genomen worden. Dat komt de rechtszekerheid ten goede.

2.5. REFLECTIE OP DE OMGEVINGSWET

Ook in het wetsvoorstel Omgevingswet zijn instructieregels gericht op beleids-
doorwerking.111 Die regels zijn een waarborg dat lagere bestuursorganen de toe-
laatbaarheid van een activiteit in de fysieke leefomgeving beoordelen conform 
het beleid van de regelstellende overheid. Zij hebben een preventieve werking en 
moeten in acht worden genomen door lagere bestuursorganen. Om deze functie 
onder de Omgevingswet te kunnen vervullen, moet de reikwijdte van instructiere-
gels aanzienlijk worden uitgebreid. De beslissingsvrijheid om de toelaatbaarheid 
van een bepaalde activiteit in de leefomgeving te beoordelen, kan alleen op een ef-
fectieve wijze worden begrensd als de instructieregel van rechtswege tegelijkertijd 
van toepassing is op:

a.  Alle besluiten of onderdelen van besluiten op grond waarvan een lager be-
stuursorgaan die activiteit kan toestaan, verbieden of reguleren en bij het ne-
men waarvan dat orgaan beslissingsvrijheid heeft. Gedacht kan worden aan 
regels in een omgevingsplan waarin het gebruik in enge zin op een locatie 
wordt gereguleerd. Het bestaan van beslissingsvrijheid is belangrijk, omdat 
er zonder die ruimte niets te begrenzen valt. Als het toetsingskader van de be-
schikking in de formele wet een limitatief-imperatief karakter heeft, voegt een 
instructieregel niets toe.

b.  Alle algemeen verbindende voorschriften, plannen en programma’s die funge-
ren als een (bindend) toetsingskader voor het nemen van (gebonden) vervolg-
besluiten op grond waarvan die activiteit kan worden toegestaan, verboden of 
gereguleerd. Gedacht kan worden regels in het omgevingsplan over vergun-
ningplichtige bouwwerken.

111 Zo blijkt reeds uit de titel van par. 2.5.1 van het wetsvoorstel: ‘doorwerking van beleid 
door instructieregels’.
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c.  De feitelijke handelingen van de lagere overheden voor zover zij die activiteit 
zelf kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld ter uitvoering van een programmatische 
aanpak. 

Als de instructieregel niet tegelijkertijd op al deze (rechts)handelingen van toepas-
sing is, dan kan de instructieregel worden omzeild door een alternatieve basis te 
bieden voor de ongewenste activiteit. Met oog hierop moet worden nagegaan of 
het toepassingsbereik van instructieregels zoals dat is neergelegd in artikel 2.23, 
derde lid, en artikel 2.25, derde lid, van het wetsvoorstel toereikend is, en of daar 
wellicht (rechts)handelingen tussen staan die met het oog op beleidsdoorwerking 
overbodig zijn.

In het wetsvoorstel Omgevingswet wordt instructieregels een corrigerende wer-
king toegekend. In de vierde leden van de artikelen 2.23 en 2.25 wordt opgedra-
gen een termijn te stellen waarbinnen uitvoering moet zijn gegeven aan de regels. 
Hierin is duidelijk de implementatieverplichting uit artikel 4.1, tweede lid en arti-
kel 4.3, tweede lid, van de Wro te herkennen. De bepaling in het wetsvoorstel sug-
gereert dat aan iedere instructieregel altijd een termijn verbonden moet worden. 
Gezien de huidige praktijk om instructieregels een eerbiedigende werking toe te 
kennen ten aanzien van bestaande gebruiksmogelijkheden, ligt het naar mijn me-
ning meer voor de hand om het stellen van zo’n termijn als een optie aan te bieden.
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Hoofdstuk 3

De voorwaarde voor het vaststellen  
van instructieregels

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag wat de betekenis is van de voorwaarde waaraan 
provinciale staten en de regering moeten voldoen als zij een instructieregel willen 
vaststellen. Op grond van de eerste leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro 
moet sprake zijn van een provinciaal of een nationaal belang met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening dat de instructieregel noodzakelijk maakt. Maar in de 
Wro is verder niet uitgewerkt wat onder deze voorwaarde moet worden verstaan, 
en de toelichting daarop in de parlementaire stukken biedt evenmin veel helder-
heid. Duidelijk is wel dat de voorwaarde erop is gericht de invloed te beperken 
die de hogere overheden kunnen uitoefenen op de inhoud van de ruimtelijke be-
sluiten die op een lager overheidsniveau worden genomen. De voorwaarde is dus 
geworteld in het meer algemene idee dat aan de Wro ten grondslag ligt over de 
manier waarop de interactie tussen gemeenten, de provincies en het Rijk bij de 
planologische besluitvorming zou moeten plaatsvinden. Daarom wordt de juri-
dische betekenis van deze zogenoemde sturingsfilosofie beschreven in paragraaf 
3.1. Dat vormt de opmaat voor een uitwerking van de manier waarop bij het vast-
stellen van een instructieregel moet worden gemotiveerd dat aan de voorwaarde 
is voldaan die aan het gebruik van de regelgevende bevoegdheid verbonden is 
(paragraaf 3.2). Die uitwerking wordt vervolgens geïllustreerd aan de hand van 
een omstreden uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (paragraaf 3.3). Tot slot wordt stilgestaan bij de vraag of de voorwaarde 
de lagere bestuursorganen grondwettelijk gezien voldoende beschermt tegen on-
gerechtvaardigde betrokkenheid van hogere bestuursorganen bij hun ruimtelijke 
beleidsvoering (paragraaf 3.4).

3.1. DE STURINGSFILOSOFIE VAN DE WRO

3.1.1. Het gebrek aan een eenduidige uitleg van de sturingsfilosofie

Uit de parlementaire geschiedenis van de Wro blijkt dat er een algemeen idee aan 
de wet ten grondslag ligt over de manier waarop de interactie tussen de verschil-
lende overheden bij de normering van het ruimtegebruik zou moeten plaatsvinden. 
Dat algemene idee wordt wel aangeduid met de term ‘sturingsfilosofie’. De regel-
gevende bevoegdheid en de voorwaarde die aan het gebruik van die bevoegdheid 
verbonden is, zijn op dit idee gebaseerd. Een nadere uitwerking van die voor-
waarde begint dus bij de juridische betekenis van de sturingsfilosofie.
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De sturingsfilosofie is als zodanig echter nergens in de parlementaire stukken ge-
definieerd, laat staan dat de juridische betekenis daarvan is uitgewerkt. Verspreid 
over de stukken zijn wel politiek-bestuurlijke uitgangspunten terug te vinden die 
verband houden met de interactie tussen de verschillende overheidsniveaus binnen 
het ruimtelijk spoor. Die uitgangspunten vormen de bouwstenen van de sturingsfi-
losofie. Maar in de parlementaire stukken wordt geen poging ondernomen om die 
bouwstenen samen te voegen en tot een meeromvattende juridische interpretatie 
van de sturingsfilosofie te komen. 
Toch wordt het begrip ‘sturingsfilosofie’ regelmatig gehanteerd als vertrekpunt 
voor een juridische analyse van het gebruik van de bovengemeentelijke bevoegd-
heden op grond waarvan de hogere overheden zich kunnen mengen in de ruimte-
lijke normstelling. Het is opvallend dat het begrip daarbij nog wel eens verschil-
lend wordt uitgelegd, waardoor het aanleiding geeft voor uiteenlopende en soms 
zelfs tegengestelde conclusies. In paragraaf 1.1.4 is al gewezen op de politieke 
verdeeldheid ten aanzien van de vraag of verantwoordelijkheden voor de ruim-
telijke normstelling gedeeld kunnen worden door Rijk, provincies en gemeenten. 
Verschillende fracties zijn van mening dat gedeelde verantwoordelijkheden niet 
mogelijk zijn, terwijl de regering met hand en tand de tegenovergestelde opvatting 
verdedigt.1 Deze verdeeldheid vindt op haar beurt haar oorsprong in het advies van 
de Afdeling advisering van de Raad van State op het ontwerp van het Barro. In 
dat advies wordt de sturingsfilosofie vereenzelvigd met de gedachte ‘bevoegdheid 
volgt verantwoordelijkheid’. Die gedachte is terug te vinden in de memorie van 
toelichting en houdt in dat elke overheid verantwoordelijk is voor haar eigen ruim-
telijk beleid en de uitvoering daarvan. De Afdeling leidt hieruit af dat een verant-
woordelijkheid voor de behartiging van ruimtelijke belangen exclusief bij één van 
de bestuurslagen ligt.2 De Vries en Nijmeijer zoeken de betekenis van de sturings-
filosofie in een andere hoek. Zij betogen dat de sturingsfilosofie betrekking heeft 
op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het bovengemeentelijk beleid en 
de doorwerking daarvan richting gemeenten. Binnen deze systematiek zien zij een 
centrale plaats ingeruimd voor enerzijds het uitgangspunt dat er een scheiding be-
staat tussen beleid en normstelling en anderzijds het streven naar een proactief op-
treden van Rijk en provincies.3 Ook Scholten-Hinloopen zoekt aansluiting bij de 
doelstelling dat de hogere overheden vooraf (proactief) heldere kaders stellen voor 
de ruimtelijke besluitvorming. Zij lijkt daar echter een zwaarder gewicht aan toe 
te kennen dan De Vries en Nijmeijer, want zij suggereert dat in de sturingsfilosofie 
eigenlijk geen plaats is voor reactieve interventie in de ruimtelijke besluitvorming 
van lagere bestuursorganen. Zij neemt de stelling in dat met ‘het introduceren 
van de reactieve aanwijzing het aanvankelijke uitgangspunt van de wetgever tot 

1 Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 6, p. 3-5 en Kamerstukken II 2011/12, 32821, 
nr. 8, p. 1-3.

2 Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, nr. 16697, p. 157-158.
3 De Vries & Nijmeijer 2008, p. 49-50. Vgl. Claessens & Fransen 2009, p. 178, die 

stellen dat de sturingsfilosofie uitgaat van de gedachte dat Rijk en provincie vooraf 
bepalen wat hun belangen zijn binnen het ruimtelijk beleid en vaststellen op welke 
wijze die belangen moeten doorwerken op gemeentelijk niveau.
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sturing vooraf en geen toetsing achteraf alsnog doorbroken [is]’.4 Van Zundert 
betoogt eveneens dat de reactieve aanwijzing in strijd is met de sturingsfilosofie, 
die hij echter gelijkstelt met het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat 
moet’. Ook dat uitgangspunt keert regelmatig terug in de parlementaire stukken.5 
Het probleem is dus dat de voorwaarde die is verbonden aan het gebruik van de 
regelgevende bevoegdheid moet worden geïnterpreteerd in het licht van de stu-
ringsfilosofie van de Wro, maar dat die sturingsfilosofie zelf in de parlementaire 
stukken en in de juridische literatuur niet op een eenduidige manier wordt uit-
gelegd. In deze paragraaf geef ik daarom mijn eigen interpretatie van het begrip 
weer. Die interpretatie zal ik vervolgens gebruiken als vertrekpunt voor een nadere 
uitwerking van de voorwaarde dat sprake moet zijn van een bovengemeentelijk 
belang dat de instructieregel noodzakelijk moet maken. 

3.1.2.	 De	politiek-bestuurlijke	ideeën	achter	de	sturingsfilosofie

In de parlementaire stukken over de Wro zijn meerdere politiek-bestuurlijke uit-
gangspunten te vinden over de manier waarop de interactie tussen de verschillende 
overheidsniveaus plaats zou moeten vinden bij de ruimtelijke normstelling. Op 
grond van die uitgangspunten is een tweetal ideeën te onderscheiden die samen 
de sturingsfilosofie van de wet vormen. Het eerste idee kan worden aangeduid 
als proactieve normstelling, en heeft betrekking op de wijze waarop de hogere 
overheden de inhoud van ruimtelijke besluiten van lagere overheden moeten stu-
ren. Het tweede idee is het streven naar decentralisatie, en heeft betrekking op de 
vraag in hoeverre de inhoud van de besluitvorming door een hoger bestuursorgaan 
gestuurd mag worden.

Proactieve normstelling

Een eerste politiek-bestuurlijke bouwsteen van de sturingsfilosofie is het uitgangs-
punt dat de bovengemeentelijke sturing zo veel mogelijk vooraf, oftewel proactief 
plaatsvindt.6 Dit betekent dat de betrokkenheid van Rijk en provincie in beginsel 
geen reactie mag zijn op concrete initiatieven voor ruimtelijke besluitvorming op 
een lager overheidsniveau. Zij moeten de planologische normstelling voorafgaand 
aan, en dus onafhankelijk van die besluitvorming beïnvloeden. De lagere overhe-
den weten dan binnen welke kaders zij ruimtelijke beslissingsvrijheid bezitten. In 
de regel vindt immers achteraf geen controle meer plaats op de inhoud van hun 
ruimtelijke besluiten.7

4 Scholten-Hinloopen 2011, p. 494-495.
5 Van Zundert 2012, p. 138.
6 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. A, p. 19; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 7, 

p. 19; Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 12, p. 33; Kamerstukken I 2005/06, 28916, 
nr. C, p. 13 en Kamerstukken I 2007/08, 30938, nr. C, p. 18.

7 De reactieve aanwijzingsbevoegdheid uit art. 3.8 lid 6 Wro is een evidente uitzonde-
ring op dit uitgangspunt. Zie daarover uitgebreid hoofdstuk 6.
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Een tweede bouwsteen is het idee voor een scheiding tussen beleid en normstel-
ling. Dit houdt in dat de ruimtelijke beleidsdoelstellingen en de juridisch bindende 
normen die zijn gericht op de uitvoering en de verwezenlijking van het beleid 
worden neergelegd in aparte documenten.8 Daarmee is afscheid genomen van de 
situatie onder de WRO, waarin planologische kernbeslissingen van het Rijk en 
streekplannen van de provincies een hybride karakter hadden. Aan de beleidsuit-
spraken uit die documenten kon namelijk een juridisch bindende werking wor-
den toegekend.9 Het streven naar een scheiding tussen beleid en normstelling lijkt 
vooral te zijn ingegeven met het oog op de mogelijkheden voor een strategische 
beleidsvoering. Het vaststellen van beleid wordt namelijk vergemakkelijkt door 
de afwezigheid van juridisch bindende elementen. Daardoor is het namelijk niet 
nodig dat zware procedures worden gevolgd bij het vaststellen van beleidsdocu-
menten.10 Ook schept het duidelijkheid en dus rechtszekerheid voor lagere overhe-
den, aangezien de uitspraken die hen binden niet langer in die documenten zitten 
verstopt.
Uit deze twee uitgangspunten blijkt dat de sturingsfilosofie van de Wro erop is 
gericht dat de hogere overheden de inhoud van het planologisch regime sturen 
door voorafgaand aan de ruimtelijke besluitvorming op een lager overheidsniveau 
juridisch bindende eisen te stellen aan de inhoud van die besluitvorming. De Wro 
kiest daarmee voor een fundamenteel andere benadering dan de WRO. Onder de 
oude wet lag het zwaartepunt van de bovengemeentelijke sturing immers bij een 
controle tijdens of na de ruimtelijke besluitvorming. Die controle kon bovendien 
worden gebaseerd op allerlei beleidsdocumenten, richtlijnen en dergelijke, die op 
zichzelf geen normerend effect hadden op lagere bestuursorganen. 

Decentralisatiestreven

Het streven naar decentralisatie van de ruimtelijke normstelling is een belangrijk 
onderdeel van de sturingsfilosofie. Dat blijkt in de eerste plaats uit het adagium 
‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.11 Deze leus maakt duidelijk dat de ruim-
telijke normstelling bij voorkeur op decentraal niveau plaatsvindt. Er blijkt echter 
ook uit dat de normstelling op een hoger overheidsniveau plaats kan vinden als 
dat nodig is. Dat brengt ons bij een tweede uitgangspunt, te weten ‘het beginsel 
van het meest geschikte overheidsorgaan’. Als het onderwerp van zorg niet op 
een doelmatige of doeltreffende wijze op decentraal niveau kan worden behartigd 

8 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 11; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 7, 
p. 17; Kamerstukken II 2003/04, 28916, nr. 8, p. 2 en Kamerstukken 2004/05, 28916, 
nr. 12, p. 16. Zie ook Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, nr. 16697, p. 155 en Van 
Buuren e.a. 2008, p. 3.

9 Zie over deze ‘concrete beleidsbeslissingen’ ook par. 2.2.2.
10 In deze zin ook Kamerstukken II 1999/2000, 27029, nr. 2, p. 22 en VROM 2001, MvT, 

p. 50.
11 Kamerstukken I 2005/06, 28916, nr. C, p. 3; Kamerstukken I 2007/08, 30938, nr. C, 

p. 7. Zie ook Van Buuren e.a. 2008, p. 2 en Van Zundert 2012, p. 138, die de sturings-
filosofie met dit adagium vereenzelvigt.
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 wegens de aard van de betrokken taak of gezien de schaal waarop de aangelegen-
heid geregeld moet worden, dan kan ruimtelijke normstelling op een hoger niveau 
zijn aangewezen.12 In het verlengde hiervan ligt een derde element, namelijk het 
idee dat de bevoegdheid tot normstelling de verantwoordelijkheid volgt. De ge-
dachte is dat als het Rijk of de provincie het aangewezen niveau zijn om de inhoud 
van de ruimtelijke normstelling te bepalen, zij ook over de bevoegdheden moeten 
beschikken om dat te doen.13 Omgekeerd geldt dat zij zich van betrokkenheid 
dienen te onthouden, en dus niet bevoegd zijn, voor zover zij geen verantwoorde-
lijkheid voor de normstelling dragen.14 Deze drie bouwstenen zal ik in het vervolg 
samen aanduiden als het ruimtelijk decentralisatiebeginsel. Het houdt in dat voor 
zover de ruimtelijke normstelling aan de decentrale overheden kan worden toe-
vertrouwd, die normstelling ook aan hen moet worden toevertrouwd, en dan bij 
voorkeur aan de gemeentelijke bestuursorganen. 
Er zijn twee redenen om te streven naar een zo groot mogelijke decentralisatie van 
de ruimtelijke normstelling. In de eerste plaats wordt daarmee beoogd de effecti-
viteit en de efficiëntie van de ruimtelijke normstelling te vergroten. De ruimtelijke 
ordening heeft hoofdzakelijk lokale effecten en is daarmee primair afhankelijk van 
lokale feiten en omstandigheden. De gedachte is dat hoe lager het overheidsniveau 
waarop de normstelling wordt vastgesteld, des te beter de betrokken feiten en om-
standigheden overzien kunnen worden.15 In de tweede plaats is het ruimtelijk de-
centralisatiebeginsel van belang wegens democratisch-rechtsstatelijke redenen.16 
Vanwege het hoofdzakelijk lokale karakter van de ruimtelijke ordening dient de 
lokale volksvertegenwoordiging over een zo groot mogelijke vrijheid te beschik-
ken om eigen keuzes te maken ten aanzien van de ruimtelijke normstelling. Dat 
biedt ruimte voor een politieke strijd op basis waarvan een politieke beslissing kan 
worden genomen wat precies onder een goede ruimtelijke ordening moet worden 

12 Kamerstukken II 1999/2000, 27029, nr. 2, p. 17, waar wordt gesproken van besluit-
vorming op het ‘juiste’ overheidsniveau; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 4 
en p. 11; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 7, p. 19 en Kamerstukken II 2004/05, 
28916, nr. 12, p. 42. Zie ook Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, nr. 16697, p. 155-156 
en Van Buuren e.a. 2008, p. 2. In algemene zin volgt dit trouwens ook uit art. 117 lid 
2 Gemeentewet: ‘Voorstellen van maatregelen waarbij bepaalde aangelegenheden tot 
rijks- of provinciaal beleid worden gerekend, worden slechts gedaan indien het onder-
werp van zorg niet op doelmatige en doeltreffende wijze door de gemeentebesturen 
kan worden behartigd.’ Zie analoog art. 115 lid 2 Provinciewet.

13 Kamerstukken II 1999/2000, 27029, nr. 2, p. 19; Kamerstukken II 2002/03, 28916, 
nr. 3, p. 4 en p. 11; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 7, p. 17; Kamerstukken I 
2005/06, 28916, nr. C, p. 13; Kamerstukken I 2007/08, 30938, nr. C, p. 20. Zie ook 
Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, nr. 16697, p. 155-156, waarin de sturingsfiloso-
fie wordt gelijkgesteld met dit element, en Van Buuren e.a. 2008, p. 2.

14 VROM 2001, MvT, p. 80-81; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 30 en p. 42; 
Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 12, p. 34; Kamerstukken I 2005/06, 28916, nr. C, 
p. 13 en Kamerstukken I 2007/08, 30938, nr. C, p. 2.

15 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 11.
16 Aldus ook Zijlstra 2009, p. 239 in algemene zin.
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verstaan. Op die manier wordt het gewicht van de stem van de kiezer bij die beslis-
sing gemaximaliseerd.17 

3.1.3. Een juridische interpretatie van de sturingsfilosofie

Proactieve normstelling

Het idee voor proactieve normstelling heeft in juridische zin tot gevolg dat la-
gere bestuursorganen uitsluitend aan hoger beleid gebonden zijn voor zover dat 
beleid door de hogere overheid uitdrukkelijk in een juridisch bindende vorm is 
gegoten. Het lagere bestuursorgaan hoeft de overige onderdelen van het hogere 
beleid slechts in zijn belangenafweging te betrekken en is vrij om zelf ander beleid 
te voeren. Beleid van een hogere overheid dat geen juridisch bindende vertaling 
heeft gekregen kan dus geen kaderstellende functie vervullen. Dat beleid beperkt 
de beslissingsvrijheid van lagere bestuursorganen immers niet. Wel moet een lager 
bestuursorgaan zijn beleidskeuzes verantwoorden met het oog op het hogere be-
leid.18 Het moet aangeven waarom het er voor kiest om ander beleid te voeren en 
waarom het daar in het concrete geval een zwaarder gewicht aan toekent dan het 
beleid van de hogere overheid.19

17 Dölle 1999, p. 1-16 onderscheidt ter ondersteuning van het streven naar gemeente-
lijke (autonome) beleidsvrijheid een participatiemotief, inhoudende dat de politieke 
participatie van burgers met name plaatsvindt op gemeentelijk niveau, en een ge-
meenschapsmotief, dat wil zeggen dat het gemeentelijk niveau aansluit bij de lokale, 
territoriale leefgemeenschap die ook in de huidige tijd nog van wezenlijk belang is. 
Zie ook Elzinga 2011, p. 58-59.

18 De Afdeling bestuursrechtspraak verwoordt het als volgt: ‘Bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan is de raad echter niet gebonden aan beleid van het Rijk en de pro-
vincie dat is opgenomen in structuurvisies of andere beleidsdocumenten. Wel dient de 
raad daarmee rekening te houden, hetgeen betekent dat dit beleid in de belangenaf-
weging dient te worden betrokken’ (cursivering toegevoegd). Zie ABRvS 27 oktober 
2010, nr. 200909636/1/R3 (bestemmingsplan ‘Op den Berg’ Boxmeer), AB 2010, 335, 
m.nt. De Gier, r.o. 2.2.2. De term ‘rekening houden met’ zoals de Afdeling die hier 
hanteert, lijkt een lichtere betekenis te hebben dan de betekenis die daaraan in de 
juridische literatuur wordt toegekend. In laatstbedoelde zin wijst de term ‘rekening 
houden met’ wel degelijk op juridische binding, zij het dat een mogelijkheid bestaat 
om gemotiveerd van het desbetreffende voorschrift af te wijken. Zie bijv. Boeve e.a. 
2013, p. 211. Uit de jurisprudentie komt echter naar voren dat de Afdeling niet van 
de gemeenteraad verwacht dat inhoudelijk wordt gemotiveerd waarom het provin-
ciaal beleid niet gevolgd wordt. Het enkele feit dat de raad kennis heeft genomen 
van het document kan zelfs voldoende te zijn. Zie bijv. ABRvS 7 maart 2011, nr. 
200905289/1/R3 (bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte locaties Nederweert’), r.o. 
2.5, waar de Afdeling simpelweg overweegt: ‘In de plantoelichting is expliciet aan-
dacht aan voornoemd beleid van Rijk en provincie besteed en is ingegaan op de ver-
houding van dit beleid tot het gemeentelijke beleid ter zake. Gelet hierop is aanneme-
lijk dat de raad dit beleid in de belangenafweging heeft betrokken.’

19 Dat een bestemmingsplan op dit punt kan struikelen, blijkt uit ABRvS 16 januari 
2013, nr. 201201158/1/R1 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ Hollands Kroon), 
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Ruimtelijk decentralisatiebeginsel

Het ruimtelijk decentralisatiebeginsel betekent in juridische zin dat de lagere be-
stuursorganen over een zo groot mogelijke beslissingsvrijheid dienen te beschik-
ken bij de ruimtelijke normstelling.20 Op grond daarvan kunnen zij eigen beleid en 
eigen politiek voeren ten aanzien van de vraag wat een goede ruimtelijke ordening 
in een concreet gebied vereist, en keuzes maken ten aanzien van de doelstellingen 
die zij met de ruimtelijke normstelling willen bereiken. Hogere bestuursorganen 
kunnen uitsluitend eigen beleid en eigen politiek voeren voor zover zij een verant-
woordelijkheid dragen voor ruimtelijke gebruiksmogelijkheden. Zij beschikken 
dus over een beperkte beslissingsvrijheid op grond waarvan zij keuzes kunnen 
maken die van doorslaggevende betekenis zijn voor de inhoud van de ruimte-
lijke normstelling. In zoverre hebben zij de mogelijkheid om zich te mengen in de 
ruimtelijke besluitvorming van lagere bestuursorganen. Waar die besluitvorming 
raakt aan een provinciale of een nationale verantwoordelijkheid, kan op het hogere 
overheidsniveau worden geoordeeld over de rechtmatigheid en de doelmatigheid 
van de bijbehorende belangenafweging.21 
De juridische moeilijkheid schuilt in de vraag in welke gevallen nu precies spra-
ke is van een provinciale of een nationale verantwoordelijkheid voor de ruimte-
lijke normstelling. De Wro-wetgever heeft het antwoord op die vraag bewust in 
het midden gelaten. Het identificeren van die verantwoordelijkheden is daarmee 
toevertrouwd aan het politieke besluitvormingsproces op de hogere overheidsni-
veaus.22 Dat heeft onder meer tot gevolg dat de rechterlijke toetsing daarvan be-
perkt is. De rechter kan eigenlijk niet veel meer dan oordelen dat in redelijkheid 

AB 2013, 134, m.nt. Korsse, r.o. 3.9. De Afdeling vernietigt het voorliggende plan 
wegens strijd met art. 3:2 Awb, omdat de raad niet heeft onderzocht welke gevolgen 
op zouden kunnen treden voor de werking van een naburig radarstation als de mo-
gelijkheden voor de bouw van enkele windmolens zouden worden benut. Dit terwijl 
het nationaal beleid, neergelegd in een brief van de Staatssecretaris van Defensie, een 
dergelijk onderzoek uitdrukkelijk voorschrijft. Zonder een dergelijk onderzoek heeft 
de gemeenteraad het belang van een ongestoorde werking van de radar volgens de 
Afdeling niet kunnen betrekken bij de voorbereiding van het plan.

20 Zo betoogt ook de regering in Kamerstukken II 2011/12, 32821, nr. 6, p. 4. Daarmee 
wordt aangesloten bij het gros van de literatuur, waarin het streven naar een zo 
groot mogelijke beslissingsvrijheid van de decentrale overheden in algemene zin 
als een centraal element van het decentralisatiebeginsel wordt gezien. Zie bijvoor-
beeld Konijnenbelt 1995, p. 31; Elzinga 1995, p. 471; De Gier 1995, p. 500; Dölle & 
Elzinga 2004, p. 156; Zijlstra 2009, p. 239 en Nehmelman 2013, p. 92. Tonnaer 2013, 
p. 96 spreekt van het ‘bestuurlijk autonomieprincipe’: ‘Daarbij geldt als uitgangspunt 
dat waar bevoegdheden op een bepaald overheidsniveau zijn gelegd, die daar ook in 
maximale beleidsvrijheid moeten kunnen worden uitgeoefend en dus met zo weinig 
mogelijk bemoeienis van andere bestuursniveaus.’

21 Zie uitdrukkelijk VROM 2001, MvT, p. 80-81; Kamerstukken II 2002/03, 28916, 
nr. 3, p. 30 en p. 42; Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 12, p. 34 en Kamerstukken I 
2007/08, 30938, nr. C, p. 2.

22 VROM 2001, MvT, p. 32; Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 12, p. 43 en 
Kamerstukken I 2005/06, 28916, nr. C, p. 4.
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geen sprake is van een bovengemeentelijke verantwoordelijkheid voor de ruimte-
lijke normstelling. 
De marginale rechterlijke toetsing neemt niet weg dat de omvang van de beslis-
singsvrijheid van de hogere bestuursorganen naar zijn aard beperkter is dan die 
van het gemeentebestuur. Dat komt naar voren in het feit dat de hogere bestuurs-
organen moeten motiveren dat er een provinciale of een nationale verantwoor-
delijkheid in het geding is als zij zich willen mengen in de ruimtelijke besluit-
vorming. Deze ‘bewijslast’ impliceert dat er gevallen denkbaar zijn dat van zo’n 
verantwoordelijkheid geen sprake is en het bovengemeentelijke optreden niet is 
toegestaan. Op de gemeentelijke bestuursorganen rust een dergelijke bewijslast 
niet. Sterker nog, de gemeenteraad wordt in artikel 3.1 van de Wro opgedragen om 
voor het gehele grondgebied van de gemeente bestemmingsplannen vast te stel-
len. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor alle aspecten van de ruimtelijke 
normstelling is dus een gegeven. 

In een onderzoek dat in opdracht van het IPO is uitgevoerd naar de mogelijkhe-
den van (onder meer) de regelgevende bevoegdheid, wordt de beperkte rol van 
het provinciebestuur onder de nieuwe Wro geïllustreerd aan de hand van een 
Afdelingsuitspraak die is gedaan onder de oude WRO. Aan de orde is een bestem-
mingsplan voor een perceel van 300 m2 dat aan alle zijden is omsloten door be-
staande bebouwing. Middels het plan wordt op dat perceel een bouwmogelijkheid 
gevestigd met de bestemming ‘woondoeleinden’. Gedeputeerde staten onthouden 
goedkeuring aan de regeling. Volgens hen is het perceel ongeschikt om te worden 
aangemerkt als zelfstandige woonlocatie vanwege de geringe afmetingen daar-
van, zijn vorm en zijn ligging in stedenbouwkundige zin, alles mede in relatie tot 
de omliggende bebouwing. Het in het plan beoogde ruimtegebruik voldoet dus 
niet aan de ruimtelijke kwaliteitseisen die daar op provinciaal niveau aan worden 
gesteld. De Afdeling acht het beroep tegen de onthouding van goedkeuring onge-
grond: ‘Onder deze omstandigheden hebben verweerders in redelijkheid kunnen 
oordelen dat het perceel in relatie tot de omliggende woningen niet groot genoeg 
is voor een woning, een tuin, parkeerruimte en ruimte om te keren en daarom 
in stedenbouwkundig opzicht de geschiktheid als zelfstandige woonlocatie mist.’ 
Met de auteurs van het rapport ben ik van mening dat dit een typisch voorbeeld is 
van een vorm van kwaliteitscontrole die onder de huidige Wro niet langer is toe-
gestaan. Ik zie althans niet in dat er een provinciale verantwoordelijkheid bestaat 
voor de ruimtelijke aspecten met het oog waarop gedeputeerde staten de goedkeu-
ring onthouden hebben.23 

Overigens is het niet zo dat de bovengemeentelijke betrokkenheid bij de ruimte-
lijke besluitvorming uitsluitend de vorm mag aannemen van een rechtmatigheids-
toetsing en dat van een doelmatigheidstoetsing geen sprake meer kan zijn. In die 
zin is de provinciale en nationale sturing van de ruimtelijke besluitvorming dus 
niet terughoudender geworden dan onder de WRO het geval was. Wel is het zo dat 

23 Bregman e.a. 2002, p. 43-44.
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die sturing slechts mag plaatsvinden ten aanzien van aspecten waarvoor het hogere 
bestuursorgaan een verantwoordelijkheid draagt. Zij is dus selectiever geworden.24 

Onder de WRO beschikten gedeputeerde staten over de bevoegdheid om de ge-
meentelijke ruimtelijke besluitvorming volledig te heroverwegen.25 Tegenover 
een gemeentelijk monopolie om het ruimtegebruik te normeren stond namelijk 
het preventieve toezicht dat zij uitoefenden op de inhoud van die normstelling.26 
Gemeentelijke bestemmingsplannen moesten op grond van artikel 28, eerste lid, 
van de WRO worden goedgekeurd27 en voor algemene vrijstellingen van het be-
stemmingsplan op basis van artikel 19, eerste lid, van de WRO moest een ver-
klaring van geen bezwaar worden afgegeven.28 Gedeputeerde staten konden de 
goedkeuring onthouden, of de verklaring weigeren, als zij van oordeel waren 
dat het gemeentelijke besluit in strijd was met een goede ruimtelijke ordening.29 
Algemeen werd aangenomen dat deze toetsingsgrond hun de mogelijkheid gaf om 
de inhoud van het voorliggende besluit niet alleen op rechtmatigheid, maar ook 
op doelmatigheid te toetsen. Als gedeputeerde staten een ander gewicht toekenden 
aan de bij het primaire ruimtelijke besluit betrokken belangen, dan konden zij 
hun eigen belangenafweging in het kader van een goede en doelmatige ruimte-
lijke ordening dus in de plaats stellen van de afweging van de gemeenteraad. De 
goedkeuring kon voorts worden onthouden wegens strijd met het recht.30 Over de 
band van deze toetsingsgrond bood het preventieve toezicht de mogelijkheid voor 
een algemene juridische kwaliteitsbewaking van bestemmingsplannen, waartoe 

24 Ik ontleen dit onderscheid aan De Ridder 1990, p. 258, die betoogt dat het begrip 
‘terughoudendheid’ ten onrechte suggereert dat het provinciebestuur zich afstandelijk 
op moet stellen ten aanzien van de ruimtelijke normstelling. De verwezenlijking van 
het provinciaal beleid kan het provinciebestuur er volgens hem echter toe dwingen om 
zich te mengen in de details van het gemeentelijk beleid.

25 Aldus uitdrukkelijk de toelichting bij de wijziging van de WRO, waarmee deze toet-
singsgrond aan art. 28 werd toegevoegd. Zie Kamerstukken II 1996/97, 23 311, nr. 3, 
p. 19. De toelichting sluit aan bij het standpunt van Van Buuren & De Vries 1996, 
p. 83 e.v., die betoogden dat GS een bestemmingsplan niet alleen op rechtmatigheid, 
maar ook op doelmatigheid konden toetsen. Vgl. bijvoorbeeld ook annotator Van der 
Ree onder ABRvS 8 oktober 2003, AB 2004, 44, die eveneens wijst op de mogelijk-
heid van een doelmatigheidstoets, en annotator Struiksma onder ABRvS 12 oktober 
1995, AB 1996, 41, die het standpunt inneemt dat bij de figuren goedkeuring en ver-
klaring van geen bezwaar een volledige heroverweging van het primaire besluit mo-
gelijk is.

26 Bovendien kon de minister het door GS genomen goedkeuringsbesluit wegens ken-
nelijke strijd met het nationaal beleid vervangen door een eigen besluit op grond van 
art. 29 WRO.

27 Hetzelfde gold op grond van art. 11 lid 2 WRO in beginsel voor wijzigings- en uitwer-
kingsplannen.

28 Het bestemmingsplan kon op grond van art. 15 lid 2 WRO ook bepalen dat voor het ver-
lenen van een binnenplanse vrijstelling of van een bepaalde bouw- of  aanlegvergunning 
een verklaring van geen bezwaar was vereist.

29 Zo was uitdrukkelijk bepaald in art. 28 lid 2 en art. 19 lid 8 WRO.
30 Art. 10:27 Awb.
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op grote schaal werd overgegaan.31 Weliswaar werd in de literatuur de trend ge-
signaleerd dat veel provincies zich uit eigen beweging terughoudender opstelden 
bij de uitoefening van het preventieve toezicht,32 maar gedeputeerde staten werden 
daar in de WRO niet toe verplicht.33

De Haan heeft al in 1975 fundamentele kritiek geuit op dit systeem van gemeen-
telijke normstelling en provinciale controle. Volgens hem werd daarmee ontkend 
dat voorafgaand aan de ruimtelijke besluitvorming op bovengemeentelijk niveau 
al doorslaggevende keuzes ten aanzien van die besluitvorming werden en ook 
moesten kunnen worden gemaakt. In dat geval kwam het eigenlijke ruimtelijke 
besluit volgens De Haan op het hogere overheidsniveau tot stand en restte het 
gemeentebestuur niet veel anders dan de desbetreffende beslissingen een formele 
plek te geven in het bestemmingsplan.34 Omdat de WRO echter geen basis bood 
voor dergelijke bovengemeentelijke keuzes, onttrokken die beslissingen zich aan 
planologische procedures. Dit ging ten koste van hun ruimtelijke en democrati-
sche legitimatie.35

Synthese:	de	juridische	betekenis	van	de	sturingsfilosofie

Door het idee van proactieve normstelling en het ruimtelijk decentralisatiebegin-
sel in onderlinge samenhang te bezien, kan de juridische betekenis van de stu-
ringsfilosofie als volgt worden beschreven.

Het stelsel van de Wro gaat ervan uit dat de beslissingsvrijheid om vast te stellen 
wat een goede ruimtelijke ordening in een concreet geval vereist, in beginsel vol-
ledig in handen is van het gemeentebestuur. Voor zover de gemeentelijke bestuurs-

31 Dit blijkt onder meer uit de talloze provinciale handleidingen en nota’s die de ge-
meenten moesten volgen bij de vaststelling van een bestemmingsplan.

32 Zie bijvoorbeeld Robbe 2004, p. 10; Van Buuren e.a. 2006, p. 345 en annotator 
Struiksma onder ABRvS 12 oktober 1995, AB 1996, 41.

33 Zo overwoog de Afdeling in ABRvS 4 augustus 2004, BR 2004, 160, m.nt. De Vries 
dat GS ambtshalve goedkeuring aan een bestemmingsplan konden onthouden, ook 
als dat niet op een ingebrachte bedenking kon worden gebaseerd. Volgens De Vries 
impliceert deze overweging ‘een volle toetsing door GS waarbij de eigen belangen-
afweging in de plaats wordt gesteld van de belangenafweging die de gemeenteraad in 
het vastgestelde plan heeft gemaakt’. Zie zijn annotatie onder ABRvS 6 juli 2005, BR 
2005, 173. Deze laatstgenoemde uitspraak zelf betrof overigens een uitzonderingsge-
val, waarin de Afdeling een onthouding van goedkeuring vernietigde omdat GS niet 
de vereiste terughoudendheid zouden hebben betracht. Het zal gezien het voorgaande 
geen verwondering wekken dat De Vries zich hierin niet kan vinden.

34 De Haan 1975, p. 32-33. Zie ook Lurks 2001, p. 99-100 en Kamerstukken II 1999/00, 
27029, nr. 2, p. 12 en p. 14.

35 De Haan 1975, p. 32; Bregman 1999, p. 262; Lurks 2001, p. 97-98. Zie ook Koeman 
1999, p. 62-69, die er op wijst dat de WRO geen oplossingen bood voor schaalvergro-
ting van ruimtelijke ontwikkelingen, onverwachte ontwikkelingen, het realiseren van 
grote projecten, optredende conflicten tussen bestuurslagen, en regionale coördinatie-
problematiek.
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organen over beslissingsvrijheid beschikken, zijn zij vrij om de belangen die zijn 
betrokken bij de ruimtelijke besluitvorming tegen elkaar af te wegen. In zoverre 
kan een hoger bestuursorgaan van de provincie of het Rijk de gemeentelijke be-
langenafweging niet bindend beïnvloeden. Die belangenafweging is uitsluitend 
vatbaar voor een rechtmatigheidstoetsing door de bestuursrechter. 
Bij uitzondering kan een hoger bestuursorgaan van het Rijk of de provincie zich 
mengen in de ruimtelijke besluitvorming van een lager bestuursorgaan. Dat kan 
op twee manieren.
In de eerste plaats kan op het hogere overheidsniveau een specifieke norm wor-
den vastgesteld over de manier waarop het ruimtelijk beleid dat op dat overheids-
niveau wordt gevoerd moet doorwerken in de ruimtelijke belangenafweging 
die door een lager bestuursorgaan zal worden gemaakt. Dergelijke normen zijn 
proactief, omdat zij aan de ruimtelijke besluitvorming op een lager overheids-
niveau vooraf gaan. Proactieve normen kaderen de ruimtelijke beslissingsvrij-
heid van  lagere bestuursorganen in. Een lager bestuursorgaan moet de normen in 
acht nemen en mag de begrenzing van zijn beslissingsvrijheid niet overschrijden. 
Vanwege het ruimtelijk decentralisatiebeginsel is de bevoegdheid van het hogere 
bestuursorgaan om proactieve normen over de doorwerking van beleid vast te stel-
len beperkt. Een dergelijke norm kan uitsluitend worden vastgesteld voor zover 
het hogere bestuursorgaan in redelijkheid het standpunt in kan nemen dat het deelt 
in de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de planologische besluiten waarop 
de norm betrekking heeft.
In de tweede plaats kan het hogere bestuursorgaan zich tijdens de ruimtelijke be-
sluitvorming mengen in de voorbereiding van een planologisch besluit. Op die 
manier kan het de belangenafweging die door het lagere bestuursorgaan wordt 
gemaakt ook lopende de besluitvorming nog bindend beïnvloeden. Vanwege de 
voorkeur voor proactieve normstelling mag een dergelijke interventie echter uit-
sluitend plaatsvinden om de naleving van een norm af te dwingen die er in het con-
crete geval toe strekt om de doorwerking van het beleid van het hogere bestuurs-
orgaan in de ruimtelijke besluitvorming te waarborgen.36 Voor zover het lagere 
bestuursorgaan discretionaire ruimte heeft bij de toepassing van die norm, kan het 
hogere bestuursorgaan die toepassing zowel op rechtmatigheid als op doelmatig-
heid beoordelen.

36 Dit kan een specifieke norm zijn die expliciet is gericht op de doorwerking van het 
bovengemeentelijk beleid, zoals een instructieregel. Maar dat hoeft mijns inzien niet 
per definitie het geval te zijn. De interventie kan ook worden gebaseerd op een al-
gemene norm of een rechtsbeginsel, mits de verwezenlijking van het hogere beleid 
in het concrete geval in het geding wordt gebracht omdat die norm of dat beginsel 
overschreden wordt. Als het lagere bestuursorgaan bijvoorbeeld geen rekening heeft 
gehouden met een hoger beleidsdocument in die zin, dat het dat document evident 
niet in de belangenafweging betrokken heeft, dan zou het hogere bestuursorgaan zich 
lopende de besluitvorming kunnen mengen in de voorbereiding van het besluit met 
een beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel uit art. 3:2 Awb.
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Stel dat op provinciaal niveau het beleid wordt gevoerd dat het aangezicht van 
het landschap moet worden beschermd en dat inbreuken daarop als gevolg van 
nieuwe stedelijke ontwikkelingen voorkomen moeten worden. Het is denkbaar dat 
op grond van dat beleid in een instructieregel wordt voorgeschreven dat een be-
stemmingsplan voor het landelijk gebied alleen mag voorzien in de bouw van één 
of meerdere woningen als dat plan de nodige voorwaarden bevat om een goede 
landschappelijke inpassing van de te bouwen woningen te verzekeren. Een rechter 
die moet beoordelen of een voorliggend bestemmingsplan met die instructieregel 
in overeenstemming is, kan enkel een rechtmatigheidstoets verrichten. Hij gaat 
na of de gemeenteraad in redelijkheid het standpunt heeft kunnen innemen dat de 
maatregelen die in het plan zijn opgenomen voldoende zijn om een goede land-
schappelijke inpassing te waarborgen. In tegenstelling tot de rechter kunnen gede-
puteerde staten ook beoordelen of de provinciale instructieregel op een doelmatige 
wijze is toegepast. Tijdens de ruimtelijke besluitvorming kunnen zij de belangen-
afweging van de gemeenteraad op dit punt controleren, en zelfstandig vaststellen 
welke planologische maatregelen in het concrete geval getroffen moeten worden 
met het oog op de inpassing van de woningen in het landschap. Zo nodig kunnen 
gedeputeerde staten zich mengen in de bestemmingsplanprocedure om er voor 
te zorgen dat de gemeenteraad de maatregelen treft die zij noodzakelijk achten.37 

De proactieve normstelling is dus in twee opzichten van belang voor het functio-
neren van het ruimtelijk decentralisatiebeginsel. In de eerste plaats kan een la-
ger bestuursorgaan zijn planologische besluiten afstemmen op de grenzen die aan 
zijn ruimtelijke beslissingsvrijheid zijn gesteld op een hoger overheidsniveau. Op 
die manier kan het voorkomen dat een hoger bestuursorgaan intervenieert in zijn 
ruimtelijke belangenafweging, en die belangenafweging dus overigens naar eigen 
inzicht verrichten. Daarom kan worden gesproken van een preventieve toetsings-
functie van de proactieve normstelling. In de tweede plaats kan een hoger be-
stuursorgaan op basis van de begrenzing van de ruimtelijke beslissingsvrijheid 
beoordelen of de belangenafweging die tijdens de besluitvorming wordt gemaakt 
voldoet aan de eisen die het daaraan stelt. De gedachte is dat het hogere bestuurs-
orgaan zich in de belangenafweging kan mengen als het oordeelt dat dat niet het 
geval is, en de ruimtelijke besluitvorming op de lager overheidsniveaus op die 
manier bij kan bijsturen of kan stopzetten. Daarom kan worden gesproken van een 
repressieve toetsingsfunctie van de proactieve normstelling.38

Deze samenhang tussen het idee van proactieve normstelling en het ruimtelijk 
decentralisatiebeginsel vormt naar mijn mening de kern van de sturingsfilosofie. 
Het verband zorgt er voor dat de bovengemeentelijke sturing van de ruimtelijke 
besluitvorming een selectief karakter draagt. Het dwingt de hogere overheden 
er tot op zekere hoogte toe om hun ruimtelijke verantwoordelijkheid limitatief 

37 De meest voor de hand liggende manier om dit te bereiken is (door te dreigen) met een 
reactieve aanwijzing. Zie par. 6.2.4.

38 Ik ontleen de termen ‘preventieve toetsingsfunctie’ en ‘repressieve toetsingsfunctie’ 
aan De Vries 1994, p. 97, die ze hanteert in verband met de objectieve begrenzing van 
flexibiliteitsregelingen in het bestemmingsplan.
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te beschrijven en zodoende zelf hun eigen rol bij de ruimtelijke besluitvorming 
te beperken. Die zelfbeperking krijgt verder vorm in de normen die de hogere 
overheden vaststellen met het oog op de doorwerking van hun beleid. Hogere 
bestuursorganen kunnen zich namelijk uitsluitend mengen in de ruimtelijke be-
sluitvorming op een lager overheidsniveau om toe te zien op de naleving van de 
betrokken normen die ertoe strekken de doorwerking van hun beleid te waarbor-
gen. De lagere bestuursorganen beschikken immers over beslissingsvrijheid voor 
zover die vrijheid niet in hogere normen is beperkt. Zolang de besluitvorming niet 
in strijd is met een hogere norm, doet het lagere bestuursorgaan niets ‘fout’ en be-
staat er geen grondslag om vanaf een hoger overheidsniveau in die besluitvorming 
te interveniëren. Kortom, hoe harder de eis dat de beslissingsvrijheid van de lagere 
bestuursorganen vooraf wordt ingekaderd, des te beter de resterende beslissings-
vrijheid van die bestuursorganen wordt geaccentueerd. 

3.2. UITWERKING VAN DE VOORWAARDE

3.2.1. De voorwaarde als beperking van bovengemeentelijke betrokkenheid

De sturingsfilosofie is op zichzelf niet bindend voor bestuursorganen van de pro-
vincies en het Rijk als zij zich willen mengen in de ruimtelijke besluitvorming op 
de lagere overheidsniveaus. De sturingsfilosofie is slechts het richtinggevende idee 
van de wetgever geweest bij de vormgeving van de bovengemeentelijke bevoegd-
heden. Het was daarom aan de wetgever om dat idee te vertalen in voorwaarden 
die aan het gebruik van de bovengemeentelijke bevoegdheden zijn gesteld. Wat 
betreft de toepassing van de regelgevende bevoegdheid heeft dat geresulteerd in 
het vereiste dat sprake moet zijn van een provinciaal of een nationaal belang met 
het oog op een goede ruimtelijke ordening dat de beoogde instructieregel noodza-
kelijk moet maken. Met dit vereiste heeft de wetgever willen waarborgen dat het 
zwaartepunt van de ruimtelijke normstelling op het gemeentelijk niveau blijft lig-
gen en dat de bovengemeentelijke betrokkenheid bij die normstelling een selectief 
en terughoudend karakter draagt.
In de literatuur wordt betwijfeld of de voorwaarde daarvoor toereikend is. Volgens 
velen vormt zij geen daadwerkelijke beperking voor het gebruik van de regel-
gevende bevoegdheid. De Gier merkt bijvoorbeeld op dat de Afdeling bestuurs-
rechtspraak ‘het begrip “provinciaal belang” afstandelijk benadert (en er dus in 
wezen niet veel mee blijkt te kunnen)’.39 Teunissen gaat verder. Hij betoogt dat het 
‘criterium “provinciaal belang” resp. “nationaal belang” niet of nauwelijks onder-
scheidend vermogen [heeft]. De driekringenleer – die uitging van de opvatting dat 
Rijk, provincie en gemeente elk een eigen, hun van nature toekomend, werkter-
rein hebben en dat een bepaald belang slechts door één kring kan worden behar-
tigd – is reeds lang verlaten. Zo kunnen tot “provinciale belangen” in beginsel al 
die belangen worden aangemerkt, die het provinciebestuur als een door hem te 
behartigen publiek belang aanmerkt. Tot “provinciale belangen” mogen alleen die 

39 Punt 2 van zijn annotatie onder AB 2010, 298.
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publieke belangen niet worden gerekend, die expliciet aan een “hoger” orgaan zijn 
toevertrouwd. Het begrip “provinciaal belang” heeft in die zin slechts een afbake-
ning “naar boven”.’40 Om deze reden vraagt Teunissen zich af of de regelgevende 
bevoegdheid niet in strijd is met het grondwettelijke stelsel van decentralisatie.
De kern van de kritiek is dat niet objectief kan worden aangegeven wat de pro-
vinciale en de nationale belangen bij de ruimtelijke normstelling precies zijn. En 
dat klopt. In de Wro zoekt men tevergeefs naar een (limitatieve) opsomming van 
gevallen waarin een bovengemeentelijk belang bestaat, of naar inhoudelijke cri-
teria aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of in een concreet geval aan de 
voorwaarde is voldaan. De wetgever heeft er bewust voor gekozen om de inhoud 
van het provinciaal en het nationaal belang in het midden te laten. Daardoor wordt 
ruimte geboden voor een politiek-bestuurlijke beoordeling aan de hand waarvan 
het provinciebestuur en de regering hun verantwoordelijkheden voor het planolo-
gisch regime aan kunnen wijzen.41 Wat de provinciale en de nationale belangen 
precies zijn, valt daarom in zijn algemeenheid niet te zeggen, en is voor de rechter 
dus lastig toetsbaar. 
De rechterlijke toetsing wordt verder bemoeilijkt doordat er geen eenduidige juri-
dische definitie voorhanden is van het begrip ‘belang’ waarop kan worden terug-
gevallen. Van Wijmen stelt dat het begrip ‘axiomatisch’ wordt gebruikt, waarmee 
hij bedoelt dat er gemeenschappelijk wordt uitgegaan ‘van een vooronderstelde 
begripsinhoud, die zelf niet “bewezen” hoeft te worden’.42 Latere auteurs lijken 
zich hierbij neer te leggen en ondernemen geen verdere poging om het begrip te 
definiëren.43 Daarom moet worden teruggevallen op de betekenis van het woord 
‘belang’ in het dagelijks taalgebruik. In Van Dale is het begrip gedefinieerd als 
‘zaak waaraan men aandacht schenkt omdat er voordeel mee gemoeid is’.44

Ondanks deze gebrekkige mogelijkheden voor een indringende rechterlijke toet-
sing aan de voorwaarde dat sprake moet zijn van een provinciaal of een nationaal 
belang, heeft de voorwaarde in potentie wel een belangrijke ‘zelfbeperkende wer-
king’. De hogere overheden beperken hun eigen rol bij de ruimtelijke normstelling 
door aan te wijzen welke belangen zij hebben bij die normstelling. Dat zij zich 
zonder een provinciaal, dan wel nationaal belang niet kunnen mengen in de ruim-
telijke besluitvorming, komt duidelijk in de wet naar voren. Zo staat in artikel 4.1, 

40 Teunissen 2009, p. 296. Vgl. Van Buuren e.a. 2014, p. 323.
41 VROM 2001, MvT, p. 32; Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 12, p. 43, waar wordt 

gesproken van een ‘politiek-bestuurlijke opdracht’, en Kamerstukken I 2005/06, 
28916, nr. C, p. 4: ‘Of een onderwerp van zorg door de provincies of het Rijk wordt 
opgepakt en of de Wro-bevoegdheden zullen worden ingezet, is volgens het wetsvoor-
stel in eerste en laatste instantie een besluit dat door het desbetreffende democratisch 
gekozen overheidsorgaan wordt vastgesteld, of waarop dat orgaan een democratische 
controle uitoefent.’

42 Van Wijmen 1981, p. 119.
43 Zie bijvoorbeeld Schlössels 1998, p. 187-188, die stelt dat ‘[daar] iedere beoefenaar 

van het bestuursrecht een zekere voorstelling heeft van het “belang” begrip, een theo-
retische beschouwing in dit boek overbodig [lijkt].’ Vgl. Stoter 2000, p. 7 en Wiggers-
Rust 2011, p. 18.

44 Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands, elektronische versie 2013.
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eerste lid, van de Wro dat een instructieregel alleen mag worden vastgesteld als 
provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodza-
kelijk maken.
In deze paragraaf zal ik geen poging ondernemen om te concretiseren welke be-
leidsonderwerpen wel en niet als een provinciaal of een nationaal belang kunnen 
worden gezien. Ik zal evenmin proberen te beschrijven wat onder het juridische 
begrip ‘belang’ zou moeten worden verstaan. Wel zal ik de voorwaarde dat sprake 
moet zijn van een provinciaal of een nationaal belang dat de instructieregel nood-
zakelijk maakt verder uitwerken door te analyseren hoe gemotiveerd moet worden 
dat aan die voorwaarde is voldaan. Ik ben mij ervan bewust dat hiermee slechts 
een marginale bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van de zojuist geschetste 
problematiek, die inhoudt dat de voorwaarde momenteel nauwelijks een objec-
tieve beperking vormt voor de provinciale en de nationale betrokkenheid bij de 
ruimtelijke normstelling. Toch is de uitwerking van de voorwaarde mijns inziens 
om twee redenen van belang. In de eerste plaats komt de zelfbeperkende werking 
van de voorwaarde beter tot zijn recht naarmate concreter wordt omschreven wat 
het provinciale of nationale belang precies is. Hoe nauwkeuriger het belang be-
schreven wordt, des te nauwkeuriger kan worden bepaald welke eisen met het oog 
op dat belang noodzakelijk zijn en welke niet. Wordt het belang daarentegen vaag 
omschreven, dan wordt daarmee ook in het midden gelaten welke maatregelen 
nodig zijn om dat belang te beschermen. Door een concretere omschrijving van 
de bovengemeentelijke belangen kan de regelgevende overheid haar regels boven-
dien beter onderbouwen en kan de rechter zijn oordeel over de toepassing van die 
regels helderder motiveren. Op die manier wordt wellicht ook een bijdrage gele-
verd aan de acceptatie van de regels door de lagere overheden. In de tweede plaats 
biedt een nadere uitwerking van de voorwaarde een basis voor verdere discussie. 
Het brengt de voor- en de nadelen van die voorwaarde scherper in beeld, waardoor 
die voorwaarde beter kan worden afgezet tegen alternatieve mogelijkheden om het 
optreden van de hogere overheden te beperken en het ruimtelijk decentralisatiebe-
ginsel tot zijn recht te laten komen.

3.2.2. Een belang met het oog op een goede ruimtelijke ordening

Het belang dat aan een instructieregel ten grondslag ligt, moet betrekking heb-
ben op het bereiken van een goede ruimtelijke ordening. Dit impliceert enerzijds 
dat het belang verband houdt met het toekennen van een gebruiksdoeleinde, en 
anderzijds dat het voortvloeit uit een ruimtelijk relevante beleidsdoelstelling. Ik 
licht dit toe. 

Ruimtelijke ordening is het reguleren van ruimtegebruik door middel van het toe-
kennen van gebruiksdoeleinden aan percelen grond of water. Die regulering heeft 
tot doel het ruimtegebruik binnen een gebied te coördineren, oftewel, de verschil-
lende vormen van ruimtegebruik binnen dat gebied onderling op elkaar af te stem-
men. Het ordenen van gebruiksdoeleinden vindt daarom plaats op basis van de 
manier waarop zij elkaar beïnvloeden. Voor de vraag of een gebruiksdoeleinde op 
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een bepaalde locatie gesitueerd kan worden, is bepalend welke specifieke invloed 
het heeft op of de bijzondere eisen die het stelt aan het overige ruimtegebruik in de 
omgeving. Dit zijn de zogenoemde situeringskenmerken.45 
De coördinatie van het ruimtegebruik vindt plaats door de verschillende situe-
ringskenmerken ten opzichte van elkaar te waarderen. Welk gewicht wordt toe-
gekend aan een bepaald situeringskenmerk moet worden vastgesteld op grond 
van een algehele, complexe belangenafweging waarin de bestaande situatie, de 
te verwachten ontwikkelingen en alle betrokken belangen worden meegenomen.46 
Het gewicht van een situeringskenmerk wordt dus niet uitsluitend ingegeven door 
de mate waarin naburige bestemmingen elkaar verdragen. Bijvoorbeeld ook de 
(economische) belangen van grondgebruikers spelen daarbij een rol. Bij de beoor-
deling van planologische toelaatbaarheid van de bouw van een tweede bedrijfs-
woning op een camping, speelt uiteraard de vraag wat het effect van die woning 
zal zijn op het ruimtegebruik in de omgeving. Maar er moet ook belang worden 
toegekend aan het feit dat de campingeigenaar heeft aangegeven dat de bedrijfs-
woning noodzakelijk is voor zijn bedrijfsvoering.
Bij de ruimtelijke belangenafweging zijn de meer algemene ideeën van een be-
stuursorgaan over de structurering van het ruimtegebruik binnen het betrokken 
gebied echter van doorslaggevend belang.47 Met het oog op de wenselijke ruim-
telijke structuur kunnen bepaalde situeringskenmerken wel of juist niet passend 
worden geacht. Zo kan nieuwe bebouwing de functie van een gebied als ecolo-
gische verbindingszone belemmeren en dus wordt het toestaan daarvan binnen 
zo’n verbindingszone vanuit het streven naar het realiseren van een Ecologische 
Hoofdstructuur negatief gewaardeerd. In een waterbergingsgebied wordt overtol-
lig water opgevangen, waardoor het risico op overstromingen elders wordt ver-
minderd. Het aanwijzen van een waterbergingsgebied levert daarmee een posi-
tieve bijdrage aan het streven naar ruimte voor de rivier. 
De hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied die een overheid 
voorstaat, zijn neergelegd in haar ruimtelijk beleid. Dat beleid kan zijn opgeno-
men in een structuurvisie. Maar ook in andersoortige beleidsdocumenten kun-
nen ideeën worden teruggevonden over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 
Voorbeelden zijn beleidsdocumenten op grond van een sectorale wet uit bijvoor-
beeld een milieu- of waterspoor,48 en bestuurlijke afspraken over de aanpak van 
een specifieke ruimtelijke problematiek in een bevoegdhedenovereenkomst.49 

45 Van der Ree 2000, p. 251. Zie ten aanzien van het begrip ‘situeringskenmerken’ ook 
Peters 1999, p. 119; Van Buuren e.a. 2014, p. 38 en Boeve e.a. 2013, p. 227.

46 Van Buuren e.a. 2014, p. 38.
47 In de literatuur wordt wel gesproken van een ruimtelijk (plan)concept. Zie Van der 

Ree 2000, p. 155-157; Peters 1999, p. 109 en Boeve e.a. 2013, p. 225.
48 Dat ligt ook voor de hand, aangezien ruimtelijke ordening facetplanning is, gericht 

op het ruimtelijk aspect van verschillende activiteiten zoals natuurbehoud, milieube-
scherming, waterbeheer, vervoer en dergelijke. Zie hierover nader Brussaard 1976, 
p. 8 en Van Buuren e.a. 2014, p. 2-3.

49 Om die reden is terecht afgezien van een formele koppeling tussen de inhoud van 
een structuurvisie en het gebruik van ruimtelijke bevoegdheden. Zie Kamerstukken II 
2002/03, 28916, nr. 3, p. 43 en Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 12, p. 19.
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Een overheidsbelang met het oog op een goede ruimtelijke ordening is dus een be-
lang dat verband houdt met een bepaalde waardering van een specifiek gebruiks-
doeleinde, die is gebaseerd op een ruimtelijke beleidsdoelstelling.50 De hogere 
overheid wil zich mengen in de ruimtelijke besluitvorming over het desbetref-
fende gebruiksdoeleinde, omdat die besluitvorming op dit punt van invloed is op 
de verwezenlijking van haar beleid. Enerzijds kan er een belang bestaan bij het 
voorkomen van een gebruiksdoeleinde met situeringskenmerken die niet passen 
binnen de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied die wordt nagestreefd door de 
hogere overheid. Dat is bijvoorbeeld het geval als die overheid nieuwe bebouwing 
wil voorkomen binnen een gebied dat moet gaan fungeren als een ecologische ver-
bindingszone. Anderzijds kan het in het belang van de hogere overheid zijn dat een 
bepaald gebruiksdoeleinde wordt toegekend dat gezien zijn situeringskenmerken 
van belang is voor de verwezenlijking van een beleidsdoelstelling. Gedacht kan 
worden aan het situeren van een waterbergingsgebied op een locatie waar zij het 
overstromingsrisico wil verlagen.
Bij het behartigen van provinciale en nationale ruimtelijke belangen gaat het dus 
voornamelijk om ‘beleidsdoorwerking’. Gewaarborgd moet worden dat de betrok-
ken situeringskenmerken op de lagere overheidsniveaus worden gewaardeerd con-
form het beleid van de hogere overheid. Een bovengemeentelijk belang is daarom 
altijd geworteld in een ruimtelijk relevante beleidsdoelstelling. Een belang is ech-
ter niet hetzelfde als een beleidsdoelstelling.51 Het belang is een gevolg van een 
beleidsdoelstelling. De doelstelling om een Ecologische Hoofdstructuur te realise-
ren is bijvoorbeeld op zichzelf geen belang. Er ontstaat een belang bij het ruimte-
gebruik binnen de betrokken gebieden omdat zij binnen de beoogde Ecologische 
Hoofdstructuur gelegen zijn. Ook het terugdringen van een overstromingsrisico 
is als zodanig geen belang. Wel heeft de hogere overheid een belang bij het ruim-
tegebruik in een polder als zij tot doel heeft om daar een waterbergingsgebied te 
situeren. 
Met het oog op de zelfbeperkende werking van de voorwaarde dat er een pro-
vinciaal of een nationaal belang in het geding dient te zijn voordat een hoger 
bestuursorgaan zich mag mengen in de ruimtelijke besluitvorming, moet het be-
trokken belang goed van de daaraan ten grondslag liggende beleidsdoelstelling 
onderscheiden worden. Een beleidsdoelstelling geeft slechts in algemene zin de 
hoofdlijnen van de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen aan. De betekenis van 

50 In de parlementaire stukken wordt het gebruik van de bovengemeentelijke bevoegdhe-
den in algemene zin ook steeds in verband gebracht met de inhoud van het ruimtelijk 
beleid dat door de hogere overheid wordt gevoerd. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 
2002/03, 28916, nr. 3, p. 105; Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 7, p. 19 en 
Kamerstukken I 2005/06, 28 916, nr. C, p. 16-17.

51 In de praktijk worden beleidsdoelstellingen en gebruiksdoeleinden nog al eens gelijk-
gesteld aan belangen. Zo worden in de Omgevingsverordening 2009 van de provincie 
Groningen onder meer ‘de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied’ en ‘provin-
ciale wegen, kanalen en bereikbaarheid’ aangewezen als provinciale belangen. Vgl. 
Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 6, p. 5: ‘De EHS is onmiskenbaar een nationaal 
belang.’
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die  doelstelling voor de inhoud van de ruimtelijke normstelling is lang niet altijd 
duidelijk. Uit de beleidsdoelstelling alleen kan op voorhand vaak niet goed wor-
den afgeleid welke planologische maatregelen noodzakelijk worden geacht om 
die doelstelling te verwezenlijken, waardoor de noodzaak van een eenmaal getrof-
fen maatregel achteraf evenmin goed beoordeeld kan worden. Zo kunnen tal van 
planologische maatregelen worden getroffen om het risico op overstromingen te 
verlagen. De beleidsdoelstelling ‘terugdringen van het overstromingsrisico’ heeft 
daarom als zodanig nauwelijks een zelfbeperkende werking. De beleidsdoelstel-
ling maakt voorafgaand aan de ruimtelijke besluitvorming niet duidelijk voor wel-
ke aspecten van het planologisch regime de hogere overheid zich met het oog op 
de verwezenlijking van die doelstelling verantwoordelijk acht, en dus evenmin in 
welke gevallen zij zich in de besluitvorming zal mengen. In de zojuist beschreven 
interpretatie van het begrip ‘belang met het oog op een goede ruimtelijke orde-
ning’ wordt juist wél een verband gelegd tussen een ruimtelijke beleidsdoelstel-
ling en de ruimtelijke normstelling. Die invulling van het begrip is daarom beter 
geschikt om de noodzakelijkheid van de bovengemeentelijke normering van de 
ruimtelijke besluitvorming inzichtelijk te maken. 

3.2.3. Een belang met provinciale of nationale aspecten

Niet ieder belang van het Rijk of een provincie is een nationaal, respectievelijk 
een provinciaal belang als bedoeld in bijvoorbeeld de artikelen 4.1 en 4.3 van de 
Wro. De regering en het provinciebestuur kunnen de verantwoordelijkheid voor 
de behartiging van een belang alleen dragen voor zover dat belang een nationaal, 
dan wel een provinciaal karakter heeft. Er moet sprake zijn van bovengemeente-
lijke effecten, waardoor het belang op een meer doelmatige en doeltreffende wijze 
behartigd kan worden op een hoger overheidsniveau.52 Alleen dan kan een belang 
rechtvaardigen dat een hoger bestuursorgaan zich mengt in de ruimtelijke besluit-
vorming op een lager overheidsniveau. Dit vloeit voort uit de in paragraaf 3.1 be-
schreven sturingsfilosofie en het ruimtelijk decentralisatiebeginsel dat daar onder-
deel van uitmaakt. De voorwaarde dat er een provinciaal of nationaal belang moet 
bestaan, is immers bedoeld om het optreden van de hogere overheden ten aanzien 
van de ruimtelijke normstelling te beperken. Dan kan niet bepalend zijn of het 
provinciebestuur of de regering zich de behartiging van dat belang aan heeft willen 
trekken door een bepaald beleid te voeren. Doorslaggevend moet zijn of men zich 
de behartiging van het belang op nationaal of provinciaal niveau aan heeft mogen 
trekken, omdat er aspecten kleven aan de ruimtelijke normstelling waarvan in re-
delijkheid gesteld kan worden dat zij op bovengemeentelijk niveau beter kunnen 
worden overzien. Mijns inziens overweegt de Afdeling dan ook terecht:

52 Vgl. art. 117 lid 2 Gemeentewet en art. 115 lid 2 Provinciewet.
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‘(…) voor het antwoord op de vraag of een belang een provinciaal belang is, [is] 
bepalend of het belang zich leent voor behartiging op provinciaal niveau vanwege de 
daaraan klevende bovengemeentelijke aspecten.’53

Er is dus meer voor nodig dan relevante ruimtelijke beleidsdoelstellingen van de 
hogere overheid om aan te nemen dat die overheid zich de behartiging van een 
belang aan mag trekken. Dat wordt in de literatuur niet altijd erkend. Bosma con-
stateert bijvoorbeeld dat uit de relevante jurisprudentie ‘lijkt te kunnen worden 
afgeleid dat een provinciaal belang in ieder geval geacht moet worden aanwezig 
te zijn, indien dat belang volgt uit een door het provinciebestuur vastgesteld of 
nog vast te stellen (beleids)document, bijvoorbeeld een provinciale (beleids)re-
gel. Daarmee kunnen de provinciale bestuursorganen dus betrekkelijk eenvoudig 
zelfstandig bepalen wanneer er sprake is van een provinciaal belang, namelijk 
door dit belang vast te leggen in een provinciale (beleids)regel’.54 Annotatoren 
Breeman en Bäcker betogen in vergelijkbare zin dat ‘[uit] de uitspraken (...) lijkt 
te kunnen worden afgeleid dat dergelijke bovengemeentelijke belangen aanwezig 
zijn, indien deze zijn opgenomen in een provinciaal beleidsdocument of in een 
(ontwerp) provinciale verordening.’55 Ook de Afdeling bestuursrechtspraak lijkt 
hieraan voorbij te gaan, waar zij met betrekking tot de vraag of een provinciaal 
belang bestaat bij het bestemmingsplan in kwestie overweegt: ‘In dit verband is 
van betekenis dat provinciale staten het met het oog op een goede ruimtelijke 
ordening noodzakelijk hebben geacht terzake algemene regels in de Verordening 
op te nemen.’56 Dergelijke opvattingen zijn mijns inziens principieel onjuist. De 
gedachte dat de provinciale en de nationale verantwoordelijkheid voor de ruim-
telijke ordening een beperkte omvang heeft, is niet te verenigen met het idee dat 
op die overheidsniveaus een volledige vrijheid bestaat om de eigen verantwoor-
delijkheden aan te wijzen. Een hogere overheid mag zich daarom uitsluitend de 
behartiging van een ruimtelijk belang aantrekken als in redelijkheid kan worden 
gesteld dat zij dat op een meer doelmatige en doeltreffende wijze kan doen dan de 
lagere overheden vanwege de betrokken bovengemeentelijke aspecten.
Voor de toepassing van de voorwaarde die aan het gebruik van de regelgevende 
bevoegdheid verbonden is, is het belangrijk dat niet alleen het belang van de ho-
gere overheid zo nauwkeurig mogelijk omschreven wordt, maar dat daarbij ook 
de bovengemeentelijke aspecten worden geïdentificeerd die aan dat belang kleven. 
De bovengemeentelijke betrokkenheid wordt immers door die aspecten gerecht-
vaardigd. Hoe specifieker de bovengemeentelijke aspecten worden benoemd, des 
te meer grip er ontstaat op de toelaatbaarheid van de bovengemeentelijke maat-
regel die op dat belang wordt gebaseerd. Omdat een belang voortvloeit uit een 

53 Zie bijvoorbeeld ABRvS 16 februari 2011, nr. 201005138/1/R3 (reactieve aanwijzing 
Roosendaal), AB 2011, 119, r.o. 2.4.1.

54 Zie punt 3 van zijn annotatie onder BR 2011, 73.
55 Zie punt 2 van hun annotatie onder BR 2011, 155.
56 ABRvS 26 oktober 2011, nr. 200909916/1/R1 (reactieve aanwijzing Vlagtwedde), AB 

2011, 360, m.nt. Korsse; JB 2012, 1, m.nt. Nijmeijer; TBR 2012, 9, m.nt. De Vries,  
r.o. 2.11.2.
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 verband tussen een ruimtelijke beleidsdoelstelling en een gebruiksdoeleinde dat 
met het oog op die doelstelling relevant is, moeten de bovengemeentelijke aspec-
ten van dat belang ook in dat verband worden gezocht.
Stel bijvoorbeeld dat op provinciaal niveau ruimtelijk relevant beleid wordt ge-
voerd ten aanzien van een grondwaterlichaam omdat daaruit drinkwater gewon-
nen wordt. Het is goed verdedigbaar dat hier sprake is van een beleidsdoelstelling 
met bovengemeentelijke aspecten die een provinciale betrokkenheid bij de ruim-
telijke normstelling kunnen rechtvaardigen. Maar hoe ver die betrokkenheid kan 
gaan, is vooralsnog onduidelijk. Welke aspecten van de drinkwaterwinning vallen 
nu precies onder de provinciale verantwoordelijkheid? Daarover wordt al meer 
helderheid geboden als wordt aangegeven waarom het provinciaal beleid een bo-
vengemeentelijk karakter heeft. Dat karakter kan bijvoorbeeld schuilen in het feit 
dat het grondwaterlichaam, dat binnen de grenzen van één gemeente is gelegen, 
meerdere gemeenten van drinkwater voorziet. Maar ook dan ontbreekt nog een 
beeld van de elementen van de ruimtelijke normstelling waarop het provinciebe-
stuur invloed wil uitoefenen. Zijn bijvoorbeeld de locatie van de waterwinning en 
het tracé van het leidingwerk ook relevant in het kader van het provinciale beleid? 
Daarover ontstaat pas duidelijkheid als bij de beschrijving van het belang een ver-
band wordt gelegd met specifieke (categorieën) gebruiksdoeleinden. Het provin-
ciaal belang zou bijvoorbeeld kunnen zijn om gebruiksdoeleinden te voorkomen 
die de kwaliteit van het grondwaterlichaam in negatieve zin beïnvloeden, omdat 
daardoor de drinkwatervoorziening van nabij gelegen gemeenten in het geding 
kan komen.
De bovengemeentelijke aspecten kunnen dus schuilen in de verwezenlijking van 
een beleidsdoelstelling, die een zekere bovengemeentelijke coördinatie vereist. 
Zij kunnen ook gevonden worden in de situeringskenmerken van het gebruiks-
doeleinde, die een gemeentegrensoverschrijdend karakter kunnen hebben. Er zijn 
verschillende situaties denkbaar:

 – Een gebruiksdoeleinde heeft effecten op, of stelt eisen aan ruimtegebruik dat 
plaatsvindt buiten de grenzen van het grondgebied van de lagere overheid. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om windturbines die ook buiten de gemeentegrenzen 
zichtbaar zijn en dus ook buiten de gemeente een impact hebben op het aange-
zicht van het landschap. Een provinciebestuur dat beleid voert om ontsiering 
van het landschap te voorkomen, heeft dan een belang bij mogelijkheden om 
dergelijke turbines te bouwen.

 – Meerdere mogelijkheden van een bepaald gebruiksdoeleinde kunnen leiden 
tot een cumulatief effect dat minder goed kan worden overzien op het lagere 
overheidsniveau. Een voorbeeld daarvan zijn agrarisch bouwpercelen. De ho-
gere overheid kan een belang hebben bij de omvang van die percelen, als zij de 
verstening van het buitengebied wil voorkomen.

 – Specifieke gebruiksdoeleinden of de ruimtelijke normstelling voor specifieke 
gebieden kunnen van invloed zijn op het beleid dat de hogere overheid voert 
op grond van een bijzondere wet, zoals de Natuurbeschermingswet 1998 of de 
Reconstructiewet concentratiegebieden.
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 – Aan specifieke gebruiksdoeleinden kunnen bovengemeentelijke belangen kle-
ven die weliswaar geen ruimtelijke relevantie hebben, maar een zodanig ge-
wicht hebben dat in redelijkheid gesteld kan worden dat ook de ruimtelijke 
normering van die gebruiksdoeleinden op een hoger overheidsniveau moet 
plaatsvinden. Een goed voorbeeld zijn militaire oefenterreinen.

 – Een gebruiksdoeleinde voorziet in een regionale behoefte, zodat de situering 
daarvan op een hoger overheidsniveau moet worden gecoördineerd. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een drinkwaterwinning, maar ook om minder gewenste 
vormen van ruimtegebruik zoals een afvalstortlocatie. 

 

Hogere en lagere belangen zijn complementair

De belangen van het gemeentebestuur, van het provinciebestuur en van de rege-
ring zijn complementair. Zij bestaan naast elkaar en vullen elkaar aan. Dat volgt 
logischerwijs uit de interpretatie van de voorwaarde dat sprake moet zijn van een 
provinciaal of een nationaal belang. Het gebruiksdoeleinde dat aan een specifiek 
perceel wordt toegekend, kan immers van invloed zijn op de verwezenlijking van 
het ruimtelijk beleid van meerdere overheden. In dat geval hebben de betrokken 
overheden tegelijkertijd een belang bij de planologische regeling op hetzelfde per-
ceel. Het kan dan gaan om uiteenlopende belangen die bij een gebruiksfunctie 
betrokken zijn. Zo is het mogelijk dat met het oog op de nationale energievoorzie-
ning een nationaal belang wordt onderscheiden bij de situering van windmolens, 
terwijl ook een provinciaal belang bij die situering bestaat vanwege het aangezicht 
van het landschap dat de provincie beschermen wil. Maar het kan ook gaan om 
gelijksoortige belangen, die verschillende overheden zich aangetrokken hebben. 
Een voorbeeld daarvan is het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. Daar 
zijn het Rijk, de provincies en de gemeenten alle bij betrokken. 
Het is daarom opmerkelijk dat de Afdeling advisering van de Raad van State er in 
haar advies op het ontwerp van het Barro van uit lijkt te gaan dat de belangen van 
de verschillende overheden een exclusief karakter hebben. Zij baseert deze opvat-
ting op de gedachte ‘bevoegdheid volgt verantwoordelijkheid’, die zij vrij ver-
taald lijkt op te vatten als ‘waar een hogere bestuurslaag een verantwoordelijkheid 
heeft, kan een lagere geen bevoegdheid hebben’. Volgens de Afdeling advisering 
betekent deze gedachte namelijk dat een ‘verantwoordelijkheid exclusief bij één 
van de bestuurslagen ligt’. Iedere overheid dient haar belangen uitsluitend zelf te 
behartigen door daar een ‘uitputtende regeling’ van te geven.57 Zie ik het goed, 
dan neemt de Afdeling advisering het standpunt in dat als een hogere overheid een 
belang heeft bij de regulering van het ruimtegebruik, die overheid eenzijdig moet 
bepalen hoe de inhoud van de desbetreffende planologische regeling moet luiden. 
Lagere overheden mogen ten aanzien van die regeling dus geen beslissingsvrij-
heid meer hebben.

57 Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, nr. 16697, p. 158. Zie ook Kamerstukken II 
2010/11, 32821, nr. 4, p. 3, waar de Afdeling advisering opmerkt dat het stelsel van de 
Wro geen ruimte biedt voor gedeelde verantwoordelijkheden.
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Ik kan me niet vinden in de logica van de Afdeling advisering. Naar mijn mening 
houdt de gedachte ‘bevoegdheid volgt verantwoordelijkheid’ uitsluitend in dat de 
Wro de hogere bestuursorganen een bevoegdheid moet bieden om doorslagge-
vende beleidskeuzes in een juridisch bindende vorm te gieten als een dergelijke 
keuze is gemaakt in het kader van een ruimtelijke verantwoordelijkheid van dat 
bestuursorgaan. De conclusie van de Afdeling advisering dat uit deze gedachte a 
contrario moet worden afgeleid dat op het lagere overheidsniveau geen keuzes 
mogen worden gemaakt ten aanzien van de planologische regeling als daarbij een 
bovengemeentelijke verantwoordelijkheid betrokken is, is allerminst vanzelfspre-
kend.
Deze conclusie wordt bovendien noch in de parlementaire stukken, noch in de ju-
risprudentie onderschreven. Gedurende de parlementaire behandeling van de Wro 
is juist verschillende malen benadrukt dat de ruimtelijke belangen van de afzon-
derlijke overheden een complementair karakter hebben. Het komt bijvoorbeeld 
duidelijk naar voren in de volgende passage:

‘Voor veel vraagstukken is het ook volstrekt onmogelijk om verantwoordelijkheid 
exclusief toe te delen naar één overheidsniveau. Denk als voorbeeld aan het energie-
beleid of het waterkwantiteitsbeleid. De maatschappelijke taken die de verschillende 
overheidsniveaus op die twee genoemde terreinen hebben zijn dikwijls complemen-
tair. Ik vind het van belang dit te onderkennen omdat in de door de leden gestelde 
vragen de mogelijke opvatting doorschemert dat indien een vraagstuk tot een pro-
vinciaal of nationaal belang wordt verklaard, de behartiging daarvan een exclusief 
karakter zou hebben, dus met uitsluiting van de inzet van bevoegdheden op een lager 
overheidsniveau. Niets is minder waar.’58

Op grond van deze passage gaat ook de Afdeling bestuursrechtspraak ervan uit dat 
ruimtelijke belangen een complementair karakter hebben. 

Zo overwoog de Afdeling in een uitspraak over provinciale belangen met betrek-
king tot het ruimtelijk beleid als vastgelegd in de structuurvisie Ruimte voor de 
Rivier: ‘ook de provincie [moet] geacht worden terzake van het realiseren van een 
adequate hoogwaterbescherming een eigen belang en taak te hebben, complemen-
tair aan die van de rijksoverheid.’59 En ten aanzien van het provinciale detailhan-

58 Kamerstukken I 2005/06, 28916, nr. C, p. 4 en vgl. p. 13. Zie ook Kamerstukken II 
2002/03, 28916, nr. 3, p. 38, waar het voorbeeld wordt gegeven van een provincie die 
een bevoegdheid hanteert ten aanzien van een project met een provinciaal belang dat 
in eerste instantie aan het gemeentelijk niveau is overgelaten, en voorts p. 44, waar 
wordt gesignaleerd dat provincies de instructieregels uit een amvb aan kunnen vul-
len in hun verordening; Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 12, p. 44, waar wordt 
benadrukt dat een hoger belang tevens kan worden behartigd door een lagere over-
heid, vgl. VROM 2001, MvT, p. 94-95 en p. 115; Handelingen I 2005/06, 17 oktober 
2006, p. 105, waar wordt geconstateerd dat rijksbeleid bestaat ten aanzien van de 
Waddenzee, dat door de provincies en gemeenten mede wordt ingevuld.

59 ABRvS 21 april 2010, nrs. 200905509/1/R3, 200906840/1/R1 en 200906847/1/R2 
(Inpassingsplan Overdiepse polder), AB 2010, 140, m.nt. De Gier.
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delsbeleid van de provincie Zuid-Holland: ‘Dat voor het plangebied ook regionaal 
detailhandelsbeleid geldt, doet er niet aan af dat bovengemeentelijke aspecten 
kleven aan de regulering van detailhandel, zodat zij (...) een provinciaal belang 
aanwezig konden achten. Dat hiermee tevens regionale belangen zijn gemoeid, 
doet daar niet aan af.’60

Het ligt gezien de systematiek van de Wro ook niet voor de hand om aan te nemen 
dat de volledige ruimtelijke belangenafweging exclusief moet plaatsvinden op één 
overheidsniveau. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de regelgevende bevoegdheid. Omdat 
een hoger bestuursorgaan met gebruikmaking van dit instrument een lager orgaan 
kan opdragen een planologische regeling met een bepaalde inhoud vast te stellen, 
kan de regelgevende bevoegdheid uitsluitend worden ingezet in het geval dat zo-
wel op het hogere als op het lagere overheidsniveau een zekere verantwoordelijk-
heid voor de ruimtelijke normstelling bestaat. Waar een hoger bestuursorgaan geen 
verantwoordelijkheid heeft, kan het immers ook geen bindende beleidskeuzes ma-
ken en zijn bevoegdheden dus niet inzetten. En waar een lager bestuursorgaan 
geen resterende verantwoordelijkheid heeft voor de ruimtelijke normstelling, mag 
het natuurlijk niet worden opgedragen wél de ruimtelijke besluitvorming voor zijn 
rekening te nemen. Hieruit blijkt overigens ook dat de lagere bestuursorganen bin-
nen de kaders van de instructieregels nog altijd over een zekere beslissingsvrijheid 
dienen te beschikken.61

In mijn ogen is in de nasleep van het advies op het ontwerp van het Barro van 
regeringszijde dan ook volkomen terecht volgehouden dat het complementaire 
karakter van ruimtelijke belangen goed aansluit bij de sturingsfilosofie van de 
Wro en daar niet haaks op staat zoals in het advies wordt gesuggereerd.62 Daarbij 
wijst de regering er mijns inziens terecht op dat een systeem van gedeelde ver-
antwoordelijkheden tegemoetkomt aan het decentralisatiebeginsel, omdat het de 
hogere overheden de mogelijkheid biedt om hun betrokkenheid bij de ruimtelijke 
normstelling te beperken tot de aspecten die verband houden met de bescherming 
van hun belangen. Voor het overige kan de lagere overheden beslissingsvrijheid 
worden gelaten bij de vaststelling van de inhoud van een planologische regeling. 
In de opvatting van de Afdeling advisering is dat niet mogelijk, omdat een hogere 
overheid die een bepaald belang wil behartigen de volledige planologische rege-
ling voor haar rekening moet nemen. Een stelsel van exclusieve belangen zou 
daarom een mate van centralisatie met zich brengen die ongewenst is met het oog 
op de sturingsfilosofie van de Wro.63

60 ABRvS 7 augustus 2013, nr. 201208707/1/R4 (reactieve aanwijzing Vlaardingen), 
r.o. 6.2.

61 Zie hierover nader par. 3.6.
62 Nader rapport Barro, p. 180; Kamerstukken II 2010/11, 28916, nr. 3, p. 3; 

Kamerstukken 2010/11, 28916, nr. 4, p. 6-7; Kamerstukken 2010/11, 28916, nr. 6, 
p. 3-6; Kamerstukken II 2011/12, 28916, nr. 8, p. 1-3.

63 Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 6, p. 5-6.
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3.2.4. Een belang dat de instructieregel noodzakelijk maakt

Als wordt aangenomen dat de hogere overheid zich een belang mag aantrekken 
omdat zij dit belang op een meer doeltreffende en doelmatige wijze kan beharti-
gen, dan volgt uit de eerste leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro dat een 
instructieregel mag worden vastgesteld, maar uitsluitend voor zover die regel met 
het oog op dat belang noodzakelijk is. Dit noodzakelijkheidsvereiste impliceert 
dat bij het vaststellen van een instructieregel een doel-middeltoetsing plaatsvindt, 
waarbij de behartiging van het betrokken provinciaal of nationaal belang wordt 
afgezet tegen de beperking van de decentrale beslissingsvrijheid die in de instruc-
tieregel wordt neergelegd. De beperking mag niet verder gaan dan nodig is om 
het betrokken belang te behartigen. Dat betekent enerzijds dat de instructieregel 
te herleiden moet zijn tot de ruimtelijk relevante overwegingen waarin dat belang 
geworteld is, en anderzijds dat die regel uitsluitend betrekking mag hebben op de 
aan dat belang klevende bovengemeentelijke aspecten. 
Gezien het ruimtelijk decentralisatiebeginsel is het noodzakelijkheidsvereiste een 
logische aanvulling op de eis dat een instructieregel moet worden gefundeerd op 
een provinciaal belang. Het kan immers niet zo zijn dat de hogere overheid ‘bin-
nen’ is als van een dergelijk belang sprake is en daarmee een vrijbrief heeft om 
zich te mengen in alle mogelijke aspecten van de ruimtelijke normstelling. Ook als 
er bovengemeentelijke belangen in het geding zijn, dient het hogere bestuursor-
gaan zich terughoudend op te stellen en moet worden gestreefd naar een zo groot 
mogelijke decentrale beslissingsvrijheid. De bovengemeentelijke betrokkenheid 
moet daarom beperkt blijven tot de aspecten van de normstelling die noodzakelijk 
zijn voor de behartiging van het provinciaal of nationaal belang in kwestie.
Een dergelijke doel-middeltoetsing is in de jurisprudentie van de Afdeling be-
stuursrechtspraak niet duidelijk te herkennen. Dat houdt wellicht verband met het 
feit dat ook de vraag wat er voor nodig is om een bepaald belang te behartigen, 
bij uitstek een politiek-bestuurlijke beoordeling vergt. Toch kan het noodzake-
lijkheidsvereiste in algemene zin wel worden uitgewerkt tot twee concretere toet-
singsmaatstaven, die ook bij een rechtmatigheidstoetsing door de bestuursrechter 
gehanteerd kunnen worden.

1. Toetsing op geschiktheid. De beperking van de decentrale beslissingsvrijheid 
is niet noodzakelijk als de behartiging van het betrokken belang daarmee niet 
is gebaat. De instructieregel mag daarom alleen in de weg staan aan de toeken-
ning van een gebruiksdoeleinde dat de verwezenlijking van de bovengemeen-
telijke beleidsdoelstelling in de weg staat.

2. Toetsing op subsidiariteit. De beperking van de decentrale beslissingsvrijheid 
is niet noodzakelijk als het betrokken belang dezelfde bescherming kan wor-
den geboden met een minder vergaande beperking van die vrijheid.

3.2.5. De verplichte motivering van het bovengemeentelijk belang

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wro is verschillende malen bena-
drukt dat de provinciale en nationale bestuursorganen bij het uitoefenen van hun 
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ruimtelijke bevoegdheden uitdrukkelijk moeten motiveren dat wordt voldaan aan 
de voorwaarden die aan het gebruik van die bevoegdheden zijn gesteld. Die moti-
veringsverplichting wordt gezien als een waarborg voor een zorgvuldige en selec-
tieve inzet van het bovengemeentelijke instrumentarium.64 Daaruit kunnen twee 
conclusies worden getrokken. In de eerste plaats betekent het dat instructieregels 
van een draagkrachtige motivering moeten worden voorzien, waarbij uitdrukke-
lijk wordt beargumenteerd dat die regels noodzakelijk zijn voor de behartiging 
van een provinciaal, respectievelijk nationaal belang met het oog op een goede 
ruimtelijke ordening.65 In de tweede plaats onderstreept het dat de bewijslast dat 
het gebruik van de regelgevende bevoegdheid gerechtvaardigd is, op provinciaal 
of nationaal niveau ligt. De gegeven motivering biedt de rechter handvatten om de 
inhoud van een voorliggende instructieregel te toetsen.66

3.3. DE VOORWAARDE TOEGEPAST

In de vorige paragrafen is de voorwaarde dat sprake moet zijn van een provinci-
aal belang dat de instructieregel noodzakelijk maakt verder uitgewerkt. Ik zal de 
manier waarop deze voorwaarde mijns inziens moet worden toegepast in deze 
paragraaf illustreren aan de hand van de veelbesproken Afdelingsuitspraak over de 
reactieve aanwijzing van de provincie Groningen van 20 oktober 2010.67

De casus

Het bestemmingsplan ‘Peizerweg’ heeft betrekking op een bestaand bedrijven-
terrein waar voornamelijk detailhandelsvestigingen en kleinschalige kantoren ge-
vestigd zijn. Het bedrijventerrein is gesitueerd te midden van stedelijk gebied. Aan 
de noordzijde van het bedrijventerrein bevindt zich een provinciale weg op een 
hoogte van 6 meter en op het terrein zelf zijn gebouwen toegestaan met een gro-
tere hoogte dan 6 meter. Het bestemmingsplan biedt het college van burgemeester 
en wethouders de mogelijkheid om ontheffing te verlenen om bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde op te richten met een maximale hoogte van 10 meter. Thans zou 

64 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 53 in algemene zin en 
Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 12, p. 52 in het bijzonder met betrekking tot in-
structieregels. Zie ook Kamerstukken I 2005/06, 28916, nr C, p. 4: ‘Ik heb daarbij [bij 
de overweging of de voorwaarde provinciaal of nationaal belang nader gespecificeerd 
kon worden – DK] tevens geoordeeld dat de mogelijke nadelen van de abstractheid 
van de begrippen “nationaal belang” en “provinicaal belang” worden gemitigeerd 
door de normerende functie van het geschreven en ongeschreven bestuursrecht. Ik 
denk daarbij aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaraan het bestuur 
onderhevig is, met name aan het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.’

65 Dit dus in weerwil van art. 3.1 lid 1 onder b Awb, waarin art. 3:46 Awb buiten toepas-
sing wordt verklaard op algemeen verbindende voorschriften.

66 Zie over deze toetsing uitgebreid par. 7.3.3.
67 ABRvS 20 oktober 2010, nr. 200910210/1/R1 (reactieve aanwijzing Groningen), AB 

2010, 298, m.nt. De Gier; BR 2011, 3, m.nt. De Wit; TBR 2011, 10, m.nt. De Vries.
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het gaan om een bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen om van 
het plan af te wijken. 
De ontheffingsbevoegdheid stuit op bezwaren van het college van gedeputeerde 
staten van de provincie Groningen. Het college wijst daarbij op een in voorbe-
reiding zijnde instructieregel, waarin een verbod is neergelegd om middels het 
planologisch regime te voorzien in de mogelijkheid tot het oprichten van reclame-
masten hoger dan 6 meter.68 Aan deze regel ligt ten grondslag dat hoge reclame-
masten volgens het provinciebestuur in algemene zin een ontoelaatbare inbreuk 
vormen op de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied en het buitengebied. 
Gedeputeerde staten treffen de ontheffingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan 
daarom met een reactieve aanwijzing op grond van artikel 3.8, zesde lid, van de 
Wro.
In beroep tegen het aanwijzingsbesluit neemt het college van burgemeester en 
wethouders het standpunt in dat er geen provinciaal belang bij het bestemmings-
plan betrokken is. De Afdeling bestuursrechtspraak gaat hier niet in mee. Zij over-
weegt: 

‘Gelet op het bepaalde in artikel 4.1, eerste lid, van de Wro en onder verwijzing naar 
de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de Wro valt niet in te zien 
dat het provinciebestuur zich niet in redelijkheid het belang van het voorkomen van 
een inbreuk op de kwaliteit van het stedelijk gebied en het buitengebied in de provin-
cie Groningen en in samenhang daarmee het belang van het voorkomen van ontsiering 
van het landschap in die provincie als provinciaal belang heeft kunnen aantrekken. 
In dit verband is van betekenis dat provinciale staten het met het oog op een goede 
ruimtelijke ordening noodzakelijk hebben geacht terzake algemene regels inzake de 
maximale hoogte van op te richten reclamemasten in de artikelen 4.14 en 4.51 van de 
Verordening op te nemen. Voorts is van betekenis dat ook in het POP als provinciaal 
beleid is aangegeven dat reclamemasten het landschap kunnen ontsieren en dat in het 
daaraan voorafgaande Provinciaal Omgevingsplan POP2 de concrete beleidsbeslis-
sing was opgenomen dat nieuwe reclamemasten hoger dan 6 m niet zijn toegestaan.’69

Aan het argument van het college van burgemeester en wethouders dat het bedrij-
venterrein te midden van stedelijk gebied ligt en dat daarom van een provinciaal 
belang bij de ruimtelijke regeling voor dat terrein geen sprake kan zijn, komt de 
Afdeling nauwelijks toe: 

‘Ten slotte ziet de Afdeling in de omstandigheden dat de provinciale weg Laan 1940-
1945 aan de noordwestelijke zijde van het plangebied op een hoogte van 6 m is gele-
gen en op het bedrijventerrein bedrijfsgebouwen hoger dan 6 m zijn toegelaten, geen 
aanleiding voor het oordeel dat het college van gedeputeerde staten om die reden van 
het geven van een reactieve aanwijzing had moeten afzien. Daartoe is van belang 
dat de Verordening, die ten tijde van het bestreden besluit door provinciale staten 

68 Het is vaste jurisprudentie dat GS met reactieve aanwijzing kunnen anticiperen op de 
inwerkingtreding van een instructieregel. Zie daarover nader hoofdstuk 6.

69 ABRvS 20 oktober 2010, nr. 200910210/1/R1 (reactieve aanwijzing Groningen), AB 
2010, 298, m.nt. De Gier; BR 2011, 3, m.nt. De Wit; TBR 2011, 10, m.nt. De Vries, 
r.o. 2.8.
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reeds was vastgesteld, op dit punt geen ontheffingsmogelijkheid kent en het, gelet op 
hetgeen het college van gedeputeerde staten ter zitting heeft gesteld, geen bijzondere 
situatie betreft die bij de vaststelling van het beleid en de Verordening niet onder ogen 
is gezien en aanleiding zou kunnen geven daarvan af te wijken.’70

Analyse

In deze uitspraak is de rechtsvraag aan de orde of het provinciale verbod om te 
voorzien in hoge reclamemasten in het concrete geval gerechtvaardigd is, zodat de 
naleving van dat verbod kan worden afgedwongen met een reactieve aanwijzing. 
Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet worden getoetst of dat verbod gezien 
de feiten en omstandigheden van de specifieke ruimtelijke situatie noodzakelijk is 
om een provinciaal belang te beschermen. De Afdeling oordeelt dat aan deze voor-
waarde is voldaan. Dat oordeel komt echter onbevredigend over. Van een serieuze 
toetsing aan de voorwaarde lijkt geen sprake te zijn. Dat onbevredigende gevoel 
heeft naar mijn mening drie oorzaken.
In de eerste plaats geeft de Afdeling geen antwoord op de vraag of het provincie-
bestuur zich wel mag mengen in de ruimtelijke besluitvorming over reclamemas-
ten. De vraag of daarbij sprake is van een provinciaal belang, wordt beantwoord 
met de constatering dat het provinciebestuur nu eenmaal het beleid voert dat niet 
mag worden voorzien in reclamemasten met een grotere hoogte dan 6 meter. Dat 
is mijns inziens principieel onjuist, omdat daarmee de zaken worden omgedraaid. 
Een belang wordt immers niet provinciaal omdat het provinciebestuur het wil be-
hartigen. Het is juist andersom. Het provinciebestuur mag een belang behartigen 
omdat daar provinciale aspecten aan kleven. Ook tegen het argument dat provin-
ciale staten onder vigeur van de WRO eenzelfde verbod hadden neergelegd in 
een concrete beleidsbeslissing, heb ik principiële bezwaren. In de WRO werd de 
provinciale betrokkenheid bij de ruimtelijke normstelling immers niet beperkt tot 
het behartigen van provinciale belangen. De mogelijkheid om provinciale eisen 
te stellen aan de gemeentelijke besluitvorming was toen veel breder. Precies op 
dit punt heeft de Wro uitdrukkelijk gebroken met het verleden. Dat roept de vraag 
op of het structureel door provinciale staten gevoerde beleid dat niet mag worden 
voorzien in hoge reclamemasten ook onder de nieuwe wet mag worden voortgezet.
In de tweede plaats blijkt uit de uitspraak niet in hoeverre het provinciebestuur 
zich volgens de Afdeling in algemene zin mag mengen in de ruimtelijke besluit-
vorming over reclamemasten, laat staan waarom de provinciale betrokkenheid in 
het concrete geval gerechtvaardigd is. De Afdeling constateert uitsluitend dat het 
provinciebestuur in redelijkheid het beleid kan voeren dat inbreuken op de kwa-
liteit van het stedelijk gebied en het buitengebied moeten worden tegengegaan 
en in samenhang daarmee dat ontsiering van het landschap moet worden voor-
komen. Inderdaad valt niet te ontkennen dat er provinciale aspecten kleven aan 
deze beleidsdoelstelling, en dat er een verband bestaat tussen deze doelstelling 

70 ABRvS 20 oktober 2010, nr. 200910210/1/R1 (reactieve aanwijzing Groningen), AB 
2010, 298, m.nt. De Gier; BR 2011, 3, m.nt. De Wit; TBR 2011, 10, m.nt. De Vries, 
r.o. 2.8.
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en mogelijkheden voor hoge reclamemasten kan ook wel worden aangenomen. 
Maar die aspecten worden door de Afdeling niet benoemd, en het verband wordt 
niet uitgewerkt. Daardoor maakt de uitspraak niet duidelijk of die aspecten in de 
voorliggende situatie ook aan de orde zijn, en of de ontheffingsbevoegdheid uit het 
bestemmingsplan het provinciaal beleid daadwerkelijk doorkruist. 
In de derde plaats geeft de uitspraak geen blijk van een kritische beoordeling van 
de inhoud van de provinciale instructieregel die op basis van het veronderstelde 
provinciaal belang is vastgesteld. De vraag of de provinciale beleidsdoelstelling 
ook een algeheel verbod op mogelijkheden voor de bouw van hoge reclamemas-
ten kan rechtvaardigen, wordt niet beantwoord. Het betoog van burgemeester en 
wethouders dat het verbod gezien de concrete ruimtelijke situatie geen hout snijdt, 
wordt door de Afdeling verworpen vanwege het feit dat provinciale staten dat 
verbod nu eenmaal hebben vastgesteld, waarbij zij ruimtelijke situaties als de on-
derhavige in aanmerking hebben genomen. 
Al met al lijkt de gemeentelijke ontheffingsbevoegdheid te struikelen over een 
mechanische toepassing van de provinciale instructieregel, zonder oog voor de 
feiten en omstandigheden van het concrete geval.71 Er wordt geen aandacht be-
steed aan de vraag wat het provinciebestuur met die regel wil bereiken en of de 
ontheffingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan die doelstelling wel doorkruist. 
De discussie die het college van burgemeester en wethouders heeft willen aan-
snijden, namelijk of het algemene provinciale beleidsoordeel gezien de concrete 
ruimtelijke situatie wel doorslaggevend moet zijn, wordt eigenlijk niet gevoerd. 

Reflectie

Ik denk dat de juridische problematiek van de casus scherper in beeld wordt ge-
bracht door het provinciaal belang op de in de vorige paragrafen weergegeven 
wijze te omschrijven. Daardoor is het vervolgens ook gemakkelijker om die pro-
blematiek te beoordelen en het antwoord daarop te onderbouwen. Hoewel dat niet 
noodzakelijkerwijs zal leiden tot een andere conclusie, wordt die conclusie daar-
mee wel begrijpelijker en daardoor wellicht beter aanvaardbaar.
Het belang van het provinciebestuur moet naar mijn mening meer specifiek wor-
den gezocht in het verband tussen enerzijds de provinciale beleidsdoelstelling om 
inbreuken op de kwaliteit van het stedelijk gebied en het buitengebied te voorko-
men en de ontsiering van het landschap tegen te gaan, en anderzijds de invloed 
van reclamemasten met een grotere hoogte dan 6 meter op het aangezicht van het 
stedelijk gebied en het landschap. Het idee is immers dat te hoge reclamemasten 
een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van dat aangezicht, waarbij de grens 
wordt getrokken bij een hoogte van 6 meter. Planologische mogelijkheden voor de 
bouw van dergelijke masten vormen dan een belemmering voor de verwezenlij-
king van het provinciaal beleid. Daarom heeft het provinciebestuur een belang bij 
de desbetreffende ruimtelijke normstelling.

71 Zeer kritisch hierover in algemene zin Van Zundert 2012, m.n. p. 140.
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De vervolgvraag is welke bovengemeentelijke aspecten aan dit belang kleven. 
Die effecten zijn er mijns inziens alleen voor zover de ruimtelijke uitstraling van 
de reclamemasten de gemeentegrenzen overschrijdt. Dat is niet per definitie het 
geval. Het hangt af van de concrete ruimtelijke situatie, waaronder de omliggende 
bebouwing. Vanuit andere gemeenten zullen de masten lang niet altijd zichtbaar 
zijn. Zijn de gemeentegrensoverschrijdende effecten er niet, dan kan niet worden 
volgehouden dat het provinciebestuur beter dan het gemeentebestuur in staat is om 
te beoordelen of de bouw van de reclamemast de kwaliteit van het stedelijk gebied 
en het landelijk gebied in negatieve zin beïnvloedt. Sterker nog, het ruimtelijk de-
centralisatiebeginsel gaat ervan uit dat die beoordeling dan op het gemeentelijk ni-
veau moet worden gemaakt. De eventuele nadelige gevolgen van de reclamemast 
blijven dan immers beperkt tot het gemeentelijke grondgebied. Het belang dat het 
provinciebestuur in stelling brengt is dus in ieder geval niet volledig van provin-
ciale aard. Daarom kan dat belang ook geen algeheel provinciaal verbod op pla-
nologische mogelijkheden voor de bouw van hoge reclamemasten rechtvaardigen. 
De kern van de juridische problematiek die in de onderhavige casus aan de orde 
is, is dus of gedeputeerde staten in redelijkheid kunnen stellen dat sprake is van 
een provinciaal belang bij de gemeentelijke ontheffingsbevoegdheid, omdat de 
ruimtelijke effecten van de reclamemasten die door middel van de bevoegdheid 
kunnen worden toegestaan de Groningse gemeentegrenzen overschrijden. Bij de 
beantwoording van die vraag spelen de feiten en omstandigheden van de aan de 
orde zijnde ruimtelijke situatie een belangrijke rol. Wordt deze vraag negatief 
beantwoord, dan is de beperking van de gemeentelijke beslissingsvrijheid die in 
de instructieregel is neergelegd in het voorliggende geval niet noodzakelijk. Die 
beperking is in algemene zin weliswaar geschikt om het betrokken provinciaal 
belang te beschermen, maar gaat te ver omdat uit het concrete geval blijkt dat 
het verbod ook situaties bestrijkt waarin van bovengemeentelijke aspecten geen 
sprake is. De naleving van dat verbod mag dan ook niet worden afgedwongen met 
een reactieve aanwijzing, hetgeen een reden is om die aanwijzing te vernietigen.72 
Luidt het antwoord op de vraag echter positief, dan biedt de concrete ruimtelijke 
situatie geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het verbod niet noodzakelijk 
is. De naleving van het verbod kan dan wél worden afgedwongen en de reactieve 
aanwijzing kan in stand blijven. Dat is dan ook te begrijpen, omdat inzichtelijk is 
gemaakt waarom het oordeel van het provinciebestuur gewicht in de schaal moet 
leggen.

3.4.  IS DE REGELGEVENDE BEVOEGDHEID IN STRIJD MET 
DE GRONDWET?

Teunissen heeft op verschillende plaatsen betoogd dat de regelgevende bevoegd-
heid in strijd is met artikel 124, tweede lid, van de Grondwet. Op grond van dat 
artikel kan bij of krachtens de wet regeling en bestuur worden gevorderd van het 
gemeente- en het provinciebestuur (medebewind). De strijd met de Grondwet 

72 Zie hierover nader hoofdstuk 6.
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vloeit volgens Teunissen voort uit het feit dat de regelgevende bevoegdheid een 
onbeperkte mogelijkheid biedt om medebewind te vorderen van het gemeentebe-
stuur in de vorm van eisen omtrent de inhoud van het planologisch regime. Van 
een daadwerkelijke beperkende voorwaarde aan het vaststellen van instructiere-
gels is naar zijn mening geen sprake, omdat het criterium provinciaal of nationaal 
belang geen aanknopingspunten biedt om te bepalen welke verantwoordelijkhe-
den het Rijk en de provincies wel en niet naar zich toe kunnen trekken. Teunissen 
meent dat de regelgevende bevoegdheid daarom moet worden aangemerkt als een 
‘blanco aanwijzingsbevoegdheid’, waarmee gemeenten ‘als het ware onder een 
permanente voogdij [zijn] geplaatst’. Ter onderbouwing wijst hij op de grondwets-
geschiedenis en op de parlementaire behandeling van het ontwerp-Gemeentewet. 
Uit de parlementaire stukken blijkt volgens hem dat dergelijke aanwijzingsbe-
voegdheden in strijd zijn met het stelsel dat is neergelegd in het zevende hoofdstuk 
van de Grondwet.73

Het standpunt dat de regelgevende bevoegdheid in strijd is met artikel 124 van de 
Grondwet onderschrijf ik niet. 

Mijn bezwaar tegen het standpunt van Teunissen schuilt in de interpretatie van het 
begrip ‘blanco aanwijzingsbevoegdheid’ die hij lijkt te hanteren. Teunissen legt 
nergens uit wat hij onder dat begrip verstaat. Maar duidelijk is wel dat een aan-
wijzingsbevoegdheid zijns inziens ook ‘blanco’ kan zijn als die bevoegdheid zich 
beperkt tot een specifiek terrein van medebewind. Dat is bij instructieregels name-
lijk het geval. Die regels kunnen immers uitsluitend betrekking hebben op ruimte-
lijke besluiten die worden genomen op grond van de Wro. Uit de door Teunissen 
aangehaalde parlementaire stukken blijkt echter dat een belangrijk kenmerk van 
een ‘blanco’ aanwijzingsbevoegdheid juist is dat deze zich (mede) uitstrekt over 
de ‘eigen huishouding’ van de gemeente als bedoeld in artikel 124, eerste lid, van 
de Grondwet. 
In de parlementaire stukken over de Grondwetswijziging wordt de figuur van de 
blanco aanwijzingsbevoegdheid uitdrukkelijk in verband gebracht met de gemeen-
telijke autonomie. De daarin opgenomen behandeling van het in hoofdstuk 7 van 
de Grondwet neergelegde stelsel van eigen, zelfstandige taken en bevoegdheden 
waar Teunissen naar verwijst,74 wordt uitdrukkelijk in het kader geplaatst van de 
eigen huishouding van de decentrale overheden, en dus van artikel 124, eerste lid, 
van de Grondwet.75 In een later stuk verduidelijkt de regering bovendien dat een 
aanwijzingsbevoegdheid alleen ‘blanco’ kan zijn als die bevoegdheid niet beperkt 
is tot een bepaald terrein van medebewind. Ter illustratie worden twee aanwij-

73 Teunissen 2009, p. 296. Zie ook Teunissen 2007a, p. 172-173, Teunissen 2007b, 
p. 66-67 en Teunissen 2012. In een eerder publicatie waaraan Teunissen heeft mee-
gewerkt is hetzelfde opgemerkt over de zogenoemde NIMBY-bevoegdheid, die met 
de inwerkingtreding van de Wro is komen te vervallen. Zie Stroink, Tak & Teunissen 
1992, p. 261.

74 Kamerstukken II 1981/82, 16905-16938, nr. 5, p. 31-32.
75 En wel op p. 30.
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zingsbevoegdheden genoemd, die beide betrekking (kunnen) hebben op taken die 
in autonomie worden uitgevoerd.76 De passage uit de parlementaire behandeling 
van de Gemeentewet die door Teunissen wordt aangehaald, wijst, in tegenstel-
ling tot wat de auteur blijkbaar suggereert, eveneens in deze richting. Daar gaat 
het om de kwestie of het huidige artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet 
toestaat ‘dat een algemeen luidende regeling bevoegdheden tot het geven van 
aanwijzingen aan gemeentebesturen zou mogen creëren’.77 Bij de beantwoording 
van deze vraag sluit de regering zich aan bij een bijdrage van Kortmann in de 
Gemeentestem, waarin de auteur concludeert dat het ‘dan ook in de rede [ligt] 
om aan te nemen dat ook aanwijzingsbevoegdheden e.d. moeten berusten op een 
speciale medebewinds vorderende wet’ (cursief toegevoegd).78

Kortom, om te kunnen spreken van een blanco aanwijzingsbevoegdheid in de zin 
van de grondwetsgeschiedenis moet die bevoegdheid betrekking hebben op de 
autonome beleidsvoering van de gemeente. In dat geval kan de aanwijzingsbe-
voegdheid namelijk door de hogere overheid worden ingezet om de autonomie 
van de gemeente naar eigen inzicht in te perken door nieuwe taken en verantwoor-
delijkheden op te dragen aan het gemeentebestuur. Die beleidsvoering zou daar-
mee hiërarchisch ondergeschikt worden aan het beleid van het bestuursorgaan dat 
bevoegd is om de aanwijzing te geven. Door een dergelijke curatele zou de ‘eigen 
huishouding’ een zinledig begrip worden.79 In deze opvatting kan de regelgevende 
bevoegdheid niet worden aangemerkt als een blanco aanwijzingsbevoegdheid, 
omdat instructieregels uitsluitend betrekking kunnen hebben op planologische 
besluiten. Hun reikwijdte is dus beperkt tot het bijzondere beleidsterrein van de 
Wro. Instructieregels kunnen in die zin dus geen nieuwe medebewindstaken en 
verantwoordelijkheden opdragen aan het gemeentebestuur. Zij geven uitsluitend 
een nadere invulling aan de regeling en het bestuur die de formele wetgever in de 
Wro al van het gemeentebestuur gevorderd heeft.

Hier komt nog bij dat de regelgevende bevoegdheid helemaal niet in strijd kán 
zijn met artikel 124 van de Grondwet, omdat dat artikel geen enkele garantie biedt 
voor gemeentelijke beslissingsvrijheid ten aanzien van de ruimtelijke ordening. 
In de positieve wetgeving is zelfs helemaal geen maatstaf te vinden aan de hand 
waarvan de vereiste hoeveelheid decentrale beslissingsvrijheid bij de uitoefening 
van een bepaalde bevoegdheid kan worden bepaald. Er is weliswaar een decentra-
lisatiebeginsel te herkennen in artikel 124 Grondwet, in artikel 114 en 115 van de 

76 Kamerstukken II 1981/82, 16905-16938, nr. 47a, p. 25-26.
77 Kamerstukken I 1990/91, 19403, nr. 46b, p. 24.
78 Kortmann 1991, p. 63.
79 Vgl. Hennekens, Van Geest & Fernhout 1998, p. 8, die stellen dat de autonome ver-

ordenende bevoegdheid aan geen andere dan de grondwettelijke beperkingen onder-
hevig is, en Dölle & Elzinga 2004, p. 148 en p. 157, die erop wijzen dat de keuze om 
over bepaalde onderwerpen wel of niet beleid te voeren in autonomie geheel aan de 
decentrale overheid zelf is gelaten. Direct wordt duidelijk dat in deze optiek niet lan-
ger sprake is van autonomie als van hogerhand aanwijzingen kunnen worden gegeven 
over de inhoud van het decentrale beleid.



De voorwaarDe voor het vaststellen van instructieregels

88

Provinciewet en in de artikelen 116 en 117 van de Gemeentewet, en dat beginsel 
ligt ook ten grondslag aan het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Maar 
de genoemde artikelen laten de wetgever vrij om specifieke taken naar zich toe te 
trekken en de beslissingsvrijheid van de decentrale overheden ten aanzien daarvan 
tot nul te reduceren. Het Handvest bevat meer waarborgen, maar is niet eenieder 
verbindend.80 De positiefrechtelijke vertaling van het decentralisatiebeginsel biedt 
feitelijk dus geen houvast voor een (rechterlijke) toetsing van een beperking van 
de decentrale beslissingsvrijheid, en vormt dus geen waarborg voor een bepaalde 
hoeveelheid discretionaire ruimte op decentraal niveau.81 Het is aan de formele 
wetgever om te bepalen of ten aanzien van een bepaald onderwerp medebewind 
moet worden gevorderd en zo ja, hoeveel beslissingsvrijheid daarbij wordt ge-
laten aan de decentrale overheid.82 Bovendien biedt artikel 132, tweede lid, van 
de Grondwet de formele wetgever in vergelijkbare zin een carte blanche om het 
interbestuurlijk toezicht op de decentrale overheden te regelen. De ruimtelijke be-
slissingsvrijheid van het gemeentebestuur wordt in de Grondwet dus niet gewaar-
borgd. Dan kan ook niet worden aangenomen dat die beleidsvrijheid met het oog 
op artikel 124 van de Grondwet te vergaand kan worden beperkt met gebruikma-
king van de regelgevende bevoegdheid.

80 Rb. Den Haag 18 april 2007, Gst. 2007/7281, 115, m.nt. Schutgens & Sillen.
81 Vgl. Kamerstukken II 1976/77, 13990, nr. 6, p. 12, waar wordt benadrukt dat het 

decentralisatiebeginsel een norm is die niet door een rechterlijk orgaan, maar door de 
politieke organen gehandhaafd moet worden. In deze zin ook Brinkhorst met betrek-
king tot zijn amendement dat ertoe strekte een beginselverklaring in de Grondwet op 
te nemen waarin een streven naar decentralisatie tot uitdrukking werd gebracht, in 
Handelingen II, 27 februari 1979, p. 3665. Kortmann betoogt dat (de tekst van) art. 
124 lid 2 Gw helemaal niet in de weg staat aan het toekennen van ‘blanco aanwij-
zingsbevoegdheden’, dit dus in tegenstelling tot hetgeen de regering heeft beweerd. 
Zie Kortmann 1987, p. 344 en p. 349-350.

82 Kortmann 1987, p. 341 concludeert: ‘[Het hangt] voornamelijk van de gewone wet-
gever af in hoeverre de provincies en gemeenten inderdaad nog algemeen bestuur 
kunnen voeren, in hoeverre de regionale en lokale democratie nog betrekking heeft 
op zelf gekozen beleid. De Grondwet is in dit opzicht nauwelijks normatief. Zij legt 
voornamelijk slechts een organisatiestructuur vast, doch geen inhoudelijke bevoegd-
heden of taken. In de terminologie van de regering kan men stellen dat de Grondwet 
hoogstens een signaalfunctie heeft, waar het gaat om de vraag of bepaalde onderwer-
pen centraal dan wel decentraal moeten worden geregeld.’ Zie recent Nehmelman 
2013, p. 92-97, die aan de hand van een analyse van art. 124 Gw, art. 4 lid 3 en 4 
Europees Handvest inzake lokale autonomie, art. 114 en 115 Provinciewet, art. 116 
en 117 Gemeentewet en Aanwijzing 16 AR weliswaar concludeert dat het decentrali-
satiebeginsel geldend recht is, maar dat ‘de bepalingen waarin uitdrukking aan dit be-
ginsel wordt gegeven veel ruimte aan de centrale overheid laten tot sterke aansturing 
van de decentrale overheden’. Zie ook Hennekens 1986, p. 26, voetnoot 30; Ten Berge 
1987, p. 21-22 die het decentralisatiebeginsel een ‘aspiratief uitgangspunt’ noemt; 
De Gier 1995, p. 484, 488 en 499; Hennekens, Van Geest & Fernhout 1998, p. 15; 
Elzinga 2011, p. 59-60; Bovend’Eert e.a. 2012, p. 519. Anders: Konijnenbelt 1995, in 
het bijzonder p. 31 en Zijlstra 2009, p. 239.
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Ik ben het in zoverre wél met Teunissen eens dat uitsluitend van een lager bestuurs-
orgaan verwacht mag worden dat het een ruimtelijk besluit neemt als het bij die 
besluitvorming nog beschikt over een zekere beslissingsvrijheid. De mogelijkheid 
om eigen keuzes te maken ten aanzien van de inhoud van het ruimtelijk besluit 
waarop een instructieregel betrekking heeft, mag door die regel niet volledig ont-
nomen worden. Dat vloeit echter niet voort uit de Grondwet, maar uit het decen-
tralisatiebeginsel dat aan de Wro ten grondslag ligt. Wat heeft besluitvorming op 
een lager overheidsniveau immers voor toegevoegde waarde als de inhoudelijke 
besluitvorming feitelijk geheel op een hoger niveau plaatsvindt? In dat geval zou 
het lagere bestuursorgaan fungeren als een stroman voor het nemen van besluiten 
waarvan de inhoud volledig is bepaald door de regelstellende overheid. Als een 
hoger bestuursorgaan de ruimtelijke belangenafweging compleet naar zijn hand 
wil zetten, dan dient het ook de lasten van de besluitvorming te dragen. In zo’n 
geval ligt het daarom voor de hand dat op het hogere overheidsniveau een inpas-
singsplan wordt vastgesteld of een omgevingsvergunning wordt verleend om af 
te wijken van de geldende planologische regeling. Het ruimtelijk decentralisatie-
beginsel leidt dus tot de gedachte dat binnen de grenzen die in de instructieregels 
worden neergelegd altijd nog een zekere mate van ruimtelijke beslissingsvrijheid 
dient te blijven bestaan die door de lagere bestuursorganen benut kan worden.

3.5. CONCLUSIES

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal wanneer een instructieregel mag worden 
vastgesteld. De eerste leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro schrijven voor 
dat de regelgevende bevoegdheid uitsluitend mag worden toegepast als sprake 
is van een provinciaal, dan wel een nationaal belang met het oog op een goede 
ruimtelijke ordening dat die toepassing noodzakelijk maakt. Deze voorwaarde is 
geworteld in het algemene, aan de Wro ten grondslag liggende idee over de ma-
nier waarop de interactie tussen de verschillende bestuurslagen bij de normering 
van het ruimtegebruik zou moeten plaatsvinden. Dat idee wordt ook wel de ‘stu-
ringsfilosofie’ van de Wro genoemd. De inhoud van de sturingsfilosofie is daarom 
richtinggevend voor de manier waarop gemotiveerd moet worden dat aan de voor-
waarde voor het gebruik van de regelgevende bevoegdheid is voldaan. 

3.5.1. De juridische betekenis van de sturingsfilosofie

Aan het stelsel van de Wro ligt een algemeen idee ten grondslag over de manier 
waarop de interactie tussen de gemeenten, de provincies en het Rijk bij de plano-
logische besluitvorming zou moeten plaatsvinden. Dat idee wordt de sturingsfi-
losofie genoemd. De sturingsfilosofie is erop gericht dat de ruimtelijke normstel-
ling zo veel mogelijk plaatsvindt op gemeentelijk niveau. Bestuursorganen van de 
provincies en het Rijk dienen zich slechts ten aanzien van een select aantal punten 
in die normstelling te mengen. Hun betrokkenheid moet verband houden met as-
pecten die de schaal van de lagere overheidsniveaus te boven gaan, waardoor de 
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belangenafweging over die aspecten niet op een doeltreffende of doelmatige wijze 
op die lagere overheidsniveaus kan worden verricht.
De kern van de sturingsfilosofie wordt gevormd door de samenhang tussen een 
streven naar decentralisatie en het idee dat de hogere bestuurslagen op een pro-
actieve wijze kenbaar moeten maken met betrekking tot welke aspecten van de 
ruimtelijke normstelling zij een rol voor zichzelf zien weggelegd. Het is mogelijk 
om deze beide uitgangspunten een meer juridische vertaling te geven. 
Het eerste uitgangspunt kan worden aangeduid als het ruimtelijk decentralisatie-
beginsel en houdt in dat de lagere bestuursorganen, die van de gemeente voorop, 
steeds over een zo groot mogelijke beslissingsvrijheid dienen te beschikken bij 
het nemen van ruimtelijke besluiten. Voor de interactie tussen de bestuurslagen 
heeft dit tot gevolg dat de beslissingsvrijheid van de lagere overheden slechts bij 
uitzondering mag worden beperkt door een hoger bestuursorgaan. Die beperking 
moet zijn gefundeerd op beleid dat betrekking heeft op aspecten van de ruimtelijke 
normstelling die de schaal van het lagere overheidsniveau overstijgen en daarom 
op een meer doelmatige en doeltreffende wijze op een hoger overheidsniveau kun-
nen worden verricht. Bovendien dient het hogere bestuursorgaan bij het aanbren-
gen van de beperking zo veel mogelijk terughoudendheid te betrachten. 
Het tweede uitgangspunt is het idee voor proactieve normstelling. Het betekent 
dat de hogere overheden de decentrale beslissingsvrijheid alleen kunnen beper-
ken door juridisch bindende normen vast te stellen over de manier waarop de 
ruimtelijke belangenafweging op de lagere overheidsniveaus moet en mag worden 
verricht. Een lager bestuursorgaan moet die normen in acht nemen, maar mag de 
belangenafweging overigens naar eigen inzicht maken. Voor de interactie tussen 
de bestuurslagen bij de ruimtelijke besluitvorming heeft dit tot gevolg dat de ho-
gere bestuursorganen kunnen interveniëren in de ruimtelijke besluitvorming op 
een lager overheidsniveau, maar dat zo’n ingreep wel altijd moet zijn gebaseerd 
op een norm die de decentrale beslissingsvrijheid beperkt. De interventie moet er 
toe strekken de naleving van een norm af te dwingen die in het concrete geval is 
gericht op het verzekeren van de doorwerking van het hogere beleid in de ruimte-
lijke besluitvorming.
De gedachte achter de sturingsfilosofie is mijns inziens dat de selectiviteit van 
de bovengemeentelijke betrokkenheid bij de planologische besluitvorming wordt 
gewaarborgd doordat de hogere overheden gedwongen zijn om zelf hun eigen 
verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke normstelling af te bakenen. Zij moeten 
immers proactieve eisen stellen aan de ruimtelijke belangenafweging om zich in 
een later stadium te kunnen mengen in de besluitvorming in een concreet geval. 
Op die manier wordt de resterende beleidsvrijheid van de lagere overheden geac-
centueerd.

3.5.2. De voorwaarde voor het vaststellen van instructieregels

De sturingsfilosofie van de Wro vormt de achterliggende gedachte voor de voor-
waarde die is verbonden aan het gebruik van de regelgevende bevoegdheid, te 
weten dat sprake moet zijn van een provinciaal of een nationaal belang met het 
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oog op een goede ruimtelijke ordening dat de instructieregel noodzakelijk maakt. 
Met die voorwaarde heeft de wetgever dus willen waarborgen dat het zwaartepunt 
van de ruimtelijke normstelling op gemeentelijk niveau blijft liggen en dat de 
bovengemeentelijke betrokkenheid bij die normstelling een selectief en terughou-
dend karakter draagt. Het lastige is dat de wetgever niet heeft uitgewerkt wat de 
provinciale en de nationale belangen zijn. Evenmin is een eenduidige juridische 
definitie van het begrip ‘belang’ voorhanden waarop bij het aanwijzen van die be-
langen kan worden teruggevallen. Mede aan de hand van de sturingsfilosofie kan 
wel worden uitgewerkt hoe bij het vaststellen van een instructieregel moet worden 
gemotiveerd dat aan de voorwaarde is voldaan.
In de eerste plaats moet de regelstellende overheid aangegeven dat haar belang 
betrekking heeft op het bereiken van een goede ruimtelijke ordening. Dat betekent 
enerzijds dat het belang te maken heeft met het reguleren van het ruimtegebruik 
door het toekennen van gebruiksdoeleinden. Het betekent anderzijds dat het be-
lang voortvloeit uit ruimtelijk relevant beleid, waarin de regelstellende overheid 
heeft aangegeven wat zij verstaat onder een ‘goede’ ordening van het ruimtege-
bruik en hoe zij de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied voor zich ziet 
om die ordening te kunnen bereiken. Bepaalde vormen van ruimtegebruik passen 
in dat toekomstbeeld en moeten tot stand worden gebracht om dat te realiseren, 
andere staan daar haaks op en moeten dus worden tegengegaan. Een belang van 
een hogere overheid vloeit dus voort uit een verband tussen een bepaald gebruiks-
doeleinde en het door haar gevoerde ruimtelijk beleid. De verwezenlijking van dat 
beleid kan in het geding komen doordat de lagere bestuursorganen in beginsel de 
vrijheid hebben om de toelaatbaarheid van gebruiksdoeleinden naar eigen inzicht 
af te wegen. De hogere overheid heeft er daarom belang bij dat de toelaatbaarheid 
van de situering van een gebruiksdoeleinde ook op de lagere overheidsniveaus 
wordt beoordeeld aan de hand van haar eigen maatstaven over een goede ordening 
van het ruimtegebruik.
In de tweede plaats moet worden gemotiveerd dat het belang een provinciaal of 
een nationaal karakter heeft. Niet ieder belang van een hogere overheid biedt een 
grondslag voor een hoger bestuursorgaan om de ruimtelijke belangenafweging op 
een lager overheidsniveau naar zijn hand te zetten. Met het oog op het ruimtelijk 
decentralisatiebeginsel is dat uitsluitend het geval voor zover die belangenafwe-
ging betrekking heeft op bovengemeentelijke aspecten van het betrokken belang. 
Het is aan de regelstellende overheid om aan te geven om welke aspecten het gaat, 
en om te motiveren waarom die aspecten de schaal van de lager gelegen over-
heidsniveaus overstijgen. Die aspecten kunnen schuilen in de verwezenlijking van 
de beleidsdoelstelling van de hogere overheid, die een zekere bovengemeentelijke 
coördinatie vereist. Zij kunnen ook gevonden worden in de ruimtelijke effecten 
van het gebruiksdoeleinde, die een gemeentegrensoverschrijdend karakter kunnen 
hebben. Uitsluitend wat betreft deze bovengemeentelijke aspecten kan in redelijk-
heid worden gesteld dat de ruimtelijke belangenafweging op een meer doelmatige 
en doeltreffende wijze kan worden verricht op een hoger overheidsniveau en is 
daadwerkelijk sprake van een provinciaal of een nationaal belang als bedoeld in 
de Wro.
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In de derde plaats moet inzichtelijk worden gemaakt dat de instructieregel noodza-
kelijk is met het oog op het bovengemeentelijk belang dat aan die regel ten grond-
slag ligt. Dit noodzakelijkheidsvereiste moet worden gezien in het licht van het 
ruimtelijk decentralisatiebeginsel. De regelstellende overheid mag de beslissings-
vrijheid op de lagere overheidsniveaus beperken om de doorwerking van haar 
beleid te waarborgen, maar moet tegelijkertijd terughoudendheid betrachten en die 
beslissingsvrijheid waar mogelijk intact laten. Dat betekent dat de instructieregel 
de ruimtelijke belangenafweging alleen mag raken als die belangenafweging in-
derdaad van invloed is op de verwezenlijking van het beleid van de regelstellende 
overheid, en bovendien uitsluitend voor zover die verwezenlijking daadwerkelijk 
in het geding wordt gebracht. Ook moet worden nagegaan of de beperking van de 
decentrale beslissingsvrijheid in redelijke verhouding staat tot de beleidsdoelstel-
ling die de regelstellende overheid wil realiseren.

3.6. REFLECTIE OP HET WETSVOORSTEL OMGEVINGSWET

3.6.1. Moet het instrument van de instructieregels worden geschrapt?

In de literatuur is betoogd dat het streven naar decentralisatie er bij gebaat is als de 
regelgevende bevoegdheid niet terugkeert in de Omgevingswet. Struiksma merkt 
bijvoorbeeld op dat de ‘indruk bestaat dat het aantal onderwerpen en de mate 
van gedetailleerdheid van vooral provinciale ruimtelijke verordeningen sinds de 
invoering van het instrument in 2008 een grotere vlucht hebben genomen dan des-
tijds de bedoeling was en kon worden voorzien. (…) Een denkrichting zou kunnen 
zijn de beïnvloedingsmogelijkheid van de provincie te beperken tot het geven van 
pro- en reactieve aanwijzingen en dan uitsluitend op basis van beleid dat is neer-
gelegd in een omgevingsvisie.’83 Tonnaer verwoordt het scherper: ‘Alleen al het 
opnemen van instructieregels in de provinciale omgevingsverordening (…) vestigt 
een plicht van de gemeenten om deze regels te verwerken in de bestemmingsplan-
nen (…). Dat roept het beeld op van het paard van Troje dat de gemeentelijke 
huishouding wordt binnengereden en waarmee de gemeentelijke beleidsvrijheid 
op dit terrein van binnenuit wordt uitgehold.’ Volgens hem vormt het ‘gebruik 
van regels om “het gedrag” van andere besturen te “sturen” (…) een anomalie 
in het staatsrechtelijke stelsel die berust op onvoldoende besef van de grondbe-
ginselen van onze staatsrechtelijke inrichting. In feite betekent het gebruik van 
de verordeningsbevoegdheid in interbestuurlijk verband dat het ene bestuur het 
andere “buiten de overheid” plaatst en met dat medebestuur omgaat alsof het een 
systeemexterne factor (de burger) betreft.’ Hij concludeert dat het instrument van 
de instructieregels niet in de Omgevingswet zou moeten worden opgenomen.84 

83 Struiksma 2012, p. 83-84.
84 Tonnaer 2013, p. 97-98.
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Afgezien van het feit dat deze oproepen voor het schrappen van de regelgevende 
bevoegdheden mager zijn onderbouwd,85 wordt met deze betogen mijns inziens 
over het hoofd gezien dat de regelgevende bevoegdheid op dit moment een be-
langrijke rol vervult bij het uitkristalliseren van de taken van de hogere overheden 
ten aanzien van de ruimtelijke normstelling. In een sturingsstelsel waarin de af-
zonderlijke taken van de verschillende overheden niet wettelijk zijn toegekend, is 
met het oog op de rechtszekerheid een stimulans voor de hogere overheden nodig 
om zelf hun eigen verantwoordelijkheden af te bakenen en kenbaar te maken. In 
de Wro wordt die stimulans gevormd door een samenhang tussen proactieve nor-
men over de ruimtelijke belangenafweging en (reactieve) interventie in de ruim-
telijke besluitvorming op een lager overheidsniveau in een concreet geval. Waar 
het onder de WRO voor gedeputeerde staten mogelijk was om de gemeentelijke 
belangenafweging volledig te controleren en hun eigen afweging daarvoor in de 
plaats te stellen, is een dergelijke controle onder de Wro uitsluitend aan de orde 
voor zover er grenzen dreigen te worden overschreden die op het hogere over-
heidsniveau aan die belangenafweging zijn gesteld. En het aantal aspecten van de 
ruimtelijke normstelling dat door die grenzen bestreken wordt, is altijd in meer of 
mindere mate beperkt. Kortom, de inkadering van de ruimtelijke beslissingsvrij-
heid van de lagere bestuursorganen door de hogere overheid, is tegelijkertijd een 
beperking van de verantwoordelijkheden van de hogere bestuursorganen voor de 
ruimtelijke normstelling.
Instructieregels zijn hét belangrijkste instrument voor het stellen van proactieve 
eisen aan de inhoud van ruimtelijke besluiten, op basis waarvan hogere bestuurs-
organen zich op een later moment kunnen mengen in de ruimtelijke besluitvor-
ming in een concreet geval. Als er geen instructieregels worden vastgesteld, dan 
bestaan er voor hogere bestuursorganen nauwelijks (juridische) mogelijkheden 
om de ruimtelijke belangenafweging bij te sturen of een halt toe te roepen. Zo 
maken instructieregels de lagere bestuursorganen enerzijds duidelijk over welke 
aspecten van de besluitvorming bemoeienis van de hogere overheden kan worden 
verwacht, en anderzijds op welke gebieden zij zelfstandige keuzes kunnen ma-
ken. Het paard van Troje is daarom juist het laatste waar ik bij de figuur van de 
instructieregel aan denk. Instructieregels beperken de beslissingsvrijheid van la-
gere bestuursorganen, dat is waar. Maar ze beperken ook de mogelijkheid om van 
hogerhand te interveniëren in de besluitvorming en accentueren zodoende de be-
slissingsvrijheid die de lagere bestuursorganen resteert. Als het instrument van de 
instructieregels zou worden geschrapt, dan zouden de lagere bestuursorganen uit 
de provinciale en nationale beleidsdocumenten moeten afleiden hoe zij hun ruim-
telijke besluitvorming op de wensen van de hogere overheden moeten afstemmen. 
In de memorie van toelichting bij het ontwerp-Omgevingswet wordt uitdrukkelijk 
aangegeven dat een uitputtende wettelijke toedeling van taken binnen de zorg voor 

85 Want: bij wie bestaat de indruk dat de provinciale verordeningen ingrijpender zijn dan 
verwacht? Wat was die verwachting eigenlijk? En: welke grondbeginselen van onze 
staatsinrichting worden hier bedoeld? Art. 124 lid 2 Grondwet spreekt toch uitdrukkelijk 
over de mogelijkheid om ‘regeling en bestuur’ te vorderen van het gemeentebestuur?



De voorwaarDe voor het vaststellen van instructieregels

94

de leefomgeving niet mogelijk en uit praktisch oogpunt ongewenst is.86 Ook het 
stelsel van de Omgevingswet kent dus grotendeels een open taakverdeling die 
door de bestuurslagen zelf verder moet worden ingevuld. Tegelijkertijd wordt in 
de memorie van toelichting onderstreept dat de algemene overheidszorg voor de 
leefomgeving bij voorkeur wordt verricht door het gemeentebestuur.87 De provin-
ciale en de nationale verantwoordelijkheid voor de zorg voor de leefomgeving is 
dus beperkt. Instructieregels kunnen een belangrijke rol vervullen bij de invulling 
van deze open verantwoordelijkheidsverdeling. Dat is mijns inziens een belangrijk 
argument om de regelgevende bevoegdheid te behouden – hetgeen in het wets-
voorstel overigens ook is gebeurd. 

3.6.2. Voorwaarden voor het vaststellen van instructieregels

Toch raken de betogen van Struiksma en Tonnaer in zoverre een gevoelige snaar, 
dat er wel degelijk kritiek mogelijk is op de rechtszekerheid die aan de huidige 
instructieregels kan worden ontleend over de begrenzing van de decentrale be-
slissingsvrijheid bij de ruimtelijke besluitvorming. Veel instructieregels uit met 
name de provinciale verordeningen zijn zeer omvangrijk, complex, onduidelijk 
en weinig concreet.88 In dergelijke regels krijgt de afbakening van de provinciale 
en de nationale verantwoordelijkheden minder goed vorm, waardoor ook de bo-
vengemeentelijke betrokkenheid bij de besluitvorming in het concrete geval niet 
goed voorspelbaar is en een minder vast omlijnd karakter heeft. Dat roept de vraag 
op of het gebruik van de regelgevende bevoegdheid niet strikter genormeerd kan 
worden. 
De belangrijkste voorwaarde die in het wetsvoorstel Omgevingswet is gesteld aan 
het gebruik van de regelgevende bevoegdheid, is het subsidiariteitsvereiste. Voor 
bestuursorganen van de provincie is dat vereiste neergelegd in artikel 2.3, tweede 
lid, van het wetsvoorstel, voor bestuursorganen van het Rijk in artikel 2.3, derde 
lid. Het provinciale subsidiariteitsvereiste luidt als volgt:

Artikel 2.3, tweede lid

Een bestuursorgaan van een provincie oefent een taak of bevoegdheid, als dat 
bij de regeling daarvan is bepaald, alleen uit als dat nodig is:
a.  met het oog op een provinciaal belang en dat belang niet op een 

 doelmatige en doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden 
behartigd, of

b.  voor een doelmatige of doeltreffende uitoefening van de taken en 
bevoegdheden op grond van deze wet of de uitvoering van een 
 internationaal-rechtelijke verplichting.

86 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 83.
87 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 74-75.
88 Hierover ook Van Buuren 2013.
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De wetgever heeft de voorwaarde die in de Wro aan de regelgevende bevoegdheid 
verbonden is verder willen uitwerken. Dat moet worden toegejuicht. Maar ik denk 
niet dat deze voorwaarde de bovengemeentelijke verantwoordelijkheden scherper 
in beeld brengt. De vraag of de uitoefening van een taak of bevoegdheid of de 
behartiging van een belang op een meer doelmatige en doeltreffende wijze op 
een hoger overheidsniveau kan worden uitgeoefend, blijft bij uitstek van politiek-
bestuurlijke aard. De rechter kan die vraag niet beantwoorden.
In de memorie van toelichting wordt echter aangegeven dat er in het wetsvoorstel 
bewust van is afgezien om de algemene taken van gemeenten, waterschappen, 
provincies en het Rijk op een zo volledig mogelijke wijze te verwoorden. Daar 
wordt over opgemerkt:

‘Los van de vraag of een uitputtende verwoording van die taken voor elk schaalniveau 
wel mogelijk is, zou dit leiden tot een lange opsomming met dikwijls elkaar over-
lappende beschrijvingen. En hoe gedetailleerder deze lijst zou worden, des te meer 
vragen deze zou oproepen. Want zou dan een ontbrekende beschrijving impliceren 
dat het ontbrekende deel niet tot een taak zou horen, of zou dat dan voortvloeien uit of 
vallen onder een andere beschrijving? Als daarbij bovendien een strikte scheiding van 
verantwoordelijkheden tussen de overheidsniveaus zou moeten worden aangebracht, 
zou dat leiden tot ingrijpende voorstellen voor een nieuw organisatiepatroon, waarbij 
taken of bevoegdheden op een geheel nieuwe wijze zouden worden toegedeeld. De 
regering vindt het niet nodig en ook niet wenselijk om een uitputtende regeling en 
afbakening te geven van welk overheidsniveau voor welk deel van de overheidszorg 
verantwoordelijk is en welke taken daarvoor moeten worden verricht of welke be-
voegdheden daartoe moeten worden aangewend.’89

Terecht wordt aangenomen dat de formele wetgever niet in staat is om de provin-
ciale en de nationale verantwoordelijkheden voor de zorg voor de leefomgeving 
af te bakenen. 
Als het nodig wordt geacht om het bovengemeentelijke optreden verder aan banden 
te leggen, dan is een interessante denkrichting of het niet mogelijk is om de hogere 
overheden meer dan onder de Wro het geval is op te dragen om hun eigen verant-
woordelijkheden vast te stellen en kenbaar te maken. Het ontwerp- Omgevingswet 
bevat daar mogelijkerwijs een geschikt instrument voor in de vorm van de omge-
vingswaarden die op grond van afdeling 2.3 van het wetsontwerp kunnen worden 
vastgesteld. Over deze figuur wordt in de memorie van toelichting opgemerkt:

‘Omgevingswaarden zijn te zien als een wettelijke concretisering van de maatschap-
pelijke doelen zoals die in artikel 1.3 staan. Zij specificeren de overheidszorg voor 
de fysieke leefomgeving. Omgevingswaarden dienen als referentiekader bij de inzet 
van bevoegdheden van de overheid en de wijze van taakuitoefening. (…) Zij gelden 
als een juridisch bindend kwalitatief beleidsdoel voor de overheid die de omgevings-
waarde heeft vastgesteld, dat met de inzet of aanwending van de bevoegdheden die 
aan dat bestuur zijn toegedeeld moet worden gehaald of nagestreefd.’90 

89 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 83.
90 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 96.
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Het is denkbaar dat de eis wordt gesteld dat instructieregels te herleiden moeten 
zijn tot een omgevingswaarde waarin de regelstellende overheid een aspect van 
haar verantwoordelijkheid voor de zorg voor de leefomgeving heeft uitgewerkt. 
Een mogelijk obstakel is wel dat omgevingswaarden volgens de memorie van 
toelichting ‘worden uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of anderszins 
in objectieve termen’.91

91 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 95.
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Hoofdstuk 4

De inhoud van instructieregels

In dit hoofdstuk staat de inhoud van instructieregels centraal. Met de ‘inhoud’ doel 
ik op de verplichtingen voor de lagere bestuursorganen die zij in het leven kun-
nen roepen, en de manier waarop die verplichtingen in de regels moeten worden 
uitgewerkt. Voor de vraag welke verplichtingen in instructieregels kunnen worden 
neergelegd is in de eerste plaats bepalend dat de regels betrekking moeten heb-
ben op de inhoud van de ruimtelijke besluiten die worden genomen op een lager 
overheidsniveau (paragraaf 4.1), of op de toelichting of de onderbouwing van die 
besluiten (paragraaf 4.2). De moeilijkheid van de formulering van de verplichtin-
gen in een instructieregel is dat die verplichtingen niet altijd eenduidig in de regel 
kunnen worden neergelegd. Instructieregels zijn namelijk algemeen verbindende 
voorschriften die abstraheren van een ruimtelijke belangenafweging in een con-
creet geval. Een vage formulering van de verplichtingen kan echter op gespannen 
voet staan met de kaderstellende functie die de regels moeten vervullen. Het is 
dan immers moeilijker om uit de regel af te leiden welke eisen nu precies worden 
gesteld aan de inhoud van een ruimtelijk besluit. Daarom is de vraag of er eisen 
moeten worden gesteld aan de concreetheid waarmee instructieregels worden ge-
formuleerd (paragraaf 4.3). De kaderstellende functie van instructieregels is ook 
in het geding als niet duidelijk is hoe die regel zich verhoudt tot besluitvorming op 
een lager overheidsniveau die ten tijde van de inwerkingtreding van die regel al 
in gang is gezet. Daarom moeten instructieregels in beginsel worden voorzien van 
passend overgangsrecht (paragraaf 4.4).

4.1.  REGELS OMTRENT DE INHOUD VAN PLANOLOGISCHE 
BESLUITEN

Instructieregels stellen eisen aan de ruimtelijke belangenafweging die ten grond-
slag ligt aan een planologisch besluit van de lagere overheid. Zij zijn gericht op 
beleidsdoorwerking. Door de beslissingsvrijheid van de lagere overheden te be-
perken, wordt bereikt dat de situering van de betrokken gebruiksdoeleinden op 
de lagere overheidsniveaus wordt gewaardeerd conform het beleid van de regel-
stellende overheid. Hieruit blijkt direct dat instructieregels altijd inhoudelijke 
eisen zijn. Niet-inhoudelijke voorschriften, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
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 voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van ruimtelijke be-
sluiten, horen daarin niet thuis.1 

Zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het 
niet mogelijk is om direct uit hoofde van een instructieregel een voorwaarde te stel-
len voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan. Zo’n 
constitutieve voorwaarde om van de bevoegdheid gebruik te kunnen maken, is vol-
gens de Afdeling geen regel omtrent de inhoud van een bestemmingsplan en dus ook 
niet van een wijzigingsplan. Daarmee is het geen regel als bedoeld in het eerste lid van 
de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro.2

De inhoudelijke verplichting die in een instructieregel wordt neergelegd, mag 
nooit verder gaan dan de grenzen van de inhoud van een bestemmingsplan die 
voortvloeien uit de wet en uit de jurisprudentie.3 Anders komt het lagere bestuurs-
orgaan klem te zitten tussen de eis in de instructieregel en de wettelijke begren-
zing van zijn planologische bevoegdheid. Omdat instructieregels eisen stellen aan 
het planologisch regime, moeten die regels immers worden uitgevoerd door het 
bestuursorgaan dat gebruikmaakt van zijn bevoegdheid om een ruimtelijk besluit 
te nemen. Als stelregel kan daarom worden aangehouden dat een gemeenteraad 
volledig aan een instructieregel moet kunnen voldoen door uitsluitend een be-
stemmingsplan met een bepaalde inhoud vast te stellen. Als de naleving van een 
instructieregel er toe zou leiden dat de gemeenteraad een bestemmingsplan vast-
stelt dat in strijd is met een hoger recht, zoals de Wro, de Awb of de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, of met de eisen die in de jurisprudentie aan 
dergelijke plannen worden gesteld, dan is die regel onverbindend wegens strijd 
met artikel 4.1, eerste lid, of artikel 4.3, eerste lid van de Wro.4 Deze stelregel kan 
worden uitgewerkt in twee meer specifieke grenzen die aan de mogelijke inhoud 
van de eisen in instructieregels moeten worden gesteld:

 – Instructieregels kunnen uitsluitend eisen stellen aan de ruimtelijke belangenaf-
weging (paragraaf 4.1.1).

 – Instructieregels moeten rechtstreeks betrekking hebben op de ruimtelijke be-
langenafweging (paragraaf 4.1.2).

Hier kan nog aan worden toegevoegd dat instructieregels niet mogen verplich-
ten tot het maken van een onevenredige belangenafweging. De gemeenteraad zou 
dan immers een bestemmingsplan moeten vaststellen dat in strijd is met het recht 
( paragraaf 4.1.3).

1 Dit onderscheidt regels op grond van art. 4.3 Wro (het Barro) van regels op grond van 
art. 3.37 Wro (het Bro).

2 ABRvS 26 oktober 2011, nr. 200909916/1/R1 (reactieve aanwijzing Vlagtwedde), AB 
2011, 360, m.nt. Korsse; JB 2012, 1, m.nt. Nijmeijer; TBR 2012, 9, m.nt. De Vries, 
r.o. 2.12.1. De term ‘constitutieve voorwaarde’ is van Nijmeijer.

3 Zo ook Van Buuren e.a. 2014, p. 325-326.
4 De rechter kan de regel dan onverbindend verklaren of buiten toepassing laten. Zie 

par. 7.3 en par. 7.4, waarin dit onderscheid ook nader wordt toegelicht.



Hoofdstuk 4 

99

4.1.1. Eisen aan de ruimtelijke belangenafweging

De eerste leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro bieden uitsluitend een basis 
om eisen te stellen aan de ruimtelijke belangenafweging die ten grondslag ligt aan 
een planologisch besluit van een lagere overheid. Een instructieregel mag daarom 
niet bepalen dat de toelaatbaarheid van een bepaalde vorm van ruimtegebruik af-
hangt van een aspect van dat ruimtegebruik dat geen ruimtelijke relevantie heeft. 
Dat zou de gemeenteraad uit eigen beweging immers evenmin mogen doen. 

Zo mag het bevoegd gezag bij zijn besluit om al dan niet een omgevingsvergunning te 
verlenen om in afwijking van het bestemmingsplan de stalruimte van een intensieve 
veehouderij uit te breiden niet van doorslaggevend belang achten of de wijze waarop 
de dieren in de betrokken veehouderij gehouden worden wel diervriendelijk is. Voor 
de effecten van de veehouderij op het ruimtegebruik in de omgeving maakt het im-
mers in beginsel geen verschil hoe het vee ter plaatse behandeld wordt.5 Een instruc-
tieregel mag het bevoegd gezag daar dan ook niet toe verplichten. 

Bovendien mag een instructieregel mijns inziens geen eisen stellen met betrekking 
tot een aspect dat in het kader van de ruimtelijke ordening weliswaar relevant is, 
maar dat aan de discretionaire ruimte bij het nemen van planologische besluiten 
onttrokken is door een specifieke regeling in een bijzondere wet. Instructieregels 
kunnen dus niet worden gebruikt om op provinciaal of op nationaal niveau beleid 
te voeren als datzelfde beleid niet ook door de gemeenteraad gevoerd kan worden 
met gebruikmaking van het bestemmingsplaninstrument. Zou de regel toch op 
dat beleidsterrein betrekking hebben, dan begeeft die regel zich buiten de discre-
tionaire ruimte die bestaat bij het nemen van planologische besluiten, en heeft 
die regel dus geen betrekking meer op de ruimtelijke belangenafweging. Dit kan 
worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld.
Als de gemeenteraad in een bestemmingsplan wil voorzien in een intensieve vee-
houderij, dan moet de geurbelasting die deze veehouderij veroorzaakt op nabij 
gelegen geurgevoelige objecten in aanmerking worden genomen. De raad moet 
nagaan of de veehouderij vergund kan worden gezien de geurnormen die zijn op-
genomen in artikel 3 van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Deze normen 
moeten in beginsel in acht worden genomen door het bevoegd gezag bij het verle-
nen van de omgevingsvergunning voor de veehouderij. Een uitzondering is echter 
mogelijk. Aan de gemeenteraad is in artikel 6 van de Wgv de bevoegdheid toege-
kend om bij verordening afwijkende normen vast te stellen, mits die normen blij-
ven binnen de bandbreedte die in het artikel is aangegeven. Op die manier wordt 
ruimte geboden voor maatwerk, toegesneden op de lokale ruimtelijke situatie. Als 
het lokale maatwerk doorwerkt naar het grondgebied van een buurgemeente, dan 

5 Zo overweegt de Afdeling in een uitspraak van 18 januari 2012, nr. 201102570/1/R3, 
r.o. 2.2.3, dat ‘voor zover [appellant] betoogt dat de wijze waarop ter plaatse dieren 
worden gehouden dieronvriendelijk is, (…) de bescherming van de levensomstandig-
heden van dieren primair zijn grondslag vindt in andere wetgeving dan de Wro. Van 
ruimtelijke relevante omstandigheden is in dit geval niet gebleken.”
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moet op grond van artikel 9 Wgv met die gemeente worden overlegd. De Wgv 
kent hierbij geen rol toe aan het provinciebestuur. 
In de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant is dit systeem indirect 
aangescherpt. Als de gemeenteraad met een planologisch besluit wil voorzien in 
een ontwikkelingsmogelijkheid voor een intensieve veehouderij, dan moeten bij 
de ruimtelijke belangenafweging op grond van de verordening per individuele 
ontwikkelingsmogelijkheid strengere geurnormen in acht worden genomen dan 
is voorgeschreven in artikel 3 van de Wgv. De gemeentelijke mogelijkheid om 
op grond van artikel 6 van de Wgv afwijkende normen vast te stellen wordt daar-
mee teniet gedaan, in ieder geval wat het ruimtelijk spoor betreft.6 In een advies 
aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant schrijft Blomberg dat 
de betrokken instructieregels volgens haar in de provinciale verordening kunnen 
worden opgenomen: 

‘Het enkele feit dat een bevoegdheid aan een gemeentelijk orgaan is toegekend, 
betekent voorts niet dat de provincie zich van iedere inmenging moet onthouden; 
de provinciale bevoegdheid ex. art. 4.1 Wro (…) veronderstelt juist (inmenging in) 
een gemeentelijke bevoegdheid. (…) Wél is een beperking dat de provincie alleen 
maar algemene regels mag stellen voor de inhoud van bestemmingsplannen en 
omgevingsvergunningen voor van het bestemmingsplan afwijkend gebruik e.d., maar 
niet ten aanzien van gemeentelijke verordeningen. En het systeem van de Wgv, met 
zijn afwijkingsmogelijkheid bij gemeentelijke verordening, sluit mijns inziens uit dat 
gemeenten strengere geurnormen voor individuele inrichtingen opnemen in een be-
stemmingsplan. Alleen indirect kan een bestemmingsplan dan ook bijdragen aan het 
(verdere) voorkomen en beperken van geurhinder. Zo lang de provinciale norm ge-
meenten niet rechtstreeks tot het opnemen van een strengere geurnorm in het bestem-
mingsplan verplicht, is dat mijns inziens geen beletsel.’7

Ik kan mij niet vinden in dit advies. Wat hier gebeurt, is dat provinciale staten hun 
bevoegdheid om eisen te stellen aan de inhoud van het bestemmingsplan misbrui-
ken om invloed uit te oefenen op het geurhinderbeleid, een beleidsterrein waar-
binnen voor hen nu juist geen rol is weggelegd.8 Artikel 4.1, eerste lid, van de 
Wro biedt hier geen mogelijkheden toe, omdat de gemeenteraad helemaal geen 

6 Vgl. Bokelaar 2014, p. 12, die wijst op de mogelijkheid dat het gemeentelijk  geurbeleid 
‘buitenspel’ wordt gezet, en dat de gemeentelijke geurverordening als gevolg van de 
instructieregel feitelijk geen praktische betekenis meer heeft.

7 Blomberg 2013, p. 10.
8 Daarom rijst nog de vraag of hier wel sprake is van een ruimtelijk belang met provin-

ciale aspecten. De Wgv laat het uitdrukkelijk aan de gemeenteraad om met het oog op 
de lokale situatie een maatwerkverordening vast te stellen. Kan dan nog wel in rede-
lijkheid worden volgehouden dat sprake is van een belang dat op een meer doelmatige 
en doeltreffende wijze op provinciaal niveau kan worden behartigd? Ook op dit punt 
ziet Blomberg 2013, p. 10 geen problemen: ‘De provincie baseert de verordening door 
het gebruik van geurhinderpercentages (impliciet) op het streven het aantal geurge-
hinderden in de provincie terug te brengen althans binnen de perken te houden. Dat is 
een ruimtelijk relevant belang dat de provincie zich mag aantrekken en daarmee een 
provinciaal belang.’ Bruil 2014, p. 16 ziet evenmin bezwaren.
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bevoegdheid heeft om in de bestemmingsplanprocedure afwijkende geurnormen 
vast te stellen. De geurnormen die bij of krachtens de Wgv zijn vastgesteld zijn 
weliswaar ruimtelijk relevant, en moeten daarom door de gemeenteraad betrokken 
worden in de ruimtelijke belangenafweging. Maar als de gemeenteraad afwijkende 
geurnormen wil hanteren ten aanzien van de ruimtelijke besluitvorming, dan zal 
de raad eerst een geurverordening moeten vaststellen op grond van artikel 6 van 
de Wgv. En juist met het oog op die specifieke verordeningsbevoegdheid kunnen 
evenmin afwijkende geurnormen worden opgenomen in het bestemmingsplan zelf 
– Blomberg wijst daar ook op in het aangehaalde citaat. Omdat de gemeenteraad 
geen afwijkende geurnormen vast kan stellen in de ruimtelijke besluitvorming, 
kan een instructieregel ook niet voorschrijven dat de raad afwijkende geurnormen 
moet hanteren in de ruimtelijke besluitvorming. Anders is geen sprake meer van 
een regel omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. In de instructieregel zou 
wel kunnen worden voorgeschreven dat de geurnormen in acht moeten worden 
genomen zoals die zijn vastgesteld in de Wgv of in de gemeentelijke geurveror-
dening. Maar dat voegt niets toe, omdat die verplichting reeds voortvloeit uit de 
wettelijke systematiek van die geurnormen zelf. 

4.1.2. Een rechtstreeks verband met de ruimtelijke belangenafweging

De eerste leden van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro bieden alleen de moge-
lijkheid om rechtstreekse eisen te stellen aan de ruimtelijke belangenafweging. 
De reden voor deze beperking is het legaliteitsbeginsel. De eerste leden van de 
artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro bieden nu eenmaal uitsluitend de mogelijkheid om 
instructieregels vast te stellen omtrent de inhoud van ruimtelijke besluiten waarin 
een planologische regeling is neergelegd. Dit wordt bevestigd in de tweede leden, 
waarin de implementatieverplichting is neergelegd. Daaruit blijkt dat de regels in 
beginsel moeten worden uitgevoerd door een bestemmingsplan met een bepaalde 
inhoud vast te stellen. Andere (rechts)handelingen, zoals het vaststellen van een 
structuurvisie, het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst en het leveren 
van een financiële bijdrage worden niet genoemd. Instructieregels op grond van de 
artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro kunnen daar dus ook geen betrekking op hebben, 
hoe ruimtelijk relevant de desbetreffende handeling in het concrete geval ook is. 

Een instructieregel kan er bijvoorbeeld niet toe verplichten dat een intergemeente-
lijke structuurvisie wordt vastgesteld over de manier waarop zal worden voorzien 
in de regionale behoefte aan woningen. Evenmin is het mogelijk om de gemeente 
op te dragen een privaatrechtelijke (bevoegdheden)overeenkomst met een bepaalde 
strekking te sluiten. Ook kan niet worden voorgeschreven dat het gemeentebestuur 
een financiële bijdrage moet leveren aan bijvoorbeeld een landschapsfonds, waaruit 
het provinciebestuur kan putten om het landschap in ruimtelijke zin te verbeteren en 
zodoende een goede ruimtelijke ordening te realiseren. 

De regelgevende bevoegdheid biedt dus geen grondslag om regels vast te stel-
len waarin een ‘nevenverplichting’ in het leven wordt geroepen, dat wil zeggen, 
een verplichting van het lagere bestuursorgaan om andere (rechts)handelingen te 
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 verrichten dan het nemen van een planologisch besluit. Deze beperking geldt ook 
voor nevenverplichtingen die wél indirect verband houden met (de voorbereiding 
van) een bestemmingsplan. 
Mijns inziens kunnen dergelijke regels evenmin worden vastgesteld op grond van 
de autonome verordeningsbevoegdheid van provinciale staten die is terug te vin-
den in artikel 143 van de Provinciewet. Naar mijn mening moet artikel 4.1 van de 
Wro worden gezien als een lex specialis, waarin uitputtend is bepaald hoe provin-
ciale staten zich met algemeen verbindende voorschriften kunnen mengen in de 
ruimtelijke beleidsvoering op gemeentelijk niveau. Wat voegt het instrument van 
de instructieregels immers nog toe als provinciale staten al een ruimere mogelijk-
heid hebben op grond van hun autonome bevoegdheid?

Deze beperking aan de mogelijke inhoud van instructieregels ligt op het eerste 
gezicht voor de hand. Toch wordt deze grens al snel uit het oog verloren als de in-
structieregel de vorm aanneemt van een voorwaardelijke eis. Een voorwaardelijke 
eis houdt in dat het lagere bestuursorgaan op grond van de instructieregel verplicht 
is om een bepaalde maatregel te treffen voordat het (op eigen initiatief) een bij de 
regel aangewezen herziening in het planologisch regime mag aanbrengen.9 Die 
maatregel mag dan alleen een planologische maatregel zijn en mag dus uitslui-
tend betrekking hebben op ruimtelijke belangenafweging. De reikwijdte van de 
regelgevende bevoegdheid kan niet worden opgerekt met gebruikmaking van een 
bepaalde regelgevingstechniek. Het maakt niet uit of een regel directe eisen stelt 
aan het planologisch regime, of dat die regel een voorwaardelijk karakter heeft; 
instructieregels kunnen geen nevenverplichtingen bevatten.10 

Een voorbeeld van een nevenverplichting in een voorwaardelijke eis aan het be-
stemmingsplan kan worden gevonden in de omgevingsverordening van de provincie 
Overijssel. De voorwaardelijke eis houdt in dat alleen mag worden voorzien in de 
totstandkoming van nieuwe woningbouwlocaties voor zover de nieuwe locatie naar 
aard, omvang en locatie in overeenstemming is met een zogenoemde woonvisie.11 
Met een woonvisie wordt een gemeentelijk beleidsdocument bedoeld waarin staat hoe 
het woningbouwprogramma binnen de gemeente zal worden ingevuld, en dat tot stand 
komt in onderlinge afstemming met buurgemeenten. Over de inhoud van de woonvi-
sie moet bovendien overeenstemming zijn bereikt met het college van gedeputeerde 
staten.12 Mijns inziens vindt deze instructieregel geen grondslag in artikel 4.1, eerste 
lid van de Wro. Nog afgezien van de vraag welke juridische status een ‘woonvisie’ 
eigenlijk heeft (want gaat het hier om een structuurvisie, of over een privaatrechtelijke 
overeenkomst?), is duidelijk dat dergelijke beleidsdocumenten daar niet in worden 
genoemd. De gemeenteraad kan echter niet volledig aan deze instructieregel voldoen 
door het betrokken bestemmingsplan inhoudelijk met de regel in overeenstemming te 
brengen. Er bestaat een nevenverplichting om een woonvisie vast te stellen; als deze 

9 Zie ook par. 2.1.1.
10 Hetzelfde geldt overigens voor eisen aan de toelichting of de onderbouwing van ruim-

telijke besluiten. Zie daarover par. 4.2.
11 Art. 2.2.2 lid 1 Omgevingsverordening Overijssel 2009.
12 Art. 2.2.1 onder a Omgevingsverordening Overijssel 2009.
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woonvisie ontbreekt, zo is de gedachte, dan kleeft er een inhoudelijk gebrek aan het 
bestemmingsplan.13

Een ander voorbeeld van een voorwaardelijke eis met een – naar mijn mening – 
ontoelaatbare nevenverplichting kan worden gevonden in de (inmiddels vervallen) 
Verordening Ruimte 2010 van de provincie Zuid-Holland. Die verordening bevat een 
regeling die er kort gezegd op neerkomt dat overtollige bebouwing moet worden ge-
sloopt voordat in nieuwe bebouwingen mag worden voorzien. De regeling maakt het 
onder omstandigheden mogelijk om in plaats van een fysieke sanering een financiële 
compensatie te regelen, waarna alsnog mag worden voorzien in de bouw van nieuwe 
woningen in het buitengebied. Die compensatie moet zijn verzekerd in een exploita-
tieplan of in een exploitatieovereenkomst.14 In artikel 4.1, eerste lid, van de Wro wor-
den exploitatieplannen en -overeenkomsten echter niet genoemd. De nevenverplich-
ting heeft dus niet uitsluitend betrekking op de inhoud van planologische besluiten.15 

Omdat de Wro geen grondslag biedt om nevenverplichtingen in het leven te roepen, 
zou de naleving van dergelijke regels niet moeten kunnen worden afgedwongen 
met een reactieve aanwijzing.16 Evenmin zou een planologisch besluit vernietigd 
moeten worden als het met zo’n regel in strijd is. De Afdeling bestuursrechtspraak 
lijkt vooralsnog echter geen bezwaren te zien. Zij heeft nog nooit geoordeeld dat 
een nevenverplichting buiten de reikwijdte valt van artikel 4.1, eerste lid, van de 
Wro.
Het is overigens denkbaar dat vanuit praktisch oogpunt wordt verdedigd dat een 
specifieke nevenverplichting toelaatbaar moet worden geacht omdat die regel 
fungeert als een alternatief voor een verplichting die wél betrekking heeft op de 
ruimtelijke belangenafweging. De nevenverplichting kan dan worden gezien als 
een tegemoetkoming aan een lager bestuursorgaan dat om wat voor reden dan ook 
niet aan de primaire verplichting kan voldoen. De zojuist aangehaalde regeling 
uit de Verordening Ruimte 2010 van de provincie Zuid-Holland is daar een voor-
beeld van. Als de gemeenteraad er niet in slaagt om de sanering van de overtollige 

13 En de Afdeling gaat hier vooralsnog in mee. In ABRvS 21 december 2011, 
nr. 201002916/1/R3 (reactieve aanwijzing Haaksbergen), r.o. 2.7.2 laat zij een reac-
tieve aanwijzing in stand die is gegeven vanwege het ontbreken van een woonvisie.

14 Bepaald is: ‘in afwijking van het bepaalde onder ii is ook een combinatie van fysieke 
sanering en een financiële bijdrage mogelijk onder de volgende aanvullende voorwaar-
den: viii. ten minste 50% van de onder ii bedoelde oppervlakte moet fysiek worden 
gesaneerd; ix. voor de resterende oppervlakte is financiële compensatie geregeld op 
grond van artikel 6.12 Wro of artikel 6.24, eerste lid, onder a, Wro, inhoudende storting 
van een bedrag ter grootte van de ontbrekende oppervlakte in m2 x een normbedrag in 
een intergemeentelijk kwaliteitsfonds ten behoeve van fysieke sanering (…)’.

15 Ook in dit geval heeft de Afdeling echter een reactieve aanwijzing in stand gelaten die 
was gegeven omdat de voorgeschreven financiële compensatie ontbrak. Zie ABRvS 
29 januari 2014, nr. 201211986/1/R4 (reactieve aanwijzing Alphen aan den Rijn), AB 
2014, 133, m.nt. Korsse.

16 Ik denk dat de Afdeling nevenverplichtingen (ambtshalve) buiten toepassing zou 
moeten laten of onverbindend zou moeten verklaren. Zie over het verschil tussen 
beide par. 7.2.1.
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bebouwing in het planologisch regime te verzekeren, dan kan alsnog in nieuwe 
bebouwing worden voorzien door een financiële compensatie te regelen. 

4.1.3. Geen verplichting tot een onevenredige belangenafweging

De naleving van een instructieregel kan er niet toe leiden dat er in strijd met artikel 
3:4, tweede lid, van de Awb een onevenredige belangenafweging ten grondslag 
moet worden gelegd aan een planologisch besluit. Dat gevaar dreigt, omdat de 
instructieregel de beslissingsvrijheid van de lagere bestuursorganen beperkt en 
daarmee hun mogelijkheid om de betrokken belangen naar eigen inzicht tegen 
elkaar af te wegen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat aan bepaalde belangen onvol-
doende gewicht kan worden toegekend, of dat die belangen zelfs helemaal niet in 
de afweging betrokken kunnen worden. Het is daarom aan de regelstellende over-
heid om de gevolgen van de in de instructieregel opgenomen beperkingen voor de 
belangen die spelen binnen het betrokken gebied zorgvuldig te onderzoeken en 
de lagere bestuursorganen bij de toepassing van de regel waar nodig de ruimte te 
bieden om een evenredige belangenafweging te maken. 

Bestaand ruimtegebruik

Bij het vaststellen van een instructieregel moet in de eerste plaats worden stil-
gestaan bij de gevolgen van die regel voor bestaand ruimtegebruik en voor be-
staande gebruiksmogelijkheden. Omdat de Wro uitgaat van een stelsel van toe-
latingsplanologie, nemen beide een belangrijke plaats in binnen de ruimtelijke 
belangenafweging. Toelatingsplanologie houdt in dat een ruimtelijk besluit de 
grondgebruiker er niet toe kan verplichten om de toegekende bestemming te ver-
wezenlijken. Een planologische regeling kan in beginsel alleen verboden bevatten, 
en geen geboden. Bij een wijziging van het planologisch regime moet daarom 
altijd worden voorzien in overgangsrecht, op grond waarvan bestaande bouwwer-
ken mogen worden gehandhaafd en bestaande gebruiksfuncties mogen worden 
voorgezet totdat de gebruiker zelf nieuwe bebouwing op wil richten of bestaand 
gebruik wil wijzigen.17 Daarmee wordt voorkomen dat er voor de grondgebruiker 
een verplichting ontstaat om de nieuwe bestemming positief te realiseren.18 
Een instructieregel kan deze systematiek niet doorkruisen. Het lagere bestuursor-
gaan moet de ruimte hebben voor het vinden van een adequate planologische op-
lossing voor bestaand ruimtegebruik of bestaande gebruiksmogelijkheden waarin 
volgens de instructieregel niet mag worden voorzien. Dit uitgangspunt leidt tot 
een aantal meer specifieke stelregels over de verhouding tussen instructieregels 
en bestaand gebruik: 

17 Na de inwerkingtreding van de Wro is het overgangsrecht dat in bestemmingsplannen 
moet worden opgenomen uniform voorgeschreven in par. 3.2 van het Bro.

18 Van Buuren e.a. 2014, p. 5; Van Buuren & Nijmeijer 2010, p. 418 en 421.
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 –  Bestaand, legaal gebruik: een instructieregel moet in beginsel de ruimte laten 
om bestaand, legaal gebruik positief te bestemmen.19 Bij uitzondering kan de 
regelstellende overheid verplichten om dat gebruik onder het overgangsrecht 
te brengen. Dat mag alleen als zij op basis van gewijzigde planologische in-
zichten oordeelt dat het betrokken ruimtegebruik niet langer in overeenstem-
ming is met een goede ruimtelijke ordening en het belang bij de nieuwe pla-
nologische regeling zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en belangen.20 
Door het gebruik onder het overgangsrecht te brengen wordt duidelijk gemaakt 
dat de bestaande situatie niet langer gewenst is en dat het planologisch regime 
er op is gericht die situatie op den duur te doen verdwijnen.21 

 –  Bestaande, nog niet benutte gebruiksmogelijkheid: een instructieregel kan 
voorschrijven dat bestaande, nog niet benutte planologische mogelijkheden 
moeten worden geschrapt, mits daar een evenredige belangenafweging aan ten 
grondslag ligt. De materiële rechtszekerheid strekt in de ruimtelijke ordening 
niet zo ver dat in het algemeen blijvende rechten kunnen worden ontleend 
aan een geldend bestemmingsplan. Wegbestemde gebruiksmogelijkheden die 
nog niet zijn benut hoeven dus niet onder het overgangsrecht van het nieuwe 
bestemmingsplan te worden gebracht. Maar het rechtszekerheidsbeginsel im-
pliceert wél dat het schrappen van bestaande rechten alleen kan plaatsvinden 
op grond van gewijzigde planologische inzichten en na een afweging van alle 
betrokken belangen.22 Dat geldt dus ook bij het vaststellen van instructieregels. 
Het enkele feit dat de regelstellende overheid wegens nieuwe omstandighe-
den en inzichten wil voorkomen dat de desbetreffende gebruiksmogelijkheid 
nog wordt toegekend, is dus onvoldoende om in een instructieregel te kunnen 
voorschrijven dat dergelijke gebruiksmogelijkheden worden wegbestemd. Als 
extra eis moet worden gesteld dat de nadelen die zijn verbonden aan het voort-
bestaan van de gebruiksmogelijkheid in redelijkheid zwaarder kunnen wegen 
dan de nadelen die het schrappen van de mogelijkheid heeft voor de grond-
gebruiker. Bovendien moet de regelstellende overheid bezien of de nadelige 
gevolgen van het wegbestemmen beperkt kunnen worden.23 

 –  Bestaand ruimtegebruik dat onder het overgangsrecht valt: een instructieregel 
kan er alleen toe verplichten om bestaand ruimtegebruik voor een tweede maal 
onder het overgangsrecht te brengen als aannemelijk is dat de lagere overheid 
er gedurende de nieuwe planperiode in slaagt de nieuwe bestemming te verwe-
zenlijken en het ongewenste ruimtegebruik te doen beëindigen. De Afdeling 
bestuursrechtspraak heeft overwogen dat kan worden teruggevallen op een 

19 Van Buuren e.a. 2014, p. 326.
20 Vgl. bv. ABRvS 31 oktober 2012, nr. 201103930/1/R3 (bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ Sint-Michielsgestel), r.o. 20.5.
21 Van Buuren e.a. 2014, p. 73.
22 Zie bv. ABRvS 5 juni 2013, nr. 201210696/1/R3 (bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 

Straatkant’ Cuijk), r.o. 5.2.
23 Zie in vergelijkbare zin met betrekking tot zogenoemde duurbeschikkingen Scheltema 

1975, p. 25-26 en p. 28. Zie ook Hoitink 1998, p. 84-85 en Schlössels & Zijlstra 2010, 
p. 382-383.
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uitsterfconstructie in gevallen dat dit geen haalbare kaart blijkt te zijn. Het fei-
telijke, ongewenste gebruik wordt dan opgenomen in de doeleindenomschrij-
ving van de nieuwe bestemming, waarbij tegelijkertijd wordt voorgeschreven 
dat wanneer dit gebruik beëindigd wordt, het niet meer mag worden hervat. 
Blijkbaar is de Afdeling van mening dat het lagere bestuursorgaan niet in strijd 
handelt met een instructieregel als de desbetreffende vorm van ruimtegebruik 
ondanks het verbod in die regel mag worden voortgezet op grond van een uit-
sterfconstructie.24

 –  Bestaand illegaal ruimtegebruik waartegen nooit handhavend is opgetreden: 
een instructieregel mag verbieden dat het illegale ruimtegebruik bij een herzie-
ning van het planologisch regime positief wordt bestemd, maar kan de moge-
lijkheid om onder omstandigheden een persoonsgebonden overgangsrecht toe 
te kennen niet blokkeren. Artikel 3.2.3 van het Bro biedt de gemeenteraad de 
mogelijkheid om een of meer natuurlijke personen toe te staan het (voorheen 
illegale) ruimtegebruik voort te zetten als het reguliere overgangsrecht voor 
hen zou kunnen leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. In deze situ-
atie zou het onredelijk zijn, en dus in strijd met artikel 3:4, tweede lid, van de 
Awb, om de betrokkene(n) geen persoonlijk overgangsrecht toe te kennen. Een 
instructieregel mag daar dan ook niet aan in de weg staan.

Uitvoerbaarheid

Een instructieregel mag alleen verplichten tot het vaststellen van een planolo gische 
regeling die uitvoerbaar is. Als een bestemming afwijkt van het bestaande ruim-
tegebruik, dan moet aannemelijk zijn dat die bestemming binnen de planpe riode 
kan worden gerealiseerd.25 Twijfel over de uitvoerbaarheid kan om allerlei rede-
nen ontstaan, bijvoorbeeld omdat niet is aangetoond dat er voldoende  financiële 
middelen beschikbaar zijn om de toegekende bestemming te verwezenlijken,26 of 
omdat op voorhand in redelijkheid kan worden verwacht dat niet alle vereiste 
publiekrechtelijke toestemmingen voor de ruimtelijke ontwikkeling zullen wor-
den verleend.27 Als aannemelijk is dat de bestemming niet binnen de planperiode 
kan worden gerealiseerd, dan is dat voor de Afdeling reden om de planologische 

24 In ABRvS 26 september 2012, nr. 201105989/1/R1 (bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
Almelo), r.o. 3.12 overweegt de Afdeling dat een uitsterfregeling waarin de bestaande 
permanente bewoning van recreatiewoningen wordt toegestaan, niet in strijd is met 
een instructieregel waarin het verboden wordt om in dergelijke permanente bewoning 
te voorzien als ten aanzien van die bewoning reeds een beroep kon worden gedaan op 
het overgangsrecht van het voorheen geldende plan.

25 Van der Ree 2000, p. 428. Art. 3.1.6 lid 1aanhef en sub f Bro schrijft voor dat de in-
zichten over deze uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan in de toelichting worden 
neergelegd.

26 Zie bijvoorbeeld ABRvS 7 maart 2012, nr. 201102543/1/R2 (inpassingsplan 
‘Oostvaarderswold’ Flevoland).

27 Nijmeijer 2006, p. 365. Uitgebreid en met jurisprudentieverwijzingen met betrekking 
tot de Nbw-vergunning en de Ffw-ontheffing Backes, Freriks & Robbe 2009, resp. 
p. 257-258 en p. 259.



Hoofdstuk 4 

107

regeling te vernietigen. Met het oog op de implementatieverplichting moet de re-
gelstellende overheid bij het vaststellen van een instructieregel er daarom vanuit 
kunnen gaan dat de voorgeschreven bestemming ook daadwerkelijk verwezenlijkt 
kan worden.

Bijzondere belangen

Een instructieregel mag er niet voor zorgen dat bijzondere belangen die spelen 
in een specifieke ruimtelijke situatie tussen de wal en het schip vallen omdat zij 
bij het vaststellen van de instructieregel niet in aanmerking zijn genomen, maar 
als gevolg van die regel evenmin door het lagere bestuursorgaan kunnen worden 
meegewogen in de ruimtelijke belangenafweging. 

Als een campingeigenaar een tweede bedrijfswoning wil bouwen omdat dit noodza-
kelijk is voor zijn bedrijfsvoering, dan kan zijn verzoek om in de bouw van die wo-
ning te voorzien niet zonder meer geweigerd worden. Het bevoegd gezag zal moeten 
motiveren met welk beleid die bedrijfswoning in strijd is, en het belang dat met dat 
beleid gemoeid is af moeten wegen tegen het belang van de campingeigenaar bij de 
bouw van die woning. Als het bevoegd gezag die belangenafweging zelf niet meer 
kan maken omdat de bouw van tweede bedrijfswoningen in algemene zin verboden is 
in een instructieregel, dan is het aan de regelstellende overheid om bij het vaststellen 
van die regel te motiveren dat haar betrokken belang bij het planologisch regime in re-
delijkheid zwaarder kan wegen dan de (economische) belangen van grondgebruikers, 
waaronder die van de campingeigenaar.

4.2. EISEN AAN DE TOELICHTING OF DE ONDERBOUWING

Instructieregels kunnen niet alleen betrekking hebben op de inhoud van ruimte-
lijke besluiten, maar ook op de toelichting of de onderbouwing daarvan (ik spreek 
in het vervolg kortweg over de toelichting). Artikel 4.1, eerste lid, van de Wro 
biedt daar uitdrukkelijk de mogelijkheid voor. Artikel 4.3, eerste lid, doet dat niet, 
maar op nationaal niveau wordt een grondslag voor het stellen van dergelijke re-
gels gevonden in artikel 3.37 van de Wro.28 Omdat de toelichting van ruimtelijke 
besluiten de motivering bevat van de in het besluit gemaakte keuzes, kunnen in-
structieregels die daarop betrekking hebben motiveringseisen of motiveringsver-
plichtingen worden genoemd. 

De vraag kan worden gesteld wat de gevolgen moeten zijn voor de inhoud van 
een ruimtelijk besluit als de toelichting bij dat besluit niet aan de eisen voldoet die 
daar in een instructieregel aan zijn gesteld. De toelichting roept zelf immers geen 
rechtsgevolgen in het leven. Voor de juridische gevolgen van het besluit maakt het 

28 Om deze reden zijn deze regels op nationaal niveau neergelegd in het Bro, dat op 
art. 3.37 Wro is gebaseerd, en niet in het Barro, dat zijn grondslag vindt in art. 4.3 lid 
1 Wro. Veel verschil maakt dat verder niet. De ‘ladder duurzame verstedelijking’ die 
in art. 3.1.6 lid 2 Bro is terug te vinden, was oorspronkelijk voorzien in het Barro.
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op het eerste gezicht daarom geen verschil hoe dat besluit precies is gemotiveerd. 
Als deze gedachtegang wordt gevolgd, dan kan worden betwijfeld of een gebrek-
kige toelichting tot gevolg kan hebben dat de houdbaarheid van het besluit ter 
discussie wordt gesteld. En als dat niet het geval is, dan hebben motiveringseisen 
weinig toegevoegde waarde. Dit standpunt lijkt in de nota van toelichting bij het 
Barro verdedigd te worden: 

‘het stellen van eisen aan de toelichting van bestemmingsplannen en andere ruimte-
lijke besluiten heeft als zodanig geen normerende werking, omdat de toelichting bij 
een dergelijk plan weliswaar een onderbouwing bevat van het met het plan beoogde 
beleid, maar niet in zichzelf een normerende werking heeft’.29

Mijns inziens hebben motiveringseisen echter wel degelijk een normerend effect 
op de inhoud van ruimtelijke besluiten. Dat blijkt ook uit de jurisprudentie. Het 
komt voor dat planologische besluiten vernietigd worden omdat de toelichting 
van het betrokken besluit niet in overeenstemming is met een instructieregel.30 En 
reactieve aanwijzingen die zijn gegeven omdat niet is voldaan aan een motive-
ringseis, zijn nog nooit op bezwaren gestuit.31 
De juridische binding van instructieregels over de toelichting van ruimtelijke be-
sluiten is geworteld in het motiveringsbeginsel. Als de toelichting niet aan de eisen 
voldoet die daaraan in een regel zijn gesteld, dan is dat besluit niet draagkrachtig 
gemotiveerd. Aan dat besluit kleeft dan een juridisch gebrek, hetgeen een gegron-
de reden kan zijn om het te vernietigen of te treffen met een reactieve aanwijzing. 
Maar ook als de toelichting als zodanig aan een motiveringseis voldoet, is het nog 
mogelijk om een kritische blik te werpen op de inhoud van het besluit zelf. Het 
motiveringsbeginsel staat er aan in de weg dat een lager bestuursorgaan aan de 
gestelde motiveringseisen ontsnapt door een ruimtelijk besluit te nemen dat haaks 
staat op zijn eigen motivering. 
Motiveringseisen roepen dus eenzelfde normerende werking in het leven als in-
structieregels die zijn gericht tot de inhoud van de ruimtelijke besluiten: zij moe-
ten door een lager bestuursorgaan in acht worden genomen bij de ruimtelijke be-
sluitvorming. Zij beïnvloeden de ruimtelijke belangenafweging door aan te geven 
welke belangen daarbij in ieder geval een rol dienen te spelen en hoe die belangen 
zich in algemene zin verhouden tot de andere belangen, feiten en omstandigheden 
van het geval. De uitkomst van die afweging laten zij echter in het midden. 

In artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro is de ‘ladder duurzame verstedelijking’ neer-
gelegd. Deze ladder houdt in dat als een bestemmingsplan een stedelijke ontwikkeling 
mogelijk maakt, in de toelichting bij dat plan kort gezegd verantwoord moet worden 
dat die stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte en dat daar-

29 Barro, nota van toelichting, Stb. 2011, 291, p. 33.
30 Voor een voorbeeld van een vernietiging zie ABRvS 2 mei 2012, nr. 201109310/1/R3 

(Bestemmingsplan ‘Leendestraat II’ Reusel-de Mierden), AB 2012, 163, m.nt. Nijmeijer, 
r.o. 2.5.

31 Voor een voorbeeld zie ABRvS 24 oktober 2012, nr. 201111028/1/R3 (reactieve aan-
wijzing Steenbergen), r.o. 5.5.
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voor geen ruimte kan worden gevonden op gronden die daar in planologische zin 
reeds beschikbaar voor zijn. Hier wordt voorgeschreven dat het belang van duurzaam 
ruimtegebruik een rol moet spelen in de ruimtelijke belangenafweging, en hoe die be-
langenafweging met het oog op dit belang verricht moet worden. Deze motiveringseis 
legt het resultaat van de belangenafweging niet vast. Het blijft immers primair aan de 
gemeenteraad om te bepalen of de beoogde stedelijke ontwikkeling gezien het belang 
van duurzaam ruimtegebruik toelaatbaar is. De raad wordt slechts verplicht dit in 
de toelichting te onderbouwen. Als in de toelichting bij het bestemmingsplan echter 
niet verantwoord wordt dat de ladder doorlopen is, dan is de stedelijke ontwikkeling 
waarin dat plan voorziet gebrekkig gemotiveerd. Er ontstaat dan een vermoeden dat 
het belang van duurzame verstedelijking niet in aanmerking is genomen bij de ruim-
telijke besluitvorming. 

Dit impliceert wel dat met instructieregels over de inhoud van ruimtelijke beslui-
ten een sterkere juridische binding in het leven kan worden geroepen dan met 
motiveringseisen. Het feit dat de toelichting niet aan een motiveringseis voldoet 
is weliswaar een belangrijke, maar geen doorslaggevende aanwijzing dat ook de 
inhoud van het ruimtelijke besluit gebrekkig is. Het kan immers heel goed zo zijn 
dat de betrokken bovengemeentelijke belangen wel degelijk op de voorgeschreven 
wijze in de belangenafweging zijn meegenomen, maar dat dit in de toelichting 
simpelweg niet verantwoord is. Dit kan blijken uit een aanvullende motivering, 
die bijvoorbeeld tijdens een gerechtelijke procedure gegeven kan worden in een 
verweerschrift of een uiteenzetting ter zitting. De Afdeling bestuursrechtspraak 
ziet mijns inziens dan ook terecht mogelijkheden om de strijdigheid met een mo-
tiveringseis te passeren, of de rechtsgevolgen van een ruimtelijk besluit in stand 
te laten als de toelichting van dat besluit met een instructieregel in strijd blijkt te 
zijn.32 
Mijns inziens gaat de normerende werking van motiveringseisen op de inhoud van 
ruimtelijke besluiten ook niet zo ver, dat zij er op grond van de tweede leden van 
de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro toe kunnen verplichten dat een nieuw bestem-
mingsplan wordt vastgesteld. Het gaat te ver om de gemeenteraad te verplichten 
de bestemmingsplanprocedure te doorlopen zodat in een toelichting verantwoord 
wordt dat de gebruiksmogelijkheden zijn afgewogen tegen het bovengemeentelijk 
belang, zonder dat dit overigens hoeft te leiden tot een wijziging van het planolo-
gisch regime. Hoewel dit strikt genomen niet blijkt uit de Wro, denk ik daarom dat 
motiveringseisen geen corrigerende werking kunnen hebben, maar uitsluitend van 
toepassing zijn op ruimtelijke besluitvorming die plaatsvindt nadat zij in werking 
zijn getreden. 
Net als instructieregels over de inhoud van ruimtelijke besluiten kunnen motive-
ringseisen uitsluitend betrekking hebben op de ruimtelijke belangenafweging. Zij 
mogen er dus niet toe verplichten dat belangen worden meegewogen die niet ruim-
telijk relevant zijn, of die door bijzondere wetgeving aan de sfeer van de ruimte-
lijke besluitvorming onttrokken zijn.33 En evenmin mogen zij de aanvaardbaarheid 
van die belangenafweging afhankelijk stellen van het verrichten van aanverwante 

32 Hierover meer uitgebreid par. 7.1.4.
33 Zie par. 4.1.1.
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(rechts)handelingen door het lagere bestuursorgaan, net zo min als dat kan in een 
inhoudelijke verplichting.34

Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een instructieregel voorschrijft dat in de toelich-
ting bij het bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling binnen een 
EHS-gebied inzichtelijk wordt gemaakt dat de gevolgen van die ontwikkeling voor 
de voorkomende natuurlijke waarden en kenmerken zijn onderzocht, en dat uit dat 
onderzoek gebleken is dat geen significant negatieve effecten op zullen treden. Het 
idee is dan dat de ruimtelijke belangenafweging gebrekkig is als de resultaten van 
een dergelijk onderzoek daar niet bij betrokken zijn. Het is mijns inziens echter niet 
mogelijk om voor te schrijven dat een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimte-
lijke ontwikkeling met significante negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken 
en waarden van een EHS-gebied, vergezeld gaat van een toelichting waarin wordt 
verantwoord dat de compensatie van die effecten is verzekerd door het sluiten van 
een privaatrechtelijke overeenkomst met de initiatiefnemer van die ontwikkeling. Een 
dergelijke eis zou immers betekenen dat de gemeente feitelijk wordt verplicht om een 
overeenkomst te sluiten als zij zo’n ontwikkeling wil toestaan. Zonder de overeen-
komst kan de toelichting namelijk nooit aan de instructieregel voldoen, waardoor er 
een gebrek zou kleven aan het desbetreffende bestemmingsplan. Wellicht is het wel 
weer toelaatbaar om voor te schrijven dat uit de toelichting bij het bestemmingsplan 
blijkt dat de vereiste compensatie gewaarborgd is, waarbij het in ieder geval vol-
doende is als in de toelichting een privaatrechtelijke overeenkomst wordt gevoegd die 
ter zake is gesloten. Zo’n regel laat immers de ruimte om die compensatie ook op een 
andere (planologische) wijze te verzekeren.

4.3. DE VEREISTE CONCREETHEID VAN INSTRUCTIEREGELS

Veel instructieregels bevatten vage normen of begrippen. Een voorbeeld daarvan 
is een regel die betrekking heeft op ‘ondergeschikte nevenactiviteiten gerelateerd 
aan het landelijk gebied’. Dat is een vaag begrip, omdat in een concreet geval twij-
fel kan bestaan over de vraag of een specifieke activiteit nu wel of niet als zodanig 
is aan te merken. Een ander voorbeeld is de bepaling dat een bestemmingsplan 
regels moet bevatten waarmee wordt voorkomen dat agrarische bedrijfsgebou-
wen zelfstandig worden bewoond. Dat is een vage norm, omdat op voorhand niet 
volledig duidelijk is hoe de planologische regeling moet luiden om aan deze eis 
te voldoen. Dergelijke instructieregels bevatten een globale begrenzing van de 
ruimtelijke beslissingsvrijheid, die pas bij de toepassing van de regel op een con-
crete ruimtelijke situatie een definitieve inhoud verkrijgt.35 Ik spreek in het vervolg 
kortweg van vage of vaag geformuleerde instructieregels.
Een vage formulering doet afbreuk aan de kaderstellende functie die de instructie-
regel kan vervullen.36 Het is voor de betrokken partijen lastiger om uit die regels 
af te leiden welke inhoud van de planologische regeling in een concreet geval 
toelaatbaar is. Dat geldt zowel voor het lagere bestuursorgaan dat de instructie-

34 Zie par. 4.1.2.
35 Vgl. in algemene zin Klap 1994, p. 2.
36 Zie over de kaderstellende functie van instructieregels uitgebreid par. 2.2.
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regel toe moet passen,37 als voor het hogere bestuursorgaan dat die regel moet 
handhaven,38 als voor de bestuursrechter die een ruimtelijk besluit aan die regel 
moet toetsen.39

In een uitspraak van 15 februari 2012 oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State dat de gemeenteraad van Strijen in strijd heeft gehandeld met de in-
structieregel dat alleen activiteiten kunnen worden toegestaan bij agrarische bedrijven 
die zijn aan te merken als ondergeschikte nevenactiviteiten die zijn gerelateerd aan 
het landelijke gebied. Zij overweegt dat het bestemmingsplan het mogelijk maakt om 
te voorzien in nevenactiviteiten die niet passend zijn voor het buitengebied, ‘omdat 
de nevenactiviteiten “kassenbouwbedrijf, glashandel” en “hoveniersbedrijf” behoren 
tot milieucategorie 3 of hoger, de nevenactiviteit “overige bedrijven” onvoldoende 
concreet is gedefinieerd en “niet agrarisch verwante detailhandel” detailhandel in pro-
ducten mogelijk maakt die niet in hoofdzaak ter plaatse zijn geproduceerd.’40 
In een uitspraak van 16 februari 2011 over een reactieve aanwijzing van de provincie 
Noord-Brabant wordt overwogen: ‘De verordening dwingt er, anders dan waarvan het 
college is uitgegaan, niet toe dat in de ook door het college erkende uitzonderings-
situaties, waarin een tijdelijke arbeidsbehoefte van meer dan zes maanden bestaat, 
in de regels aan de huisvesting in een agrarisch bedrijfsgebouw de beperking wordt 
gesteld dat een individuele tijdelijke arbeidskracht nooit langer dan zes maanden in 
het betrokken gebouw mag verblijven.’ Gedeputeerde staten hadden dan ook niet aan 
de reactieve aanwijzing ten grondslag mogen leggen dat de termijn van zes maanden 
ten onrechte in het bestemmingsplan ontbrak.41

Een zekere vaagheid in de formulering van instructieregels is echter onvermijde-
lijk. Dat komt doordat die regels algemeen verbindende voorschriften zijn, die nu 
eenmaal abstraheren van concrete gevallen.42 Bovendien bezit de natuurlijke taal 
een inherente vaagheid.43 Om deze redenen is het een gegeven dat algemeen ver-
bindende voorschriften in meer of mindere mate abstract zijn.44 Wel kan de vraag 
worden gesteld welke concreetheidseisen aan de formulering van instructieregels 
moeten worden gesteld. 

4.3.1. Argumenten voor strikte eisen aan de concreetheid van instructieregels

Over de vereiste concreetheid van instructieregels wordt in de parlementaire 
stukken in algemene zin niet veel meer opgemerkt dan dat zij ‘een grote mate 

37 Zie in algemene zin bijvoorbeeld Klap 1994, p. 32 en Bok 2012, p. 71.
38 Zie over de problematiek van handhaving van vage normen in algemene zin Schlössels 

& Zijlstra 2010, p. 725.
39 Hierover uitgebreid par. 7.1.
40 ABRvS 15 februari 2012, nr. 201007430/1/R4 (reactieve aanwijzing Strijen), r.o. 2.8.
41 ABRvS 16 februari 2011, nr. 201005138/1/R3 (reactieve aanwijzing Roosendaal), AB 

2011/119, r.o. 2.5.2.
42 Van Male 1988, p. 428; Klap 1994, p. 7; Schössels & Zijlstra 2010, p. 443-44; Fleurens 

& Mertens 2012, p. 75; Damen e.a. 2013, p. 58.
43 Klap 1994, p. 7.
44 Van Male 1988, p. 428.
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van  concreetheid in de formulering’ dienen te hebben, dat zij ‘duidelijk en 
 ondubbelzinnig’ moeten zijn en dat ‘dient te worden beschreven welke stappen 
binnen welke termijn door wie dienen te worden gezet’.45 Toch kunnen op ver-
schillende plaatsen argumenten worden gevonden voor het standpunt dat er strikte 
eisen moeten worden gesteld aan de concreetheid van instructieregels. Die argu-
menten berusten echter op aannames die niet (langer) juist zijn. 
In de eerste plaats is gedurende het wetgevingsproces van de Wro betoogd dat 
hoge eisen zouden moeten worden gesteld aan de inhoud van instructieregels, om-
dat oorspronkelijk het idee was dat die regels zouden gaan fungeren als toetsings-
grond voor bouw-, aanleg- en sloopvergunningen. Het verlenen van dergelijke 
vergunningen is een gebonden bevoegdheid. Dat betekent dat het college van bur-
gemeester en wethouders de vergunning alleen mag weigeren en deze ook moet 
weigeren als een van de genoemde weigeringsgronden zich voordoet. Uit de juris-
prudentie die is gewezen onder de oude WRO kan worden afgeleid dat dit gegeven 
er aan in de weg staat dat een planologische regel waaraan de vergunningaan-
vraag getoetst moet worden het college de ruimte biedt om een nadere afweging 
te maken omtrent de te vergunnen activiteit.46 Om als toetsingsgrond te kunnen 
functioneren, zouden instructieregels dus net als de bestemmingsplanregels tot 
op bouwplan- en perceelsniveau duidelijkheid moeten bieden over de toegestane 
ruimtelijke ontwikkelingen.47 Uiteindelijk is er echter niet voor gekozen om in-
structieregels te laten fungeren als toetsingsgrond voor vergunningaanvragen. Die 
functie is voorbehouden aan rechtstreeks werkende regels op grond van het derde 
lid van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro.48 Het argument gaat dus niet langer op.
In de tweede plaats werd bij aanvang van het wetgevingsproces van de Wro ge-
suggereerd dat instructieregels een voortzetting zouden zijn van de figuur van de 
concrete beleidsbeslissing uit de WRO. Concrete beleidsbeslissingen waren net 
als instructieregels onderdelen van het bovengemeentelijk beleid die bij het vast-

45 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 42.
46 Het betreft jurisprudentie over de toetsingsgronden die waren opgenomen in de be-

schrijving in hoofdlijnen (b.i.h.) van een bestemmingsplan. De ABRvS heeft verschil-
lende malen overwogen dat de desbetreffende bepalingen in de b.i.h. voldoende duide-
lijkheid moesten bieden om als toetsingsgrond te kunnen functioneren. Die bepalingen 
mochten wat betreft de beoordeling van een bouwaanvraag geen ruimte laten op grond 
waarvan B&W als bevoegd gezag een nadere afweging omtrent het bouwplan zouden 
kunnen maken. Zie bijvoorbeeld ABRvS 9 juni 1998, nr. E01950148 (bestemmings-
plan ‘IJ-oevers’ Amsterdam), AB 1998, 338, m.nt. Struiksma; Gst. 1998/7105, 6, m.nt. 
Teunissen; BR 1998, p. 936, m.nt. De Vries, waarin de Afdeling overwoog: ‘De met het 
woord “richtinggevend” beoogde beleidsvrijheid verdraagt zich niet met de eisen van 
rechtszekerheid, die mede voortvloeien uit het limitatieve imperatieve stelsel dat in art. 
44 Woningwet is vervat.’ Zie over de vereiste rechtszekerheid van de b.i.h. uitgebreid 
De Vries 1994, p. 165-212.

47 In deze zin Bregman e.a. 2002, p. 14; De Gier 2003, p. 599; IPO 2005, p. 31; Peters 
2005, p. 413; Groothuijse 2005, p. 423 en Hillegers, Lam & Nijmeijer 2007, p. 26 
(voetnoot 19). Zie ook Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. A, p. 14 en Kamerstukken II 
2004/05, 28916, nr. 12, p. 53.

48 Zie over deze ontwikkeling uitgebreid par. 2.2.2.
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stellen van een bestemmingsplan in acht moesten worden genomen. Zij moesten 
aan strikte concreetheidsvereisten voldoen.49 Het verband tussen instructieregels 
en concrete beleidsbeslissingen wekt op het eerste gezicht de indruk dat die con-
creetheidsvereisten ook op instructieregels van toepassing zijn. Toch is dat niet 
het geval. De reden dat de concreetheidseisen onder de WRO werden gesteld, was 
namelijk dat rechtstreeks beroep openstond tegen concrete beleidsbeslissingen, 
terwijl het bestemmingsplan van beroep werd uitgezonderd voor zover dat plan 
zijn grondslag vond in zo’n beslissing. Dat leidt als vanzelf tot de gedachte dat 
de beleidsbeslissing dermate concreet moet zijn dat deze geen nadere uitwerking 
meer behoeft in de planregels. Anders ontstaat immers een gat in de rechtsbe-
scherming van de grondgebruiker, omdat deze noch in beroep tegen de concrete 
beleidsbeslissing, noch in de bestemmingsplanprocedure kan opkomen tegen de 
uitvoering van die beslissing in het bestemmingsplan. Bij instructieregels doet 
dit probleem zich niet voor, omdat zij als algemeen verbindende voorschriften in 
artikel 8:3, onder a, van de Awb van beroep zijn uitgezonderd. Er is dus geen reden 
om het strikte concreetheidsvereiste van concrete beleidsbeslissingen analoog toe 
te passen op de formulering van instructieregels.
In de derde plaats verdedigt ook de Afdeling advisering van de Raad van State 
dat strikte concreetheidseisen aan instructieregels moeten worden gesteld. Dat 
standpunt lijkt te zijn geworteld in het idee van de Afdeling advisering dat de 
ruimtelijke belangen die aan die regels ten grondslag liggen exclusief op één over-
heidsniveau behartigd moeten worden. Bij een exclusieve belangenbehartiging 
past het niet dat de lagere overheden beslissingsvrijheid hebben bij de uitvoering 
van instructieregels. De bescherming van het aan de regel ten grondslag liggende 
belang wordt dan immers afhankelijk van keuzes die op het lagere overheidsni-
veau worden gemaakt. De Afdeling advisering lijkt dit standpunt in te nemen in 
haar advies op het ontwerp van het Barro. Zij neemt het standpunt in dat instruc-
tieregels ‘rechtstreeks bindende, concrete bepalingen inzake de bestemming van 
gronden of het gebruik daarvan’ dienen te zijn, en concludeert: 

‘Voor de omzetting van kaderstellende beleidsuitspraken in algemene regels brengt 
het voorgaande mee, dat de bij amvb te geven regels beperkt dienen te blijven tot 
concrete normen die op een rechtsgevolg zijn gericht dan wel daarop gericht kunnen 
zijn en die naar hun aard rechtstreeks kunnen doorwerken in bestemmingsplannen.’50

De aanname van de Afdeling advisering dat ruimtelijke belangen een exclusief 
karakter hebben, deel ik niet. Mijns inziens bestaan gemeentelijke, provinciale en 
nationale belangen naast elkaar en vullen zij elkaar aan.51 Het ligt dan in de rede 
om aan te nemen dat de lagere overheden juist wel beslissingsvrijheid kan worden 
gegund bij de toepassing van instructieregels, zodat zij de verantwoordelijkheid 
behouden voor de aspecten van de regulering van het ruimtegebruik die niet kun-
nen worden aangemerkt als een belang van de hogere overheid. De ruimtelijke 

49 Hierover uitgebreid par. 2.2.2.
50 Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, nr. 16697, p. 159.
51 Zie par. 3.2.3.
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beslissingsvrijheid wordt weliswaar op enkele essentiële punten beperkt, maar 
voor het overige bestaat op decentraal niveau de ruimte om naar eigen inzicht 
te handelen. Dat sluit aan bij de sturingsfilosofie van de Wro en het ruimtelijk 
decentralisatiebeginsel dat daar onderdeel van uitmaakt, op grond waarvan moet 
worden gestreefd naar een zo groot mogelijke beslissingsvrijheid van de lagere 
overheden. Het sluit bovendien aan bij de voorwaarde dat de beperking van de 
beslissingsvrijheid in instructieregels niet verder mag gaan dan voor de bescher-
ming van provinciale of nationale belangen met het oog op een goede ruimtelijke 
ordening is vereist.
Ik concludeer dat er geen overtuigende argumenten bestaan voor de stelling dat er 
hoge concreetheidsvereisten aan instructieregels moeten worden gesteld.

4.3.2. Vage instructieregels en kaderstelling

Mijns inziens is de kaderstellende functie van instructieregels bepalend voor de 
vraag hoe concreet de formulering van instructieregels moet zijn. De regel moet 
voldoende duidelijk zijn om zowel zijn preventieve als zijn repressieve toetsings-
functie te kunnen vervullen. De preventieve toetsingsfunctie houdt in dat het 
lagere bestuursorgaan op grond van de instructieregel zelfstandig moet kunnen 
beoordelen of een bepaald gebruiksdoeleinde mag worden toegekend en zo ja, 
hoe het ruimtegebruik gereguleerd moet worden. Door de ruimtelijke belangenaf-
weging op de regel af te stemmen, kan voorkomen worden dat in een later stadium 
van hogerhand wordt geïntervenieerd in de planologische besluitvorming. De re-
pressieve toetsingsfunctie houdt in dat op het regelstellende overheidsniveau moet 
kunnen worden beoordeeld of het bovengemeentelijk belang in kwestie voldoende 
wordt beschermd in de ruimtelijke besluitvorming op een lager overheidsniveau. 
Een hoger bestuursorgaan kan de ruimtelijke belangenafweging bijsturen of stop-
zetten als dat niet het geval blijkt te zijn.52 
Bedacht moet worden dat een zekere vaagheid in de formulering vanuit het oog-
punt van kaderstelling voordelen kan hebben voor zowel lagere als hogere over-
heden. Een voordeel voor een lager bestuursorgaan kan zijn dat de toepassing van 
de regel flexibeler wordt door een vage formulering, omdat daarbij ruimte ontstaat 
om de relevante feiten, belangen en omstandigheden van de concrete ruimtelijke 
situatie in aanmerking te nemen. De instructieregel geeft aan dat het daaraan ten 
grondslag liggende, bovengemeentelijke belang beschermd moet worden, maar 
legt niet precies vast hoe dat belang moet worden afgewogen tegen de andere 
belangen die bij de ruimtelijke besluitvorming betrokken zijn. Dat biedt de moge-
lijkheid om recht te doen aan de concrete situatie.53 De algemene en vaag geformu-
leerde begrenzing van de ruimtelijke beslissingsvrijheid krijgt pas een vaste vorm 
in het licht van de ruimtelijke bijzonderheden van het betrokken gebied. Op die 
manier wordt het knellende karakter van die begrenzing verzacht.

52 Ik ontleen de termen ‘preventieve toetsingsfunctie’ en ‘repressieve toetsingsfunctie’ 
aan De Vries 1994, p. 97, die ze hanteert in verband met de objectieve begrenzing van 
flexibiliteitsregelingen in het bestemmingsplan. Zie over deze termen ook par. 3.1.3.

53 Vgl. in algemene zin Klap 1994, p. 30 en p. 31; Schlössels en Zijlstra 2010, p. 724-725.
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Als een instructieregel voorschrijft dat als wordt voorzien in nieuwe woningbouwlo-
caties, passende maatregelen moeten worden getroffen om die woningen in te passen 
in het landschap, dan heeft het lage bestuursorgaan bewegingsruimte om aan de hand 
van de desbetreffende ruimtelijke situatie te beoordelen hoe die inpassing het best 
gewaarborgd kan worden.

Voor de hogere overheid heeft de mogelijkheid om instructieregels vaag te for-
muleren als voordeel dat het beter te behappen wordt om de doorwerking van 
haar beleid in die regels te waarborgen. Het biedt namelijk de mogelijkheid om 
ook onvoorziene of onvoorzienbare gevallen onder de strekking van die regels te 
brengen. Het is dan niet nodig om de doorwerking van het beleid voor alle hypo-
thetische situaties uitputtend te reguleren, waarbij dan nog altijd een risico zou 
bestaan dat bepaalde vormen van ruimtegebruik over het hoofd worden gezien.54

Door voor te schrijven dat binnen een agrarische bestemming mag worden voorzien in 
‘ondergeschikte nevenactiviteiten die zijn gerelateerd aan het landelijk gebied’, wordt 
voorkomen dat een uitputtende lijst moet worden opgesteld van activiteiten die bij een 
agrarisch bedrijf mogen worden toegestaan.

Tegelijkertijd roept een vage formulering juist met betrekking tot de kaderstel-
lende functie een spanningsveld in het leven, dat het lastig maakt om de concreet-
heid van een instructieregel af te stemmen op de kaderstellende functie die de 
regel moet vervullen. Hoe vager de regel wordt geformuleerd, des de groter op 
voorhand de onzekerheid is of een specifieke planologische regeling in de ogen 
van de regelstellende overheid nu wel of niet toelaatbaar is, en des te lastiger het is 
om de instructieregel te handhaven. Maar hoe eenduidiger wordt voorgeschreven 
hoe de planologische regeling moet luiden, des te minder ruimte er bestaat om de 
relevante feiten, belangen en omstandigheden van het geval bij de toepassing van 
de instructieregel in aanmerking te nemen, en des te eerder die regel moet worden 
gewijzigd, ingetrokken of buiten toepassing moet worden gelaten.
De kern van dit spanningsveld ligt in de zogenoemde grensgevallen. Dat zijn de si-
tuaties waarin redelijk denkende mensen met elkaar van oordeel kunnen verschil-
len over de vraag of de desbetreffende instructieregel de beoogde planologische 
regeling gezien de feiten, belangen en omstandigheden van het geval nu wel of 
niet toestaat. In grensgevallen bestaat geen objectief juiste beslissing. Degenen 
die de norm toe moeten passen, kunnen tot verschillende beslissingen komen die 
alle rechtmatig kunnen zijn. Zij zullen dan uiteindelijk moeten vertrouwen op hun 
eigen (subjectieve) oordeel:

‘Uiteindelijk is de beslissing dus terug te voeren op een keuze voor één van de moge-
lijke alternatieven, en ook al is die keuze goed gemotiveerd en alleszins redelijk, ze 
had ook anders kunnen uitvallen. Het feit dat de beslissing in grensgevallen het resul-
taat is van een keuze, betekent dat de instantie die de vage norm toepast toch een soort 
van belangenafweging moet verrichten. En het is juist in dit keuzemoment, waar een 

54 Vgl. in algemene zin Klap 1994, p. 25.
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belangenafweging onvermijdelijk is, dat de algemene problematiek van vage normen 
tot uitdrukking komt.’55

In grensgevallen botsen de preventieve en de repressieve toetsingsfunctie van de 
instructieregel met elkaar. Er kan een patstelling ontstaan in de discussie tussen 
het hogere en het lagere bestuursorgaan of de planologische regeling die op het 
lagere overheidsniveau is vastgesteld met het oog op die regel toelaatbaar is. Mijns 
inziens moet het uitgangspunt zijn dat het bestuursorgaan van de regelstellende 
overheid in zo’n geval het laatste woord heeft. De instructieregel is immers ge-
richt op de bescherming van een belang dat tot zijn verantwoordelijkheid behoort. 
In grensgevallen is het dan ook aan dat bestuursorgaan om te beoordelen hoe dat 
belang op de meest doelmatige manier beschermd wordt.56 Bovendien is het ook 
weer niet zo dat de bezwaren pas uit de lucht komen vallen als het lagere bestuurs-
orgaan het besluit al genomen heeft. De regelstellende overheid zal de door haar 
beoogde toepassing van de regel al gedurende de besluitvorming naar voren moe-
ten brengen, in ieder geval in een zienswijze.57

Aan de preventieve toetsingsfunctie zou echter te veel afbreuk worden gedaan als 
het oordeel van het bestuursorgaan van de regelstellende overheid over de toepas-
sing van een instructieregel zonder meer gevolgd zou worden. Als er een zekere 
vrijheid bestaat bij de toepassing van een regel, dan kan het lagere bestuursorgaan 
niet altijd worden tegengeworpen dat het de regel anders toe moet passen om de 
enkele reden dat een hoger bestuursorgaan een andere toepassing voor ogen heeft 
die eveneens rechtmatig is. De hogere overheid moet de kaderstelling serieus ne-
men en zich inspannen om de door haar beoogde grenzen zo concreet mogelijk in 
de regel neer te leggen.58 Het oordeel van het hogere bestuursorgaan in grensge-
vallen zou daarom alleen moeten worden gevolgd als in redelijkheid ook van het 
lagere bestuursorgaan verwacht kan worden dat het zelfstandig uit de instructiere-
gel afleidt dat de beoogde planologische regeling op gespannen voet staat met het 
bovengemeentelijke belang dat aan de regel ten grondslag ligt.

Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant kan dan ook niet verwachten 
dat de gemeenteraad van Roosendaal uit het voorschrift dat een bestemmingsplan 
regels moet stellen ter voorkoming van zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen, 

55 Klap 1994, p. 9.
56 Uiteraard is wel vereist dat de door het hogere bestuursorgaan beoogde toepassing van 

de instructieregel gezien de betrokken feiten, belangen en omstandigheden van het 
geval eveneens rechtmatig is.

57 Zo’n zienswijze is een vereiste om in beroep te kunnen gaan tegen het ruimtelijke 
besluit, maar ook een voorwaarde om een reactieve aanwijzing te kunnen geven. Over 
dit laatste nader hoofdstuk 6.

58 In de woorden van Van Male 1988, p. 428: ‘De latente spanning tussen duidelijkheid 
en algemeenheid kan niet wegwassen, dat het recht beperkingen moet stellen aan het 
nodeloos achterwege laten van concretisering, waar dat gelet op de aard van de te 
regelen materie mogelijk is. Dit betekent mijns inziens dat de vaagheid van normstel-
ling gerechtvaardigd moet kunnen worden door de na te streven beleidsdoeleinden en 
de omstandigheden waaronder zij worden nagestreefd.’
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uit eigen beweging afleidt dat de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten in agrari-
sche bedrijfsgebouwen beperkt moet worden tot een periode van zes maanden.59 De 
instructieregel geeft daar geen aanleiding toe. Bovendien hadden provinciale staten, 
als zij de periode van zes maanden als een harde grens zagen, die periode eenvoudig-
weg in de regel op kunnen nemen.

4.3.3. Concretisering van vage instructieregels in aanverwante documenten

Voor de toepassing van vage instructieregels kan het behulpzaam zijn als die regel 
wordt uitgewerkt in een aanverwant document, zoals een toelichting of een be-
leidsnota. Op die manier worden discussies voorkomen over welke eis nu precies 
in de regel wordt gesteld. Een uitwerking roept vanuit de preventieve en de repres-
sieve toetsingsfunctie van de instructieregel echter ook vragen op. Het streven zou 
immers moeten zijn dat uit de regels zelf kan worden afgeleid welke beperkingen 
zijn gesteld aan de inhoud van ruimtelijke besluiten, en dat daarvoor niet te rade 
hoeft te worden gaan in allerlei randdocumentatie. In hoeverre kan een lager be-
stuursorgaan zich op de uitwerking van een vage instructieregel beroepen als het 
zijn toepassing van die regel moet verantwoorden ten aanzien van derden of de 
rechter? En in hoeverre mag een bestuursorgaan van de regelstellende overheid 
op die uitwerking terugvallen als het de ruimtelijke belangenafweging die wordt 
gemaakt op een lager overheidsniveau met een beroep op de regel wil corrigeren? 
Het antwoord op deze vragen hangt af van de plaats waar de uitwerking van de 
instructieregel precies is terug te vinden.

Concretisering door middel van een statische of dynamische verwijzing

In de eerste plaats komt het voor dat in een vaag geformuleerde instructieregel uit-
drukkelijk naar een uitwerking verwezen wordt die bijvoorbeeld is terug te vinden 
in een bijlage of een structuurvisie. Die uitwerking wordt hiermee als het ware 
in de sfeer van de normstelling getrokken.60 Op zichzelf stuit dit niet op bezwa-
ren vanuit de kaderstellende functie van instructieregels, omdat in beginsel geen 
afbreuk wordt gedaan aan de kenbaarheid of de duidelijkheid van de begrenzing 
van de ruimtelijke beslissingsvrijheid die in de regel is neergelegd. Lagere be-
stuursorganen zullen de uitwerking dus gewoon in acht moeten nemen, en hogere 
bestuursorganen kunnen die uitwerking betrekken in hun beslissing om te interve-
niëren in de ruimtelijke besluitvorming op een lager overheidsniveau. Met het oog 
op de kaderstellende functie zou de regelstellende overheid er echter niet te snel 
voor moeten kiezen om de uitwerking niet in de regel zelf, maar in een apart docu-
ment neer te leggen. Voor een dergelijke keuze kunnen echter goede  argumenten 

59 ABRvS 16 februari 2011, nr. 201005138/1/R3 (reactieve aanwijzing Roosendaal), AB 
2011/119, r.o. 2.5.2.

60 Ik ontleen deze formulering aan De Gier in punt 2 van zijn noot onder ABRvS 18 juli 
2012, nr. 201005104/1/R2 (reactieve aanwijzing Ommen), AB 2012, 338. De Afdeling 
zelf spreekt in de uitspraak van ‘specifiek beleid dat via de verordening een doorwer-
king heeft in bestemmingsplannen’.
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bestaan, bijvoorbeeld dat daarmee wordt voorkomen dat gedetailleerde, onover-
zichtelijke bepalingen ontstaan.

Een voorbeeld van een verwijzing waarmee een uitwerking van een vage instruc-
tieregel in de sfeer van de normstelling getrokken wordt, is de catalogus gebieds-
kenmerken van de provincie Overijssel. In de Overijsselse Omgevingsverordening 
2009 wordt voorgeschreven dat in de toelichting bij een bestemmingsplan wordt on-
derbouwd dat een bijdrage wordt geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit conform de 
geldende ‘gebiedskenmerken’. Wat die kenmerken precies zijn, is terug te vinden in 
de catalogus gebiedskenmerken. De catalogus maakt oorspronkelijk onderdeel uit van 
de provinciale structuurvisie, maar is tevens als bijlage bij de verordening gevoegd.

Het is mijns inziens echter niet mogelijk om in een vage instructieregel een dyna-
mische verwijzing op te nemen naar het document waarin die regel wordt gecon-
cretiseerd. Een dynamische verwijzing houdt in dat wijzigingen die in dat docu-
ment worden gemaakt, automatisch doorwerken in de verwijzende instructieregel. 
Een dynamische verwijzing staat op gespannen voet met het idee dat het document 
in de sfeer van de normstelling is getrokken en dus onderdeel uitmaakt van de 
instructieregel. Een wijziging in het randdocument impliceert namelijk een in-
houdelijke verandering van de verplichting die in de instructieregel is neergelegd. 
Gezien het legaliteitsbeginsel moet een dergelijke verandering zijn grondslag vin-
den in artikel 4.1 of artikel 4.3 van de Wro, en zal dus bij of krachtens de daar 
bedoelde provinciale verordening, respectievelijk algemene maatregel van bestuur 
moeten plaatsvinden.61 Bovendien wordt met een dynamische verwijzing een te 
grote afbreuk gedaan aan de kaderstellende functie die de regel moet vervullen. 
Als gevolg van een dynamische verwijzing kan de begrenzing van de ruimtelijke 
beslissingsvrijheid die in de regel is neergelegd sluipenderwijs veranderen, na-
melijk zonder dat dat aan de regel zelf is af te lezen. Een dynamische verwijzing 
roept ook de praktische vraag op of een onherroepelijk bestemmingsplan dat in 
overeenstemming met de instructieregel is vastgesteld, toch nog met die regel in 
strijd kan komen als het aangehaalde document in een later stadium gewijzigd 
wordt. Ik denk daarom dat het uitsluitend mogelijk is om statische verwijzingen op 
te nemen in een instructieregel. Dat betekent dat de regel zelf moet worden herzien 
om de wijzigingen in het aanverwante document in die regel te laten doorwerken.

Concretisering in een toelichting

In de tweede plaats kan de concretisering van een vage instructieregel vaak wor-
den teruggevonden in een toelichting op die regel, zonder dat daar in de regel 

61 Om deze reden mogen in een bestemmingsplan geen dynamische verwijzingen wor-
den opgenomen. Het document waarnaar verwezen wordt moet de bestemmingsplan-
procedure doorlopen en mag vervolgens niet los van het bestemmingsplan gewijzigd 
worden. Zie bijvoorbeeld Nijmeijer 2001, par. 3.3.4.2 onder a. En ook voor exploita-
tieplannen geldt dat daarin alleen statische verwijzingen mogen worden opgenomen. 
Zie ABRvS 31 oktober 2012, nr. 201205048/1/T1/R2 (exploitatieplan ‘Molenbeek’ 
Nunspeet), TBR 2013, 80, m.nt. Nijmeijer.
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uitdrukkelijk naar verwezen wordt. Een dergelijke toelichting kan bijvoorbeeld 
bij de verordening of de amvb zijn gevoegd, maar ook zijn opgenomen in een 
aanverwant beleidsdocument. De preventieve toetsingsfunctie is daar uiteraard 
bij gebaat, omdat het lagere bestuursorgaan daarmee een leidraad wordt geboden 
over de manier waarop het de regel moet toepassen. Dat maakt het eenvoudiger 
om te bepalen of een beoogde planologische regeling voldoet aan de eisen die de 
instructieregel daaraan stelt, en dus ook makkelijker om te verantwoorden dat met 
de inhoud van het ruimtelijk besluit binnen de grenzen van de regel is gebleven. 
Wat betreft de repressieve toetsingsfunctie ligt dat ingewikkelder. Het oordeel van 
het hogere bestuursorgaan over de manier waarop de instructieregel in een con-
creet geval moet worden toegepast, zou immers alleen doorslaggevend moeten 
zijn als redelijkerwijs uit die regel zelf kan worden afgeleid dat de beoogde pla-
nologische regeling op gespannen voet staat met het bovengemeentelijke belang 
dat aan de regel ten grondslag ligt. Het zou niet zo mogen zijn dat het lagere be-
stuursorgaan wordt tegengeworpen dat het er een ‘verkeerde’ interpretatie van de 
instructieregel op nahoudt om de enkele reden dat uit een toelichting blijkt dat de 
regelstellende overheid zelf een andere toepassing van die regel voor ogen heeft. 
Alleen als de instructieregel voor het lagere bestuursorgaan reden zou moeten zijn 
om te twijfelen over de toelaatbaarheid van een ruimtelijk besluit, kan het verwe-
ten worden dat het niet buiten de verordening of de amvb op zoek is gegaan naar 
verdere aanwijzingen voor de toepassing van die regel.

Concretisering in beleidsregels over de reactieve aanwijzingsbevoegdheid

In de derde plaats is het denkbaar dat op het regelstellende overheidsniveau be-
leidsregels worden vastgesteld waarin wordt aangegeven in welke situaties een 
bepaalde vaag geformuleerde instructieregel gehandhaafd zal worden met een re-
actieve aanwijzing. De repressieve toetsingsfunctie zou dan feitelijk niet langer 
door de instructieregel zelf, maar door de daarop gebaseerde beleidsregels wor-
den vervuld. Die beleidsregels moeten immers door de lagere bestuursorganen 
in acht worden genomen om te voorkomen dat hun ruimtelijke besluiten met een 
aanwijzing getroffen worden. Dat staat mijns inziens haaks op de kaderstellende 
functie, op grond waarvan de lagere bestuursorganen uit de instructieregels zelf af 
moeten kunnen leiden welke keuzes zij bij de ruimtelijke besluitvorming kunnen 
maken. Bovendien zie ik op voorhand geen reden waarom dergelijke beleidsregels 
niet in de instructieregel zelf kunnen worden opgenomen, of in nadere regels die 
na delegatie worden vastgesteld door gedeputeerde staten of de minister. Ik denk 
daarom dat een concretisering van vage instructieregels in beleidsregels over de 
toepassing van de reactieve aanwijzingsbevoegdheid niet past in het systeem van 
de Wro.

4.4. OVERGANGSRECHT IN INSTRUCTIEREGELS

Instructieregels moeten zo nodig worden voorzien van overgangsrecht op 
grond waarvan de lopende besluitvorming op de lagere overheidsniveaus wordt 
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 gerespecteerd. Het overgangsrecht strekt ertoe de inhoud van die besluitvorming 
aan de reikwijdte van die regels te onttrekken. De reden daarvoor is dat instruc-
tieregels in beginsel onmiddellijke werking hebben. Direct na hun inwerkingtre-
ding moeten de lagere overheden de daarin gestelde eisen in acht nemen. Alle 
ruimtelijke besluiten die na dat tijdstip genomen worden, moeten met de geldende 
regels in overeenstemming zijn. Dat geldt in beginsel dus ook voor de inhoud 
van besluitvorming die ten tijde van de inwerkingtreding van een instructieregel 
weliswaar nog niet is afgerond, maar wel al in enige mate gevorderd is. Bij het 
vaststellen62 van instructieregels moet daarom worden stilgestaan bij de vraag hoe 
die regels zich tot dergelijke besluitvorming verhouden.

4.4.1. De noodzaak voor overgangsrecht in instructieregels

De inwerkingtreding van een instructieregel markeert een beleidswijziging ten 
aanzien van de ruimtelijke besluitvorming. De toelaatbaarheid van gebruiksdoel-
einden moet anders beoordeeld worden dan voorheen. Het bijzondere aan instruc-
tieregels is dat de wijziging van het beleid op een ander overheidsniveau plaats-
vindt dan het overheidsniveau waarop de ruimtelijke belangenafweging wordt 
gemaakt. 
In algemene zin zijn bestuursorganen vrij om bestaand beleid te wijzigen. Juist bij 
de uitoefening van bevoegdheden moet immers kunnen worden ingesprongen op 
gewijzigde omstandigheden, nieuwe inzichten of onverwachte ontwikkelingen.63 
De mogelijkheid om bestaand beleid te wijzigen houdt bovendien verband met het 
democratiebeginsel. Als er een andere politieke wind gaat waaien en een vertegen-
woordigend orgaan daarom een andere koers wil inslaan, dan moet het recht daar 
niet aan in de weg staan door een voortzetting van de oude lijn te eisen.64 Het is 
het dus zonder meer mogelijk dat de regelstellende overheid bestaande instructie-
regels intrekt of wijzigt, en nieuwe regels vaststelt.
Bij beleidswijzigingen moet wel acht worden geslagen op het materiële rechts-
zekerheidsbeginsel. Dat beginsel houdt onder meer in dat moet kunnen worden 
vertrouwd op de bestendigheid van het geldende recht en op de eerbiediging van 
gerechtvaardigde verwachtingen door de overheid.65 Het voeren van beleid bete-
kent dat wordt gekozen voor het hanteren van een bepaalde gedragslijn. Het ma-
teriële rechtszekerheidsbeginsel impliceert daarom dat in de toekomst niet meer 
naar willekeur van dat beleid kan worden afgeweken.66 Zolang een beleidslijn 
wordt gehandhaafd, moeten de betrokkenen daar in beginsel ook op af mogen 

62 Hiermee doel ik niet alleen op het vaststellen van een nieuwe regel, maar ook op het 
herzien of het intrekken van een bestaande regel. Gemakshalve spreek ik eenvoudig-
weg van het vaststellen van instructieregels.

63 Scheltema 1975, p. 12; Van Kreveld 1983, p. 170; Koeman 1982, p. 981.
64 Scheltema 1975, p. 12.
65 Deze elementen van het materiële rechtszekerheidsbeginsel worden ook wel het ver-

trouwensbeginsel genoemd. Zie Van Male 1988, p. 403-404. Zie ook, onder verwij-
zing naar Van Male, De Vries 1994, p. 48-49 en Hoitink 1998, p. 83.

66 Scheltema 1975, p. 14.



Hoofdstuk 4 

121

gaan.67 In het verlengde daarvan mag het wijzigen van bestaande beleidsregels 
of het invoeren van nieuwe regels niet lichtvaardig of abrupt plaatsvinden.68 Bij 
een beleidswijziging moet worden voorzien in overgangsrecht en moeten de ge-
rechtvaardigde verwachtingen die zijn gebaseerd op de vroegere situatie zo veel 
mogelijk worden gerespecteerd.69

Dit gegeven is ook van belang voor het vaststellen van instructieregels vanwege 
de kaderstellende functie die de regels moeten vervullen. Een lager bestuursor-
gaan dat moet beoordelen of een voorgenomen ruimtelijk besluit gezien het beleid 
van de hogere overheden toelaatbaar is, zal zich daarbij grotendeels baseren op de 
geldende instructieregels. Ten tijde van de inwerkingtreding van een instructie-
regel kunnen op een lager overheidsniveau dus plannen zijn ontwikkeld voor het 
nemen van een ruimtelijk besluit die zijn afgestemd op de oude regels, zonder dat 
de betrokkenen behoefden te vermoeden dat die regels in nadelige zin gewijzigd 
zouden gaan worden. Er bestaat dan een belang bij een beoordeling van die plan-
nen volgens de oude regels.70 
Een bestuursorgaan dat een instructieregel vast wil stellen, moet zich daarom af-
vragen hoe moet worden omgesprongen met ruimtelijke besluitvorming op een 
lager overheidsniveau die al in gang is gezet, maar nog niet is afgehandeld. Hier is 
met name de materiële rechtszekerheid van de lagere overheden in het geding. Zij 
worden immers door de nieuwe regels gedwongen hun besluitvorming aan te pas-
sen. Ook een grondgebruiker kan echter in zijn rechtszekerheid worden geraakt als 
hij voorbereidingen heeft getroffen voor een door hem gewenst ruimtelijk besluit, 
bijvoorbeeld omtrent de aanvraag om een omgevingsvergunning om het afwijken 
van het bestemmingsplan. 

Uit de problematiek rondom de beperking van intensieve veehouderij in de provin-
cie Noord-Brabant wordt goed duidelijk dat instructieregels grote gevolgen kunnen 
hebben op de materiële rechtszekerheid van zowel gemeentebesturen als grondge-
bruikers. Het provinciebestuur van Noord-Brabant voerde jarenlang het beleid dat 
de nieuwvestiging van een intensieve veehouderij kon worden toegestaan binnen de 
gebieden die waren aangewezen als ‘landbouwontwikkelingsgebied’. Nieuwvestiging 
moest onder meer kunnen worden toegestaan om een nieuwe locatie te kunnen bieden 
voor bedrijven die waren gevestigd in ‘extensiveringsgebieden’, waar intensieve vee-
houderijen ongewenst werden geacht en die dus moesten verhuizen. Op grond van een 
burgerinitiatief stelden provinciale staten echter instructieregels vast, waarin het per 
direct verboden werd om binnen landbouwontwikkelingsgebieden te voorzien in de 
nieuwvestiging van een intensieve veehouderij. Gemeentebesturen werden hierdoor 
geraakt, omdat zij zich gedwongen zagen om de koers van hun ruimtelijke besluitvor-
ming aan deze nieuwe regels aan te passen. Meest ingrijpend waren echter de gevol-
gen voor veehouders uit extensiveringsgebieden die er tot dan toe op hadden gerekend 
dat planologische medewerking zou worden verleend aan de verplaatsing van hun 
bedrijf en daartoe reeds de nodige voorbereidingen en investeringen hadden gedaan. 

67 Scheltema 1975, p. 40.
68 Van Kreveld 1983, p. 169.
69 Koeman 1982, p. 982; Hoitink 1998, p. 89; Schlössels & Zijlstra 2010, p. 773; Van 

Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 229.
70 Vgl. in algemene zin Van Kreveld 1983, p. 177.
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Bij het vaststellen van instructieregels moet daarom worden voorzien in passend 
overgangsrecht ten aanzien van lopende besluitvorming. Een ruimtelijk besluit dat 
onder het overgangsrecht valt, wordt geacht niet in strijd te zijn met de betrokken 
instructieregels. Die instructieregels kunnen dan dus ook geen grondslag vormen 
om het besluit in kwestie te treffen met een reactieve aanwijzing.71

4.4.2. De reikwijdte van het overgangsrecht

Om de reikwijdte van het overgangsrecht te bepalen, moet in de eerste plaats 
worden vastgesteld hoever de besluitvorming op de lagere overheidsniveaus ge-
vorderd moet zijn om onder het overgangsrecht te vallen, en in de tweede plaats 
vanaf welk stadium van het vaststellen van de regels mag worden verwacht dat de 
ruimtelijke besluitvorming in het vervolg op die regels wordt afgestemd. Er is dus 
sprake van twee peilmomenten.
Het eerste peilmoment van het overgangsrecht geeft aan vanaf welk moment in de 
ruimtelijke besluitvorming het niet meer redelijk is om te eisen dat de koers van 
die besluitvorming nog met de nieuwe instructieregel in overeenstemming wordt 
gebracht. Ik denk dat hierbij uiterlijk kan worden gekozen voor het moment dat 
het ontwerp van het besluit van het lagere overheidsorgaan ter inzage wordt ge-
legd. De regelstellende overheid is echter vrij om de reikwijdte van het overgangs-
recht te verruimen. De reikwijdte wordt vergroot naarmate wordt aangesloten bij 
een eerder stadium van de ruimtelijke besluitvorming.

Ook het Noord-Brabantse verbod om te voorzien in nieuwvestiging van een intensieve 
veehouderij in een landbouwontwikkelingsgebied was voorzien van overgangsrecht. 
Gedeputeerde staten konden ontheffing van dit verbod verlenen, mits op de peildatum 
‘voldoende concrete initiatieven waren ontplooid met het oog op de verplaatsing van 
de veehouderij’.72 Van een voldoende concreet initiatief was niet alleen sprake als 
ten tijde van de peildatum reeds een planologische procedure was opgestart, maar 
ook als voor die datum een schriftelijke aanvraag tot verplaatsing van een intensieve 
veehouderij naar een concrete locatie was ingediend waarvan het gemeentebestuur 
schriftelijk te kennen had gegeven hieraan zijn medewerking te verlenen. Dit peil-
moment leverde onduidelijkheid op, want wanneer was nu precies sprake van een 
‘schriftelijke aanvraag’?73 De Afdeling bestuursrechtspraak hield het erop dat blijk 
moest worden gegeven van een voor de peildatum daterend concreet initiatief tot 
verplaatsing van een intensieve veehouderij naar een andere concrete locatie.74 De 

71 Zie over de handhaving van instructieregels middels de reactieve aanwijzingsbe-
voegdheid uitgebreid hoofdstuk 6. Het is overigens natuurlijk niet uitgesloten dat er 
andere redenen zijn om het betrokken besluit wél te treffen met een reactieve aanwij-
zing.

72 Zie art. 9.5 lid 2 sub a Verordening Ruimte 2011 van de provincie Noord-Brabant.
73 Zo ook Bodden 2011, p. 167.
74 Zie bijvoorbeeld ABRvS 13 maart 2013, nr. 201201921/1/R3 (weigering	ontheffing	

Noord-Brabant), r.o. 3.6.
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 overgangsrechtelijke bepaling is echter de oorzaak geweest voor een grote hoeveel-
heid casuïstische jurisprudentie.75

Het tweede peilmoment van het overgangsrecht geeft aan vanaf welk stadium van 
het vaststellen van de betrokken instructieregel er voldoende materiële rechtsze-
kerheid bestaat over de eisen die in die regel zullen worden gesteld aan de inhoud 
van het planologisch regime. Van de lagere bestuursorganen mag dan worden ver-
wacht dat zij van die eisen op de hoogte zijn, dat zij niet langer afgaan op de oude 
instructieregels en dat zij de ruimtelijke besluitvorming in het vervolg afstemmen 
op de nieuwe regel. De oude regels kunnen vanaf dat moment geen gerechtvaar-
digde verwachtingen meer wekken. 
Wat betreft dit tweede peilmoment zou bijvoorbeeld kunnen worden aangesloten 
bij de publicatie van het ontwerp van de instructieregel. Dit ligt in zoverre ook 
voor de hand, dat het de enige stap in de vaststellingsprocedure is die uitdrukkelijk 
in de Wro wordt genoemd.76 Het is echter niet uitgesloten dat wordt aangesloten 
bij een eerder stadium van de vaststellingsprocedure. De reikwijdte van het over-
gangsrecht wordt dan kleiner. Er zou bijvoorbeeld voor gekozen kunnen worden 
om aan te haken bij het moment waarop het gewijzigde beleid werd gepubliceerd 
dat aan de regel ten grondslag ligt.77 Mijns inziens is dan wel vereist dat uit die 
beleidswijziging als zodanig kan worden afgeleid welke eisen er zullen worden 
gesteld aan het planologisch regime. Niet iedere beslissing om het beleid te wijzi-
gen leent zich hiervoor. Het komt regelmatig voor dat de regelstellende overheid 
weliswaar vooraf middels een beleidsdocument kenbaar maakt over welke on-
derwerpen instructieregels zullen worden vastgesteld, maar dat levert op zichzelf 
lang niet altijd eenduidige grenzen op. Dat beleid zal dan eerst moeten worden 
geconcretiseerd en moeten worden vertaald in een norm die zich leent voor een 
juridische binding. Het lijkt mij bijvoorbeeld wel mogelijk te zijn om de eventu-

75 Zie bijvoorbeeld ABRvS 13 maart 2013, nr. 201201924/1/R3; ABRvS 13 maart 2013, 
nr. 201203440/1/R3; ABRvS 13 maart 2013, nr. 201204099/1/R3; ABRvS 13 maart 
2013, nr. 201204206/1/R3; ABRvS 24 april 2013, nr. 201204216/1/R3; ABRvS 26 
juni 2013, nr. 201204193/1/R3; ABRvS 3 juli 2013, nr. 201204195/1/R3; ABRvS 
3 juli 2013, nr. 201204201/1/R3; ABRvS 3 juli 2013, nr. 201204230/1/R3; ABRvS 
3 juli 2013, nr. 201204306/1/R3; ABRvS 17 juli 2013, nr. 201204343/1/R3; ABRvS 
7 augustus 2013, nr. 201204335/1/R3; ABRvS 7 augustus 2013, nr. 201204237/1/R3;  
ABRvS 14 augustus 2013, nr. 201210097/1/R3; ABRvS 28 augustus 2013, 
nr. 201210140/1/R3; ABRvS 28 augustus 2013, nr. 201210183/1/R3; ABRvS 28 augus-
tus 2013, nr. 201210142/1/R3; ABRvS 4 september 2013, nr. 201204197/1/R3; ABRvS 
4 september 2013, nr. 201208741/1/R3; ABRvS 4 september 2013, nr. 201210180/1/R3 
(alle met betrekking tot een weigering om ontheffing te verlenen).

76 Art. 4.1 lid 6 en art. 4.3 lid 5 Wro.
77 Deze laatste aanpak is gekozen bij het Brabantse verbod op nieuwvestiging van een 

intensieve veehouderij in een landbouwontwikkelingsgebied. Op 19 maart 2010 be-
sloten provinciale staten om het beleid ten aanzien van de intensieve veehouderij aan 
te scherpen. Om ontheffing van het verbod te kunnen verlenen, moest daarom voor 
20 maart 2010 sprake zijn van voldoende concreet initiatief om de desbetreffende 
veehouderij te verplaatsen.
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ele kennisgeving van een voorontwerp van een instructieregel als peilmoment te 
kiezen. 
De regelstellende overheid kan de reikwijdte van het overgangsrecht verruimen 
door het peilmoment richting de vaststelling of zelfs de inwerkingtreding van de 
interbestuurlijke regel te verschuiven. Ik denk echter dat het materiële rechtsze-
kerheidsbeginsel niet tot een ruimer overgangsrecht verplicht, omdat het ontwerp 
van een instructieregel voldoende reden is om de koers van de ruimtelijke besluit-
vorming bij te stellen. 

4.4.3. Geen overgangsrecht bij een implementatieverplichting

Mijns inziens hoeft geen overgangsrecht te worden verbonden aan instructieregels 
die een implementatieverplichting in het leven roepen. Anders zou de merkwaar-
dige situatie kunnen ontstaan dat ruimtelijke besluiten die in strijd zijn met die 
instructieregel op grond van het overgangsrecht toch nog mogen worden vastge-
steld, maar dat de planologische regeling die middels die besluiten wordt vastge-
steld, na afloop van de implementatietermijn direct weer gewijzigd moet zijn. Het 
kan zelfs zo zijn dat de planologische regeling helemaal niet uitvoerbaar is, omdat 
de desbetreffende instructieregel gepaard gaat met rechtstreeks werkende regels 
die in de weg staan aan het realiseren van de ruimtelijke ontwikkelingen waarin 
die regeling voorziet. Kortom, het feit dat instructieregels een ruimtelijke ont-
wikkeling op slot kunnen zetten middels voorbereidingsbescherming, rechtstreeks 
werkende regels en een implementatieverplichting, betekent ook dat lopende be-
sluitvorming op grond waarvan in die ontwikkeling zal worden voorzien per direct 
een halt kan worden toegeroepen.

Stel dat onverwachts duidelijk wordt dat een natuurgebied ernstige en onomkeer-
bare schade dreigt te lijden door de aanwezigheid van intensieve veehouderijen in 
de omgeving, en provinciale staten die schade willen voorkomen. Zij kunnen dan 
een instructieregel vaststellen waarin het verboden wordt om ter plaatse te voorzien 
in de nieuwvestiging van een intensieve veehouderij, als gevolg waarvan ook be-
staande, maar nog niet benutte mogelijkheden voor vestiging uit het planologisch 
regime geschrapt moeten worden. De instructieregel kan worden voorafgegaan door 
een voorbereidingsbesluit en gepaard gaan met rechtstreeks werkende regels op grond 
waarvan vergunningaanvragen voor de bouw van nieuwe stalruimte geweigerd moe-
ten worden. Op die manier wordt de verdere ontwikkeling van de intensieve veehou-
derij ter plaatse per direct op slot gezet. Het is dan ook niet nodig en zelfs onlogisch 
om de instructieregel te voorzien van overgangsrecht, waarin lopende besluitvorming 
op gemeentelijk niveau wordt gerespecteerd. De nieuwe mogelijkheden voor nieuw-
vestiging die daarmee in het leven zouden worden geroepen, zouden immers nooit 
verwezenlijkt kunnen worden en dus niet uitvoerbaar zijn.

Deze uitzondering geldt mijns inziens dus niet als een nieuwe instructieregel uit-
sluitend een preventieve werking heeft. Dergelijke regels laten bestaande planolo-
gische mogelijkheden onverlet en staan er enkel aan in de weg dat wordt voorzien 
in nieuwe mogelijkheden voor ongewenste gebruiksdoeleinden. Een aan de oude 
instructieregels ontleend gerechtvaardigd vertrouwen dat de desbetreffende ge-
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bruiksdoeleinden kunnen worden toegekend, moet mijns inziens dan prevaleren. 
Vergevorderde besluitvorming in die richting moet worden gerespecteerd en onder 
het overgangsrecht van de instructieregel worden geplaatst.

4.5. CONCLUSIES

In dit hoofdstuk is de mogelijke inhoud van instructieregels beschreven. Daarbij 
is ingegaan op de vraag welke eisen in een instructieregel kunnen worden gesteld 
aan de ruimtelijke besluitvorming en hoe die eisen in de regel moeten worden 
uitgewerkt. Die uitwerking houdt verband met de mate van concreetheid waarmee 
de eisen geformuleerd moeten worden, maar ook met het overgangsrecht dat aan 
instructieregels verbonden moet worden, op grond waarvan de lopende besluitvor-
ming op de lagere overheidsniveaus wordt gerespecteerd.

4.5.1. De inhoudelijke eisen die in een instructieregel kunnen worden gesteld

De mogelijke inhoud van instructieregels wordt in de eerste plaats bepaald door 
het feit dat de daarin gestelde eisen betrekking moeten hebben op de inhoud van 
een planologische regeling, of op de toelichting bij die regeling. Als stelregel kan 
daarom worden aangehouden dat de gemeenteraad volledig aan de eis uit een in-
structieregel moet kunnen voldoen door uitsluitend een bestemmingsplan met een 
bepaalde inhoud vast te stellen. Deze stelregel kan worden onderverdeeld in twee 
meer specifieke grenzen aan de mogelijke inhoud van instructieregels. In de eer-
ste plaats mogen instructieregels uitsluitend betrekking hebben op de ruimtelijke 
belangenafweging. De regel mag er niet toe verplichten bij die belangenafwe-
ging aspecten in aanmerking te nemen die geen ruimtelijke relevantie hebben. 
Instructieregels kunnen evenmin worden gebruikt om beleid te voeren dat welis-
waar ruimtelijk relevant is, maar aan de discretionaire ruimte bij het nemen van 
ruimtelijke besluiten onttrokken is door een bijzondere wet. Een voorbeeld daar-
van zijn de normen over de geurbelasting die veehouderijen mogen veroorzaken 
op geurgevoelige objecten, die niet op grond van de Wro, maar bij of krachtens 
de Wgv worden vastgesteld. In de tweede plaats moeten instructieregels recht-
streeks betrekking hebben op de ruimtelijke belangenafweging. Zij kunnen niet 
verplichten tot het verrichten van andere (rechts)handelingen dan het nemen van 
een ruimtelijk besluit. 
Een instructieregel mag de gemeenteraad bovendien niet verplichten om een be-
stemmingsplan vast te stellen dat in strijd is met hoger recht, of met de eisen die 
in de jurisprudentie aan dergelijke plannen worden gesteld. De regel mag er dus 
niet toe leiden dat een onevenredige belangenafweging moet worden verricht. Dat 
betekent dat bestaand ruimtegebruik en bestaande gebruiksmogelijkheden bij de 
toepassing van de regel in aanmerking moeten kunnen worden genomen, dat de 
planologische regeling die op grond van de regel wordt vastgesteld uitvoerbaar 
is, en dat bij het vaststellen van die regeling ruimte moet bestaan om rekening te 
houden met bijzondere belangen.
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Instructieregels kunnen ook eisen stellen aan de toelichting bij of onderbouwing 
van ruimtelijke besluiten. Dergelijke motiveringseisen beïnvloeden de ruimtelijke 
belangenafweging door aan te geven welke belangen daarbij in ieder geval een rol 
dienen te spelen en hoe die belangen zich in algemene zin verhouden tot andere 
belangen, feiten en omstandigheden van het geval. Hoewel zij de uitkomst van de 
belangenafweging in het midden laten, hebben motiveringseisen wel degelijk een 
normerend effect op de inhoud van ruimtelijke besluiten. Als de toelichting bij een 
ruimtelijk besluit niet aan de gestelde eisen voldoet, dan rust dat besluit op een 
gebrekkige motivering en kan het vernietigd worden. En als de toelichting wel met 
de motiveringseisen in overeenstemming is, dan kan nog steeds worden nagegaan 
of de inhoud van het besluit met die toelichting in overeenstemming is.

4.5.2. De uitwerking van eisen in instructieregels

Bij het uitwerken van een eis in een instructieregel moet worden gezocht naar een 
balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid. Veel instructieregels zijn vaag gefor-
muleerd, omdat zij kwalitatieve eisen stellen aan de inhoud van het planologisch 
regime. Bij de toepassing van die regels bestaat dan ruimte om de relevante feiten, 
belangen en omstandigheden van de concrete ruimtelijke situatie in aanmerking te 
nemen. Dat is vanuit het oogpunt van het ruimtelijk decentralisatiebeginsel posi-
tief te waarderen, maar mag niet te veel afbreuk doen aan de rechtszekerheid die 
instructieregels verschaffen. De regel moet zo veel mogelijk houvast bieden om 
te kunnen beoordelen of een beoogde planologische regeling inhoudelijk in over-
eenstemming is met het beleid dat aan die regel ten grondslag ligt (de preventieve 
toetsingsfunctie). Ook moet op grond van de regel kunnen worden beoordeeld 
of het betrokken bovengemeentelijke belang voldoende wordt beschermd in een 
vastgestelde planologische regeling (de repressieve toetsingsfunctie). Als een ho-
ger en een lager bestuursorgaan in redelijkheid verschillend kunnen oordelen over 
de manier waarop een vage instructieregel in een concreet geval moet worden toe-
gepast (een zogenoemd grensgeval), dan dient het oordeel van het hogere orgaan 
in beginsel doorslaggevend te zijn. De regel is immers gericht op de bescherming 
van een van zijn belangen. 

4.5.3. Overgangsrecht in instructieregels

Omdat de lagere overheid aan de hand van de geldende instructieregels moeten 
kunnen toetsen of een door haar beoogde planologische regeling in overeenstem-
ming is met het hogere ruimtelijk beleid, moet bij het vaststellen van een nieuwe 
instructieregel in beginsel worden voorzien in overgangsrecht waarin de lopende 
besluitvorming op de lagere overheidsniveaus wordt gerespecteerd. De reikwijdte 
van dat overgangsrecht is afhankelijk van een combinatie van twee peilmomenten. 
Ten eerste een bepaald stadium van de ruimtelijke besluitvorming op het lagere 
overheidsniveau, vanaf welk moment in redelijkheid niet meer kan worden ver-
wacht dat de koers van die besluitvorming nog gewijzigd wordt. Ten tweede een 
bepaald stadium van het vaststellen van de instructieregel, vanaf welk moment 
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voldoende duidelijkheid bestaat over de begrenzing van de ruimtelijke beslis-
singsvrijheid die in de regel zal worden neergelegd. Er hoeft niet te worden voor-
zien in overgangsrecht als de instructieregel een implementatieverplichting in het 
leven roept, omdat die regel er juist op is gericht om bepaalde gebruiksdoeleinden 
uit het geldende planologisch regime te schrappen. Het ligt dan niet voor de hand 
dat op grond van het overgangsrecht wordt toegestaan dat nieuwe mogelijkheden 
voor dat gebruik in het leven kunnen worden geroepen. 

4.6. REFLECTIE OP DE OMGEVINGSWET

Zowel de provincies als het Rijk krijgen in het wetsontwerp Omgevingswet een al-
gemene taak toebedeeld voor de zorg voor de fysieke leefomgeving. De mogelijke 
inhoud van instructieregels dreigt daarmee een vrijwel ongelimiteerd karakter te 
krijgen, omdat op grond van het specialiteitsbeginsel niet meer is vast te stellen 
ten aanzien van welke specifieke taken de hogere overheden de beslissingsvrijheid 
van de lagere overheden mogen beperken. Die specifieke taken moeten daarom 
uitdrukkelijk worden genoemd in de regeling van de instructieregels, hetgeen met 
betrekking tot het omgevingsplan limitatief is gebeurd in de derde leden van de 
artikelen 2.23 en 2.25 van het wetsontwerp. Provinciale instructieregels kunnen 
betrekking hebben op:

 –  de invulling van de taken op het gebied van watersystemen en waterketenbe-
heer, alsmede de taken op het gebied van het behoeden van de staat en werking 
van openbare wegen, die in paragraaf 2.4.1 van de wet aan het gemeentebe-
stuur worden toegekend (artikel 2.23, derde lid, onder a);

– omgevingswaarden die de gemeenteraad uit eigen beweging in een omge-
vingsplan wil opnemen (artikel 2.23, derde lid, onder b);

– de toedeling van functies en locaties in een omgevingsplan (artikel 2.23, derde 
lid, onder c);

– maatwerkregels die worden opgenomen in een omgevingsplan (artikel 2.23, 
derde lid, onder d).

Deze beperking van de taken waarop instructieregels betrekking kunnen hebben 
is van groot belang voor de omvang van de bovengemeentelijke betrokkenheid bij 
de zorg voor de fysieke leefomgeving. Bedacht moet worden dat de regelgevende 
bevoegdheid een ‘gemakkelijk’ instrument is om invloed uit te oefenen op de zorg 
voor de fysieke leefomgeving zoals die op de lagere overheidsniveaus wordt vorm-
gegeven. Gemakkelijk, omdat een instructieregel voor de regelstellende overheid 
zelf geen enkele verplichting in het leven roept. Overbodige, onduidelijke, on-
nodig strikte of anderszins ongewenste instructieregels hebben voor haar geen 
enkele (juridische) consequentie. Als het eenmaal mogelijk is om van hogerhand 
invloed uit te oefenen op een bepaald terrein van de zorg voor de fysieke leefom-
geving, dan is de drempel om die invloed ook daadwerkelijk uit te gaan oefenen 
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met instructieregels vrij laag.78 Met name de mogelijkheid om instructieregels vast 
te stellen over de toedeling van functies en locaties in een omgevingsplan zou met 
het oog hierop wel eens voor verrassingen kunnen gaan zorgen. Daaronder vallen 
bijvoorbeeld ook aspecten van de zorg voor de leefomgeving die onder de huidige 
wetgeving typisch tot de eigen huishouding van de gemeente worden gerekend, 
zoals het kappen van bomen en het aanleggen van uitwegen.

78 Zie ook Korsse 2014, p. 937-938.
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Hoofdstuk 5

Bestuursbevoegdheden in instructieregels

Met enige regelmaat komt het voor dat in een instructieregel een bestuursbevoegd-
heid1 wordt toegekend aan gedeputeerde staten of de minister. Door zo’n bevoegd-
heid ontstaat een nader afwegingsmoment over de eis die in de regel is neergelegd. 
Die afweging resulteert in een uitvoeringsbesluit waarin definitief wordt bepaald 
welke grenzen nu precies aan de ruimtelijke beslissingsvrijheid worden gesteld.
De Wro houdt zich wat deze bestuursbevoegdheden betreft op de vlakte. Bij de 
inwerkingtreding van de wet was daar zelfs in het geheel niets over bepaald. Dat 
heeft de provinciebesturen er echter niet van weerhouden om in hun verordeningen 
bestuursbevoegdheden toe te kennen aan gedeputeerde staten. Vooral de bevoegd-
heid om ontheffing te verlenen van een verbod in een instructieregel kwam in de 
praktijk met grote regelmaat voor. Die praktijk kwam echter onder vuur te liggen. 
Niet alleen in de literatuur, maar ook in het advies van de Afdeling advisering van 
de Raad van State op het ontwerp-Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro) werd de mogelijkheid daartoe bij gebrek aan een wettelijke grondslag in 
twijfel getrokken. De wetgever heeft er vervolgens voor gekozen om de Wro van 
een dergelijke grondslag te voorzien. Sinds 1 oktober 2012 bieden de artikelen 
4.1a en 4.3a van de Wro een (overigens beperkte) mogelijkheid om een onthef-
fingsbevoegdheid toe te kennen. Over andere bevoegdheden dan de bevoegdheid 
om ontheffing te verlenen vermeldt de wet nog altijd niets.
In dit hoofdstuk wordt het gebruik van bestuursbevoegdheden in instructieregels 
besproken. Daarbij staat in de eerste plaats de vraag centraal of het toekennen van 
dergelijke bevoegdheden toelaatbaar is. De verschillende typen bestuursbevoegdhe-
den blijken enkele gemeenschappelijke kenmerken te hebben die ze in algemene zin 
voor kritiek vatbaar maken. Die kritiek houdt verband met het feit dat instructiere-
gels betrekking hebben op de interbestuurlijke verhoudingen binnen het sturingsstel-
sel van de Wro (paragraaf 5.1). De wetgever heeft deze kritiek willen pareren met de 
invoering van de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro, waarin enerzijds een grondslag 
wordt geboden voor het toekennen van ontheffingsbevoegdheden, maar anderzijds 

1 Het begrip ‘bestuursbevoegdheid’ ontleen ik aan Schlössels & Zijlstra 2010, p. 129, 
die daaronder verstaan de bevoegdheid van een bestuursorgaan om (eenzijdig) een 
 publiekrechtelijke rechtshandeling tot stand te brengen. In hun definitie gaat het dus 
om een op grond van het publiekrecht uitdrukkelijk aan een bestuursorgaan toege-
kende bevoegdheid om in het algemeen belang objectief recht te creëren ten aanzien 
van rechtssubjecten. Vgl. Voermans 2004, p. 4, die doelt op de bevoegdheid van een 
bestuursorgaan om een besluit te nemen. Voermans schaart het vaststellen van alge-
meen verbindende voorschriften daar echter niet onder.
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een belangrijke beperking is neergelegd waaraan die bevoegdheden moeten vol-
doen. De betekenis van die beperking is op voorhand echter niet geheel duidelijk 
en moet verder worden uitgewerkt (paragraaf 5.2). Vervolgens rijst de vraag wat 
de betekenis van deze algemene beperking is voor het toekennen van wijzigingsbe-
voegdheden (paragraaf 5.3) en van uitwerkingsbevoegdheden (paragraaf 5.4). Na 
de bespreking van de toelaatbaarheid van het toekennen van bestuursbevoegdheden 
wordt in de tweede plaats stilgestaan bij de procedure die moet worden gevolgd 
bij het vaststellen van een uitvoeringsbesluit en welke rechtsbescherming tegen dat 
besluit openstaat. Bij gebrek aan een volledige wettelijke regeling blijken er op dit 
vlak enkele belangrijke verschillen te bestaan tussen ontheffings-, wijzigings- en 
uitvoeringsbesluiten (paragraaf 5.5).

5.1. NADERE BESCHRIJVING VAN BESTUURSBEVOEGDHEDEN

5.1.1. Soorten bestuursbevoegdheden

In de bestaande instructieregels zijn verschillende soorten bestuursbevoegdheden 
terug te vinden. Ik onderscheid drie typen: 

a. Ontheffingsbevoegdheden: de bevoegdheid om op aanvraag een uitvoerings-
besluit te nemen waarmee wordt toegestaan dat een lager bestuursorgaan een 
ruimtelijk besluit neemt dat in strijd is met een geldende instructieregel.

b. Wijzigingsbevoegdheden: de bevoegdheid om de in een instructieregel ver-
vatte begrenzing van de ruimtelijke beslissingsvrijheid van de lagere overheid 
te wijzigen.

c. Uitwerkingsbevoegdheden: de bevoegdheid of de plicht om nadere regels te 
stellen waarin de in een instructieregel vervatte begrenzing van de ruimtelijke 
beslissingsvrijheid van de lagere overheid wordt geconcretiseerd.

Deze onderverdeling van bestuursbevoegdheden heeft een materiële opzet. Hoe 
een bevoegdheid in een amvb of een verordening is genoemd, is dus niet van be-
lang. Als de bevoegdheid aan de genoemde kenmerken voldoet, dan valt deze in 
de desbetreffende categorie.
Alle typen bestuursbevoegdheden hebben gemeen dat zij de mogelijkheid bieden 
om een nadere afweging te maken over de verplichting die in de bijbehorende in-
structieregel is neergelegd. Dat resulteert in een uitvoeringsbesluit waarin de in de 
regel vervatte begrenzing van de ruimtelijke beslissingsvrijheid wordt toegespitst 
op relevante feiten, belangen of omstandigheden. Er zijn uitvoeringsbesluiten die 
deze begrenzing versoepelen, zodat op het lagere overheidsniveau meer ruimte 
ontstaat om een specifieke planologische regeling vast te stellen. Dat is bijvoor-
beeld het geval bij een ontheffingsbesluit, op grond waarvan wordt toegestaan een 
ruimtelijk besluit te nemen dat in strijd is met een geldende instructieregel. Er zijn 
ook uitvoeringsbesluiten die de begrenzing van de ruimtelijke beslissingsvrijheid 
aanscherpen, waardoor de ruimte van de lagere overheid om een ruimtelijk besluit 
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te nemen verder wordt beperkt. Dat is vaak het geval bij de bevoegdheid om na-
dere regels te stellen.
Zonder een uitdrukkelijke bestuursbevoegdheid is het voor gedeputeerde staten 
en voor de minister niet mogelijk om een instructieregel te versoepelen of aan te 
scherpen. Zij kunnen de begrenzing van de ruimtelijke beslissingsvrijheid uit een 
instructieregel in beginsel niet verruimen, omdat zo’n regel een algemeen verbin-
dend voorschrift is dat door ook hen in acht moet worden genomen. Een verdere 
beperking van de beslissingsvrijheid is evenmin mogelijk, omdat zij behoudens 
delegatie niet over de regelgevende bevoegdheid beschikken.

5.1.2. De algemene grondslag voor het toekennen van bestuursbevoegdheden

Uit het feit dat de Wro zich niet uitdrukkelijk uitlaat over de toelaatbaarheid van 
alle onderscheiden typen bestuursbevoegdheden kan niet direct worden afgeleid 
dat het stelsel van de wet in de weg staat aan het toekennen daarvan. Het staats-
recht biedt namelijk in algemene zin mogelijkheden om middels een regelgevende 
bevoegdheid een bestuursbevoegdheid toe te kennen. Er kunnen twee vormen van 
toekenning worden onderscheiden, te weten delegatie en attributie. 
Van delegatie is sprake als de regelgevende bevoegdheid als zodanig wordt over-
gedragen aan een ander bestuursorgaan, dat daarmee bevoegd wordt om over spe-
cifieke onderwerpen nadere regels te stellen.2 Dat de Wro de mogelijkheid biedt 
om de regelgevende bevoegdheid te delegeren, blijkt uit de woorden ‘bij of krach-
tens’ die zowel in artikel 4.1, eerste lid, als artikel 4.3, eerste lid, terug te vinden 
zijn.3 Provinciale staten en de regering kunnen de regelgevende bevoegdheid dus 
overdragen aan gedeputeerde staten, respectievelijk de minister.4 De Wro maakt 
verder niet duidelijk in welke mate delegatie plaats kan vinden. Delegatie mag in 
ieder geval niet plaatsvinden als een hogere regeling of een algemeen rechtsbegin-
sel daaraan in de weg staat.
Attributie vindt plaats als een nog niet bestaande, originaire bevoegdheid in het 
leven wordt geroepen.5 In algemene zin wordt aangenomen dat iedere regelge-
vende bevoegdheid ook de bevoegdheid omvat om een bestuursbevoegdheid te 
attribueren.6 Ook hier geldt uiteraard dat attributie geen strijd mag opleveren met 

2 Art. 10:13 Awb.
3 In de artikelsgewijze toelichting bij art. 4.1 Wro wordt daarover opgemerkt: ‘In het 

artikel is voor alle duidelijkheid tot uitdrukking gebracht dat provinciale staten hun 
verordenende bevoegdheid ook aan gedeputeerde staten kunnen delegeren. Daarmee 
wordt beoogd zeker te stellen dat artikel 152 van de provinciewet niet in stelling wordt 
gebracht om het bestaan van deze bevoegdheid aan te vechten.’ Kamerstukken II 
2002/03, 28916, nr. 3, p. 109.

4 Daarnaast is er een bijzondere figuur, waarin de regering de regelgevende bevoegd-
heid delegeert aan provinciale staten. Deze ‘getrapte’ instructieregel komt aan de orde 
in par. 5.6.2.

5 Damen e.a. 2013, p. 165; Bovend’Eert e.a. 2012, p. 28; Van Wijk/Konijnenbelt & Van 
Male 2014, p. 117; Zijlstra 2009, p. 15.

6 Damen e.a. 2013, p. 165; Burkens e.a. 2012, p. 72-73; Zijlstra 2009, p. 18; Van Wijk/
Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 117-118.
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een hogere regeling of een algemeen rechtsbeginsel. Voor zover deze grens niet 
overschreden wordt, kan worden aangenomen dat het eerste lid van de artikelen 
4.1 en 4.3 van de Wro de bevoegdheid tot attributie omvat.7

5.1.3.  Motieven voor het toekennen van bestuursbevoegdheden

Voor het toekennen van een bestuursbevoegdheid bestaan in hoofdzaak twee mo-
tieven: flexibiliteit en sturing. Flexibiliteit, omdat de bevoegdheid een nader afwe-
gingsmoment biedt op grond waarvan kan worden gevarieerd in de manier waarop 
de regel in een concreet geval moet worden toegepast. In het uitvoeringsbesluit 
wordt de exacte begrenzing van de beslissingsvrijheid immers toegesneden op 
een specifieke ruimtelijke situatie. Sturing, omdat een bestuursbevoegdheid een 
bestuursorgaan van de regelstellende overheid een vorm van inhoudelijke zeg-
genschap verschaft over de ruimtelijke belangenafweging in concrete gevallen. 
Op grond daarvan kan dat bestuursorgaan nagaan of de ruimtelijke ontwikkeling 
waarin het lagere bestuursorgaan wil voorzien toelaatbaar is met het oog op het 
belang dat aan de instructieregel ten grondslag ligt. Zonder een bestuursbevoegd-
heid kan dat niet, omdat het dan primair aan het lagere bestuursorgaan is om te 
beoordelen hoe de instructieregel in het concrete geval moet worden toegepast. 
Ter illustratie een (fictief) voorbeeld van een bestuursbevoegdheid in een instruc-
tieregel:

1.   Voor de stedelijke centra die op grond van de Ecologische Hoofdstructuur van 
groenblauwe grenzen zijn voorzien, geldt dat de functies wonen, werken en voor-
zieningen die grenzen niet mogen overschrijden.

2.   Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het in het eerste lid aange-
geven verbod, mits voldoende is gemotiveerd dat met de overschrijding een groot 
maatschappelijk belang wordt gediend, passende alternatieven ontbreken en pas-
sende compensatie voldoende verzekerd is. 

Met de ontheffingsbevoegdheid uit het tweede lid wordt flexibiliteit geboden. Mits 
aan de gestelde voorwaarden is voldaan, biedt de regel immers ruimte om van de 
vastgestelde gebiedsbegrenzing af te wijken, waardoor de beslissingsvrijheid van 
het gemeentebestuur wordt vergroot. Duidelijk is echter ook, dat het vanwege de 
ontheffingsbevoegdheid aan gedeputeerde staten is om in een concreet geval te 
bepalen of die afwijking inderdaad toelaatbaar is met het oog op de verwezenlij-
king van de Ecologische Hoofdstructuur. Zonder die bevoegdheid zou dat nadere 
afwegingsmoment in gemeentelijke handen zijn. Dat blijkt als de regel uit het 
voorbeeld als volgt wordt geformuleerd:

Voor de stedelijke centra die op grond van de Ecologische Hoofdstructuur van groen-
blauwe grenzen zijn voorzien, geldt dat de functies wonen, werken en  voorzieningen 

7 Zo ook de Afdeling bestuursrechtspraak. Zie ABRvS 6 juni 2012, nr. 201110671/1/R1, 
AB 2012, 216; BR 2012, 117 en ABRvS 13 juni 2012, nr. 201108650/1/R1, AB 2012, 
217; BR 2012, 130.
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die grenzen niet mogen overschrijden, tenzij met de overschrijding een groot maat-
schappelijk belang wordt gediend, passende alternatieven ontbreken en passende 
compensatie voldoende verzekerd is.

Ondanks het ontbreken van de ontheffingsbevoegdheid wordt in de instructieregel 
nog steeds dezelfde flexibiliteit geboden. In dit geval is het echter primair aan het 
gemeentebestuur om te bepalen of aan de gestelde afwijkingsvoorwaarden wordt 
voldaan. Gedeputeerde staten hebben in eerste instantie geen controle over het ge-
bruik van de bewegingsruimte die bestaat bij de toepassing van de instructieregel.8

Bij bestuursbevoegdheden zijn flexibiliteit en sturing dus twee zijden van dezelf-
de medaille. Sterker nog, bij het toekennen van dergelijke bevoegdheden is vaak 
sprake van een paradox. Bestuursbevoegdheden kunnen zijn bedoeld om een lager 
bestuursorgaan in een concreet geval een zekere vrijheid te bieden bij de toepas-
sing van instructieregels, maar die vrijheid wordt bereikt door de toepassing van 
de regel in het concrete geval onder curatele te plaatsen. Dat maakt het toekennen 
van dergelijke bevoegdheden uit het oogpunt van het ruimtelijk decentralisatiebe-
ginsel voor discussie vatbaar: de geboden flexibiliteit is welkom, maar de bijbeho-
rende betrokkenheid van het hogere bestuursorgaan bij de decentrale belangenaf-
weging kan bezwaarlijk zijn.

5.2.  KRITIEK OP HET TOEKENNEN VAN 
ONTHEFFINGSBEVOEGDHEDEN

De mogelijkheid om een bestuursbevoegdheid toe te kennen in een instructiere-
gel kan op twee punten worden bekritiseerd, die beide verband houden met het 
sturingsaspect dat aan dergelijke bevoegdheden verbonden is. In de eerste plaats 
is betoogd dat ontheffingsbevoegdheden een vorm van voorafgaand interbestuur-
lijk toezicht zijn, en dat voor het toekennen van dergelijke bevoegdheden daarom 
een grondslag in een formele wet moet bestaan. In de tweede plaats is het stand-
punt ingenomen dat ontheffingsbevoegdheden op gespannen voet staan met de 
sturings filosofie van de Wro.9 Deze punten van kritiek zijn naar voren gebracht in 
het kader van de discussie over de toelaatbaarheid van het toekennen van onthef-
fingsbevoegdheden, die voorafgaand aan de introductie van de artikelen 4.1a en 
4.3a van de Wro is gevoerd. De kritiek is nog steeds van belang voor een goed 
begrip van de clausulering die in deze artikelen is opgenomen, en bovendien rele-
vant voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van wijzigings- en uitwerkings-
bevoegdheden. 

8 Tot op zekere hoogte kan die controle in tweede instantie wél worden uitgeoefend 
middels de reactieve aanwijzingsbevoegdheid. Zie hierover nader par. 6.2.

9 Korsse & Moet 2010; Groothuijse & Korsse 2011.
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5.2.1.  Ontheffingsbevoegdheden zijn een vorm van voorafgaand 
interbestuurlijk toezicht

Het eerste argument dat voorafgaand aan de invoering van de artikelen 4.1a en 4.3a 
van de Wro in stelling is gebracht tegen het bestaan van de mogelijkheid om een 
ontheffingsbevoegdheid toe te kennen, is dat het nemen van een ontheffingsbesluit 
moet worden gekenmerkt als een vorm van voorafgaand toezicht, en dat die toe-
kenning daarom alleen is toegestaan als daar een uitdrukkelijke formeelwettelijke 
grondslag voor bestaat. De mogelijkheid om voorafgaand interbestuurlijk toezicht 
uit te oefenen op decentrale bestuursorganen wordt in algemene zin geopend in 
artikel 132 van de Grondwet. In artikel 132, tweede lid, van de Grondwet wordt 
de formele wetgever opgedragen het toezicht op de besturen van de provincies en 
de gemeenten te regelen. Onder dat toezicht valt, zo blijkt uit het derde lid, ook het 
voorafgaand toezicht. Meer vermeldt de Grondwet echter niet. Wat in juridische 
zin precies onder voorafgaand toezicht moet worden verstaan, blijkt dus niet uit 
de tekst van de Grondwet en overigens evenmin uit de Grondwetsgeschiedenis.10 
Voor een verdere uitwerking moeten we ons wenden tot afdeling 10.2.1 van de 
Awb. In artikel 10:25 wordt een definitie gegeven van het begrip ‘goedkeuring’, 
te weten de voor de inwerkingtreding van een besluit van een bestuursorgaan ver-
eiste toestemming van een ander bestuursorgaan. Artikel 10:32 verklaart afdeling 
10.2.1 van overeenkomstige toepassing op gevallen waarin voor het nemen van 
een besluit door een bestuursorgaan de toestemming van een ander bestuursorgaan 
is vereist. Uit artikel 10:26 van de Awb blijkt dat beide vormen van voorafgaand 
toezicht slechts kunnen worden uitgeoefend in bij of krachtens de wet bepaalde 
gevallen. 
Een nadere blik op de elementen uit de begripsomschrijving van het voorafgaand 
toezicht in afdeling 10.2.1 van de Awb leert dat het gaat om de vorm van toezicht 
die wordt uitgeoefend vóórdat het onder toezicht gestelde besluit rechtskracht ver-
krijgt.11 De kern van het voorafgaand toezicht bestaat uit de voorwaarde dat het 
toezichthoudende bestuursorgaan een positief besluit moet nemen voordat het on-
der toezicht gestelde besluit rechtskracht kan verkrijgen. Die voorwaarde kan op 
twee momenten in de besluitvorming worden gesteld, namelijk voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van het besluit van het lagere bestuursorgaan of zelfs vooraf-
gaand aan het moment dat het besluit genomen wordt.12 Aan de termen ‘goedkeu-
ring’ en ‘toestemming’ zelf komt overigens geen doorslaggevende betekenis toe. 
De Algemene wet bestuursrecht gaat namelijk uit van een materieel begrip van het 
preventief toezicht. Bepalend is of de kenmerken van een bevoegdheid voldoen 
aan de elementen uit de begripsomschrijving van het toezicht in de artikelen 10:25 

10 Zo ook Hennekens 2011, p. 72.
11 Op die manier wordt het voorafgaand toezicht onderscheiden van het repressief toe-

zicht, dat is gericht op het ontnemen van de rechtskracht van een genomen besluit.
12 Hennekens, Van Geest & Fernhout 1998, p. 118; Dölle & Elzinga 2004, p. 705 en 

p. 712-713; Winter 2011, p. 52.
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en 10:32 van de Awb. Welke benaming in de bijzondere wet gekozen is, doet dus 
niet ter zake.13 
Het punt is nu dat de rechtsverhouding die door een ontheffingsbevoegdheid in 
een instructieregel ontstaat tussen de regelstellende en de lagere overheid overeen-
komt met de omschrijving van het voorafgaand toezicht zoals die in de literatuur 
en in artikel 10:32 van de Awb gegeven wordt.14 Het ontheffingsbesluit is immers 
een noodzakelijke voorwaarde voor het lagere bestuursorgaan om een concreet, 
individueel ruimtelijk besluit met een bepaalde inhoud te mogen nemen. Zonder 
het ontheffingsbesluit is de planologische regeling in strijd met de desbetreffende 
instructieregel en kleeft daaraan een inhoudelijk gebrek. Op grond van artikel 132, 
derde lid, van de Grondwet en artikel 10:26 van de Awb is voor de toekenning van 
zo’n ontheffingsbevoegdheid daarom een formeelwettelijke grondslag vereist. Die 
grondslag was tot 1 oktober 2012 in het geheel niet in de Wro opgenomen en na 
die datum uitsluitend voor ontheffingsbevoegdheden als bedoeld in de artikelen 
4.1a en 4.3a van de Wro (waarover later meer).

5.2.2. Ontheffingsbevoegdheden doorkruisen de sturingsfilosofie van de Wro

Het tweede argument voor de stelling dat het toekennen van een ontheffingsbevoegd-
heid niet mogelijk is zonder dat daar een uitdrukkelijke grondslag voor bestaat, ver-
trekt vanuit de gedachte dat de Wro-wetgever de rol van het Rijk en de provincies 
met de fundamentele herziening van de WRO uitdrukkelijk heeft heroverwogen, 
op grond daarvan een nieuwe sturingsfilosofie heeft geformuleerd en daarbij een 
eenduidig stelsel van bovengemeentelijke bevoegdheden heeft opgesteld.15 Dat uit-
gangspunt verdraagt zich slecht met manieren van nationale en provinciale sturing 
van de gemeentelijke ruimtelijke besluitvorming die de Wro niet kent.
In paragraaf 2.2 is geconcludeerd dat instructieregels een kaderstellende functie 
hebben. In de regels worden algemene eisen gesteld aan de inhoud van ruimtelijke 
besluiten van lagere overheden. Die eisen maken voorafgaand aan de ruimtelijke 
besluitvorming duidelijk wanneer het beoogde besluit van de lagere overheid in 
overeenstemming is met het beleid van de regelstellende overheid. Instructieregels 
fungeren daarmee als een preventief toetsingskader. De ruimtelijke beslissingsvrij-
heid van de lagere overheden wordt beperkt, omdat de inhoud van de ruimtelijke 
besluiten de grenzen uit de instructieregels niet mag overschrijden. Maar zolang 

13 Hennekens, Van Geest & Fernhout 1998, p. 120; Dölle & Elzinga 2004, p. 696-697, 
p. 705 en p. 712-713; Zijlstra 2009, p. 144.

14 Zo ook de Afdeling Advisering van de Raad van State in Kamerstukken II 2010/11, 
32821, nr. 4, p. 10.

15 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 11. Vgl. de Afdeling advisering van de Raad 
van State in haar advies op het ontwerp-Barro, Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, 
nr. 16697, p. 157: ‘Duidelijk is dat de wetgever in reactie op ondervonden nadelen 
van de voormalige WRO principiële keuzes heeft gemaakt bij het onderscheid tussen 
beleid, normstelling en uitvoering, alsmede de sturingsfilosofie. Deze keuzes, die een 
breuk met de WRO betekenen, hebben hun neerslag gekregen in de Wro in de vorm 
van een nieuwe sturingsfilosofie en bevoegdhedenverdeling.’
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het beoogde besluit aan de gestelde eisen voldoet en dus binnen de grenzen blijft, 
heeft de lagere overheid de vrijheid om op grond van een eigen belangenafweging 
vast te stellen wat een goede ruimtelijke ordening in een concreet geval vereist. 
De kaderstellende functie van instructieregels sluit aan bij het streven naar een pro-
actieve normstelling, dat onderdeel uitmaakt van de sturingsfilosofie van de Wro. 
Het idee is dat de beperking van de beslissingsvrijheid zo veel mogelijk moet plaats-
vinden voorafgaand aan en dus onafhankelijk van concrete initiatieven voor ruim-
telijke besluitvorming op een lager overheidsniveau. Dat dwingt tot selectiviteit, 
omdat de hogere overheden bewuste, zelfstandige keuzes moeten maken over de 
verantwoordelijkheden voor de ruimtelijke ordening die zij aan zich willen trekken.
Door het toekennen van een ontheffingsbevoegdheid gaat de kaderstellende functie 
van instructieregels verloren. Door het verbod dat in de regel is neergelegd wordt de 
ruimtelijke beslissingsvrijheid van de lagere overheden ter zake namelijk tot nul ge-
reduceerd, zij het dat die vrijheid middels het ontheffingsbesluit op gedoseerde wijze 
weer aan hen kan worden teruggegeven. Uit de instructieregel kan op voorhand niet 
meer eenduidig worden afgeleid of een beoogd besluit wel of niet strookt met het 
beleid dat aan die regel ten grondslag ligt. Dat wordt immers ad hoc bepaald door de 
regelstellende overheid die op grond van een nadere belangenafweging kan bepalen 
of zij toe wil staan dat van de instructieregel wordt afgeweken.
Van een proactieve normstelling is in zo’n geval eigenlijk geen sprake meer. En 
dat gaat weer ten koste van de selectiviteit van de bovengemeentelijke betrokken-
heid bij de ruimtelijke normstelling. Omdat de ontheffingsbevoegdheid de regel-
stellende overheid de mogelijkheid biedt om in een concreet geval te bepalen of 
een beoogd ruimtelijk besluit toelaatbaar is met het oog op het door haar gevoerde 
beleid, wordt de druk om voorafgaand aan de ruimtelijke besluitvorming op het 
lagere overheidsniveau keuzes te maken over de ruimtelijke verantwoordelijkhe-
den die zij aan zich wil trekken aanzienlijk verminderd. Waar twijfel bestaat, ligt 
het voor de hand om zekerheidshalve een verbod in het leven te roepen en ad hoc 
te bezien of de ruimtelijke ontwikkeling in kwestie nu wel of niet is toegestaan. 
Kortom, het toekennen van een ontheffingsbevoegdheid verandert een instruc-
tieregel in een wezenlijk ander sturingsinstrument. Dat sturingsinstrument staat 
bovendien op gespannen voet met het streven naar een proactieve normstelling. 
Daarom wordt de sturingsfilosofie doorkruist als een ontheffingsbevoegdheid 
wordt toegekend. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een verge-
lijkbaar standpunt ingenomen:

‘Het ontwerpbesluit [algemene regels ruimtelijke ordening – DK] introduceert in de fi-
guur van de ministeriële ontheffing van algemene regels als bedoeld in artikel 4.3, eerste 
lid, een instrument dat ministeriële interventies in concrete ruimtelijke projecten mogelijk 
maakt. Niet alleen gaat dit verder dan sturing vooraf, maar het behoudt ook een deel van de 
ruimtelijke normstelling voor aan de Minister van VROM. De Raad is van oordeel dat de 
ministeriële ontheffingsbevoegdheid waarmee de minister in concrete gevallen besluiten 
kan nemen over de ruimtelijke ontwikkelingen op  gemeentelijk niveau, strijdt met het 
algemene karakter die regels op basis van artikel 4.3, eerste lid, Wro dienen te hebben.’16

16 Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, nr. 16697, p. 163.
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5.3.   ARGUMENTEN VOOR DE MOGELIJKHEID 
ONTHEFFINGSBEVOEGDHEDEN TOE TE KENNEN

De mogelijkheid om zonder uitdrukkelijke grondslag in de Wro een ontheffingsbe-
voegdheid toe te kennen in een instructieregel kan dus op twee gronden in twijfel 
worden getrokken. In de eerste plaats is een ontheffingsbevoegdheid een vorm van 
voorafgaand toezicht, waarvoor de Grondwet nu eenmaal een formeelwettelijke 
grondslag vereist. In de tweede plaats staat zo’n bevoegdheid op gespannen voet 
met de sturingsfilosofie van de Wro, omdat het een vorm van bovengemeentelijke 
sturing is die de wet niet kent. In juni 2012 – dus nog vóór de inwerkingtreding van 
de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro – deed de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State twee principiële uitspraken waarin zij oordeelde dat de toeken-
ning van een ontheffingsbevoegdheid in een instructieregel ook zonder uitdrukke-
lijke wettelijke grondslag wel degelijk toelaatbaar was. Beide zojuist beschreven 
bezwaren werden in die uitspraken uitdrukkelijk verworpen.17 De argumenten die 
de Afdeling daarvoor aandraagt kunnen mij echter niet overtuigen.

5.3.1. Ontheffingsbevoegdheden zijn geen vorm van voorafgaand toezicht

Wat betreft het argument dat een ontheffingsbevoegdheid een vorm van vooraf-
gaand toezicht is, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak als volgt overwogen:

‘Anders dan in een goedkeurings- of toestemmingsvereiste, omvat de door de raad 
en andere bedoelde ontheffingsbevoegdheid uit de PRVS [de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie van de provincie Noord-Holland – DK] een bevoegdheid 
om ontheffing te verlenen van een concreet verbod uit de PRVS. Daarnaast is, anders 
dan bij een goedkeurings- of toestemmingsvereiste niet vereist dat de raad een con-
creet besluit aan het college voorlegt. Voorts kan een verbod met een bijbehorende 
ontheffingsbevoegdheid ingevolge artikel 4.1, eerste lid, van de Wro alleen worden 
opgenomen indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke 
ordening noodzakelijk maken. Gelet op voormelde kenmerken kan de in de PRVS 
neergelegde ontheffingsbevoegdheid naar het oordeel van de Afdeling niet worden 
aangemerkt als een vorm van voorafgaand toezicht of goedkeuring als bedoeld in 
artikel 132, derde lid, van de Grondwet, artikel 259 van de Gemeentewet en artikel 
10:32 van de Awb.’18

De kern van het argument van de Afdeling lijkt te zijn dat geen sprake is van 
voorafgaand toezicht omdat de invloed die met ontheffingsbevoegdheden kan 

17 ABRvS 6 juni 2012, nr. 201110671/1/R1 (bestemmingsplan ‘Westerdel’ Langedijk), 
AB 2012, 216, m.nt. Groothuijse & Korsse; BR 2012, 117, m.nt. Bosma en ABRvS 
13 juni 2012, nr. 201108650/1/R1 (reactieve aanwijzing Anna Paulowna), AB 2012, 
217, m.nt. Groothuijse & Korsse; BR 2012, 130, m.nt. Breeman & Bäcker.

18 ABRvS 13 juni 2012, nr. 201108650/1/R1 (reactieve aanwijzing Anna Paulowna), AB 
2012, 217, m.nt. Groothuijse & Korsse; BR 2012, 130, m.nt. Breeman & Bäcker, r.o. 
2.7.3. Vgl. ABRvS 6 juni 2012, nr. 201110671/1/R1 (bestemmingsplan ‘Westerdel’ 
Langedijk), AB 2012, 216, m.nt. Groothuijse & Korsse; BR 2012, 117, m.nt. Bosma, 
r.o. 2.6.4.
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worden uitgeoefend op de inhoud van de ruimtelijke besluitvorming op de la-
gere overheidsniveaus een beperkte omvang heeft. Zij spreekt immers van ‘con-
crete’ verboden in instructieregels, waarmee zij lijkt te suggereren dat slechts een 
beperkt aantal ruimtelijke besluiten door die regels werden geraakt. Bovendien 
wijst de Afdeling erop dat bij het aanvragen van een ontheffing geen besluit aan 
gedeputeerde staten hoefde te worden voorgelegd, wat impliceert dat weliswaar 
toestemming kan worden verleend om van een instructieregel af te wijken, maar 
daarbij niet kan worden bepaald tot welk resultaat die toestemming moet leiden. 
Tot slot overweegt zij dat de mogelijkheid om ontheffingsbevoegdheden toe te 
kennen als zodanig beperkt is, omdat dit alleen mogelijk is als een provinciaal 
belang dat noodzakelijk maakt. Volgens de Afdeling zijn artikel 132, derde lid, 
van de Grondwet, artikel 259 van de Gemeentewet en artikel 10:32 van de Awb 
daarom niet van toepassing en is dus geen formeelwettelijke grondslag vereist 
voor het toekennen van een ontheffingsbevoegdheid.
Deze argumentatie overtuigt mij niet. Zelfs als wordt aangenomen dat ontheffings-
bevoegdheden slechts een beperkte mogelijkheid bieden om een nadere afweging 
te maken over de ruimtelijke belangenafweging die op een lager overheidsniveau 
wordt verricht, dan nog kan dit geen reden zijn om niet te spreken van vooraf-
gaand toezicht. De omvang van de zeggenschap wordt immers noch in afdeling 
10.2.1 Awb, noch in de literatuur van belang geacht voor de vraag of sprake is 
van voorafgaand toezicht. Los daarvan valt er op de afzonderlijke argumenten 
van de Afdeling het nodige af te dingen. Lang niet alle verboden uit de provin-
ciale verordeningen waaraan voor de invoering van artikel 4.1a van de Wro een 
ontheffingsbevoegdheid was gekoppeld, waren concreet te noemen. Vaak hadden 
die verboden juist een zeer ruime strekking, waardoor zij betrekking konden heb-
ben op een groot aantal ruimtelijke besluiten van de lagere overheden. Voor al 
die besluiten was dan een ontheffing vereist. Het kwam bijvoorbeeld voor dat het 
behoudens ontheffing verboden was om te voorzien in enige vorm van stedelijke 
ontwikkeling in het buitengebied. Wat het tweede argument betreft, in de Awb 
wordt nergens vermeld dat artikel 10:32 van de Awb alleen van toepassing is als 
wordt voorgeschreven dat een ontwerpbesluit moet worden voorgelegd om toe-
stemming te verkrijgen. Bovendien was het op papier misschien waar dat bij het 
aanvragen van een ontheffing geen concreet besluit hoefde te worden voorgelegd, 
maar in de praktijk moest de lagere overheid natuurlijk wel een zekere mate van 
duidelijkheid bieden over de inhoud van het door haar beoogde besluit om voor 
een ontheffing in aanmerking te komen. Ook het laatste argument van de Afdeling 
lijkt vooral van theoretische aard, aangezien zij in de voorwaarde ‘provinciaal be-
lang’ nog altijd weinig aanknopingspunten lijkt te kunnen vinden om de bovenge-
meentelijke instructieregels daadwerkelijk kritisch te kunnen beoordelen. Naar de 
huidige jurisprudentie vormt die voorwaarde daarom geen werkelijke (juridische) 
beperking voor het opnemen van verboden-behoudens-ontheffing in een provin-
ciale verordening.
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5.3.2.  Ontheffingsbevoegdheden passen wel bij de sturingsfilosofie van de Wro

Het standpunt dat een ontheffingsbevoegdheid op gespannen voet zou staan met 
de sturingsfilosofie van de Wro verwerpt de Afdeling door te wijzen op het vol-
gende standpunt van de minister voor de Eerste Kamer dat het toekennen van 
ontheffingsbevoegdheden toelaatbaar zou zijn:

‘De provincie heeft de bevoegdheid een verordening te maken voor de uitvoering 
van het provinciale ruimtelijk beleid, indien provinciale belangen dat met het oog op 
een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Die verordening betreft dus een 
materiële normering van bestuurshandelen, primair gericht tot gemeenten maar ook 
burgers zullen daarop een beroep mogen doen. De verordening zal derhalve duidelijk-
heid moeten bieden over de rechtspositie. In dat kader is het zeer wel denkbaar dat 
provinciale regels verbodsbepalingen gaan bevatten, die zoveel mogelijk eenduidig 
en stellig zijn. Tegelijk moet worden onderkend dat het onmogelijk zal zijn om in der-
gelijke bepalingen alle mogelijke gevallen en uitzonderingen daarop op voorhand vast 
te leggen. De regionale en lokale verschillen zijn daarvoor eenvoudigweg te groot. 
Ware dat al mogelijk dan zouden dergelijke regels buitengewoon ingewikkeld en dus 
onleesbaar worden, wat eveneens spanning oproept op de punten van duidelijkheid en 
rechtszekerheid. Uit dien hoofde is het algemeen geaccepteerd dat aan een bestuurs-
rechtelijke regeling waarin een verbodsstelsel is opgenomen, een ontheffingenmoge-
lijkheid wordt gekoppeld. Het wetsvoorstel verzet zich niet tegen een keuze voor een 
dergelijk stelsel in de bedoelde provinciale verordening. De in het wetsvoorstel neer-
gelegde verhoudingen tussen de bestuurslagen veranderen daardoor niet, zeker niet 
indien het beoordelingskader voor de ontheffing in de verordening is opgenomen.’19 

Volgens de Afdeling blijkt hieruit dat ‘de wetgever rekening heeft gehouden met 
de mogelijkheid dat ontheffingsbevoegdheden in de (…) verordeningen zouden 
worden opgenomen’.20 
Het is natuurlijk zeer de vraag of uit één enkel standpunt van de minister, dat 
bovendien pas voor de eerste keer verkondigd werd op het moment dat het wets-
voorstel al bij de Eerste Kamer lag, kan worden afgeleid dat de wetgever rekening 
heeft gehouden met de toekenning van ontheffingsbevoegdheden in instructiere-
gels. Die vraag dringt zich des te meer op als naar de rest van de wetsgeschiede-
nis wordt gekeken, die een stuk minder eenduidig is dan het standpunt van de 
minister doet vermoeden. In de parlementaire stukken zijn ook passages te vinden 
die lijnrecht tegenover dat standpunt staan, bijvoorbeeld waar wordt opgemerkt 
dat een systeem van facultatieve goedkeuring niet in overeenstemming is met het 
stelsel van de Wro.21 Bovendien is het van belang dat de weergegeven passage 
uit de memorie van antwoord dateert van een tijdstip dat de regelgevende be-
voegdheid als zodanig nog volop in ontwikkeling was. Hoe algemene regels er 
uit zouden gaan zien en wat de gevolgen zouden zijn van het opnemen van een 

19 Kamerstukken I 2005/06, 28916, nr. C, p. 15-16.
20 ABRvS 13 juni 2012, nr. 201108650/1/R1 (reactieve aanwijzing Anna Paulowna), 

AB 2012, 217, m.nt. Groothuijse & Korsse; BR 2012, 130, m.nt. Breeman & Bäcker, 
r.o. 2.7.3.

21 Zie hierover meer uitgebreid par. 2.2.2.
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ontheffingsbevoegdheid in die regels, was daarom op dat moment nog niet duide-
lijk. Dat blijkt al uit het feit dat de minister beweert dat de verhoudingen tussen de 
bestuurslagen door de toekenning van zo’n bevoegdheid niet veranderen, terwijl 
in het bovenstaande is gebleken dat dat juist een belangrijke doelstelling van een 
afwijkingsbevoegdheid is. Een andere indicatie daarvoor is dat uit het standpunt 
van de minister niet blijkt of wordt gedoeld op ontheffingsbevoegdheden in inter-
bestuurlijke of in rechtstreeks werkende regels.22 Een aanwijzing dat de minister 
het achteraf gezien wel eens zou kunnen hebben gehad over rechtstreeks werkende 
regels kan worden gevonden in de wetswijziging waarmee na de inwerkingtreding 
van de Wro de mogelijkheid om een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen werd 
toegevoegd aan het derde lid, maar niet aan het eerste. In de toelichting bij die 
wijziging wordt aangegeven dat hiermee de attributiemogelijkheid wordt geëx-
pliciteerd waarvan ‘vanaf het begin van het wetgevingsproces van de Wro (…) 
impliciet is uitgegaan’.23

5.3.3. Resumé

Al met al is de argumentatie van de Afdeling bestuursrechtspraak dat de toeken-
ning van een ontheffingsbevoegdheid zonder meer past in het sturingsstelsel van 
de Wro naar mijn mening niet overtuigend. De enkele verwijzing naar één passage 
uit de parlementaire stukken kan niet wegpoetsen dat een ontheffingsbevoegdheid 
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de interbestuurlijke verhoudingen in de 
ruimtelijke besluitvorming. Uit de parlementaire stukken blijkt niet dat de wetge-
ver zich bewust was van die gevolgen en op grond hiervan tot een weloverwogen 
oordeel is gekomen over de toelaatbaarheid van dergelijke ontheffingsbevoegd-
heden. Gezien het feit dat de gevolgen haaks staan op enkele belangrijke ken-
merken van instructieregels die gedurende de parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel Wro wél uitdrukkelijk naar voren zijn gebracht, is zo’n afgewogen 
oordeel mijns inziens wel noodzakelijk om in algemene zin van die toelaatbaar-
heid uit te gaan.
Gezien de argumentatie die in de jurisprudentie is terug te vinden, en zeker ook 
omdat die argumentatie rechtstreeks indruist tegen de opvattingen die de Afdeling 
advisering naar voren heeft gebracht in haar advies over het ontwerp van het 
Barro, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat het oordeel van de Afdeling 
bestuursrechtspraak over de toelaatbaarheid van ontheffingsbevoegdheden voor-
namelijk een pragmatische inslag had. Ten tijde van de behandelde uitspraken was 
het gebruik van ontheffingsbevoegdheden in provinciale verordeningen wijdver-
spreid. Een ander oordeel zou dan ook verstrekkende gevolgen hebben gehad voor 
de ruimtelijke-ordeningspraktijk, omdat het zou hebben betekend dat grote delen 
van talrijke verordeningen onverbindend zouden zijn. De bescherming van pro-

22 Dat onderscheid was ten tijde van de memorie van antwoord ook nog niet goed te 
maken, omdat er pas in een later stadium voor gekozen is om alleen rechtstreeks 
werkende regels aan te wijzen als een toetsingsgrond voor vergunningaanvragen. Zie 
voor een overzicht van de ontwikkeling van de regelgevende bevoegdheid par. 2.2.2.

23 Kamerstukken II 2008/09, 31750, nr. 8.
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vinciale belangen zou daarmee in het geding zijn gebracht tot het moment dat de 
verordeningen zouden zijn aangepast. Dit terwijl de wetgever op het moment dat 
de uitspraken werden gedaan reeds actie had ondernomen door een wetsvoorstel 
in te dienen waarmee in een formeelwettelijke grondslag voor de toekenning van 
ontheffingsbevoegdheden zou worden voorzien.
Ik ben daarom van mening dat voor de toekenning van ontheffingsbevoegdheden 
een formeelwettelijke grondslag is vereist, en dat het momenteel uitsluitend moge-
lijk is om ontheffingsbevoegdheden toe te kennen die voldoen aan de beperking die 
de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro daaraan stellen (waarover later meer). Uit de 
wetswijziging waarmee de artikelen 4.1a en 4.3a aan de Wro zijn toegevoegd mag 
overigens niet worden afgeleid dat de wetgever mijn standpunt deelt. Sterker nog, 
tussen de regels door lijkt de regering te betogen dat die mogelijkheid tot 1 oktober 
2012 juist wél bestond. In de memorie van toelichting wordt namelijk gesteld dat 
er behoefte bestaat aan het gebruik van ontheffingsbevoegdheden, maar dat er in 
de Wro een ‘lacune’ bestaat omdat de mogelijkheid om dergelijke bevoegdheden 
toe te kennen tot dan toe ‘onvoldoende is geëxpliciteerd’.24 Bovendien voorzag 
het wetsvoorstel in overgangsrecht, waarmee met terugwerkende kracht een zegen 
werd uitgesproken over reeds verleende ontheffingen.

5.4. ONTHEFFINGSBEVOEGDHEDEN

Onder een ‘ontheffingsbevoegdheid’ versta ik de bevoegdheid van gedeputeerde 
staten, onderscheidenlijk de minister, om middels een besluit toe te staan dat de 
lagere overheid een ruimtelijk besluit neemt dat in strijd is met een instructieregel. 
Voor dergelijke beschikkingen zijn verschillende namen denkbaar, zoals ‘vrijstel-
ling’ of ‘vergunning’. In verband met instructieregels is de term ‘ontheffing’ echter 
het meest gebruikelijk.25 

5.4.1.  De wettelijke grondslag voor het toekennen van 
ontheffingsbevoegdheden

Mede naar aanleiding van de discussie over de toelaatbaarheid van ontheffingsbe-
voegdheden heeft de wetgever een uitdrukkelijke grondslag in de Wro opgenomen 
om dergelijke bevoegdheden toe te kennen. Die grondslag is sinds 1 oktober 2012 
terug te vinden in de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro. In die artikelen wordt 
de mogelijkheid geboden om in de provinciale verordening, onderscheidenlijk de 
amvb, te bepalen dat het college van gedeputeerde staten, respectievelijk de mi-
nister, ontheffing kan verlenen van de geldende instructieregels. De mogelijkheid 
om zo’n ontheffingsbevoegdheid toe te kennen is in algemene zin geclausuleerd. 
De bevoegdheid mag het alleen mogelijk maken om ontheffing te verlenen voor 

24 Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 3, p. 3-4.
25 Ook een hardheidsclausule kan worden gekenmerkt als een bestuursbevoegdheid als 

hier aan de orde. Zie voor een voorbeeld van zo’n bevoegdheid ABRvS 28 november 
2012, nr. 201112436/1/R2 (bestemmingsplannen Apeldoorn).
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zover de verwezenlijking van het ruimtelijk beleid van de lagere overheid wegens 
bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de 
bovengemeentelijke belangen die met de betrokken instructieregels worden ge-
diend. De voorwaarden die in de verordening of de amvb aan het verlenen van 
een ontheffing worden gesteld, moeten met deze algemeen geldende clausulering 
in overeenstemming zijn. De inwerkingtreding van artikel 4.1a heeft tot gevolg 
gehad dat de ontheffingsbevoegdheden ‘oude stijl’ die niet voldeden aan de alge-
mene clausulering uit de verordeningen geschrapt moesten worden.
Met de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro heeft de wetgever trachten te ontsnap-
pen aan de paradox die bestaat bij het gebruik van bestuursbevoegdheden in het 
algemeen en ontheffingsbevoegdheden in het bijzonder. Hij heeft buiten discus-
sie willen stellen dat het bieden van flexibiliteit met een ontheffingsbevoegdheid 
toelaatbaar is, maar tegelijkertijd willen voorkomen dat dergelijke bevoegdheden 
primair worden ingezet als sturingsinstrument bij de doorwerking van het boven-
gemeentelijk ruimtelijk beleid. Volgens de toelichtende stukken moet alleen van 
een instructieregel kunnen worden afgeweken in bijzondere situaties die bij het 
vaststellen van de betrokken regel niet zijn voorzien en waar bij het vaststellen van 
die regel dus geen rekening mee is gehouden.26 Deze beperking is nodig, aldus de 
memorie van toelichting, omdat gedetailleerde beperkingen in algemene regels, 
gecombineerd met een ruime mogelijkheid om afwijking daarvan toe te staan, ge-
deputeerde staten talrijke nadere afwegingsmomenten zouden bieden voor concre-
te gevallen, hetgeen het sturingsstelsel van de Wro zou doorkruisen.27 De wetgever 
vond het dus noodzakelijk om het sturingsaspect van ontheffingsbevoegdheden, 
dat tot 1 oktober 2012 een belangrijk element vormde van de bevoegdheden die in 
de provinciale verordeningen waren terug te vinden, tot een minimum te beperken.

5.4.2.  De betekenis van de algemene clausulering

De norm dat alleen ontheffing moet kunnen worden verleend voor zover de verwe-
zenlijking van het ruimtelijk beleid van de lagere overheid wegens bijzondere om-
standigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de betrokken bo-
vengemeentelijke belangen, is erg abstract en open voor interpretatie.28 Gezien de 
doelstelling die de wetgever met deze clausulering heeft beoogd, ligt het voor de 
hand om bij die interpretatie aansluiting te zoeken bij de voorwaarde die is verbon-
den aan de inherente afwijkingsbevoegdheid van beleidsregels uit artikel 4:84 van 
de Awb.29 Ook in dat artikel komt namelijk de term ‘bijzondere omstandigheden’ 

26 Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 3, p. 4; Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 4, 
p. 12; Kamerstukken II 2011/12, 32821, nr. 6, p. 9 en p. 10; Kamerstukken II 2011/12, 
32821, nr. 8, p. 4; Kamerstukken II 2011/12, 32821, nr. 9, p. 2.

27 Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 3, p. 4.
28 Voor een geval waarin GS naar het oordeel van de Afdeling ontheffing hebben kun-

nen verlenen, zie ABRvS 30 juli 2014, nr.201306835/1/A1 (omgevingsvergunning 
Nunspeet), r.o. 22.3.

29 Art. 4:84 Awb luidt als volgt: ‘Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleids-
regel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens 
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voor en ook uit die term wordt afgeleid dat afwijking van een beleidsregel alleen 
mogelijk is in gevallen die bij het vaststellen van de beleidsregel niet zijn voorzien 
en die daarin dus niet zijn verdisconteerd. Artikel 4:84 staat geen afwijking toe in 
gevallen die bij het vaststellen van de beleidsregel wel zijn meegewogen.30 Als 
het bestuursorgaan van mening is dat onverkorte toepassing van een beleidsregel 
voor een bepaalde categorie van gevallen leidt tot een resultaat dat het doel van 
het beleid voorbijschiet, dan kan de inherente afwijkingsbevoegdheid niet worden 
toegepast maar zal de beleidsregel zelf gewijzigd moeten worden.31 
Dat een afwijking van een beleidsregel met toepassing van artikel 4:84 van de Awb 
een uitzondering op de regel moet zijn, blijkt ook uit de manier waarop het pro-
portionaliteitsvereiste in dat artikel is verankerd.32 Het is duidelijk dat afwijking 
alleen is toegestaan als onverkorte toepassing van de beleidsregel leidt tot strijd 
met het evenredigheidsbeginsel uit artikel 3:4, tweede lid, van de Awb. Onverkorte 
toepassing van de beleidsregel is dus het uitgangspunt; het enkele feit dat een 
eventuele afwijking niet leidt tot onevenredige resultaten voor belanghebbenden 
is onvoldoende om die afwijking te kunnen rechtvaardigen.33 Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat artikel 4:84 van de Awb niet is bedoeld voor de verwezenlijking 
van de beleidsdoelstelling die aan de regel ten grondslag ligt, maar uitsluitend is 
gericht op de bescherming van belanghebbenden die onevenredig worden getrof-
fen door de toepassing van de beleidsregel.34

Als de algemene clausulering uit de artikelen 4.1a en 4.3a inderdaad een vergelijk-
bare betekenis heeft als de voorwaarde die in artikel 4:84 van de Awb is verbonden 
aan de inherente afwijkingsbevoegdheid, dan leidt dat tot twee conclusies over de 
betekenis van de algemene clausulering uit de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro. 
In de eerste plaats impliceert deze clausulering dan dat in de verordening of de 
amvb niet nader mag worden bepaald in welke gevallen of onder welke omstan-
digheden ontheffing van een bepaalde instructieregel kan worden verleend. Dat 
zou immers betekenen dat die gevallen of omstandigheden zijn meegewogen bij 
het vaststellen van de interbestuurlijke regel in kwestie en dus in die regel zijn 
verdisconteerd. Van ‘bijzondere omstandigheden’ kan dan geen sprake zijn. Het 
moet dan evenmin mogelijk worden geacht dat beleidsregels worden vastgesteld 
met betrekking tot de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid. Het zou erop 
neerkomen dat de artikelen 4.1a en 4.3a de regelgevende overheid ertoe verplich-
ten om de algemene clausulering die geldt voor het toekennen van een onthef-
fingsbevoegdheid letterlijk over te nemen en als voorwaarde aan het toepassen van 
die bevoegdheid te verbinden.

bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel 
te dienen doelen.’

30 Schlössels & Zijlstra 2010, p. 770-771 en de annotatie van Heldeweg onder ABRvS 
10 juli 2002, JB 2002, 245.

31 Zie bijvoorbeeld ABRvS 10 juli 2002, JB 2002, 245, m.nt. Heldeweg.
32 Vgl. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 228.
33 Schlössels & Zijlstra 2010, p. 772.
34 Heldeweg in zijn annotatie onder JB 2002, 245.
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In de tweede plaats zou de analogie met artikel 4:84 van de Awb betekenen dat 
onverkorte toepassing van de instructieregel het uitgangspunt moet zijn. Er mag 
immers alleen ontheffing worden verleend als de toepassing van de regel leidt tot 
onevenredige gevolgen voor (de verwezenlijking van het ruimtelijk beleid van) de 
lagere overheid. Het enkele feit dat een eventuele afwijking niet tot onevenredige 
gevolgen leidt is onvoldoende om het verlenen van een ontheffing te kunnen recht-
vaardigen. Een ontheffingsbevoegdheid die is toegekend op grond van hoofdstuk 
4 van de Wro moet dus zijn gericht op de bescherming van de lagere overheid 
die met de toepassing van een instructieregel wordt geconfronteerd, en niet op de 
doorwerking van het beleid dat aan die regel ten grondslag ligt.
Een interessante vraag is nog of de algemene clausulering uit de artikelen 4.1a 
en 4.3a van de Wro inderdaad tot gevolg heeft dat ontheffingsbevoegdheden niet 
meer kunnen worden ingezet als sturingsinstrument. Ik denk dat dit op zichzelf het 
geval is. Met de clausulering wordt bereikt dat slechts bij uitzondering ontheffing 
kan worden verleend, waardoor het instrument niet geschikt is om in algemene zin 
doorwerking van beleid te realiseren. Daarmee is echter niet gezegd dat de clausu-
lering er voor zorgt dat de lagere overheden over meer beslissingsruimte gaan be-
schikken dan het geval was vóór de invoering van de artikelen 4.1a en 4.3a van de 
Wro. Daar is nog voor nodig dat de provincies hun verordeningen aanpassen. De 
speelruimte die voorheen werd geboden over de band van de ontheffingsbevoegd-
heden ‘oude stijl’ moet daadwerkelijk in de regel zelf worden verdisconteerd als 
mogelijkheid voor de lagere overheid om van het verbod uit die regel af te wijken. 
Gebeurt dit niet dan wordt de decentrale beslissingsvrijheid niet vergroot, maar 
juist aanzienlijk verkleind. De eenvoudige mogelijkheid om afwijking van strikte 
verboden toe te staan door ontheffing te verlenen, bestaat immers niet meer.

Stel dat in een verordening voorheen een verbod was opgenomen om in een bestem-
mingsplan te voorzien in de bouw van een nieuwe woning in het buitengebied, en 
dat gedeputeerde staten ontheffing van dat verbod konden verlenen als gewaarborgd 
was dat elders een bepaalde oppervlakte aan stalruimte gesloopt zou gaan worden. 
Deze ontheffingsbevoegdheid ‘oude stijl’ is niet langer toegestaan, omdat de sloop 
van stalruimte geen bijzondere omstandigheid is die bij het vaststellen van de regel 
niet is voorzien. Het ontheffingsinstrument kan niet langer worden ingezet om het 
provinciale beleid dat is gericht op de sloop van overtollige stalruimte door te la-
ten werken naar het gemeentelijk niveau. De gemeentelijke beslissingsvrijheid wordt 
echter pas vergroot als de ontheffingsvoorwaarde als uitzonderingsgrond in de regel 
wordt verdisconteerd. De instructieregel zou dan bijvoorbeeld gaan luiden dat in een 
bestemmingsplan alleen mag worden voorzien in de bouw van een nieuwe woning in 
het buitengebied als gewaarborgd is dat elders x m2 stalruimte wordt gesloopt. Als de 
regel niet op deze manier wordt aangepast, dan resteert een verbod om te voorzien in 
nieuwe woningbouw waar slechts onder bijzondere omstandigheden van mag worden 
afgeweken. 

De provinciale neiging om de voormalige ontheffingsvoorwaarden als uitzonde-
ringsgronden in een instructieregel te verdisconteren, zal groter zijn als gedepu-
teerde staten een middel tot hun beschikking hebben om toe te zien op een cor-
recte naleving van die uitzonderingsgronden en, in het verlengde daarvan, op de 
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doelmatige bescherming van het provinciaal belang dat aan de instructieregel ten 
grondslag ligt. Op dit moment is dat mogelijk met gebruikmaking van de reactieve 
aanwijzingsbevoegdheid. Zie hierover nader paragraaf 6.2.

5.4.3. Toepasselijkheid van afdeling 10.2.1 Awb

Het verlenen van een ontheffing op grond van een bevoegdheid op grond van 
artikel 4.1a of artikel 4.3a van de Wro is volgens de minister geen vorm van in-
terbestuurlijk toezicht als bedoeld in afdeling 10.2.1 van de Awb. In het nader 
rapport over het ontwerp van de wijzigingswet wordt hierover opgemerkt: ‘Het 
betreft hier immers niet een toestemmingsvereiste dat gekoppeld is aan het vast-
stellen van een bestemmingsplan (betreffende bepaalde bestemmingen), maar om 
beschikkingen aangaande de inhoudelijke modaliteiten, in uitzonderlijke situaties 
die zich slechts (zeer) incidenteel kunnen voordoen.’35 Er is daarom van afgezien 
om afdeling 10.2.1 van de Awb buiten toepassing te verklaren op ontheffingen.36

Wat moet worden verstaan onder ‘beschikkingen aangaande inhoudelijke modali-
teiten’ is mij niet duidelijk. Wellicht wordt hiermee bedoeld dat het verlenen van 
een ontheffing niet is gericht op de doorwerking van het betrokken bovengemeen-
telijk beleid, maar op het voorkomen van onevenredige gevolgen voor de lagere 
overheid. In zoverre voel ik wel mee met het standpunt van de minister. Dat neemt 
echter niet weg dat de rechtsverhouding die tussen de regelstellende en de lagere 
overheid in het leven wordt geroepen met een ontheffingsbevoegdheid als bedoeld 
in de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro, materieel overeenstemt met de omschrij-
ving van voorafgaand toezicht in artikel 10:32 van de Awb. Voor het nemen van 
een ruimtelijk besluit dat in strijd is met een instructieregel is nu eenmaal toestem-
ming nodig van de regelstellende overheid. Artikel 10:32 maakt geen uitzondering 
voor gevallen dat de toestemming slechts incidenteel en in uitzonderlijke gevallen 
verleend kan worden. 
Naar mijn mening is afdeling 10.2.1 van de Awb dus gewoon van toepassing op 
ontheffingsbesluiten als bedoeld in de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro.37 Dit is in 
ieder geval om twee redenen van belang. In de eerste plaats volgt uit artikel 10:27 
van de Awb dat alleen ontheffing mag worden verleend onder de voorwaarde die 
in de Wro zelf is neergelegd, dus in het geval dat de verwezenlijking van het 
ruimtelijk beleid van de lagere overheid wegens bijzondere omstandigheden on-
evenredig wordt belemmerd in verhouding tot de betrokken bovengemeentelijke 
belangen. Daarmee wordt bevestigd dat in de provinciale verordening of de amvb 
geen aanvullende voorwaarden mogen worden gesteld aan het verlenen van ont-
heffing. In de tweede plaats is de lex silentio positivo van toepassing verklaard op 
toestemmingsbesluiten als bedoeld in artikel 10:32 van de Awb. Dat betekent dat 
als niet binnen acht weken op de aanvraag voor ontheffing is besloten, de onthef-

35 Kamerstukken II 2010/11, 32821, nr. 4, p. 13.
36 Afd. 10.2.1 Awb is wél buiten toepassing verklaard op een verklaring van geen beden-

kingen als bedoeld in de Wabo. Zie art. 2.27 lid 1 Wabo.
37 Vgl. Groothuijse & Korsse 2011, p. 88.
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fing van rechtswege is verleend.38 Naast deze twee gevolgen moet nog worden 
gewezen op artikel 10:29, tweede lid, van de Awb. Dit artikel bepaalt dat geen 
voorschriften kunnen worden verbonden aan een toezichtsbesluit. Deze beperking 
wordt in de Wro echter omzeild doordat in de artikelen 4.1a en 4.3a uitdrukkelijk 
is bepaald dat bij het verlenen van een ontheffing wél aanvullende voorschriften 
kunnen worden gegeven.

5.4.4. Ontoelaatbaarheid van ontheffingsbevoegdheden ‘oude stijl’

Met de inwerkingtreding van de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro is vast ko-
men te staan dat de ontheffingsbevoegdheden die voorheen in groten getale in 
de provinciale verordeningen waren terug te vinden, niet langer toelaatbaar zijn. 
Deze bevoegdheden ‘oude stijl’ maakten het mogelijk om een afwijking van een 
instructieregel toe te staan in gevallen die waren voorzien en waren meegewogen 
bij het vaststellen van die regel. Dergelijke ontheffingsbevoegdheden voldoen niet 
aan de algemene beperking uit artikel 4.1a, eerste lid, van de Wro, en zijn daarom 
onverbindend.

In een uitspraak van 5 februari 2014 oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak ambts-
halve dat de betrokken provinciale ontheffingsbevoegdheid onverbindend is wegens 
strijd met artikel 4.1a, eerste lid, van de Wro: ‘Naar het oordeel van de Afdeling heeft 
artikel 3.26, vierde lid, een ruimere strekking dan ingevolge artikel 4.1a, eerste lid, 
van de Wro is toegestaan. Het college kan immers ontheffing verlenen zodra sprake 
is van “zwaarwegende argumenten die dit rechtvaardigen”, hetgeen meer mogelijk-
heden biedt dan het wettelijke criterium. Dat het bedrijf belangrijk moet zijn voor de 
lokale werkgelegenheid kan naar het oordeel van de Afdeling niet worden aangemerkt 
als een bijzondere omstandigheid, die bij het stellen van de algemene regel niet is 
voorzien. Gelet hierop is artikel 3.26, vierde lid, van de omgevingsverordening in 
strijd met artikel 4.1a, eerste lid, van de Wro. Hieruit volgt dat de ontheffingsbevoegd-
heid in artikel 3.26, vierde lid, van de omgevingsverordening onverbindend is (…).’39 

Overigens denk ik dat de naam of de vorm die gekozen wordt niet bepalend is voor 
de vraag of artikel 4.1a of 4.3a van de Wro op de toegekende bevoegdheid van toe-
passing is. De in die artikelen gebezigde term ‘ontheffing’ is naar mijn mening een 
materieel begrip. De algemene beperking aan het toekennen van ontheffingsbe-
voegdheden kan niet worden omzeild door de uitvoeringsbesluiten in kwestie niet 
aan te duiden als ‘ontheffingen’, maar bijvoorbeeld als ‘vrijstellingen’. Bepalend 
is of in die uitvoeringsbesluiten een instructieregel buiten toepassing wordt ver-
klaard op grond van een nadere afweging over de toelaatbaarheid van een concreet 
ruimtelijk besluit van de lagere overheid. Dit impliceert bovendien dat de artikelen 
4.1a en 4.3a van de Wro ook van belang kunnen zijn voor het toekennen van wij-

38 Art. 4:20b jo. art. 4:13 lid 2 Awb.
39 ABRvS 5 februari 2014, nr. 201304840/1/R4 (bestemmingsplan ‘Rolderstraat 8 

Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte’ Aa en Hunze), AB 2014, 140, m.nt. Korsse, 
r.o. 8. Vgl. ABRvS 13 augustus 2014, nr. 201301264/1/R4 (weigering	 ontheffing	
Zuid-Holland), r.o. 4.7.
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zigingsbevoegdheden en uitwerkingsbevoegdheden in instructieregels. Zoals wij 
zullen zien in de volgende paragrafen kunnen die typen bestuursbevoegdheden 
namelijk zodanig worden vormgegeven dat in essentie dezelfde sturingsmogelijk-
heid bestaat als middels een ontheffingsbevoegdheid ‘oude stijl’. Het is verdedig-
baar dat de artikelen 4.1a en 4.3a daarom in de weg staan aan de toekenning van 
dergelijke bevoegdheden.40

5.5. WIJZIGINGSBEVOEGDHEDEN

Met een wijzigingsbevoegdheid doel ik op een bevoegdheid van gedeputeerde 
staten, onderscheidenlijk de minister, om de in een instructieregel vervatte begren-
zing van de ruimtelijke beslissingsvrijheid te wijzigen. Dergelijke bevoegdheden 
zijn bijvoorbeeld opgenomen in de verordening van de provincie Noord-Brabant 
met betrekking tot de gebiedsbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). De gebiedsbegrenzing zelf is vastgelegd in de verordening. Aan bestem-
mingsplannen die betrekking hebben op een gebied binnen die begrenzing worden 
verschillende eisen gesteld, bijvoorbeeld dat zij moeten strekken tot het behoud, 
herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken 
van het desbetreffende gebied. Aan gedeputeerde staten is de bevoegdheid toege-
kend om de begrenzing van de EHS te wijzigen. Dat kunnen zij onder meer op 
verzoek van het college van burgemeester en wethouders doen onder toepassing 
van het ‘nee, tenzij’-principe.41

5.5.1. Toelaatbaarheid van wijzigingsbevoegdheden

De toekenning van een wijzigingsbevoegdheid is een vorm van delegatie. De be-
voegdheid om een instructieregel te wijzigen maakt immers onderdeel uit van de 
regelgevende bevoegdheid als zodanig. Die (deel)bevoegdheid wordt overgedra-
gen aan het college van gedeputeerde staten of de minister, zodat deze onder eigen 
verantwoordelijkheid een wijzigingsbesluit kan nemen.42 Gezien de term ‘bij of 
krachtens’ die zowel in artikel 4.1, eerste lid, als in artikel 4.3, eerste lid, van de 
Wro is terug te vinden, is delegatie van de regelgevende bevoegdheid mogelijk en 
lijkt het toekennen van een wijzigingsbevoegdheid toelaatbaar te zijn. 
Toch kan het toekennen van een wijzigingsbevoegdheid naar mijn mening pro-
blematisch zijn, omdat zo’n bevoegdheid een grote gelijkenis kan vertonen met 
een ontheffingsbevoegdheid ‘oude stijl’. In sommige gevallen zijn beide typen 
bevoegdheden inhoudelijk zelfs niet van elkaar te onderscheiden. Dit laatste komt 
duidelijk naar voren in de genoemde bevoegdheid van gedeputeerde staten van 
Noord-Brabant om de gebiedsbegrenzing van de EHS te wijzigen op verzoek van 

40 Zie echter ABRvS 30 juli 2014, nr. 201307597/1/R6 (bestemmingsplan Kempenbaan 
West 2013), r.o. 11.3, waarin de Afdeling overweegt dat art. 4.1a Wro niet van toepas-
sing is op een wijzigingsbevoegdheid.

41 Art. 5.3 lid 1 van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant.
42 Vgl. art. 10:13 Awb.
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het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders zullen 
een aanvraag indienen om ruimte te creëren voor een concreet ruimtelijk besluit 
dat het gemeentebestuur voor ogen heeft, maar waar de provinciale instructie regels 
met betrekking tot de EHS aan in de weg staan. Het wijzigingsbesluit is noodza-
kelijk om op gemeentelijk niveau de beslissingsvrijheid te creëren die benodigd 
is om de beoogde planologische regeling vast te kunnen stellen. Het besluit om 
de begrenzing van de EHS al dan niet te wijzigen, wordt vervolgens gebaseerd op 
een nadere afweging over de toelaatbaarheid van die planologische regeling. De 
sturing van de gemeentelijke besluitvorming die met deze wijzigingsbevoegdheid 
wordt bereikt, is dus identiek aan die van een ontheffingsbevoegdheid. Wat dat be-
treft is de wijzigingsbevoegdheid inwisselbaar met een verbod om behoudens een 
ontheffing ruimtelijke ontwikkelingen toe te staan binnen de gebiedsbegrenzing 
van de EHS, waarbij die ontheffing kan worden verleend onder toepassing van het 
‘nee, tenzij’-principe. 
Het is daarom goed verdedigbaar dat de algemene clausulering die ten aanzien van 
ontheffingsbevoegdheden is neergelegd in de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro 
onder omstandigheden onverkort moet worden toegepast op bevoegdheden om 
een instructieregel inhoudelijk te wijzigen. Daar zou aanleiding toe bestaan als die 
bevoegdheid niet primair is gericht op het bieden van flexibiliteit, maar is gericht 
op de sturing van de ruimtelijke besluitvorming in concrete gevallen. Anders zou 
deze wettelijke beperking eenvoudig kunnen worden omzeild door geen onthef-
fings-, maar een wijzigingsbevoegdheid toe te kennen. Ik kan me daarom niet vin-
den in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, waarin zij nadrukkelijk 
overweegt dat artikel 4.1a van de Wro niet van toepassing is op een bevoegdheid 
van gedeputeerde staten van Noord-Brabant om de begrenzing van de EHS te wij-
zigen op verzoek van het college van burgemeester en wethouders:

‘Met betrekking tot het betoog dat niet is voldaan aan artikel 4.1a van de Wro over-
weegt de Afdeling dat artikel 4.1a van de Wro betrekking heeft op het toekennen 
van een ontheffingsbevoegdheid. Het besluit van het college van gedeputeerde staten 
van Noord-Brabant van 10 juni 2013 ziet op het wijzigen van de Verordening ruimte 
2012. Naar het oordeel van de Afdeling is artikel 4.1a van de Wro derhalve hier niet 
van toepassing.’43

Om de toelaatbaarheid van wijzigingsbevoegdheden in meer algemene zin te be-
twisten, zou nog gewezen kunnen worden op de Aanwijzingen voor de regelge-
ving. In aanwijzing 34 wordt voorgeschreven dat in een hogere regeling niet wordt 
toegestaan dat deze bij lagere regeling wordt gewijzigd. In de bijbehorende toe-
lichting wordt daarvoor het argument gegeven dat dit leidt tot onoverzichtelijke 
regelgeving. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft hier uit afgeleid 
dat in nationale instructieregels geen wijzigingsbevoegdheden kunnen worden 

43 ABRvS 30 juli 2014, nr. 201307597/1/R6 (bestemmingsplan Kempenbaan West 
2013), r.o. 11.3.
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toegekend.44 Het risico dat wijzigingsbevoegdheden kunnen leiden tot onoverzich-
telijke regelgeving neemt echter niet weg dat dergelijke bevoegdheden strikt geno-
men staatsrechtelijk geoorloofd zijn.45 Bovendien hebben de Aanwijzingen voor 
de regelgeving geen betrekking op provinciale verordeningen. De Aanwijzingen 
voor de regelgeving sluiten de toekenning van wijzigingsbevoegdheden naar mijn 
mening dus niet uit, zeker niet in provinciale instructieregels.

5.5.2. Toekenning van wijzigingsbevoegdheden

Om een wijzigingsbevoegdheid toe te kennen moet uitdrukkelijk worden bepaald 
dat de regelgevende bevoegdheid wordt overgedragen aan gedeputeerde staten 
of de minister. Gebeurt dit niet, dan moet worden aangenomen dat uitsluitend 
provinciale staten, dan wel de regering bevoegd zijn om de desbetreffende regel 
te wijzigen. Dit kan worden afgeleid uit een uitspraak van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak, waarin een ontheffingsbesluit van gedeputeerde staten aan de orde 
is. De verordening bepaalt dat ontheffing kan worden verleend van het verbod 
om te voorzien in verstedelijking binnen het landelijk gebied, mits de beoogde 
verstedelijking naar aard en omvang niet door herstructurering of intensivering 
van bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd en alternatieven ontbreken. 
Op deze voorwaarde wordt echter een uitzondering gemaakt. Gedeputeerde staten 
kunnen ook ontheffing verlenen zonder aan de eis te voldoen, ‘indien de opper-
vlakte aan nieuwe verstedelijking wordt gecompenseerd door het schrappen van 
een voor een bebouwing geschikte locatie elders binnen en aan de rand van het 
stedelijk gebied’. Gedeputeerde staten hebben de ontheffing verleend en daarbij 
gebruikgemaakt van deze uitzonderingsgrond door een voor een bebouwing ge-
schikte locatie te schrappen. De Afdeling overweegt:

‘Naar het oordeel van de Afdeling maakt dit schrappen ten onrechte deel uit van de 
door het college van gedeputeerde staten verleende ontheffing. Uit de PRV volgt niet 
dat het college van gedeputeerde staten bevoegd is tot het aanpassen van de kaarten. 
Anders dan het college van gedeputeerde staten ter zitting heeft betoogd, kan deze 
bevoegdheid niet in de tekst van artikel 4.1, vijfde lid, onder d, van de PRV worden 
gelezen. Bij gebreke van een dergelijke bevoegdheidstoedeling moet er naar het oor-
deel van de Afdeling van worden uitgegaan dat uitsluitend provinciale staten daartoe 
bevoegd zijn. Hieruit volgt dat het college van gedeputeerde staten niet mocht aan-
nemen dat op rechtsgeldige wijze aan de voorwaarde dat een voor een bebouwing 

44 Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, nr. 16697, p. 169. De Afdeling advisering ver-
wijst hierbij overigens naar aanwijzing 223. Dat lijkt niet helemaal juist, omdat die 
aanwijzing gezien de bijbehorende toelichting betrekking heeft op de omgekeerde 
situatie waarin een amvb wordt gewijzigd middels een wijzigingswet (een hogere 
regeling dus).

45 Zo kan althans worden afgeleid uit de toelichting bij aanwijzing 33a, waar de toelich-
ting bij aanwijzing 34 naar verwijst. Ook kan worden gewezen op het derde lid van 
aanwijzing 34, waaruit volgt dat ook de aanwijzingen voor de regelgeving de deur 
voor wijzigingsbevoegdheden op een kier houden.
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geschikte locatie elders binnen en aan de rand van het stedelijk gebied is geschrapt, 
was voldaan.’46

5.6. UITWERKINGSBEVOEGDHEDEN

Met een uitwerkingsbevoegdheid doel ik op een mogelijkheid of een verplichting 
van gedeputeerde staten of de minister om nadere regels te stellen en daarmee het 
voorschrift uit een interbestuurlijke regel uit te werken. Een voorbeeld daarvan is 
de bevoegdheid van gedeputeerde staten om geografische gebieden aan te wijzen 
waarop de instructieregel van toepassing is, zoals de begrenzing van het stedelijk 
gebied.

5.6.1. Toelaatbaarheid van uitwerkingsbevoegdheden

Het toekennen van een uitwerkingsbevoegdheid is een vorm van delegatie, waar-
bij de regelgevende bevoegdheid wordt overgedragen aan gedeputeerde staten of 
de minister. Het toekennen van zo’n bevoegdheid behoort in beginsel dan ook tot 
de mogelijkheden van het eerste lid van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro. Maar 
ook uitwerkingsbevoegdheden kunnen op gespannen voet komen te staan met de 
algemene clausulering uit de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro.

Stel dat in een instructieregel een verbod is neergelegd om in een bestemmingsplan te 
voorzien in nieuwe woningen buiten bestaand stedelijk gebied, met uitzondering van 
de gebieden die zijn aangewezen als zoekgebied voor nieuwe woningbouw. Daarbij 
is aan gedeputeerde staten de bevoegdheid toegekend om op aanvraag van het college 
van burgemeester en wethouders een zoekgebied aan te wijzen als aan nadere voor-
waarden is voldaan, bijvoorbeeld dat is gewaarborgd dat elders x m2 stalruimte zal 
worden gesloopt. Dit is in essentie hetzelfde als een bevoegdheid van gedeputeerde 
staten om ontheffing van het verbod te verlenen mits aan de nadere voorwaarden is 
voldaan.

Ik denk daarom dat de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro in de weg kunnen staan 
aan het toekennen van een uitwerkingsbevoegdheid. Het gaat dan om uitwerkings-
bevoegdheden waarmee materieel dezelfde sturing kan worden bereikt als met een 
ontheffingsbevoegdheid ‘oude stijl’.

5.6.2. Toelaatbaarheid van getrapte instructieregels

Een bijzondere vorm van een uitwerkingsbevoegdheid is een ‘getrapte’ instruc-
tieregel. In zo’n regel draagt de regering provinciale staten op om de regel uit 
te werken. Een voorbeeld van een getrapte regel is de in het Barro neergelegde 
verplichting van provinciale staten om de wezenlijke kenmerken en waarden aan 

46 ABRvS 19 juni 2013, nr. 201204983/1/R2 (bestemmingsplan ‘Supermarktlocatie 
hoek Lijnbaan-J.J. Vierbergenweg’ Oudewater), TBR 2013, 114, m.nt. De Vries, r.o. 6.
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te wijzen van de gebieden die behoren tot de EHS.47 In het ontwerp van het Barro 
kwam de figuur van de getrapte instructieregel veelvuldig voor. In haar advies naar 
aanleiding van het ontwerp uitte de Afdeling advisering van de Raad van State 
echter felle kritiek op de desbetreffende bepalingen. Volgens haar bood artikel 4.3, 
eerste lid, van de Wro daar geen grondslag voor.48 Het artikel is daarop gewijzigd 
en bepaalt sinds 1 oktober 2012 dat getrapte instructieregels in de amvb kunnen 
worden opgenomen.49 
Ik denk dat de algemene delegatiemogelijkheid die bij de regelgevende bevoegd-
heid wordt geboden op zichzelf inderdaad onvoldoende grondslag biedt voor het 
vaststellen van getrapte instructieregels. De reden daarvoor is dat het stellen van 
dergelijke regels niet alleen een vorm van delegatie is, maar ook moet worden 
aangemerkt als medebewind. Van het provincie- of het gemeentebestuur wordt 
immers een regeling gevorderd, waarin de getrapte regel moet worden uitgewerkt. 
En het vorderen van medebewind is ingevolge artikel 124, tweede lid, van de 
Grondwet enkel mogelijk voor zover daarvoor een bevoegdheid wordt geboden 
in de wet in formele zin; een bevoegdheid die tot 1 oktober 2012 in de Wro ont-
brak. Dat gebrek werd enigszins gecamoufleerd door het feit dat artikel 4.3, eerste 
lid, van de Wro de regering wel degelijk een mogelijkheid bood om ruimtelijke 
besluitvorming te vorderen van het provinciebestuur. Maar die mogelijkheid be-
perkte zich tot inpassingsplannen en provinciale omgevingsvergunningen voor 
planologisch strijdig gebruik. De bevoegdheid om het stellen van (nadere) instruc-
tieregels te vorderen, werd niet genoemd.50

Nu zou hier tegenin kunnen worden gebracht dat artikel 4.3, eerste lid, van de Wro 
volstaat met het bieden van een mogelijkheid voor delegatie en zich niet uitspreekt 
over degene aan wie de regelgevende bevoegdheid gedelegeerd kan worden. De 
delegatiemogelijkheid uit het eerste lid van artikel 4.3 van de Wro, zo wordt 
dan betoogd, omvat daarmee niet alleen de mogelijkheid om de regelgevende 

47 Art. 2.10.3 lid 1 Barro.
48 Advies W08.09.0558/IV, Stcrt. 2011, nr. 16697, p. 161-162.
49 En wel middels de derde volzin: ‘Bij de maatregel kan voorts worden bepaald onder 

welke voorwaarden en omstandigheden bij provinciale verordening van de krachtens 
dit lid gestelde regels ontheffing kan worden verleend, die regels in die verordening 
worden uitgewerkt of in die verordening aanvullende regels worden gesteld.’

50 Een interessante vraag is nog of art. 4.1 lid 4 Wro wél een grondslag biedt voor het 
vorderen van nadere instructieregels. Daarin is bepaald dat bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld omtrent de inhoud van de pro-
vinciale verordening als bedoeld in art. 4.1 lid 1 Wro. De grondslag voor de figuur van 
de getrapte instructieregel werd blijkens Kamerstukken I 2007/08, 30938, nr. F, p. 1 in 
eerste instantie inderdaad in dit artikel gezocht. Daarbij moet echter worden bedacht 
dat in zo’n geval niet langer sprake is van delegatie van de regelgevende bevoegdheid 
uit art. 4.3 lid 1 Wro, gericht op de bescherming van nationale belangen, maar van het 
vorderen van het stellen van instructieregels op grond van art. 4.1 lid 1 Wro, gericht 
op de bescherming van provinciale belangen. Van Buuren e.a. 2008, p. 28 betogen dan 
ook dat het vorderen van de uitwerking van nationale regels op grond van art. 4.1 lid 4 
Wro niet zuiver is. Hoe dit ook zij, uit de toelichting bij het ontwerp-Barro blijkt dat 
de regering bij nader inzien art. 4.3 lid 1 Wro als grondslag had gekozen.
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 bevoegdheid toe te kennen aan de minister, maar ook aan provinciale staten. Op 
die manier kan medebewind worden gevorderd van het provinciebestuur. De 
woorden ‘bij of krachtens’ worden dan niet alleen gezien als de grondslag voor 
delegatie, maar tevens als de uitdrukkelijke grondslag voor het vorderen van me-
debewind die de Grondwet vereist.
Ik betwijfel of dit argument staatsrechtelijk houdbaar is. De delegatiegrondslag 
die wordt geboden met de woorden ‘bij of krachtens’ is mijns inziens te algemeen 
om het vorderen van medebewind te kunnen rechtvaardigen. De mogelijkheid om 
medebewind te vorderen is een ingrijpende bevoegdheid waarvoor de Grondwet 
een uitdrukkelijke grondslag vereist. Die grondslag kan alleen in het leven worden 
geroepen door de formele wetgever. Dat verdraagt zich slecht met de gedachte dat 
een bestuursorgaan een bevoegdheid om medebewind te vorderen kan lezen in de 
term ‘bij of krachtens’. Als de Wro-wetgever de figuur van de getrapte amvb in-
derdaad reeds bij de totstandkoming van de wet heeft voorzien, dan had het op zijn 
weg gelegen om die figuur eenduidig in de wet te verankeren. De uitdrukkelijke 
formeelwettelijke grondslag die sinds 1 oktober 2012 in de Wro is terug te vinden, 
is naar mijn mening dus onmisbaar voor het stellen van getrapte instructieregels.

De vraag doet zich nog voor of aan gedeputeerde staten de bevoegdheid kan wor-
den toegekend om ontheffing te verlenen van de nadere regels waarin de getrapte 
instructieregel is uitgewerkt. Artikel 4.1a van de Wro biedt daar geen grondslag 
voor, omdat daarin slechts de optie wordt geopend om een bevoegdheid toe te 
kennen om ontheffing te verlenen van instructieregels als bedoeld in artikel 4.1, 
eerste lid, van de Wro. Met een getrapte instructieregel wordt echter de natio-
nale regelgevende bevoegdheid gedelegeerd, en de nadere, door provinciale staten 
vastgestelde regels zijn dus instructieregels als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, 
van de Wro. De grondslag kan evenmin worden gevonden in artikel 4.3a van de 
Wro, omdat de bevoegdheid op grond daarvan alleen kan worden toegekend aan 
de minister. Voor de toekenning van een ontheffingsbevoegdheid met betrekking 
tot de provinciale regels die krachtens een getrapte instructieregel zijn vastgesteld, 
is een aanvullende grondslag nodig.
Tegen het licht van deze problematiek is de volgende zinsnede uit artikel 4.3, eer-
ste lid, van de Wro relevant:

‘Bij de maatregel kan voorts worden bepaald onder welke voorwaarden en omstan-
digheden bij provinciale verordening van de krachtens dit lid gestelde regels onthef-
fing kan worden verleend (...).’

Deze zinsnede is ingevoegd middels de Spoedwet Wro en maakt onderdeel uit van 
de grondslag voor het stellen van getrapte instructieregels.51 Het ligt daarom voor 
de hand om aan te nemen dat hiermee is beoogd de aanvullende grondslag te bie-
den voor het toekennen van een provinciale ontheffingsbevoegdheid met betrek-

51 Wet van 21 juni 2012 tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en enige andere 
wetten (voorzien in een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de 
mogelijkheid tot afwijking van algemene regels), Stb. 2012, 306.
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king tot de uitwerking van getrapte instructieregels.52 In dat geval is de strekking 
van deze bepaling echter merkwaardig. De ontheffing van de regels die krachtens 
de getrapte instructieregel zijn vastgesteld kan namelijk niet worden verleend door 
gedeputeerde staten, maar uitsluitend door provinciale staten bij een verordening. 
Bovendien lijkt de grondslag te worden geboden om specifieke voorwaarden en 
omstandigheden te formuleren waaronder ontheffing kan worden verleend, terwijl 
de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro dat nu juist beogen te voorkomen. Vooralsnog 
is in het Barro overigens geen gebruikgemaakt van deze mogelijkheid om een 
ontheffingsbevoegdheid toe te kennen.

5.7.  PROCEDURE EN RECHTSBESCHERMING TEGEN 
UITVOERINGSBESLUITEN

Tegen een uitvoeringsbesluit dat wordt genomen op grond van een instructieregel 
kan rechtsbescherming openstaan. Dat heeft dan weer gevolgen voor de procedure 
die bij het vaststellen van zo’n besluit moet worden gevolgd, bijvoorbeeld omdat 
de gelegenheid moet worden geboden om daartegen bezwaar aan te tekenen. 
De inhoud van de procedure en van de rechtsbescherming is vooral problematisch 
in verband met uitvoeringsbesluiten waarmee specifieke ruimte wordt geboden 
voor het nemen van een planologisch besluit met een bepaalde inhoud door een 
lager bestuursorgaan. In dat geval moeten beide worden ‘ingevoegd’ in de ruim-
telijke besluitvorming die plaatsvindt op het lagere overheidsniveau. De vraag is 
dan hoe dit moet gebeuren. Met gebruikmaking van de jurisprudentie die is gewe-
zen ten aanzien van de ontheffingsbevoegdheden ‘oude stijl’ sta ik in de volgende 
paragrafen bij deze vraag stil. Daarbij besteed ik ook aandacht aan de regeling van 
de procedure en de rechtsbescherming ten aanzien van ontheffingsbesluiten als 
bedoeld in de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro.

5.7.1.  Belanghebbenden bij uitvoeringsbesluiten

Een belangrijke vraag omtrent de voorbereiding van en de rechtsbescherming te-
gen uitvoeringsbesluiten is of private grondgebruikers ook kunnen worden aan-
gemerkt als belanghebbenden bij zo’n besluit. Voor het antwoord op die vraag is 
doorslaggevend of bij dergelijke besluiten een eigen of rechtstreeks belang van 
de grondgebruiker betrokken is.53 Daarover is twijfel mogelijk, omdat een uitvoe-
ringsbesluit op zichzelf geen wijziging aanbrengt in de rechten en de plichten die 
hij ontleent aan het geldende planologisch regime, maar enkel bepalend is voor de 

52 In de parlementaire stukken wordt de zinsnede nergens uitdrukkelijk toegelicht.
53 Hierover is mij geen jurisprudentie bekend. Dat heeft er mee te maken dat de Afdeling 

met het oog op een doelmatige rechtsgang van meet af aan heeft geoordeeld dat gecon-
centreerde rechtsbescherming openstond tegen een ontheffing ‘oude stijl’ en het ruim-
telijk besluit waarop die ontheffing betrekking had, waardoor de kwestie nooit op de 
voorgrond is getreden. Zie bijvoorbeeld ABRvS 1 februari 2012, nr. 201105434/1/A1 
(projectbesluit Oldambt), AB 2012, 66, m.nt. Korsse, r.o. 2.4.1. Inmiddels is die gecon-
centreerde rechtsbescherming ook verankerd in de wet. Zie daarover par. 5.7.5.
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omvang van de beslissingsvrijheid waarover het lagere bestuursorgaan beschikt 
bij het vaststellen van een planologische regeling. Het besluit roept dus pas juri-
disch bindende gevolgen voor de grondgebruiker in het leven op het moment dat 
op het lagere overheidsniveau een ruimtelijk besluit is genomen waarin dat besluit 
wordt nageleefd.54 

In een uitspraak van 28 april 2011 oordeelt de Rechtbank Groningen dat een grond-
gebruiker geen belanghebbende is bij een uitvoeringsbesluit waarin het college van 
gedeputeerde staten de grenzen van het buitengebied van de gemeenten in de provin-
cie Groningen heeft vastgesteld. De rechtbank overweegt: ‘De wijziging door het be-
streden besluit van de juridische positie van de gemeenteraden en van de colleges van 
burgemeester en wethouders brengt echter niet met zich mee dat eisers als belangheb-
benden kunnen worden aangemerkt. De normen van titel 4.3 Omgevingsverordening 
gelden voor nieuwe besluitvorming inzake bestemmingsplannen, inclusief wijzigin-
gen daarvan. Deze normen hebben niet tot gevolg dat de rechten, bevoegdheden en 
plichten die particulieren ingevolge de geldende bestemmingsplannen hebben, gewij-
zigd worden. Daartoe is nadere besluitvorming van de betrokken gemeenteraden en/
of colleges van burgemeester en wethouders nodig. Om die reden kunnen eisers niet 
als direct belanghebbenden, in de zin van artikel 1:2 Awb, bij het bestreden besluit 
worden aangemerkt.’55 

Als inderdaad wordt aangenomen dat een grondgebruiker geen belanghebbende 
kan zijn bij een uitvoeringsbesluit op grond van een instructieregel, dan kan een 
door hem ingediend verzoek om zo’n besluit vast te stellen niet worden aange-
merkt als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb. Evenmin 
kan hij dan bezwaar en beroep aantekenen tegen een uitvoeringsbesluit.56 Dat be-
tekent echter niet dat de grondgebruiker met lege handen staat als hij tegen een 
dergelijk besluit wil opkomen. Hij kan zijn bezwaren namelijk naar voren brengen 
in de procedure tegen het ruimtelijk besluit van de lagere overheid waarin gevolg 
wordt gegeven aan het uitvoeringsbesluit. Een vergelijkbare mogelijkheid bestaat 
als de lagere overheid weigert een verzoek in te dienen om een uitvoeringsbesluit 
vast te stellen dat de weg vrij maakt voor een door de grondgebruiker beoogde 
planologische regeling. Het verzoek van de grondgebruiker om het door hem 
gewenste ruimtelijk besluit te nemen, moet dan immers worden afgewezen. Die 

54 Onder de oude WRO werd aangenomen dat een beslissing van GS om af te wijken van 
het streekplan geen zelfstandig rechtsgevolg in het leven riep, en dat daarom slechts 
sprake was van een voorbereidingsbeslissing. Het rechtsgevolg was gelegen in het 
besluit ten behoeve waarvan de afwijkingsbeslissing genomen werd. In de regel was 
dat het goedkeuringsbesluit of de verklaring van geen bezwaar. Hierover Van Buuren 
e.a. 2006, p. 338. Van Buuren e.a. 2010, p. 362-363 betogen dat het belang van de 
grondgebruiker bij een afwijkingsbesluit op grond van een instructieregel gelegen 
kan zijn in het feit dat middels dat besluit de weg vrij wordt gemaakt voor het lagere 
bestuursorgaan om een voor hem positief besluit te nemen.

55 Rb. Groningen 28 april 2011, LJN BQ9087 (begrenzing buitengebied Groningen), 
r.o. 3.2.

56 Art. 8:1 Awb.
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 afwijzing is appellabel. In de daarop volgende procedure kan ook de weigering om 
een uitvoeringsbesluit aan te vragen door de rechter getoetst worden.

In een uitspraak van 1 mei 2013 wordt met succes aangevoerd dat het college van 
burgemeester en wethouders ten onrechte geen ontheffing heeft aangevraagd van een 
provinciale instructieregel. Het college heeft geweigerd een projectbesluit (thans: een 
omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan) vast te stellen om 
de bouw van een dubbel bewoonde stolpboerderij mogelijk te maken. In de verorde-
ning is namelijk bepaald dat niet mag worden voorzien in nieuwe woningbouw in het 
landelijk gebied. De aanvrager wijst er echter op dat het college hem heeft verzocht 
om bedrijfsverplaatsing en dat hij op basis van gedane toezeggingen een begin met die 
verplaatsing heeft gemaakt. De Afdeling overweegt: ‘Het college heeft hierin, mede 
gelet op het bezwaar van [appellant] dat aanleiding bestond om van het provinciale 
beleid af te wijken, ten onrechte geen aanleiding gezien om na te gaan of het college 
van gedeputeerde staten van Noord-Holland bereid was onder deze omstandigheden 
ontheffing te verlenen van artikel 13 van de verordening. Hierbij is van belang dat het 
college in het besluit van 23 augustus 2012 niet heeft gesteld dat een zodanig verzoek 
bij voorbaat kansloos was.’57

Als een grondgebruiker geen belanghebbende is bij een uitvoeringsbesluit, dan 
ontstaat voor hem als het ware vanzelf een systeem van geconcentreerde rechtsbe-
scherming tegen dat besluit en het ruimtelijk besluit waarop het betrekking heeft. 
Een belangrijk voordeel daarvan is dat alle inhoudelijke bezwaren die de grond-
gebruiker heeft tegen het geheel van de planologische besluitvorming dan in één 
keer kunnen worden afgekaart. Een dergelijke rechtsgang is veel doelmatiger dan 
de situatie waarin de grondgebruiker twee aparte beroepsprocedures moet volgen, 
namelijk één tegen het uitvoeringsbesluit en één tegen het ruimtelijk besluit dat 
daaruit voortvloeit.

5.7.2. Aanvraag van een uitvoeringsbesluit

Als een uitvoeringsbesluit is vereist om op een lager overheidsniveau een ruimte-
lijk besluit met een bepaalde inhoud te kunnen nemen, dan zal dat uitvoeringsbe-
sluit in veel gevallen bij het hogere bestuursorgaan worden aangevraagd. Een der-
gelijke aanvraag kan in ieder geval worden ingediend door het bestuursorgaan dat 
het ruimtelijk besluit wil nemen. Is dat de gemeenteraad, dan kan de aanvraag ook 
worden gedaan door het college van burgemeester en wethouders omdat het col-
lege op grond van artikel 160, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet 
bevoegd is beslissingen van de raad voor te bereiden.58 Of een grondgebruiker 
ook een uitvoeringsbesluit kan aanvragen, is afhankelijk van de vraag of hij moet 

57 ABRvS 1 mei 2013, nr. 201206597/1/A1 (weigering projectbesluit Hollands Kroon), 
r.o. 8.

58 Zie m.b.t. een aanvraag om ontheffing ‘oude stijl’ bijvoorbeeld ABRvS 6 juni 2012, 
nr. 201110671/1/R1 (bestemmingsplan ‘Westerdel’ Langedijk), AB 2012, 216, m.nt. 
Groothuijse & Korsse; BR 2012, 117, m.nt. Bosma, r.o. 2.7.
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 worden aangemerkt als een belanghebbende.59 De Wro bepaalt uitdrukkelijk dat 
een ontheffing als bedoeld in de artikelen 4.1a en 4.3a alleen kan worden aange-
vraagd door het college van burgemeester en wethouders of door gedeputeerde 
staten.

5.7.3.  Bezwaren tegen een ontwerp-uitvoeringsbesluit

Het is aan de regelgevende overheid om te bepalen of een voor beroep vatbaar 
uitvoeringsbesluit wordt voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure of 
dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Awb 
wordt toegepast. Als zij daarover niets bepaalt, dan moet het primaire besluit wor-
den bekendgemaakt en dient aan belanghebbenden vervolgens de mogelijkheid te 
worden geboden om daartegen bezwaar te maken. Dat laatste is mogelijkerwijs 
deels anders als er geconcentreerde rechtsbescherming openstaat tegen het ruimte-
lijk besluit en een uitvoeringsbesluit dat daarop betrekking heeft. Voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro heeft de Afdeling 
namelijk overwogen dat het feit dat het beroep tegen het besluit tot het verlenen 
van een ontheffing is geïncorporeerd in de beroepsprocedure over het bestem-
mingsplan, in de weg staat aan de mogelijkheid om tegen het ontheffingsbesluit 
eerst bezwaar te maken.60 Tegen een besluit waarbij geweigerd werd ontheffing te 
verlenen, moest weer wél bezwaar kunnen worden gemaakt. Tegen zo’n besluit 
stond namelijk zelfstandige rechtsbescherming open, omdat het niet in de rede lag 
om te verwachten dat een gemeenteraad die werd geconfronteerd met een gewei-
gerde ontheffing alsnog een bestemmingsplan vaststelt dat voorziet in de door hem 
beoogde ontwikkeling.61

Wat betreft een uitvoeringsbesluit dat moet worden aangemerkt als een ontheffing 
als bedoeld in artikel 4.1a of 4.3a van de Wro, bepaalt de wet inmiddels dat daar-
tegen altijd rechtstreeks beroep kan worden ingesteld. Tegen dergelijke besluiten 
hoeft geen bezwaar te worden gemaakt, dus ook niet als de ontheffing geweigerd 
wordt.62

5.7.4. Terinzagelegging met het ontwerpbesluit van de lagere overheid

Een uitvoeringsbesluit dat een vereiste vormt voor het nemen van een specifiek 
ruimtelijk besluit door een lager bestuursorgaan, moet ingevolge artikel 3:11 van 
de Awb in beginsel met het ontwerp van dat ruimtelijk besluit ter inzage worden 
gelegd. Het uitvoeringsbesluit is dan nodig om de inhoud van het ontwerpbesluit 
te kunnen beoordelen. Zonder het uitvoeringsbesluit kleeft aan het besluit van 

59 Zie art. 1:3 lid 3 Awb.
60 ABRvS 6 juni 2012, nr. 201110671/1/R1 (bestemmingsplan ‘Westerdel’ Langedijk), 

AB 2012, 216, m.nt. Groothuijse & Korsse; BR 2012, 117, m.nt. Bosma, r.o. 2.3.2.
61 ABRvS 13 juni 2012, nr. 201108650/1/R1 (reactieve aanwijzing Anna Paulowna), 

AB 2012, 217, m.nt. Groothuijse & Korsse; BR 2012, 130, m.nt. Breeman & Bäcker, 
r.o. 2.3.1.

62 Zie bijlage 1 Awb.
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de lagere overheid een inhoudelijk gebrek, omdat het in strijd is met een hogere 
instructieregel.63 Het is echter niet uitgesloten dat de lagere overheid het ontwerp-
besluit ter inzage wil leggen op een tijdstip dat het uitvoeringsbesluit nog niet ge-
nomen is. Uitstel van de terinzagelegging is in zo’n geval niet nodig.64 In dat geval 
zal uit de terinzagelegging wél moeten blijken dat het uitvoeringsbesluit benodigd 
is, zodat in de tegen het ontwerp gerichte zienswijzen ook naar voren kan worden 
gebracht waarom dat uitvoeringsbesluit niet genomen zou mogen worden.65 Als 
het uitvoeringsbesluit vervolgens pas genomen wordt nadat de termijn waarbinnen 
zienswijzen kunnen worden ingediend over het ontwerpbesluit verstreken is, dan 
moeten belanghebbenden alsnog in gelegenheid worden gesteld om bedenkingen 
kenbaar te maken tegen het gebruik van het uitvoeringsbesluit door de lagere over-
heid.66

5.7.5.  Beroep tegen uitvoeringsbesluiten

Tegen uitvoeringsbesluiten staat in de systematiek van de Awb beroep open, ten-
zij het uitvoeringsbesluit moet worden aangemerkt als een algemeen verbindend 
voorschrift. Dit betekent dat geen beroep mogelijk is tegen een wijzigingsbesluit. 
Een besluit van gedeputeerde staten om een instructieregel te wijzigen is een 
besluit om een verordening op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Wro te 
wijzigen en moet dus zelf ook worden aangemerkt als een algemeen verbindend 
voorschrift. Tegen het wijzigingsbesluit staat daarom ingevolge artikel 8:3, eerste 
lid, aanhef en onder a, van de Awb geen beroep open bij de bestuursrechter. De 
wijziging kan wel door middel van een exceptieve toetsing aan de orde worden 
gesteld. Dat heeft de Afdeling bestuursrecht in haar jurisprudentie bepaald:

‘De EHS is aangeduid op een kaart die als bijlage van de verordening fase 1 deel 
uitmaakt van die verordening. De wijziging van de begrenzing van de EHS is dus een 

63 Zie bijvoorbeeld ABRvS 26 juni 2013, nr. 201207945/1/R2 (bestemmingsplan 
‘Dorado Beach’ Olburgen), waarin het aan de orde zijnde ontheffingsbesluit vernie-
tigd wordt, waardoor het bestemmingsplan dat op dat besluit is gebaseerd hetzelfde 
lot beschoren is. Interessant is ook ABRvS 1 mei 2013, nr. 201204401/1/R3 (bestem-
mingsplan ‘Recreatieoord De Laarse Heide’ Zundert), waarin het bestemmingsplan 
vernietigd wordt omdat de benodigde ontheffing ten tijde van de vaststelling van dat 
plan nog niet was aangevraagd, maar waarbij de Afdeling de rechtsgevolgen van het 
plan met toepassing van art. 8:72 lid 3 Awb in stand laat omdat die ontheffing ten tijde 
van de uitspraak inmiddels was verleend. In beide gevallen betrof het overigens wel 
een ontheffingsbevoegdheid ‘oude stijl’.

64 In ABRvS 6 juni 2012, nr. 201110671/1/R1 (bestemmingsplan ‘Westerdel’ Langedijk), 
AB 2012, 216, m.nt. Groothuijse & Korsse; BR 2012, 117, m.nt. Bosma, r.o. 2.3.5 
overweegt de Afdeling dat uit de Wro noch enige andere wettelijke bepaling volgt dat 
de terinzagelegging van het ontwerpbesluit in zo’n geval moet worden uitgesteld.

65 Vgl. m.b.t. een ontheffing ‘oude stijl’ ABRvS 9 mei 2012, nr. 201111529/1/R2 
(bestem	mingsplan	‘Maaslandse	Dam’	Midden-Delfland), r.o. 2.2.4.

66 Vgl. m.b.t. een ontheffing ‘oude stijl’ ABRvS 13 maart 2013, nrs. 201204241/1/R4 en 
201204428/1/R4 (bestemmingsplan ‘De Steupel’ Bodegraven-Reeuwijk), r.o. 5.2.
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wijziging van de bijlage en daarmee van de verordening. Dit betekent dat het besluit 
tot wijziging van de EHS in dit geval een besluit inhoudende een algemeen verbin-
dend voorschrift is. Ingevolge artikel 8:2, aanhef en onder a, van de Algemene wet 
bestuursrecht [thans: artikel 8:3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb – DK] kan 
geen beroep worden ingesteld tegen een besluit, inhoudende een algemeen verbin-
dend voorschrift. Dit betekent echter niet dat het besluit tot aanpassing van de EHS in 
het geheel niet kan worden getoetst. Artikel 8:2, aanhef en onder a, [thans: artikel 8:3, 
eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb – DK] staat niet in de weg aan de mogelijk-
heid van exceptieve toetsing.’67

Gezien de algemene formulering van deze overweging mag worden aangenomen 
dat deze ook van toepassing is op wijzigingsbesluiten op nationaal niveau.
Ook nadere regels die worden vastgesteld op grond van een uitwerkingsbevoegd-
heid zijn in beginsel algemeen verbindende voorschriften waartegen ingevolge ar-
tikel 8:3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb geen rechtsbescherming open-
staat. Het kan echter zo zijn dat de nadere regel zelf geen rechtsnorm bevat, maar 
slechts bepalend is voor het toepassingsbereik van de uit te werken instructieregel, 
bijvoorbeeld naar plaats of object. Zo’n nadere regel is dan geen algemeen verbin-
dend voorschrift (de regel bevat immers geen zelfstandige normstelling), maar een 
concretiserend besluit van algemene strekking. Tegen concretiserende besluiten 
van algemene strekking staat wél rechtsbescherming open.68 

Hiervan kan een voorbeeld worden gevonden in een uitspraak van 20 juni 2012.69 
Daarin is een besluit aan de orde waarbij gedeputeerde staten de begrenzing van 
het buitengebied van de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal hebben vastgesteld. 
Dat besluit is genomen krachtens artikel 4.20 van de Omgevingsverordening van de 
provincie Groningen, waarin het college wordt opgedragen om die begrenzing per 
gemeente vast te stellen met inachtneming van enkele specifiek genoemde uitgangs-
punten. Het beroep van de gemeenten tegen het uitvoeringsbesluit van gedeputeerde 
staten is ontvankelijk en de inhoudelijke bezwaren tegen dat besluit worden door de 
Afdeling behandeld.

Vanwege de beroepsmogelijkheid is het onderscheid tussen concretiserende be-
sluiten van algemene strekking en overige uitwerkingsbesluiten van groot belang 
voor partijen die belanghebbende zijn bij het desbetreffende uitwerkingsbesluit. 
Dat besluit wordt namelijk onherroepelijk nadat daar rechtsbescherming tegen 
heeft opengestaan. In een latere procedure kunnen zij de juistheid van het uit-
werkingsbesluit daarom niet alsnog aan de orde stellen. Als een belanghebbende 
bezwaren heeft tegen een uitwerkingsbesluit dat moet worden aangemerkt als een 

67 ABRvS 31 augustus 2011, nr. 201012686/1/R3 (bestemmingsplan ‘Providentia’ Heeze-
Leende), r.o. 2.3.4. Zie ook ABRvS 18 juli 2012, nr. 201103110/1/R3, r.o. 2.12.4 en 
voor een voorbeeld van exceptieve toetsing ABRvS 13 maart 2013, nr. 201208110/1/R3 
(bestemmingsplan ‘Randweg Zundert’), r.o. 29.3.

68 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 240; Schlössels & Zijlstra 2010, p. 281.
69 ABRvS 20 juni 2012, nr. 201109032/1/A1 (begrenzing buitengebied Vlagtwedde en 

Stadskanaal).
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concretiserend besluit van algemene strekking, dan zal hij die dus in een beroep 
tegen dat uitwerkingsbesluit naar voren moeten brengen:

‘Bij het besluit begrenzing buitengebied was het gemeentebestuur van Winsum be-
langhebbende. Anders dan de colleges van burgemeester en wethouders van de ge-
meenten Vlagtwedde en Stadskanaal, heeft het gemeentebestuur van Winsum geen 
rechtsmiddelen tegen het besluit begrenzing buitengebied aangewend. Als het de in-
houd van dat besluit in rechte aan de orde had willen stellen, had het op zijn weg 
gelegen daartegen destijds rechtsmiddelen aan te wenden. Het besluit is inmiddels on-
herroepelijk. Onder deze omstandigheden kan de juistheid van het besluit begrenzing 
buitengebied in deze procedure niet alsnog ter discussie worden gesteld.’70

Anders dan tegen wijzigingsbesluiten kan onder omstandigheden dus wel beroep 
openstaan tegen uitwerkingsbesluiten. Dat lijkt op het eerste gezicht merkwaar-
dig, aangezien wijzigings- en uitwerkingsbesluiten inhoudelijk een grote gelij-
kenis kunnen vertonen. Waarom kan een belanghebbende wel beroep instellen 
tegen de vaststelling van de begrenzing van het bestaand bebouwd gebied door het 
college van gedeputeerde staten, maar niet tegen de wijziging van de begrenzing 
van de EHS door datzelfde college? Het verschil is juridisch gezien echter ver-
klaarbaar, omdat nadere regels de inhoudelijke verplichting die door provinciale 
staten is neergelegd in de instructieregel als zodanig niet veranderen. De door de 
Afdeling gevolgde redenering dat de wijziging van een instructieregel zelf ook als 
een algemeen verbindend voorschrift moet worden aangemerkt, is dan ook niet 
van toepassing op uitwerkingsbesluiten. Duidelijk is wel dat het een dogmatisch 
onderscheid betreft, wat de vraag oproept of de wetgever er niet beter aan zou 
doen als hij de rechtsbescherming tegen deze twee soorten uitvoeringsbesluiten 
zou uniformeren. 

De Wro, de Awb en de Wabo bevatten enkele bijzondere bepalingen over het be-
roep tegen ontheffingsbesluiten als bedoeld in de artikelen 4.1a en 4.3a van de 
Wro. Als een verleende ontheffing betrekking heeft op een bestemmingsplan, dan 
worden die twee besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aan-
gemerkt dat wordt geacht te zijn genomen door de gemeenteraad.71 Tegen die be-
sluiten staat dus gezamenlijk beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak.72 
Tegen de weigering om een ontheffing te verlenen staat wél zelfstandig beroep 
open bij de Afdeling bestuursrechtspraak in eerste en enige instantie.73 
Als de ontheffingsaanvraag betrekking heeft op een omgevingsvergunning om af 
te wijken van een bestemmingsplan, dan komen we, anders dan bij een aanvraag 
ten behoeve van een bestemmingsplan, in de systematiek van de Wabo terecht. Dat 
ook in dit geval geconcentreerde rechtsbescherming openstaat, volgt uit het feit 
dat de ontheffing van rechtswege wordt aangemerkt als een verklaring van geen 

70 ABRvS 9 juli 2014, nr. 201309065/1/R4 (bestemmingsplan ‘Feerwerd’ Winsum), r.o. 11.
71 Art. 8.3 lid 4 Wro.
72 Art. 2 bijlage 2 Awb.
73 Art. 2 bijlage 2 jo. art. 6:2 onder a Awb.
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bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo.74 Ik neem 
aan dat daarmee ook wordt bedoeld dat de weigering om een dergelijke ontheffing 
te verlenen van rechtswege wordt aangemerkt als een weigering om een verklaring 
van geen bedenkingen af te geven. Tegen een verleende of geweigerde ontheffing/
vvgb staat alleen beroep open voor het bevoegd gezag ter zake van de omgevings-
vergunning waarop dat besluit betrekking heeft.75 Voor overige belanghebbenden 
staat geen zelfstandige bestuursrechtelijke rechtsbescherming open tegen een ver-
leende of geweigerde ontheffing/vvgb.76 Het besluit kan wel exceptief worden ge-
toetst in de procedure tegen de geweigerde omgevingsvergunning.77 
De keuze voor een systeem van geconcentreerde rechtsbescherming leidt tot een 
doelmatige rechtsgang omdat alle bezwaren van de grondgebruiker tegen de pla-
nologische besluitvorming in één keer kunnen worden afgekaart. Die keuze kan 
daarom worden toegejuicht.78

5.8. CONCLUSIES

5.8.1. Bestuursbevoegdheden en uitvoeringsbesluiten

Een bestuursbevoegdheid is een bevoegdheid van gedeputeerde staten of van de 
minister om een nadere afweging te maken over de verplichting die in een in-
structieregel is neergelegd. De nadere afweging resulteert in een uitvoeringsbe-
sluit, waarin definitief wordt vastgesteld welke grenzen precies aan de ruimtelijke 
beslissingsvrijheid van de lagere overheden worden gesteld. Er kunnen verschil-
lende typen bestuursbevoegdheden worden onderscheiden, te weten afwijkings-, 
 wijzigings- en uitwerkingsbevoegdheden.
De begrenzing van de beslissingsvrijheid kan met het uitvoeringsbesluit zowel 
worden verruimd als worden aangescherpt. Bij een ontheffingsbesluit is bijvoor-

74 Zie art. 4.1a lid 2 en art. 4.3a lid 2 Wro.
75 Art. 6.5 lid 1 Wabo.
76 Zie art. 1 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak in bijlage 2 bij de Awb.
77 Ingevolge art. 2.20a Wabo moet de omgevingsvergunning worden geweigerd als de 

vvgb geweigerd is.
78 Des te opmerkelijker is het dat in de Chw niet uitdrukkelijk is voorzien in een stelsel 

van geconcentreerde rechtsbescherming tegen een ontheffing en een projectuitvoe-
ringsbesluit in de zin van art. 2.10 lid 2 Chw. Wellicht moet worden aangenomen dat 
de ontheffing in zo’n geval moet worden aangemerkt als een vvgb, omdat het project-
uitvoeringsbesluit op grond van art. 2.12 Chw van rechtswege wordt aangemerkt als 
een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. De systematiek 
van de Wabo zou dan van toepassing zijn. Hoe dit ook zij, het is echter zeer wel denk-
baar dat de Afdeling bestuursrechtspraak ook hier een systeem van geconcentreerde 
rechtsbescherming zal hanteren. Zij heeft dat voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van art. 4.1a Wro ook gedaan met betrekking tot provinciale ontheffingsbesluiten. Zie 
bijvoorbeeld ABRvS 6 juni 2012, nr. 201110671/1/R1 (bestemmingsplan ‘Westerdel’ 
Langedijk), AB 2012, 216, m.nt. Groothuijse & Korsse; BR 2012, 117, m.nt. Bosma 
en ABRvS 13 juni 2012, nr. 201108650/1/R1 (reactieve aanwijzing Anna Paulowna), 
AB 2012, 217, m.nt. Groothuijse & Korsse; BR 2012, 130, m.nt. Breeman & Bäcker.
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beeld sprake van een verruiming. Met zo’n besluit wordt de lagere overheid im-
mers toegestaan om van een verbod af te wijken, waardoor ruimte ontstaat om 
een planologische regeling vast te stellen die met dat verbod in strijd is. Met een 
uitwerkingsbesluit wordt de begrenzing daarentegen vaak aangescherpt. De glo-
bale beperking die in de instructieregel is gesteld wordt met zo’n besluit immers 
gespecificeerd, waardoor de beslissingsvrijheid van de lagere overheid verder 
wordt beperkt. Zo is het mogelijk dat in het uitwerkingsbesluit gebieden worden 
aangewezen waarop de beperking uit de instructieregel van toepassing is. 
Voor het gebruik van bestuursbevoegdheden bestaan twee motieven die in zekere 
zin moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Enerzijds zijn dergelijke bevoegdheden 
gericht op het bieden van flexibiliteit bij de toepassing van de regels. Op grond 
van een nadere afweging van de relevante feiten, belangen en omstandigheden 
kan de in de instructieregel vervatte begrenzing van de ruimtelijke beslissings-
vrijheid worden toegesneden op een concrete ruimtelijke situatie. Anderzijds zijn 
bestuursbevoegdheden gericht op sturing en controle. De toepassing van de regel 
op de concrete ruimtelijke situatie wordt onder curatele geplaatst, omdat de nadere 
afweging over de toelaatbaarheid van de ruimtelijke besluitvorming in handen is 
van de regelstellende overheid zelf. Beide motieven keren in bestuursbevoegd-
heden altijd terug, maar het kan per bevoegdheid verschillen of de nadruk ligt 
op het bieden van flexibiliteit, of op de mogelijkheid om een nadere afweging te 
maken over de planologische besluitvorming in een concreet geval. In algemene 
zin kan worden gesteld dat het sturingselement zeer sterk aanwezig was bij onthef-
fingsbevoegdheden ‘oude stijl’ die tot de inwerkingtreding van artikel 4.1a van de 
Wro waren opgenomen in de provinciale verordeningen, terwijl een uitwerkings-
bevoegdheid vrijwel altijd gericht is op een flexibele reikwijdte van de eis die in 
de instructieregel is neergelegd.

5.8.2.  De toelaatbaarheid van bestuursbevoegdheden

Het sturingsaspect zorgt ervoor dat het toekennen van dergelijke bevoegdheden 
op gespannen voet staat met de sturingsfilosofie van de Wro. Een hoger bestuurs-
orgaan kan zich met zo’n bevoegdheid namelijk tijdens de planologische besluit-
vorming in een concreet geval mengen in de belangenafweging die op het lagere 
overheidsniveau moet worden gemaakt. Dit terwijl de sturingsfilosofie er nu juist 
op is gericht dat de hogere overheden voorafgaand aan de ruimtelijke besluitvor-
ming in algemene zin duidelijk maken hoe hun beleid in die besluitvorming moet 
doorwerken. Als in een instructieregel een bestuursbevoegdheid is opgenomen, 
kan deze regel dus veranderen in een wezenlijk ander sturingsinstrument, dat niet 
goed past in het wettelijke sturingsstelsel.
Om deze reden heeft de wetgever er voor gekozen de mogelijkheid om een ont-
heffingsbevoegdheid toe te kennen in de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro te 
clausuleren. De toegekende bevoegdheid mag het alleen mogelijk maken om 
ontheffing te verlenen in gevallen waarin de verwezenlijking van het beleid van 
de lagere overheid wegens bijzondere gevallen onevenredig wordt belemmerd in 
verhouding tot de bovengemeentelijke belangen die met de betrokken instructie-
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regels worden gediend. Bevoegdheden die een ruimere mogelijkheid bieden om 
ontheffing te verlenen, zijn in strijd met deze artikelen en dus onverbindend. Mijns 
inziens kunnen wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsbevoegdheden onder om-
standigheden ook met de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro in strijd zijn. Dat is het 
geval als met die bevoegdheden materieel hetzelfde resultaat kan worden bereikt 
als met een onverbindende ontheffingsbevoegdheid.

5.8.3.  Procedure en rechtsbescherming

In de Wro ontbreekt een heldere regeling van de procedure en de rechtsbescher-
ming in verband met uitvoeringsbesluiten die op basis van een instructieregel ge-
nomen worden. In de wet wordt alleen uitdrukkelijk aandacht besteed aan ont-
heffingsbevoegdheden. Over de procedure die bij de toepassing van dergelijke 
bevoegdheden moet worden gevolgd en over de rechtsbescherming die tegen ont-
heffingen openstaat, zijn enkele bepalingen terug te vinden in de Wro, de Awb en 
de Wabo. 
Voor het overige zwijgt de wet, en moet worden teruggevallen op de algemene 
bepalingen en leerstukken. Het nadeel daarvan is dat de te volgen procedure en de 
geboden rechtsbescherming in algemene zin niet afhankelijk zijn van de materiële 
rechtsgevolgen van het uitvoeringsbesluit, maar van keuzes die daarover impliciet 
of expliciet zijn gemaakt door de regelstellende overheid. Momenteel kunnen pro-
vinciale staten bijvoorbeeld een directe beroepsmogelijkheid tegen een besluit tot 
herbegrenzing van de EHS bewust of onbewust uitsluiten door gedeputeerde sta-
ten geen volledige (uitwerkings)bevoegdheid toe te kennen om die begrenzing aan 
te wijzen, maar slechts een bevoegdheid om de begrenzing zoals die in de veror-
dening zelf is neergelegd te wijzigen. Dat betekent niet dat de rechtsbescherming 
die tegen het uiteindelijke uitvoeringsbesluit openstaat vermindert. De gebiedsbe-
grenzing kan namelijk altijd indirect getoetst worden in een procedure tegen een 
ruimtelijk besluit waarop die begrenzing van toepassing is. Wel betekent het dat de 
inhoud van de procedure en de mogelijkheden om tegen een uitvoeringsbesluit in 
beroep te gaan onoverzichtelijk en tot op zekere hoogte willekeurig zijn.
Een overzichtelijke en doelmatige procedure is met name van belang voor de 
gevallen waarin het uitvoeringsbesluit voor de lagere overheid een noodzakelijk 
vereiste vormt om een specifieke planologische regeling te mogen vaststellen. De 
procedure voor het nemen van het uitvoeringsbesluit is dan immers verknoopt 
met de besluitvormingsprocedure op het lagere overheidsniveau. Er dient dan dus 
een zekere integratie plaats te vinden. Daarbij is in ieder geval van belang dat de 
rechtsbescherming die voor de grondgebruiker openstaat tegen het uitvoeringsbe-
sluit en het ruimtelijk besluit van de lagere overheid wordt geconcentreerd in één 
procedure. Wat betreft ontheffingen als bedoeld in de artikelen 4.1a en 4.3a van de 
Wro heeft de wetgever daarin voorzien.
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5.9. REFLECTIE OP DE OMGEVINGSWET

De mogelijkheid uit de artikelen 4.1a en 4.3a om in een instructieregel een onthef-
fingsbevoegdheid toe te kennen is in het ontwerp-Omgevingswet terug te vinden 
in artikel 2.32. Deze mogelijkheid wordt in het vierde lid geclausuleerd:

Artikel 2.32, vierde lid

Een ontheffing wordt alleen verleend als de uitoefening van de taak of be-
voegdheid waarvoor ontheffing wordt gevraagd onevenredig wordt belem-
merd in verhouding tot het belang dat wordt gediend met de regel waarvan 
ontheffing is gevraagd.

Direct valt op dat de zinsnede ‘wegens bijzondere omstandigheden’ die is terug 
te vinden in de eerste leden van de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro hier niet 
terugkeert. Blijkens de memorie van toelichting is dit een bewuste keuze geweest: 
‘Anders dan onder de Wro is deze ontheffingsmogelijkheid ook bedoeld voor ont-
heffingverlening in gevallen die in zijn algemeenheid voorzienbaar zijn, maar in 
hun specifieke casuïstiek niet. Dergelijke gevallen zijn niet goed vooraf, voordat 
zij zich daadwerkelijk voordoen, te formuleren als een uitzondering op de instruc-
tieregel. De ontheffingsbevoegdheid biedt dan de mogelijkheid tot afwijking.’79 
Wat de clausulering uit artikel 2.32, vierde lid, van het ontwerp precies betekent 
wordt mij uit deze toelichting niet geheel helder, maar duidelijk is wel dat onthef-
fingsbevoegdheden op grond van dit artikel een (aanzienlijk) ruimere reikwijdte 
mogen hebben dan momenteel het geval is onder de Wro. Voor een nadere in-
terpretatie van deze clausulering zou behulpzaam zijn als nadrukkelijker wordt 
toegelicht hoe ontheffingsbevoegdheden in instructieregels zich verhouden tot het 
stelsel van de interbestuurlijke verhoudingen dat de wetgever voor ogen heeft.
In het ontwerp-Omgevingswet wordt de mogelijkheid om de regelgevende be-
voegdheid te delegeren aan gedeputeerde staten of de minister gespecificeerd. Wat 
betreft het provinciale niveau is dat gebeurd in artikel 2.22, tweede lid:

Artikel 2.22, tweede lid

In afwijking van het eerste lid kunnen de regels bij besluit van gedeputeerde 
staten worden gesteld als deze inhouden:
a.   de geometrische begrenzing van locaties of concretisering van de uitoefe-

ning van een taak of bevoegdheid waarop de regel ziet, of 
b.  uitvoeringstechnische, administratieve en meet- of rekenvoorschriften.

Hier wordt een beperkte bevoegdheid geboden om in een instructieregel een uit-
werkingsbevoegdheid toe te kennen. De bepaling maakt niet duidelijk of ook 
wijzigingsbevoegdheden in de verordening kunnen worden opgenomen. De ar-
tikelsgewijze toelichting suggereert dit wel. Daarin wordt namelijk gesproken 

79 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 435.
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van ‘de huidige praktijk’ waarin het voor gedeputeerde staten mogelijk is om 
‘ aanpassingen aan te brengen’ in instructieregels.80

Ook de figuur van de getrapte instructieregel keert terug in het wetsontwerp. Dat 
gebeurt in artikel 2.25, vijfde lid, waarin de mogelijkheid wordt geopend om in 
een nationale instructieregel te bepalen dat bij een provinciale omgevingsverorde-
ning nadere regels worden gesteld.
Het valt mij op dat de grondslagen voor het toekennen van de afzonderlijke be-
stuursbevoegdheden verspreid zijn over verschillende artikelen. Dat draagt niet bij 
aan de overzichtelijkheid van de regeling. Het verdient mijns inziens aanbeveling 
om deze grondslagen zo veel mogelijk samen te brengen in één artikel, op een-
zelfde wijze als dat bijvoorbeeld momenteel in artikel 3.6 van de Wro is gebeurd 
voor flexibiliteitsinstrumenten in een bestemmingsplan. Het samenbrengen van 
de bepalingen over bestuursbevoegdheden in één artikel vormt wellicht ook een 
aanleiding om de procedures die bij het nemen van uitvoeringsbesluiten moeten 
worden gevolgd, en de rechtsbescherming die tegen die besluiten openstaat beter 
af te stemmen.

80 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 424 (cursivering toegevoegd).
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Hoofdstuk 6

De handhaving van instructieregels

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ‘handhaving’ van instructieregels. Ik doel 
daarmee op de situatie waarin een bestuursorgaan van de regelstellende overheid 
intervenieert in de ruimtelijke besluitvorming op een lager overheidsniveau om 
te voorkomen dat wordt voorzien in ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden die 
met de regels in strijd zijn. Het gaat mij dus om de handhaving van de preventieve 
werking van die regels. 
In theorie is het denkbaar dat ook de corrigerende werking van instructieregels 
wordt ‘gehandhaafd’. Daarvan zou sprake zijn als de gemeenteraad die niet aan 
een implementatieverplichting heeft voldaan nogmaals verplicht wordt om het 
planologisch regime met de desbetreffende instructieregel in overeenstemming 
te brengen. Dat kan bijvoorbeeld met een proactieve aanwijzing.1 Een dergelijke 
verplichting is echter dubbelop, want de implementatieverplichting uit artikel 4.1, 
tweede lid, dan wel 4.3, tweede lid, van de Wro blijft dan gewoon bestaan. Om de 
corrigerende werking van een instructieregel te bekrachtigen, kan de benodigde 
wijziging van het planologisch regime ook op het hogere overheidsniveau zelf 
worden aangebracht. Dat kan bijvoorbeeld door een inpassingsplan vast te stel-
len. In beide gevallen wordt voor de doorwerking van het provinciale beleid in 
het planologisch regime een alternatief instrument ter hand genomen, waardoor 
de instructieregel zelf naar de achtergrond verschuift. De handhaving van de cor-
rigerende werking van instructieregels laat ik daarom verder buiten beschouwing.
De handhaving van instructieregels heeft vanzelfsprekend een reactief karakter. 
Het vindt immers pas plaats als een ruimtelijk besluit wordt genomen dat volgens 
de regelstellende overheid in strijd is met een instructieregel. Dat roept de vraag 
op hoe deze handhaving zich verhoudt met de sturingsfilosofie in het algemeen, 
en met het streven naar proactieve normstelling in het bijzonder. Ik denk dat deze 
mogelijkheid voor een reactieve interventie in de besluitvorming op een lager 
overheidsniveau in de sturingsfilosofie past, omdat die interventie niet op zichzelf 
staat. Met de handhaving wordt immers gewaarborgd dat proactieve normen wor-
den nageleefd (paragraaf 6.1).
Er zijn verschillende mogelijkheden om instructieregels te handhaven. Eerst en 
vooral komt daarvoor de reactieve aanwijzingsbevoegdheid in beeld. Door het 

1 Vgl. ABRvS 17 september 2014, nr. 201400756/1/R2 (proactieve aanwijzing Utrecht), 
AB 2014, 381, m.nt. Korsse. Een theoretische mogelijkheid is ook dat GS de gemeente-
raad verzoeken een bestemmingsplan vast te stellen, en in beroep gaan tegen een even-
tuele weigering.



De hanDhaving van instructieregels

166

geven van een reactieve aanwijzing kan worden voorkomen dat een (onderdeel 
van een) ruimtelijk besluit in werking treedt dat in strijd is met een instructie regel 
(paragraaf 6.2). Er zijn echter alternatieve mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld 
denkbaar dat het hogere bestuursorgaan aanstuurt op de vernietiging van het be-
sluit door daartegen in beroep te gaan bij de bestuursrechter, of door een spontane 
vernietiging aan te vragen bij de Kroon (paragraaf 6.3). 
Met het oog op de leesbaarheid spits ik mij in dit hoofdstuk toe op de situatie 
waarin gedeputeerde staten een provinciale instructieregel willen handhaven door 
een ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheid uit een bestemmingsplan te schrappen. 
Deze situatie komt in de praktijk ook het meest voor.2 Hetgeen hierover wordt 
opgemerkt geldt echter mutatis mutandis voor de handhaving van nationale in-
structieregels, en bovendien voor de handhaving ten aanzien van andere soorten 
ruimtelijke besluiten waarop instructieregels van toepassing zijn.

6.1.  HET SPANNINGSVELD TUSSEN HANDHAVING EN DE 
STURINGSFILOSOFIE

De naleving van provinciale instructieregels wordt momenteel vaak afgedwon-
gen door ruimtelijke besluiten die met die regels in strijd zijn te treffen met een 
reactieve aanwijzing. In de literatuur wordt met enige regelmaat betoogd dat deze 
praktijk niet past in de sturingsfilosofie van de Wro. De handhaving is immers een 
vorm van reactieve interventie, terwijl aan de sturingsfilosofie een streven naar 
proactieve normstelling ten grondslag ligt.3 Zo valt te lezen dat de Wro-wetgever 
met de figuur van de reactieve aanwijzing ‘op twee gedachten hinkt’,4 dat met de 
introductie van die figuur ‘het aanvankelijke uitgangspunt van de wetgever tot stu-
ring vooraf en geen toetsing achteraf alsnog [is] doorbroken’5 en dat de bevoegd-
heid ‘te elfder ure [is] opgenomen, waarschijnlijk zonder dat de consequenties 
ervan vooraf goed zijn doordacht’.6 
Ik ben het hier niet mee eens. De ontwikkeling van een reactieve interventiemo-
gelijkheid loopt als een rode draad door de totstandkomingsgeschiedenis van de 
Wro. Een dergelijke interventiemogelijkheid werd noodzakelijk geacht om de 
naleving van normen over de doorwerking van het bovengemeentelijk beleid te 
kunnen afdwingen. Zij staat dus niet haaks op het streven naar proactieve norm-
stelling, maar ligt daar in het verlengde van. In de sturingsfilosofie van de Wro is 
plaats voor een mogelijkheid voor reactieve interventie, zolang die mogelijkheid 

2 Naar mijn weten is de reactieve aanwijzingsbevoegdheid op nationaal niveau nog 
nooit toegepast. In het ontwerp-Omgevingswet is de bevoegdheid van het Rijk om een 
reactieve aanwijzing te geven verdwenen.

3 Zie par. 3.1.3.
4 De Gier 2011, p. 289.
5 Scholten-Hinloopen 2011, p. 495.
6 Van Zundert 2012, p. 138.
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uitsluitend fungeert als stok achter de deur om te bereiken dat de proactieve nor-
men in acht worden genomen door lagere bestuursorganen.7

6.1.1. Reactieve interventie als rode draad door de wetsgeschiedenis

Al in de discussienota over de fundamentele herziening van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO) wordt aangegeven dat het interbestuurlijk toezicht 
op het vaststellen van bestemmingsplannen niet volledig kan verdwijnen. Bij een 
stelsel van ruimtelijke planhiërarchie hoort namelijk een vorm van toezicht op 
de naleving ervan, aldus de nota. Wat betreft de onderdelen van de ruimtelijke 
plannen van de lagere overheden waarin een juridisch bindende instructie van een 
hogere overheid is vastgelegd, moet daarom een vorm van preventief toezicht blij-
ven bestaan. Wel wordt gesteld dat het niet langer nodig is om ieder gemeentelijk 
bestemmingsplan aan goedkeuring te onderwerpen. De toezichtsrelaties, zoals die 
tot dan toe waren neergelegd in de WRO, zouden moeten worden ‘vereenvoudigd 
en wellicht op onderdelen moeten worden geschrapt’ (cursivering toegevoegd).8

Het voorontwerp van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevatte de mogelijk-
heid om op provinciaal niveau te voorkomen dat een (onderdeel van een) bestem-
mingsplan in werking zou treden. Die mogelijkheid maakte onderdeel uit van de 
bestemmingsplanprocedure en was neergelegd in artikel 3.2.3, derde lid. Daarin 
was bepaald dat een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan pas na zes 
weken bekend werd gemaakt als door gedeputeerde staten een zienswijze over het 
plan was ingediend en deze niet volledig gegrond was verklaard. Gedurende die 
termijn kon het college op grond van het vijfde lid verklaren dat een instructiere-
gel werd voorbereid. Dat zou dan tot gevolg hebben dat het omstreden onderdeel 
van het bestemmingsplan niet in werking trad en eerst zou moeten worden aan-
gepast aan de nieuw vast te stellen regel. Op deze manier kon de regelgevende 
bevoegdheid dus reactief worden ingezet in de bestemmingsplanprocedure.9 Aan 
de inpassingsplanbevoegdheid was een vergelijkbare mogelijkheid toegedacht. De 

7 In par. 3.1.3 heb ik het standpunt ingenomen dat hogere bestuursorganen op basis van 
de proactieve normen kunnen beoordelen of een ruimtelijk besluit in overeenstem-
ming is met hun beleid, en kunnen interveniëren in de ruimtelijke besluitvorming als 
dat niet het geval is.

8 Kamerstukken II 1999/2000, 27029, nr. 2, p. 19.
9 Volgens een in opdracht van het Interprovinciaal Overleg opgesteld onderzoeksrap-

port over de provinciale sturingsmogelijkheden in het voorontwerp was hier sprake 
van een vergissing en was eigenlijk bedoeld de mogelijkheid te openen om met de 
aanwijzingsbevoegdheid in te grijpen in de bestemmingsplanprocedure. Er zou im-
mers worden ingegrepen in individuele bestemmingsplannen, waardoor de inzet van 
algemene regels niet in de rede lag. Een reactieve inzet van de aanwijzingsbevoegd-
heid zou daarentegen vergelijkbaar zijn met de gemeentelijke verplichting uit de 
WRO om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen met inachtneming van het goed-
keuringsbesluit van GS. Bregman e.a. 2002, p. 16-17. Vgl. Peters & Gilhuis 2002, 
p. 21.
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grondslag daarvoor was opgenomen in het zesde lid van artikel 3.2.3.10 In het ont-
werp van de memorie van toelichting werd deze mogelijkheid omschreven als een 
‘toetsingsmoment voor provincie (en Rijk) in de bestemmingsplanprocedure zelf, 
teneinde te beoordelen of het ontwerp-plan aansluit bij dan wel adequaat rekening 
houdt met het provinciale of rijksbeleid dan wel de belangen van provincie of Rijk 
ten aanzien van het in het plan begrepen gebied’.11 
In het wetsontwerp van de Wro zoals dat in mei 2003 werd aangeboden aan de 
Tweede Kamer werd in artikel 3.8 eveneens voorzien in een reactieve inzet van 
de proactieve, bovengemeentelijke bevoegdheden als onderdeel van de bestem-
mingsplanprocedure. De regeling had een vergelijkbare opzet als die in het voor-
ontwerp, met dien verstande dat in het zesde lid nu ook de mogelijkheid werd 
geopend om de aanwijzingsbevoegdheid uit de artikelen 4.2 Wro te gebruiken om 
de inwerkingtreding van een onwelgevallig bestemmingsplan te voorkomen. Voor 
zover het college van gedeputeerde staten een zienswijze over een bestemmings-
plan had ingediend en deze zienswijze niet of onvolledig was overgenomen, zou 
het college zes weken de tijd hebben om aan te kondigen dat een aanwijzing tegen 
het plan zou worden gegeven, en een bijpassend voorbereidingsbesluit te nemen. 
Het omstreden bestemmingsplanonderdeel zou dan niet in werking treden en zou 
eerst met de aanwijzing in overeenstemming moeten worden gebracht.12 Dit zou 

10 Art. 3.2.3 lid 5 en lid 6 luidden als volgt: ‘5. Voorzover gedeputeerde staten of de 
inspecteur een zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan kenbaar hebben 
gemaakt en in verband hiermee gedeputeerde staten, onderscheidenlijk Onze Minister, 
binnen de termijn, bedoeld in het derde lid, hebben verklaard dat met betrekking tot 
het vastgestelde bestemmingsplan een verordening als bedoeld in artikel 4.1.1, on-
derscheidenlijk een maatregel als bedoeld in artikel 4.1.3, wordt voorbereid, treedt 
het vaststellingsbesluit voor dat gedeelte niet in werking. Indien niet binnen zes on-
derscheidenlijk negen maanden na de verklaring de verordening, onderscheidenlijk 
de maatregel, tot stand is gekomen, treedt het vaststellingsbesluit alsnog in werking.  
6. Voorzover gedeputeerde staten of de inspecteur een zienswijze over het ontwerp 
van het bestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt en in verband hiermede gedepu-
teerde staten of Onze Minister binnen de termijn, bedoeld in het derde lid, een besluit 
als bedoeld in artikel 4.2.1, eerste lid [provinciaal inpassingsplan – DK], onderschei-
denlijk 4.2.2, eerste lid [rijksinpassingsplan – DK], hebben genomen, en dit vergezeld 
hebben doen gaan van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.2.1, derde 
lid, onderscheidenlijk 4.2.2, derde lid provinciaal of nationaal voorbereidingsbesluit, 
treedt het vaststellingsbesluit voor dat gedeelte niet in werking. Indien niet voor de 
afloop van de termijn van dat voorbereidingsbesluit een bestemmingsplan dat zijn 
grondslag vindt in het besluit, bedoeld in artikel 4.2.1, eerste lid, of 4.2.2, eerste lid, in 
ontwerp ter inzage is gelegd, treedt het vaststellingsbesluit alsnog in werking.’

11 VROM 2001, MvT, p. 80.
12 Art. 3.8 lid 6 luidde in het wetsontwerp als volgt: ‘Voorzover gedeputeerde staten 

of de inspecteur een zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan kenbaar 
hebben gemaakt en in verband hiermee gedeputeerde staten onderscheidenlijk Onze 
Minister, binnen de termijn, bedoeld in het derde lid, een besluit als bedoeld in arti-
kel 4.2, eerste lid, onderscheidenlijk 4.4, eerste lid, onder a, hebben genomen en dit 
vergezeld hebben doen gaan van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.2, 
derde lid, onderscheidenlijk 4.4, derde lid, treedt het vaststellingsbesluit voor dat ge-
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de gelegenheid bieden om na te gaan of het bestemmingsplan na de (gedeelte-
lijke) ongegrondverklaring van de desbetreffende bovengemeentelijke zienswijze 
een inbreuk maakte op de ruimtelijke belangen van de hogere overheid, zodat de 
inwerkingtreding van dat plan moest worden voorkomen.13 De mogelijkheid om 
de provinciale en nationale aanwijzingsbevoegdheid op een reactieve manier in 
te zetten tijdens de bestemmingsplanprocedure zou enige gelijkenis vertonen met 
een onthouding van goedkeuring onder de WRO. Er zou echter een belangrijk 
verschil bestaan, namelijk dat niet alleen werd voorkomen dat de nieuwe bestem-
mingsplanregeling in werking trad, maar dat in de aanwijzing ook zou kunnen 
worden aangegeven hoe het dan wél moest.14

In de nota naar aanleiding van het nader verslag geeft de minister te kennen de 
provinciale interventiemogelijkheden die tot dan toe in het wetsvoorstel waren 
neergelegd niet effectief en inefficiënt te achten. Het probleem zou zijn dat gede-
puteerde staten bij een reactieve inzet van de aanwijzingsbevoegdheid aan zouden 
moeten geven hoe de bestemmingsplanregeling volgens hen dan wel zou moeten 
luiden. Daarbij is het maar de vraag of de gemeenteraad, die in een eerder stadium 
een zienswijze met eenzelfde strekking naast zich neer heeft gelegd, wel gevolg 
geeft aan de aanwijzing. Is dat niet het geval, dan rest voor het provinciebestuur 
niets anders dan zelf een inpassingsplan vast te stellen. Daarmee worden provin-
ciale staten echter gedwongen zich te begeven op het terrein van de lokale ruimte-
lijke ordening en zich te mengen in de gemeentelijke belangenafweging.15 
Om dit probleem te omzeilen besluit de minister om met de vierde nota van wij-
ziging de in artikel 3.8 geopende mogelijkheid voor een reactieve inzet van de 
proactieve bovengemeentelijke bevoegdheden te schrappen en te vervangen door 
de figuur van de reactieve aanwijzing.16 Die figuur biedt de mogelijkheid om de 
inwerkingtreding van een omstreden (onderdeel van een) bestemmingsplan te 
voorkomen, zonder dat met die aanwijzing wordt voorzien in een vervangende 
bestemmingsplanregeling die is afgestemd op het bovengemeentelijk belang.17 Dit 

deelte niet in werking. Indien niet aannemelijk is dat binnen de vervaltermijn van dat 
voorbereidingsbesluit een ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage zal worden 
gelegd, kunnen gedeputeerde staten onderscheidenlijk Onze Minister deze termijn 
verlengen totdat gedeputeerde staten onderscheidenlijk Onze Minister toepassing 
hebben gegeven aan artikel 3.19, onderscheidenlijk artikel 3.20, met dien verstande 
dat deze verlenging niet langer kan duren dan een jaar.’

13 Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 99.
14 Het is niet duidelijk of het ook mogelijk werd geacht om de gemeenteraad met een 

reactieve inzet van de proactieve aanwijzingsbevoegdheid op te dragen het omstreden 
deel van het vastgestelde bestemmingsplan zodanig aan te passen dat de tot dan toe 
geldende planologische regeling in ere zou worden hersteld.

15 Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 14, p. 22-23.
16 Uit Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 14, p. 22 blijkt dat sprake is van een doorstart 

van de oorspronkelijke reactieve interventiemogelijkheden. Daar wordt opgemerkt: 
‘Met de VNG en het IPO verwacht ik dat deze aanwijzingsvorm voor veel situaties 
een effectief middel is binnen de al in het wetsvoorstel voorziene interventiemogelijk-
heden.’

17 Zie uitdrukkelijk Kamerstukken II 2004/06, 28916, nr. 15, p. 6.
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verschil met de mogelijkheid om de proactieve aanwijzingsbevoegdheid op een 
reactieve wijze in te zetten, is inmiddels ook onderstreept door de Afdeling be-
stuursrechtspraak in haar jurisprudentie:

‘Gelet op het bepaalde in artikel 3.8, zesde lid, van de Wro en onder verwijzing naar 
de hiervoor genoemde parlementaire geschiedenis is de reactieve aanwijzing, anders 
dan de zogenoemde proactieve aanwijzing, niet gericht op het vaststellen van een 
nieuw bestemmingsplan maar heeft het slechts tot doel dat een onderdeel van een 
bestemmingsplan geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan zoals dit is vast-
gesteld. Gelet hierop kan geen termijn worden gesteld en kunnen geen voorschriften 
worden gegeven als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wro.’18 

Een ander belangrijk verschil tussen de nieuwe bevoegdheid en de mogelijkheid 
voor een reactieve inzet van de proactieve aanwijzingsbevoegdheid, is dat aan het 
geven van een reactieve aanwijzing een aanvullende voorwaarde is verbonden. 
In artikel 3.8, zesde lid, van de Wro is bepaald dat aan zo’n aanwijzing feiten, 
omstandigheden en overwegingen ten grondslag moeten liggen die het beletten 
om het betrokken bovengemeentelijke belang met de inzet van andere provinciale 
of nationale bevoegdheden te beschermen. Met deze voorwaarde wordt recht ge-
daan aan het uitgangspunt van de Wro dat de bovengemeentelijke sturing van de 
ruimtelijke normstelling zo veel mogelijk vooraf plaats moet vinden. Alleen als 
gedeputeerde staten aan kunnen geven waarom het provinciebestuur zijn proac-
tieve bevoegdheden niet heeft kunnen gebruiken om te voorkomen dat een ruim-
telijk besluit is genomen dat het provinciaal beleid doorkruist, kan dat besluit met 
een reactieve aanwijzing worden gecorrigeerd.19 De toepassing van de reactieve 
aanwijzingsbevoegdheid hangt zodoende samen met de inhoud van de proactieve 
kaderstelling.20 

18 ABRvS 23 maart 2011, nr. 201001881/1/R2 (reactieve aanwijzing Houten), r.o. 2.8.1. 
Herhaald in ABRvS 26 oktober 2011, nr. 200909916/1/R1 (reactieve aanwijzing 
Vlagtwedde), r.o. 2.9.1; ABRvS 27 juni 2012, nr. 201006529/1/R4 (reactieve aanwij-
zing Albrandswaard), r.o. 2.6.1.

19 In Kamerstukken I 2007/08, 30938, nr. C, p. 19 is het als volgt verwoord: ‘De wetge-
ver heeft hiermee beoogd dat het Rijk en de provincies voor de lagere overheden en de 
burgers op voorhand helder maken wat de besluitvormingskaders voor de gemeenten 
zijn en binnen welke grenzen die gemeenten een eigen invulling kunnen geven aan 
hun bestuurlijke verantwoordelijkheden. De reactieve aanwijzing dient ter correctie 
van besluitvorming van lagere overheden die een hoger belang doorkruisen.’

20 In de parlementaire stukken en de literatuur wordt in dit verband wel gesproken van 
de ‘dubbele motiveringsverplichting’ die aan het geven van een reactieve aanwijzing 
verbonden is. Die term neem ik niet over, omdat er volgens mij niet twee, maar drie 
inhoudelijke voorwaarden aan het geven van zo’n aanwijzing verbonden zijn. Ook 
de term ‘subsidiariteitsvereiste’, die in de literatuur is terug te vinden, wekt mijns 
inziens een verkeerde indruk. Daarmee wordt immers gesuggereerd dat de reactieve 
aanwijzingsbevoegdheid in de plaats van de proactieve bevoegdheden moet worden 
toegepast. Reactieve aanwijzingen worden echter meestal gegeven om de ruimtelijke 
besluitvorming op de lagere overheidsniveaus binnen de grenzen van de gemeente-
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6.1.2. Het ‘relativiteitsvereiste’ bij reactieve interventie

Mijns inziens bestaat in de sturingsfilosofie van de Wro uitsluitend ruimte voor 
een vorm van reactieve interventie die fungeert als waarborg voor de naleving van 
normen die aangeven hoe het hogere beleid in aanmerking moet worden genomen 
bij de ruimtelijke besluitvorming door lagere bestuursorganen. Vanwege het stre-
ven naar proactieve normstelling mag reactieve interventie niet worden gebruikt 
om nieuwe eisen te stellen aan de inhoud van ruimtelijke besluiten. De sturingsfi-
losofie leidt daarom tot een ‘relativiteitsvereiste’: hogere bestuursorganen moeten 
een interventie in de ruimtelijke besluitvorming op een lager overheidsniveau al-
tijd baseren op een norm die er in het concrete geval daadwerkelijk toe strekt om 
een provinciaal belang bij die besluitvorming te beschermen. De ruimtelijke be-
langenafweging moet met die norm in strijd zijn, omdat het beleid van de hogere 
overheid daarbij niet of op onjuiste wijze in aanmerking is genomen.
Dit relativiteitsvereiste gaat naar mijn mening niet zo ver dat een reactieve in-
terventie altijd gebaseerd moet zijn op een publiekrechtelijke norm die specifiek 
is gericht op de doorwerking van ruimtelijk beleid, zoals een instructieregel. Er 
bestaat ook ruimte om de interventie te baseren op een algemene norm of rechts-
beginsel, mits die norm er in het concrete geval op is gericht om de doorwerking 
van het beleid van de hogere overheid te waarborgen. Ik denk bijvoorbeeld dat de 
afspraken over de ruimtelijke besluitvorming die de provincie heeft gemaakt met 
een gemeente in een bevoegdhedenovereenkomst, gehandhaafd kunnen worden 
met een beroep op het feit dat de gemeente als contractspartij nu eenmaal gebon-
den is om die overeenkomst na te leven. Daarbij moet wel worden bedacht dat de 
juridische binding van een bestuursorgaan aan een bevoegdhedenovereenkomst 
haar eigen nuances kent, en afwijkt van de binding aan instructieregels.21 Als zich 
omstandigheden voordoen die rechtvaardigen dat de gemaakte afspraken niet wor-
den nageleefd door de gemeente, dan kunnen die afspraken evenmin bekrachtigd 
worden met een reactieve aanwijzing. Ik laat deze problematiek verder buiten be-
schouwing, omdat de basis van de reactieve aanwijzing in dergelijke gevallen niet 
wordt gevormd door een instructieregel.

lijke beslissingsvrijheid te houden, en vormen dus veelal een aanvulling op de inzet 
van de proactieve bevoegdheden.

21 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat uit bestuurlijke afspraken een in-
spanningsverplichting voortvloeit. Zie ABRvS 27 juni 2012, nr. 201108336/1/T1/R1 
(bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’ Eijsden-Margraten), AB 2012, 287, m.nt. De 
Gier; TBR 2013, 11, m.nt. De Vries & Nijmeijer, r.o. 2.10.3. Zie over de juridische 
binding van bevoegdhedenovereenkomsten verder Schlössels & Zijlstra 2010, p. 896 
en Huisman 2012, p. 198 e.v. Zie over de verhouding tussen de reactieve aanwijzings-
bevoegdheid en bevoegdhedenovereenkomsten Kamerstukken I 2007/08, 30938, 
nr. C, p. 19 en uitgebreid De Vries & Nijmeijer 2008, p. 54.
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6.1.3. Voordelen van handhavingsmogelijkheden voor decentralisatie

De mogelijkheid om instructieregels te handhaven met een reactieve interventie in 
de ruimtelijke besluitvorming draagt bij aan de decentralisatie van de ruimtelijke 
normstelling. Die mogelijkheid leidt namelijk tot een selectieve betrokkenheid 
van de hogere overheden bij de ruimtelijke besluitvorming. Dat doet zij op drie 
manieren. 
In de eerste plaats wordt de regelgevende bevoegdheid een betrouwbaarder in-
strument om de doorwerking van beleid te waarborgen. Het bestuursorgaan van 
de regelstellende overheid kan de naleving van de regels immers zelf handhaven. 
Daardoor zullen de hogere overheden minder snel geneigd zijn om de ruimtelijke 
besluitvorming zelf ter hand te nemen, en wordt een vergaande centralisatie van 
die besluitvorming voorkomen. Instructieregels zijn uit het oogpunt van decentra-
lisatie voordeliger, omdat die regels slechts betrekking hebben op aspecten van 
de ruimtelijke normstelling waarbij bovengemeentelijke belangen betrokken zijn. 
Verder kan de inhoud van de planologische regeling door de lagere bestuursorga-
nen worden bepaald.
In de tweede plaats wordt het gebruik van beide bevoegdheden binnen dit systeem 
in evenwicht gehouden. De inhoud van de geldende instructieregels is enerzijds 
grotendeels bepalend voor de vraag of gedeputeerde staten een reactieve aanwij-
zing kunnen geven. Met het gebruik van de regelgevende bevoegdheid vooraf 
beperkt het provinciebestuur zijn eigen mogelijkheid om achteraf in de gemeente-
lijke besluitvorming te interveniëren. Anderzijds zorgt de mogelijkheid om de toe-
passing van instructieregels door een gemeentelijk bestuursorgaan in een concreet 
geval te controleren, dat provinciale staten niet tot in detail in die regels hoeven te 
bepalen hoe de planologische regeling precies moet luiden. Bij de toepassing van 
instructieregels kan op gemeentelijk niveau beslissingsvrijheid worden gelaten, 
omdat gedeputeerde staten die toepassing bij het overwegen van een reactieve 
aanwijzing zowel op rechtmatigheid als doelmatigheid kunnen toetsen. Het ge-
meentelijk bestuursorgaan heeft dan de ruimte om de relevante feiten, belangen 
en omstandigheden van de ruimtelijke situatie bij de naleving van instructieregels 
te betrekken.
In de derde plaats zal een hoger bestuursorgaan zich pas mengen in de ruimtelijke 
besluitvorming op een lager overheidsniveau als het hogere beleid daarbij niet op 
juiste wijze in aanmerking wordt genomen. In tegenstelling tot het systeem van 
preventief toezicht onder de oude WRO is dus niet ieder gemeentelijk besluit aan 
controle onderhevig. Het uitblijven van reactieve interventie is immers geen ver-
eiste voor de inwerkingtreding van een gemeentelijk besluit. Onder de Wro is het 
bovengemeentelijk toezicht op de inhoud van de ruimtelijke besluitvorming naar 
zijn aard dus veel selectiever dan onder de oude WRO het geval was.
Kortom, door de regelstellende overheid een eigen mogelijkheid te bieden om 
haar instructieregels te handhaven, is voor de doorwerking van het bovengemeen-
telijk beleid in het planologisch regime een tussenweg gevonden tussen volledige 
decentralisatie en een vergaande centralisatie van de ruimtelijke normstelling. 
De koppeling van reactieve interventie aan normen die voorafgaand aan de be-
sluitvorming zijn vastgesteld, werkt als een evenwichtsmechanisme waarmee een 
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selectieve betrokkenheid van de hogere overheden wordt gerealiseerd. De verwe-
zenlijking van het provinciaal beleid wordt gewaarborgd op een manier waarbij zo 
veel mogelijk gemeentelijke beslissingsvrijheid blijft bestaan, terwijl het gevaar 
dat die beslissingsvrijheid leidt tot ruimtelijke gebruiksmogelijkheden die het pro-
vinciaal beleid doorkruisen tot een minimum wordt beperkt.22 

6.2.  DE HANDHAVING VAN INSTRUCTIEREGELS MET EEN 
REACTIEVE AANWIJZING

In artikel 3.8, zesde lid, van de Wro wordt aan gedeputeerde staten de mogelijk-
heid geboden om een bestemmingsplan te treffen met een zogenoemde reactieve 
aanwijzing.23 De aanwijzing heeft tot gevolg dat het getroffen onderdeel geen 
deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan zoals het is vastgesteld, waar-
door het niet in werking treedt. Dat maakt de reactieve aanwijzingsbevoegdheid 
bij uitstek tot een geschikt middel om instructieregels te handhaven. Als een 
bestemmingsplan(onderdeel) met zo’n regel in strijd is, dan kan de inwerkingtre-
ding daarvan worden voorkomen door een reactieve aanwijzing te geven.
De formeelwettelijke grondslag van de reactieve aanwijzingsbevoegdheid zoals 
die momenteel is terug te vinden in artikel 3.8, zesde lid, van de Wro luidt voor 
zover van belang als volgt:

‘Indien aan de in het vierde lid bedoelde voorwaarden is voldaan kunnen gedepu-
teerde staten (...), onverminderd andere aan hen toekomende bevoegdheden, binnen 
de in dat lid genoemde termijn met betrekking tot het desbetreffende onderdeel van 
het vastgestelde bestemmingsplan aan de gemeenteraad een aanwijzing als bedoeld 
in artikel 4.2, eerste lid (...) geven, ertoe strekkende dat dat onderdeel geen deel blijft 
uitmaken van het bestemmingsplan zoals het is vastgesteld. (...) Gedeputeerde staten 
(...) vermelden in de redengeving de aan het besluit ten grondslag liggende feiten, 
omstandigheden en overwegingen die de provincie (...) beletten het betrokken pro-
vinciaal onderscheidenlijk nationaal belang met inzet van andere aan hen toekomende 
bevoegdheden te beschermen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
wordt alsdan met uitsluiting van dat onderdeel, samen met het aanwijzingsbesluit en 
op gelijke wijze door burgemeester en wethouders bekendgemaakt. (...)’

Deze bepaling, in combinatie met de bepalingen waar naar verwezen wordt, ma-
ken duidelijk dat er vier cumulatieve voorwaarden zijn verbonden aan het geven 
van een reactieve aanwijzing:

22 Visser 1986, p. 32, ziet dit als een belangrijk voordeel van interbestuurlijk toezicht in 
algemene zin. Hij spreekt van een ‘bemiddelende gedachte’. Zie in algemene zin ook 
Munneke 2011, p. 39.

23 Op grond van art. 3.13 Wabo kan ook een reactieve aanwijzing worden gegeven met 
betrekking tot een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan, 
en op grond van art. 2.15 onder a Chw kan een projectuitvoeringsbesluit eveneens met 
zo’n aanwijzing getroffen worden.
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1. Gedeputeerde staten moeten een zienswijze hebben ingediend waarin zij heb-
ben aangegeven met welke onderdelen van het besluit zij niet kunnen instem-
men en wat daar volgens hen aan mankeert, tenzij de tekortkoming die ze heb-
ben geconstateerd door een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
is ontstaan (artikel 3.8, vierde lid).  

2. Het gemeentelijk besluit waartegen de aanwijzing is gericht moet een inbreuk 
maken op een provinciaal belang (artikel 3.8, zesde lid en artikel 4.2, eerste 
lid).

3. De aanwijzing moet noodzakelijk zijn om de inbreuk op het provinciaal belang 
weg te nemen (artikel 4.2, eerste lid). 

4.  Er moeten feiten, omstandigheden en overwegingen worden aangegeven die 
het de provincie beletten de inbreuk op het provinciaal belang te voorkomen 
met de inzet van andere aan haar toegekende bevoegdheden (artikel 3.8, zesde 
lid).

De vraag is wat deze voorwaarden betekenen voor de mogelijkheid om instruc-
tieregels te handhaven met gebruikmaking van de reactieve aanwijzingsbevoegd-
heid.

6.2.1. Het indienen van een zienswijze over het ruimtelijk besluit

Uit artikel 3.8, vierde lid, van de Wro blijkt dat voor het gebruik van de reactieve 
aanwijzingsbevoegdheid is vereist dat gedeputeerde staten een zienswijze hebben 
ingediend over het ontwerpbesluit die niet of niet volledig is overgenomen in het 
bestemmingsplan zoals het is vastgesteld.24 Deze voorwaarde geldt niet als de aan-
wijzing betrekking heeft op een wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte 
van het ontwerp, waarover gedeputeerde staten dus logischerwijs geen zienswijze 
hebben kunnen indienen. In dat geval impliceert de voorwaarde dat alleen de ge-
wijzigde delen van het bestemmingsplan met een reactieve aanwijzing getroffen 
kunnen worden.
De zienswijze fungeert als een schot voor de boeg, naar aanleiding waarvan de 
gemeenteraad de koers van zijn ruimtelijke besluitvorming nog bij kan stellen 
om te voorkomen dat het bestemmingsplan wordt getorpedeerd met een reactieve 
aanwijzing. Het is daarom vaste jurisprudentie dat gedeputeerde staten in de ziens-
wijze duidelijk aan moeten geven op welke onderdelen de raad het plan dient te 
wijzigen ten opzichte van het ontwerp.25 Het betoog dat de gemeenteraad zelf ook 
wel wist dat het bestemmingsplan op de getroffen onderdelen in strijd was met het 
provinciaal beleid, kan niet slagen.26 Het is echter niet nodig dat in de zienswijze 

24 Dezelfde voorwaarde is neergelegd in art. 3.13 lid 1 en lid 2 Wabo.
25 Zie bijvoorbeeld ABRvS 19 oktober 2011, nr. 200907617/1/R3 (reactieve aanwij-

zing Baarle Nassau), r.o. 2.10.3.1; ABRvS 15 februari 2012, nr. 201007430/1/R4 
( reactieve aanwijzing Strijen), r.o. 2.26; ABRvS 13 juni 2012, nr. 201108650/1/R1 
(reactieve aanwijzing Anna-Paulowna), r.o. 2.4.1.

26 ABRvS29 januari 2014, nr. 201211986/1/R4 (reactieve aanwijzing Alphen aan den 
Rijn), AB 2014, 133, m.nt. D. Korsse, r.o. 2.3.
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gedicteerd moet worden hoe de inhoud van het bestemmingsplan wél moet luiden. 
Gedeputeerde staten mogen dat zelfs niet doen, aangezien uit de totstandkoming 
van de reactieve aanwijzingsbevoegdheid blijkt dat een reactieve aanwijzing uit-
sluitend tot doel heeft dat het getroffen onderdeel geen deel blijft uitmaken van 
het bestemmingsplan.27

6.2.2. Een provinciaal belang bij het getroffen besluit

Uit artikel 3.8, zesde lid, van de Wro blijkt dat gedeputeerde staten bij het geven 
van een reactieve aanwijzing moeten motiveren dat er een provinciaal belang be-
trokken is bij het ruimtelijk besluit dat door de aanwijzing getroffen wordt. De 
voorwaarde dat sprake moet zijn van een provinciaal belang komt overeen met de 
voorwaarde die is verbonden aan het gebruik van de regelgevende bevoegdheid. 
In paragraaf 3.2 heb ik aangegeven dat er op provinciaal niveau een belang bij de 
planologische normstelling bestaat als wordt voorzien in een ruimtelijke ontwik-
keling die verband houdt met de verwezenlijking van een provinciale beleids-
doelstelling. Het belang schuilt erin dat de toelaatbaarheid van die ontwikkeling 
(mede) op basis van het provinciaal beleid beoordeeld wordt. Het provinciebestuur 
mag de doorwerking van het beleid ook afdwingen als het belang een provinciaal 
karakter draagt, dat wil zeggen, dat daar bovengemeentelijke aspecten aan kleven 
op grond waarvan in redelijkheid kan worden geoordeeld dat het zich op een meer 
doelmatige en doeltreffende wijze laat behartigen op het provinciaal niveau. 
Als de reactieve aanwijzing wordt gegeven ter handhaving van een instructiere-
gel, dan zal in het algemeen kunnen worden aangenomen dat sprake is van een 
provinciaal belang. De instructieregel moet immers zelf ook gericht zijn op de be-
scherming van zo’n belang. Er bestaat echter een (theoretische) mogelijkheid dat 
geoordeeld moet worden dat er geen provinciaal belang bestaat bij de beperking 
die in de instructieregel is neergelegd. In dat geval bestaat dat belang uiteraard 
evenmin bij de handhaving van die regel.
In de situatie dat er geen instructieregel is vastgesteld, kan bij de beantwoording 
van de vraag of er een provinciaal belang bij het getroffen besluit betrokken is 
volgens de Afdeling bestuursrechtspraak aansluiting worden gezocht bij het pro-
vinciaal beleid dat ter zake wordt gevoerd:

‘Voorts valt niet in te zien dat het college ten onrechte aansluiting heeft gezocht bij 
de Interimstructuurvisie voor het antwoord op de vraag of provinciale belangen in het 
geding zijn, aangezien de ruimtelijke belangen van de provincie Noord-Brabant in dit 
beleidsdocument zijn verwoord en ten tijde van het bestreden besluit een provinciale 
verordening, zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Wro nog niet was vastgesteld. Hierbij 
is niet van belang dat de Interimstructuurvisie geen normen bevat waaraan de raad bij 
de vaststelling van het bestemmingsplan gebonden is.’28

27 Zie par. 6.1 en de daar genoemde uitspraak.
28 ABRvS 7 december 2011, nr. 201001219/1/R3 (reactieve aanwijzing Dongen), 

r.o. 2.3.2. Vgl. ABRvS 7 september 2011, nr. 200907666/1/R3 (reactieve aanwijzing 
Haaren), r.o. 2.5.1.
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In deze situatie hecht de Afdeling er waarde aan dat sprake is van ‘bestendig 
provinciaal beleid’.29 Wat zij hier precies mee bedoelt is niet geheel duidelijk. 
De kwalificering zegt in ieder geval niets over de status die dat beleid had onder 
 vigeur van de oude WRO. Nijmeijer constateert dat de Afdeling niet alleen con-
crete beleidsbeslissingen, maar ook andere onderdelen uit het bovengemeentelijk 
beleid zoals dat onder de WRO werd gevoerd, heeft aangemerkt als ‘bestendig’.30 
De Gier suggereert dat de kwalificering als bestendig provinciaal beleid duidt op 
het vereiste serieuze karakter van de betrokken provinciale beleidsuitspraak.31 Met 
hem kan worden aangenomen dat de Afdeling het feit dat het provinciebestuur 
zich al geruime tijd hard maakt voor de beleidsdoelstelling in kwestie, relevant 
acht omdat het een aanwijzing is dat die doelstelling weloverwogen is vastgesteld 
en dus geen provinciale ‘bevlieging’ is. Dat is voor de Afdeling blijkbaar een indi-
catie dat het beleid inderdaad ‘thuis hoort’ op het provinciaal niveau.

6.2.3. De noodzakelijkheid van de reactieve aanwijzing

Een reactieve aanwijzing moet noodzakelijk zijn om een provinciaal belang te 
beschermen. Het provinciaal belang als bedoeld in de artikelen 4.1, eerste lid en 
 artikel 3.8, zesde lid, van de Wro is erin gelegen dat het provinciaal beleid wordt 
gevolgd bij de belangenafweging die op een lager overheidsniveau wordt gemaakt. 
De noodzakelijkheid van een reactieve aanwijzing is dus primair afhankelijk van 
de vraag of met die aanwijzing voorkomen wordt dat een planologische regeling 
in werking treedt die het provinciaal beleid doorkruist. 
Wat betreft de handhaving van instructieregels roept dit direct de vraag op of een 
reactieve aanwijzing strikt genomen wel noodzakelijk kán zijn als het ruimtelijk 
besluit met zo’n regel in strijd is. Betoogd kan worden dat dit niet het geval is, 
omdat het besluit al onverbindend is wegens strijd met een hogere regeling. De 
planologische regeling mist rechtskracht, waardoor van een doorkruising van een 
hogere beleidsdoelstelling geen sprake kan zijn. Met De Vries en Nijmeijer ben 
ik echter van mening dat het in zo’n geval uit het oogpunt van rechtszekerheid 
toch mogelijk moet zijn om de reactieve aanwijzingsbevoegdheid in te zetten.32 
Daarmee wordt buiten twijfel gesteld dat het ruimtelijk besluit nooit in werking 
treedt, waardoor voor alle betrokkenen direct duidelijk is dat de ruimtelijke ont-
wikkelingen waarin dat besluit voorziet geen doorgang kunnen vinden. Overigens 
heeft deze theoretische kwestie in de praktijk nooit tot bezwaren geleid. 

29 Zie onder meer ABRvS 2 februari 2011, nr. 201009121/1/R3 (reactieve aanwijzing 
Halderberge), r.o. 2.9; ABRvS 23 maart 2011, nr. 201001881/1/R2 (reactieve aan-
wijzing Houten), r.o. 2.8 en ABRvS 7 september 2011, nr. 200907666/1/R3 (reactieve 
aanwijzing Haaren), r.o. 2.4.

30 Nijmeijer in punt 2 van zijn annotatie onder ABRvS 2 februari 2011, nr. 200910224/1/R3 
(reactieve aanwijzing Waalre), AB 2011, 81.

31 De Gier in punt 2 van zijn noot onder ABRvS 2 februari 2011, nr. 200910224/1/R3 
(reactieve aanwijzing Waalre), TBR 2011, 62.

32 De Vries & Nijmeijer 2008, p. 54.
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Het noodzakelijkheidsvereiste levert verder nauwelijks problemen op voor de 
handhaving van instructieregels met het geven van een reactieve aanwijzing. 
Als een ruimtelijk besluit wordt genomen dat in strijd is met een instructieregel, 
dan kan al snel worden aangenomen dat het geven van een reactieve aanwijzing 
noodzakelijk is om het aan de orde zijnde provinciaal belang te beschermen. In 
de instructieregel staat immers welke rol het provinciaal beleid moet spelen bij 
de ruimtelijke belangenafweging. Als het getroffen besluit niet met die regel in 
overeenstemming is, dan betekent dit dus vrijwel altijd dat het provinciaal beleid 
op een onjuiste wijze bij de ruimtelijke besluitvorming betrokken is, dat dus een 
inbreuk wordt gemaakt op een provinciaal belang en dat de reactieve aanwijzing 
noodzakelijk is om die inbreuk weg te nemen. De Afdeling bestuursrechtspraak 
heeft in dit verband dan ook overwogen:

‘(...) dat het college in het algemeen in redelijkheid van de noodzaak van het geven 
van een reactieve aanwijzing heeft kunnen uitgaan indien wordt gehandeld in afwij-
king van een verordening als bedoeld in artikel 4.1 van de Wro en het daaraan ten 
grondslag liggende provinciale beleid.’33

Toch is het is niet zo dat altijd een reactieve aanwijzing gegeven kan worden als 
een ruimtelijk besluit met een instructieregel in strijd blijkt te zijn. De handhaving 
van een instructieregel is immers geen doel op zich. Het gaat er uiteindelijk om 
dat het achterliggende provinciaal belang door de reactieve aanwijzing wordt be-
schermd, dus dat met de aanwijzing voorkomen wordt dat een planologische rege-
ling in werking treedt waarin de betrokken provinciale beleidsdoelstelling geen 
adequate vertaling heeft gekregen. Voor de toetsing van een reactieve aanwijzing 
is dat in twee opzichten van belang.

In de eerste plaats betekent het dat de reactieve aanwijzing in strijd kan zijn met 
het noodzakelijkheidsvereiste als blijkt dat de getroffen planologische regeling 
ondanks een strijdigheid met een instructieregel, feitelijk geen inbreuk maakt op 
het betrokken bovengemeentelijke belang.

In een uitspraak van 15 april 2011 kan een voorbeeld worden gevonden van een situa-
tie waarin ondanks de strijdigheid met een instructieregel geen inbreuk wordt gemaakt 
op een provinciaal belang, waardoor de reactieve aanwijzing niet noodzakelijk is. De 
reactieve aanwijzing is gebaseerd op een provinciaal verbod om vormveranderingen 
van een agrarisch bouwblok toe te staan. Met dat verbod wil het  provinciebestuur  

33 Zie bijvoorbeeld ABRvS 21 december 2011, nr. 201002916/1/R3 (reactieve aan-
wijzing Haaksbergen), r.o. 2.5.1. De Afdeling oordeelt in vergelijkbare zin als de 
 reactieve aanwijzing anticipeert op de inwerkingtreding van een instructieregel: ‘De 
Afdeling overweegt (...) dat het college in het algemeen in redelijkheid van de nood-
zaak van het geven van een reactieve aanwijzing heeft kunnen uitgaan indien niet is 
uitgesloten dat, zolang de in voorbereiding zijnde verordening nog niet in werking is 
getreden, kan worden gehandeld in afwijking van het provinciale beleid dat daaraan 
ten grondslag zal liggen.’; ABRvS 8 februari 2012, nr. 201001762/1/R3 (reactieve 
aanwijzing Cranendonck), r.o. 2.3.2.
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bereiken dat de milieubelasting op natuurgebieden afneemt en het aantal stankgehin-
derden in de omgeving wordt teruggebracht. Volgens gedeputeerde staten staat dit 
verbod in de weg aan de wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan is opge-
nomen, op grond waarvan de vorm van agrarische bouwblokken inderdaad kan wor-
den veranderd. Zij treffen de wijzigingsbevoegdheid met een reactieve aanwijzing. 
Volgens de Afdeling is echter geen sprake van een doorkruising van het provinciale 
beleid, omdat aan het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid de voorwaarden zijn 
verbonden dat de totale oppervlakte van het bouwblok niet mag worden vergroot en 
dat de in het gebied aanwezige waarden niet onevenredig mogen worden aangetast. 
De reactieve aanwijzing wordt vernietigd.34 

De motivering dat de reactieve aanwijzing noodzakelijk is voor de bescherming 
van een provinciaal belang moet zich dus loszingen van de instructieregel die 
met de aanwijzing wordt gehandhaafd. Die motivering zal bovendien een spe-
cifieker karakter hebben dan bij het vaststellen van de instructieregel, omdat de 
reactieve aanwijzing nu eenmaal betrekking heeft op een concrete planologische 
regeling. Gedeputeerde staten moeten daarom beargumenteren dat de aanwijzing 
gerechtvaardigd wordt door een provinciaal belang dat bij die individuele rege-
ling betrokken is. De feiten en omstandigheden van het geval spelen daarom een 
prominentere rol. 

Stel dat het provinciaal beleid is gericht op het weren van nieuwe woningen buiten be-
staand bebouwd gebied, om op die manier de verstedelijking van het buitengebied te 
voorkomen. Als provinciale staten daarover een instructieregel willen vaststellen, dan 
zullen zij in algemene zin inzichtelijk moeten maken dat er een verband bestaat tussen 
de bouw van nieuwe woningen en de verstedelijking van het buitengebied. Maar als 
gedeputeerde staten met het oog op dit beleid een ruimtelijk besluit willen treffen met 
een reactieve aanwijzing omdat het voorziet in de nieuwbouw van een woning, dan 
zullen zij meer specifiek moeten motiveren dat die concrete bebouwingsmogelijkheid 
tot verstedelijking zal leiden. Dat hoeft gezien de feiten en omstandigheden van het 
geval niet zo te zijn, bijvoorbeeld omdat elders op een perceel een woning met een 
groter volume zal worden afgebroken.35

34 ABRvS 15 april 2011, nr. 200902874/1/R3 (reactieve aanwijzing Heeze-Leende), 
AB 2011, 228, m.nt. De Gier, r.o. 2.9.5.2. Zie ook ABRvS 19 oktober 2011, nr. 
201007784/1/R1 (reactieve aanwijzing Grootegast), r.o. 2.6.6, waarin de Afdeling 
overweegt dat de ontheffingsbevoegdheid in het bestemmingsplan weliswaar in strijd 
is met de instructieregel, maar dat het voor de provinciale beleidsdoelstelling van 
zuinig ruimtegebruik materieel geen verschil maakt of wordt gekozen voor de provin-
ciale systematiek, waarin het oprichten van kuilvloerplaten of sleufsilo’s alleen mag 
worden toegestaan door bestaande agrarische bouwpercelen te verruimen, of voor de 
systematiek in de ontheffingsbevoegdheid, dat uitsluitend mag worden voorzien in 
kuilvloerplaten en sleufsilo’s binnen 25 meter van een agrarisch bedrijfsgebouw.

35 Vgl. ABRvS 19 oktober 2011, nr. 200907617/1/R3 (reactieve aanwijzing Baarle 
Nassau), r.o. 2.34.4, waarin de Afdeling een reactieve aanwijzing vernietigt die is 
gericht tegen het omzetten van een bedrijfswoning in een burgerwoning, omdat GS 
eraan voorbij zijn gegaan dat elders een andere bestaande woning, die in het bezit is 
van dezelfde eigenaar, in gebruik genomen moet worden als bedrijfswoning.
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Met het oog op hierop is het mijns inziens niet verstandig om de handhaving van 
een instructieregel als zodanig aan te merken als een provinciaal belang. Dat heeft 
de Afdeling bestuursrechtspraak echter wel gedaan. Zij heeft overwogen dat zij 
‘geen grond [ziet] voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid de 
handhaving van de Omgevingsverordening als provinciaal belang heeft kunnen 
aantrekken’ (cursivering toegevoegd).36

Het principiële bezwaar is dat deze overweging onjuist is, omdat het provinciaal be-
lang altijd een inhoudelijk belang is. Het is er immers op gericht dat het provinciaal 
beleid doorwerkt in de inhoud van de ruimtelijke besluitvorming op de lagere over-
heidsniveaus. Een meer praktisch bezwaar is dat met deze overweging de indruk 
wordt gewekt dat de noodzakelijkheidstoets beperkt is tot de vraag of de reactieve 
aanwijzing gerechtvaardigd is omdat het getroffen besluit in strijd is met een instruc-
tieregel. De achterliggende vraag waar het appellanten eigenlijk om te doen zal zijn, 
namelijk of gedeputeerde staten er in het concrete geval ook belang bij hebben dat de 
regel onverkort wordt toegepast, verdwijnt dan gemakkelijk uit beeld.
Als een reactieve aanwijzing ter handhaving van een instructieregel vernietigd 
wordt omdat met de naleving van die instructieregel in het concrete geval geen pro-
vinciaal belang wordt gediend, dan wordt daarmee naar mijn mening impliciet ook 
een oordeel geveld over de juridische houdbaarheid van die regel zelf. Blijkbaar is 
de beperking die de instructieregel oplegt in zo’n geval niet noodzakelijk ter behar-
tiging van een provinciaal belang met het oog op een goede ruimtelijke ordening, en 
in zoverre dus in strijd met artikel 4.1, eerste lid, van de Wro. Dat is op zichzelf een 
reden om die regel buiten toepassing te laten.37

In de tweede plaats voldoet het gebruik van de reactieve aanwijzingsbevoegdheid 
niet aan het noodzakelijkheidsvereiste als de inbreuk op het provinciaal belang 
niet verdwijnt als het getroffen besluitonderdeel uit de planologische regeling 
wordt geschrapt.

Deze tweede situatie kan worden geïllustreerd met een uitspraak van 14 maart 2012. 
Daarin is een reactieve aanwijzing aan de orde die is gericht tegen de in het bestem-
mingsplan geboden mogelijkheid om woningen in het buitengebied uit te breiden tot 
maximaal 750 m3. Het provinciaal beleid is echter dat woningen in het buitengebied 
een maximale inhoud mogen hebben van 600 m3. Om die reden hebben gedeputeerde 
staten de uitbreidingsmogelijkheid getroffen met een reactieve aanwijzing. Dat heeft 
echter niet het gewenste effect, omdat het leidt tot een planologische regeling waarin 
in het geheel geen maximale inhoud voor burgerwoningen is opgenomen. De inbreuk 
op het provinciaal belang wordt met de aanwijzing dus niet weggenomen maar verder 
vergroot. Om die reden wordt de reactieve aanwijzingsbevoegdheid vernietigd.38

36 ABRvS 18 juli 2012, nr. 201100701/1/R2 (reactieve aanwijzing Dalfsen), r.o. 2.13. 
Deze overweging komt ook voor in ABRvS 24 oktober 2012, nr. 201111028/1/R3 
(reactieve aanwijzing Steenbergen), AB 2013, 2, m.nt. Korsse, r.o. 4.1.

37 Zie over het verschil tussen buiten toepassing laten en onverbindendheid par. 7.2.1.
38 ABRvS 14 maart 2012, nr. 201004181/1/R3 (reactieve aanwijzing Alphen-Chaam), 

r.o. 2.3.4. Vergelijkbare gevallen doen zich voor in ABRvS 15 april 2011, nr. 
200902874/1/R3 (reactieve aanwijzing Heeze-Leende), AB 2011, 228, m.nt. De Gier, 
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6.2.4. De motiveringsverplichting bij het geven van een reactieve aanwijzing

De laatste voorwaarde die aan het gebruik van de reactieve aanwijzingsbevoegd-
heid verbonden is, houdt in dat moet worden gemotiveerd welke feiten, omstan-
digheden en overwegingen het provinciebestuur beletten om de inbreuk op het 
provinciaal belang te voorkomen met andere aan hem toekomende bevoegdheden. 
Met deze motiveringsverplichting heeft de wetgever willen waarborgen dat geen 
afbreuk wordt gedaan aan het streven naar proactieve normstelling. De doorwer-
king van het ruimtelijk beleid van de hogere overheden in de ruimtelijke besluit-
vorming van lagere bestuursorganen moet zo veel mogelijk worden verzekerd 
met juridisch bindende normen die voorafgaand aan die besluitvorming worden 
vastgesteld. Het geven van een reactieve aanwijzing is daarom geen alternatief 
voor deze proactieve normstelling, maar ligt daar in het verlengde van. Het is 
‘een vangnet- of noodrembevoegdheid’ in ‘onvoorziene omstandigheden’.39 De 
bevoegdheid dient ‘ter correctie van besluitvorming van lagere overheden die een 
hoger belang doorkruisen’ (lees: doorkruist).40 De verwachting is daarom dat hij 
slechts ‘incidenteel en alleen in specifieke situaties zal worden gebruikt’.41 De mo-
tiveringsverplichting geeft de reactieve aanwijzingsbevoegdheid dus het karakter 
van een uiterst redmiddel in situaties dat de inbreuk op het bovengemeentelijk 
belang niet voorkomen kon worden met proactieve normstelling. De vraag is nu of 
deze voorwaarde toestaat dat de reactieve aanwijzingsbevoegdheid wordt ingezet 
voor de handhaving van instructieregels.

De mogelijkheid om instructieregels te handhaven met een reactieve aanwijzing

Op het eerste gezicht lijkt de motiveringsverplichting er aan in de weg te staan dat 
een instructieregel wordt gehandhaafd met het geven van een reactieve aanwij-
zing. Gedeputeerde staten moeten namelijk motiveren wat het provinciebestuur 
heeft belet om het provinciaal belang met gebruikmaking van andere middelen te 
beschermen, met andere woorden, waarom het niet mogelijk was een ander instru-
ment in te zetten.42 Ipso facto kan een dergelijke motivering eigenlijk niet gegeven 
worden als een ruimtelijk besluit in strijd is met een instructieregel. Er is dan juist 

r.o. 2.10.5, waarin met de reactieve aanwijzing een bebouwingsvlak wordt geschrapt 
binnen een woonbestemming, waardoor het plan toelaat dat overal binnen het bestem-
mingsvlak gebouwd kan worden, en ABRvS 19 oktober 2011, nr. 201007784/1/R1  
(reactieve aanwijzing Grootegast), r.o. 2.9.4, waarin door het schrappen van een maxi-
mum uitbreidingspercentage een ongelimiteerde uitbreidingsmogelijkheid ontstaat.

39 Kamerstukken I 2007/08, 30938, nr. C, p. 19.
40 Kamerstukken I 2007/08, 30938, nr. C, p. 19.
41 Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 14, p. 24.
42 Ook in de parlementaire stukken wordt opgemerkt dat ‘bij een reactieve aanwijzing 

moet worden gemotiveerd waarom ter bescherming van het betrokken belang geen 
gebruik is gemaakt van andere wettelijke bevoegdheden die de Wro biedt, namelijk de 
pro-actieve aanwijzing, de algemene regels en het bestemmingsplan’. Kamerstukken I 
2007/08, 30938, nr. C, p. 19 (cursivering toegevoegd).
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wel een ander instrument ingezet. De regel is immers vastgesteld met toepassing 
van de regelgevende bevoegdheid. 
Desalniettemin bestaat volgens de Afdeling bestuursrechtspraak ruimte om een 
gemeentelijk besluit te treffen met een reactieve aanwijzing als dat besluit niet 
voldoet aan de eisen die daar in een instructieregel aan zijn gesteld. Zij heeft uit-
drukkelijk overwogen dat een reactieve aanwijzing kan worden gebaseerd op de 
doorkruising van een instructieregel.43 Bovendien betekent het feit dat achtereen-
volgens verschillende reactieve aanwijzingen worden gegeven om dezelfde regel 
te handhaven, volgens de Afdeling niet dat de bevoegdheid serieel wordt ingezet 
en dus in strijd met zijn ultimum remedium-karakter wordt gebruikt.44 Naar gel-
dend recht kan een ruimtelijk besluit dus met een reactieve aanwijzing getroffen 
worden als dat besluit in strijd is met een instructieregel. In de praktijk wordt de 
reactieve aanwijzingsbevoegdheid vrijwel uitsluitend in deze situatie ingezet.
Gezien deze jurisprudentie en de toelichtende passages in de parlementaire stuk-
ken, denk ik dat de motiveringsverplichting in artikel 3.8, zesde lid, van de Wro 
moet worden gezien als een vertaling van het relativiteitsvereiste bij reactieve in-
terventies dat impliciet in de sturingsfilosofie van de Wro besloten ligt.45 Aan de 
motiveringsverplichting kan worden voldaan door inzichtelijk te maken dat het 
planologische besluit dat door de reactieve aanwijzing getroffen wordt in strijd 
is met een norm die er toe strekt om het provinciaal belang te beschermen dat bij 
het besluit betrokken is. Een instructieregel is zo’n norm, en kan dus in beginsel 
gehandhaafd worden met een reactieve aanwijzing.46

Een reactieve aanwijzing in grensgevallen

Als gedeputeerde staten een reactieve aanwijzing op een instructieregel willen 
baseren, dan rijst de vraag of het getroffen besluit daadwerkelijk met die regel in 
strijd is. Die vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden als de regel vaag is 
geformuleerd. In een vage instructieregel zijn de grenzen aan de ruimtelijke be-
slissingsvrijheid niet eenduidig neergelegd. Die grenzen krijgen pas een concrete 
vorm in een specifieke ruimtelijke context, aan de hand van de feiten, omstandig-
heden en belangen in kwestie. 

Een instructieregel die voorschrijft dat de permanente bewoning van recreatiewo-
ningen alleen mag worden toegestaan in een ‘dorpsrandgebied’, zonder overigens te 
 definiëren wat daar onder moet worden verstaan, laat het aan de lagere  bestuursorganen 

43 ABRvS 21 december 2011, nr. 201002916/1/R3 (reactieve aanwijzing Haaksbergen), 
r.o. 2.5.1.

44 ABRvS 2 februari 2011, nr. 201009121/1/R3 (reactieve aanwijzing Halderberge), BR 
2011, 73, m.nt. Bosma, r.o. 2.9.

45 Zie par. 6.1.2.
46 Handhaving is mijns inziens niet mogelijk als de instructieregel onverbindend is we-

gens strijd met een hogere regeling, zoals art. 4.1 lid 1 Wro, of met een algemeen 
rechtsbeginsel.
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om te beoordelen of in een concreet geval van zo’n gebied sprake is. Dat moeten zij 
doen aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden van het geval. 

Als een reactieve aanwijzing wordt gebaseerd op de doorkruising van een vaag 
geformuleerde instructieregel, dan nemen gedeputeerde staten het standpunt in dat 
de feiten, belangen en omstandigheden van de concrete ruimtelijke situatie in het 
licht van die regel anders gekwalificeerd hadden moeten worden dan het gemeen-
telijk bestuursorgaan gezien de inhoud van het getroffen besluit heeft gedaan. In 
essentie is dan dus sprake van twee tegengestelde bestuurlijke oordelen over de 
betekenis van de instructieregel in het concrete geval: die van het gemeentelijke 
bestuursorgaan dat de regel heeft toegepast in de ruimtelijke besluitvorming en 
die van gedeputeerde staten die hun toepassing van de regel ten grondslag hebben 
gelegd aan het reactieve aanwijzingsbesluit.
Dit levert geen problemen op zolang er in redelijkheid geen discussie mogelijk 
is over het feit dat het ruimtelijk besluit niet aan de vage instructieregel voldoet. 
Dan staat vast dat de reactieve aanwijzing gerechtvaardigd is. De uiteenlopende 
bestuurlijke oordelen over de toepassing van de instructieregel zijn evenmin pro-
blematisch als het lagere bestuursorgaan evident wél binnen de grenzen is geble-
ven die in de instructieregel worden gesteld. In dat geval mag de reactieve aanwij-
zingsbevoegdheid niet worden ingezet om die regel te handhaven.

In een uitspraak van de Afdeling van 19 oktober 2011 is een instructieregel aan de 
orde waarin is bepaald dat een niet-agrarische ontwikkeling ter plaatse kan worden 
uitgebreid, mits er sprake is van ‘een bebouwingspercentage en bouwhoogte welke 
passend zijn bij de aard van de omgeving en de beoogde ontwikkeling’. Alhoewel dat 
uit de desbetreffende regel niet duidelijk wordt, blijkt uit de provinciale beleidsstuk-
ken dat provinciale staten een maximale uitbreidingsruimte van 15% voor ogen heb-
ben. Gedeputeerde staten hebben het bestemmingsplan getroffen met een reactieve 
aanwijzing, omdat de oppervlakte van een bebouwingsvlak met meer dan 600% is 
vergroot van 600 m2 naar 4211 m2. Ondanks de vage grens die in de instructieregel 
is neergelegd, kan in redelijkheid niet worden volgehouden dat een dergelijke uitbrei-
ding met die regel in overeenstemming is. De Afdeling laat de reactieve aanwijzing 
dan ook in stand.47

In een uitspraak van 13 juli 2011 is een reactieve aanwijzing aan de orde die is geba-
seerd op de zeer algemeen geformuleerde zorgplicht dat ‘een bestemmingsplan dat 
voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied bijdraagt 
aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het 
daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving’. Die zorgplicht biedt veel bewe-
gingsvrijheid aan het gemeentebestuur. De Afdeling neemt dan ook terecht het stand-
punt in dat niet snel kan worden aangenomen dat de gemeenteraad de instructieregel 
verkeerd heeft toegepast: ‘Mede in aanmerking genomen dat, zoals het college ter 
zitting heeft toegelicht, het uitgangspunt van de verordening is dat het aan gemeen-
ten is om in concrete gevallen vorm te geven aan de in artikel 2.1 opgenomen alge-
mene zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit, kan het college niet worden gevolgd in 

47 ABRvS 19 oktober 2011, nr. 200907617/1/R3 (reactieve aanwijzing Baarle Nassau), 
r.o. 2.18.5.
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het standpunt dat de in het tweede lid van artikel 3.2.2 van de planregels opgenomen 
voorwaarden onvoldoende waarborgen bieden voor een zorgvuldig ruimtegebruik.’48

Maar bij de toepassing van een vaag geformuleerde instructieregel kunnen zich 
altijd grensgevallen voordoen, waarin in redelijkheid verschillende standpunten 
kunnen worden ingenomen over de vraag of het gemeentelijk besluit nu wel of niet 
met die regel in strijd is.49 In grensgevallen bestaat geen objectief juiste beslissing: 
de instructieregel kan worden toegepast op verschillende wijzen die alle rechtma-
tig kunnen zijn. Het bestuursorgaan dat de regel moet toepassen, zal dus uiteinde-
lijk moeten vertrouwen op zijn eigen (subjectieve) oordeel. In een grensgeval rij-
zen daarom vragen over de mogelijkheid om de instructieregel te handhaven met 
een reactieve aanwijzing. De regel wordt immers achtereenvolgens zowel door 
het gemeentelijke bestuursorgaan als door gedeputeerde staten toegepast. Welk 
oordeel moet in zo’n situatie doorslaggevend zijn? Het gemeentelijke oordeel dat 
heeft geleid tot het ruimtelijke besluit? Of het provinciale oordeel dat ten grond-
slag is gelegd aan de reactieve aanwijzing?
Ik denk dat in zo’n geval de toepassing van gedeputeerde staten moet worden 
gevolgd. Als zowel de gemeentelijke als de provinciale toepassing van de instruc-
tieregel rechtmatig is, dan moet mijns inziens doorslaggevend zijn welke van de 
twee toepassingen het meest doelmatig is. En dat is bij uitstek aan gedeputeerde 
staten om vast te stellen, aangezien de instructieregel is gericht op de bescherming 
van een provinciaal belang. 
Bij de rechterlijke toetsing van een reactieve aanwijzing is het overigens ook on-
vermijdelijk dat in grensgevallen het provinciale oordeel over de toepassing van 
de instructieregel wordt gevolgd. De rechter kan immers uitsluitend een rechtma-
tigheidstoets verrichten. Hij ziet zich dus voor de vraag gesteld of gedeputeerde 
staten in redelijkheid hebben kunnen oordelen dat het ruimtelijk besluit in strijd 
is met een instructieregel. Zolang de provinciale toepassing van de instructiere-
gel niet onrechtmatig is, zal de rechter het provinciale standpunt volgen, ook als 
daar van gemeentelijke zijde een toepassing tegenover wordt gesteld die eveneens 
rechtmatig kan zijn. Het reactieve aanwijzingsbesluit zal in zo’n geval dus niet 
vernietigd worden.

In een uitspraak van 18 juli 2012 is de vraag aan de orde of de gemeenteraad het 
plangebied terecht heeft aangemerkt als een ‘dorpsrandgebied’, een begrip uit een 
provinciale instructieregel waarin is bepaald dat alleen in dergelijke gebieden een 
woonbestemming mag worden toegekend aan bestaande recreatiewoningen. Dat be-
grip is in de verordening overigens niet gedefinieerd. Gedeputeerde staten menen 
van niet, en hebben de toegekende woonbestemmingen daarom getroffen met een 
reactieve aanwijzing. De Afdeling overweegt: ‘Uit de stukken en de ter zitting gege-
ven toelichting volgt dat het college, zoals appellanten betogen, in de reactieve aan-
wijzing weliswaar een stringente uitleg geeft aan het begrip dorpsrandgebied, maar 
dat een dergelijke uitleg mogelijk is doordat noch in de Omgevingsvisie noch in de 
Omgevingsverordening een definitie is opgenomen, en een lokale afweging door het 

48 ABRvS 13 juli 2011, nr. 200907775/1/R3 (reactieve aanwijzing Boxmeer), r.o. 2.7.2.
49 Meer uitgebreid over grensgevallen par. 4.3.2.



De hanDhaving van instructieregels

184

college van belang wordt geacht. Het college gaat er in dit specifieke geval, mede 
gezien de grootte van het dorp Dalfsen, van uit dat alleen het gebied dat aansluit op 
het bestaande dorpsgebied is aan te merken als dorpsrandgebied. Het college heeft 
van belang geacht dat het plangebied op een afstand van ongeveer een kilometer van 
het dorp Dalfsen en ten noorden van de N340 is gelegen. Tevens heeft het college van 
belang geacht dat in de omgeving waarin het plangebied is gelegen geen reguliere 
woningbouw zou worden toegestaan. Dit is door appellanten, ook in het door hen 
overgelegde advies van stedenbouwkundig adviesbureau IAA, onvoldoende gemoti-
veerd weerlegd. Uit het voorgaande volgt dat het college zich op het standpunt heeft 
mogen stellen dat het plangebied buiten het dorpsrandgebied is gelegen.’50

Op dit punt doet zich een interessant verschil voor met de situatie waarin een re-
actieve aanwijzing achterwege blijft, maar dat in een beroepsprocedure over het 
ruimtelijk besluit wordt aangevoerd dat het besluit in strijd is met een vaag gefor-
muleerde instructieregel. In het zojuist gegeven voorbeeld zou dit betekenen dat 
de aan de recreatiewoning toegekende woonbestemming in werking is getreden 
en wordt het verbod uit de provinciale instructieregel pas bij de bestuursrechter in 
stelling gebracht. In dat geval is niet de provinciale, maar de gemeentelijke toe-
passing van die instructieregel aan de orde. In tegenstelling tot de situatie dat de 
rechter zich moet buigen over een reactieve aanwijzing, zou de rechter dus moeten 
nagaan of de gemeenteraad in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat wél sprake 
is van een dorpsrandgebied, waarbij hij overigens dezelfde terughoudendheid zou 
moeten betrachten. Het lijkt mij goed verdedigbaar dat dit in de Dalfsense casus 
tot een ander oordeel zou hebben kunnen leiden. Daarvoor zou het wellicht van 
belang zijn geweest of gedeputeerde staten beroep tegen het bestemmingsplan 
hadden ingesteld en daarbij hadden gewezen op de vermeende strijd met de in-
structieregel, of dat die strijdigheid door een derde-belanghebbende aan de orde 
was gesteld.

Anticiperen op de inwerkingtreding van een instructieregel

Met de reactieve aanwijzing kan ook worden geanticipeerd op de inwerkingtre-
ding van instructieregels. Er wordt dan een reactieve aanwijzing gegeven op basis 
van een instructieregel die op dat moment nog in voorbereiding is. De aanwijzing 
loopt in zo’n geval vooruit op de juridisch bindende beperking van de decentrale 
beslissingsvrijheid die de regel in het leven zal roepen. 
Een mogelijk bezwaar tegen deze mogelijkheid om te anticiperen op de inwer-
kingtreding van een instructieregel is dat zij op gespannen voet staat met het 
streven naar proactieve normstelling. Op het moment dat het ruimtelijke besluit 
werd voorbereid, bestond er immers nog geen norm waarin de beslissingsvrij-
heid van het lagere bestuursorgaan beperkt werd. Dat bestuursorgaan was strikt 
genomen dus vrij om ander beleid te voeren. De mogelijkheid dat gedeputeerde 
staten dan toch de doorwerking van het provinciale beleid kunnen afdwingen met 
een reactieve aanwijzing staat daar haaks op. Een argument voor de anticipatie-

50 ABRvS 18 juli 2012, nr. 201100701/1/R2 (reactieve aanwijzing Dalfsen), r.o. 2.11.1.
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mogelijkheid is dat daarmee een oplossing wordt geboden voor een hiaat in de 
voorbereidingsbescherming bij het vaststellen van instructieregels. De voorberei-
dingsbescherming die kan worden bereikt met de in artikel 4.1, vijfde lid, van de 
Wro geboden mogelijkheid om te verklaren dat instructieregels worden voorbe-
reid, is zeer beperkt. Zo’n voorbereidingsverklaring roept immers uitsluitend een 
aanhoudingsplicht in het leven bij het verlenen van omgevingsvergunningen tot 
het moment dat de instructieregels in werking treden. De voorbereidingsverkla-
ring heeft dus slechts tot gevolg dat reeds bestaande ontwikkelingsmogelijkheden 
worden bevroren. Zij staat niet in de weg aan ongewenste wijzigingen van het 
planologisch regime.51

Ondanks de spanning met het streven naar proactieve normstelling, heeft de mi-
nister er al tijdens de parlementaire behandeling van de Wro op gezinspeeld dat 
met het gebruik van de reactieve aanwijzingsbevoegdheid op de inwerkingtreding 
van een instructieregel vooruitgelopen kan worden.52 Die suggestie is opgepakt 
door de praktijk en de mogelijkheid is inmiddels bevestigd in de jurisprudentie 
van de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling heeft niet alleen geoordeeld dat 
een reactieve aanwijzing kan worden gegeven op basis van een vastgestelde, nog 
niet in werking getreden provinciale verordening op grond van artikel 4.1, eerste 
lid, Wro,53 maar ook dat de bevoegdheid kan worden gebruikt als de verordening 
nog niet is vastgesteld54 en in de fase dat de verordening nog niet eens in ontwerp 
ter inzage is gelegd.55 Uit de overwegingen van de Afdeling kan zelfs voorzichtig 
worden geconcludeerd dat al een reactieve aanwijzing kan worden gegeven als in 
het geheel nog geen concrete stappen in de richting van een provinciale verorde-
ning zijn gezet. Zij heeft namelijk aangegeven dat ook een reactieve aanwijzing 
kan worden gegeven in de fase dat het stellen van instructieregels nog slechts 
wordt overwogen.56 De Afdeling lijkt het bij een anticipatie op de inwerkingtre-

51 Vgl. ABRvS 25 januari 2012, nr. 201004711/1/4 (reactieve aanwijzing Rucphen), 
r.o. 2.6.2.

52 Kamerstukken I 2007/08, 30938, nr. C, p. 19.
53 Zie o.a. ABRvS 20 oktober 2010, nr. 200910210/1/R1 (reactieve aanwijzing 

Groningen), AB 2010, 298, m.nt. De Gier; BR 2011, 3, m.nt. De Wit; TBR 2011, 
10, m.nt. De Vries, r.o. 2.8; ABRvS 23 maart 2011, nr. 201001881/1/R2 (reactieve 
aanwijzing Houten), r.o. 2.8; ABRvS 26 oktober 2011, nr. 200909916/1/R1 (reactieve 
aanwijzing Vlagtwedde), AB 2011, 360, m.nt. Korsse; JB 2012, 1, m.nt. Nijmeijer; 
TBR 2012, 9, m.nt. De Vries, r.o. 2.7.2.

54 Zie o.a. ABRvS 2 februari 2011, nr. 200910224/1/R3 (reactieve aanwijzing Waalre), 
AB 2011, 81, m.nt. Nijmeijer; TBR 2011, 62, m.nt. De Gier.

55 Zie o.a. ABRvS 13 juli 2011, nr. 200907775/1/R3 (reactieve aanwijzing Boxmeer), 
r.o. 2.4 waar B&W expliciet aanvoeren dat niet had mogen worden geanticipeerd op 
de op handen zijnde verordening, omdat die verordening ten tijde van het geven van 
de reactieve aanwijzing nog niet ter inzage was gelegd. De Afdeling gaat hier niet in 
mee. Vgl. ABRvS 15 april 2011, nr. 200902874/1/R3 (reactieve aanwijzing Heeze-
Leende), AB 2011, 228, m.nt. De Gier, r.o. 2.6.

56 Zie o.a. ABRvS 16 februari 2011, nr. 201005138/1/R3 (reactieve aanwijzing 
Roosendaal), AB 2011, 119, m.nt. Korsse, r.o. 2.4.2; ABRvS 7 september 2011, 
nr. 200907666/1/R3 (reactieve aanwijzing Haaren), BR 2012, 4, m.nt. Breeman & 
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ding van een instructieregel wel van belang te achten dat de aangekondigde regel 
na het geven van de reactieve aanwijzing ook inderdaad met een zekere voortva-
rendheid tot stand wordt gebracht.57

Een manier voor de Afdeling om te controleren of de aan de reactieve aanwijzing 
ten grondslag liggende motivering hout snijdt – dat wil zeggen, dat de aanwijzing 
inderdaad is gegeven op het moment dat een instructieregel in voorbereiding was –  
is door na te gaan of die regel ten tijde van het beroep is vastgesteld en zo ja, 
of die regel in het vervolg in de weg staat aan het gebruiksdoeleinde dat met de 
aanwijzing getroffen is.58 Als blijkt dat het getroffen besluit niet in strijd is met 
de vastgestelde instructieregels, dan wordt de reactieve aanwijzing vernietigd. 
Hoewel de Afdeling zich hier niet uitdrukkelijk over uitspreekt, lijkt mij in zo n 
geval de reden voor vernietiging te zijn dat in retrospectie blijkt dat bij het geven 
van de reactieve aanwijzing niet is voldaan aan de motiveringsverplichting uit ar-
tikel 3.8, zesde lid, van de Wro. Uit de vastgestelde verordening leidt de Afdeling 
af dat gedeputeerde staten ten tijde van het geven van de reactieve aanwijzing 
in redelijkheid niet het standpunt konden innemen dat de aanwijzing anticipeert 
op in voorbereiding zijnde instructieregels. Dit standpunt blijkt achteraf onjuist, 
omdat het getroffen besluit helemaal niet in strijd is met de regels die inmiddels 
zijn vastgesteld. 
Breeman en Bäcker betogen dat het ex tunc-karakter van de rechterlijke toetsing 
er aan in de weg staat dat de Afdeling de inmiddels vastgestelde verordening in 
haar oordeel over de rechtmatigheid van de reactieve aanwijzing betrekt. Dat ben 
ik niet helemaal met hen eens. In veel gevallen zal op basis van de verordening 
kunnen worden aangenomen dat het provinciale standpunt over de inhoud van de 
in voorbereiding zijnde instructieregels bij het geven van de reactieve aanwijzing 
onjuist was. Maar het ex tunc-karakter van de rechterlijke toetsing betekent dat de 

Bäcker, r.o. 2.3.1; ABRvS 19 oktober 2011, nr. 200907617/1/R3 (reactieve aanwij-
zing Baarle Nassau), r.o. 2.6.1.

57 Zie bijvoorbeeld ABRvS 13 juli 2011, nr. 200907775/1/R3 (reactieve aanwijzing 
Boxmeer), r.o. 2.4.1; ABRvS 19 oktober 2011, nr. 200907617/1/R3 (reactieve aan-
wijzing Baarle Nassau), r.o. 2.6.1; ABRvS 7 december 2011, nr. 200909903/1/R3 
(reactieve aanwijzing Reusel-De Mierden), r.o. 2.3.

58 Zie bijvoorbeeld ABRvS 2 februari 2011, nr. 200910224/1/R3 (reactieve aanwijzing 
Waalre), AB 2011, 81, m.nt. Nijmeijer; TBR 2011, 62, m.nt. De Gier, r.o. 2.7, waarin 
de Afdeling relevant achtte dat het provinciaal beleid in kwestie inmiddels was omge-
zet in instructieregels; ABRvS 16 februari 2011, nr. 201005138/1/R3 (reactieve aan-
wijzing Roosendaal), AB 2011, 119, m.nt. Korsse, r.o. 2.5.2, waarin de Afdeling uit-
drukkelijk overweegt dat GS de inmiddels vastgestelde verordening ter zitting hebben 
overlegd en vervolgens toetst of de getroffen bestemmingsplanregeling met de des-
betreffende instructieregels in strijd is, en ABRvS 15 april 2011, nr. 200902874/1/R3 
(reactieve aanwijzing Heeze-Leende), AB 2011, 228, m.nt. De Gier, r.o. 2.15.6: ‘Gelet 
op het vorenstaande heeft het college zich met juistheid op het standpunt gesteld dat 
het bestemmingsplan in zoverre voorziet in de nieuwvestiging van een recreatiewo-
ning in de EHS en dat dit plan geen regels stelt ter bescherming van de ecologische 
waarden en kenmerken van het gebied, hetgeen in strijd is met het destijds geldende 
provinciale beleid, welk beleid inmiddels is omgezet in algemene regels.’
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vastgestelde verordening nooit meer kan zijn dan een belangrijke aanwijzing dat 
de motivering van het reactieve aanwijzingsbesluit niet deugt. Er moet ruimte be-
staan voor het betoog dat het provinciebestuur zijn beleid tussen het geven van de 
reactieve aanwijzing en de uitspraak van de Afdeling gewijzigd heeft, waardoor de 
instructieregels een andere inhoud hebben gekregen dan bij het geven van de aan-
wijzing de bedoeling was. Als dat aannemelijk wordt gemaakt, dan kan de stand 
van het recht ten tijde van de uitspraak gezien de ex tunc-toetsing geen afbreuk 
doen aan de motivering die aan het reactieve aanwijzingsbesluit ten grondslag is 
gelegd. 

Handhaving van een kennelijk gebrekkige instructieregel

Een bijzondere situatie doet zich nog voor als het kennelijk de bedoeling is ge-
weest om een ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheid onder de reikwijdte van een 
in werking getreden instructieregel te brengen, maar provinciale staten daar strikt 
genomen niet in zijn geslaagd. In zo’n geval is niet uitgesloten dat een reactieve 
aanwijzing gegeven wordt.

Een voorbeeld kan worden gevonden in een uitspraak van 19 oktober 2011. 
Provinciale staten voeren zowel onder de oude WRO als de nieuwe Wro het beleid 
dat vrijkomende bebouwing enkel een functieverandering naar wonen mag ondergaan 
als in het bestemmingsplan gewaarborgd wordt dat de bestaande maatvoering van die 
bebouwing gehandhaafd blijft. Dat beleid is onder de nieuwe Wro verankerd in een in-
structieregel, maar door een ‘vertaalfout’ is die regel alleen van toepassing op bebou-
wing waaraan na zijn inwerkingtreding een woonbestemming wordt toegekend. Strikt 
genomen wordt het gemeentebestuur daardoor de ruimte geboden om een vergroting 
van de maatvoering van voormalige agrarische bebouwing toe te staan als die bebou-
wing reeds onder de oude WRO een woonbestemming heeft gekregen. In de uitspraak 
is een reactieve aanwijzing aan de orde die is gericht tot een bestemmingsplan waarin 
inderdaad in een vergroting van dergelijke bebouwing wordt voorzien. De Afdeling 
overweegt: ‘In dit geval is genoegzaam komen vast te staan dat het provinciebestuur 
gedurende de periode dat met vrijstellingen in de zin van artikel 19 van de WRO voor-
malige agrarische bebouwing een functieverandering naar wonen heeft ondergaan, 
in het kader van het geven van verklaringen van geen bezwaar, een bestendig beleid 
voerde dat deze functieverandering in beginsel slechts was toegestaan, indien deze 
plaatsvond binnen de bestaande bebouwing en dit beleid in de Verordening heeft be-
oogd neer te leggen. Het college heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat artikel 
30 van de planregels met dit beleid in strijd is.’59

6.3.  ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN OM DE NALEVING 
VAN EEN INSTRUCTIEREGEL AF TE DWINGEN

Het geven van een reactieve aanwijzing is niet de enige mogelijkheid om de nale-
ving van een instructieregel af te dwingen. Andere opties zijn om een verzoek in te 

59 ABRvS 19 oktober 2011, nr. 201007784/1/R1 (reactieve aanwijzing Grootegast), 
r.o. 2.7.5.
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dienen bij de Kroon om het ruimtelijk besluit te vernietigen wegens strijd met een 
instructieregel, of beroep tegen dat besluit in te stellen bij de bestuursrechter. Een 
interessante vraag is ook of instructieregels gehandhaafd zouden kunnen worden 
met een last onder dwangsom. 

6.3.1. Spontane vernietiging

Instructieregels kunnen ook gehandhaafd worden met de ‘spontane’ vernietigings-
bevoegdheid van de Kroon.60 Een besluit kan bij koninklijk besluit (KB) geheel 
of gedeeltelijk61 worden vernietigd wegens strijd met het recht.62 De Kroon kan 
een gemeentelijk besluit dus vernietigen omdat het in strijd is met een instructie-
regel. Daarmee wordt voorkomen dat het planologisch regime gebruiksmogelijk-
heden gaat bieden die de verwezenlijking van een provinciale beleidsdoelstelling 
doorkruisen. De vraag is of dit een gelijkwaardig of zelfs een beter alternatief 
is voor de reactieve aanwijzingsbevoegdheid bij de handhaving van instructiere-
gels. Mijns inziens is dit om twee redenen niet het geval. In de eerste plaats moet 
een omslachtige procedure worden gevolgd om een vernietigings-KB tot stand te 
brengen. In de tweede plaats zijn het in deze procedure niet gedeputeerde staten, 
maar is het de Kroon die toetst of het lagere bestuursorgaan de instructieregel 
doelmatig heeft toegepast, en beoordeelt de Kroon bovendien of een eventuele 
vernietiging van het ruimtelijk besluit wel in een redelijke verhouding staat tot het 
belang dat gedeputeerde staten willen beschermen.

Totstandkoming van een vernietings-KB

Als gedeputeerde staten van oordeel zijn dat een gemeentelijk ruimtelijk besluit 
in strijd is met een instructieregel, dan kunnen zij de Kroon verzoeken dat besluit 
te vernietigen wegens strijd met het recht.63 De procedure die hierbij moet worden 
gevolgd is deels neergelegd in de Gemeentewet, nader genormeerd in de Awb en 
uitgewerkt in het beleidskader schorsing en vernietiging.64 In de situatie dat gede-
puteerde staten een instructieregel willen handhaven omdat een bestemmingsplan 
is vastgesteld dat met die regel in strijd is, ziet het verloop van de procedure er als 
volgt uit. 
Op grond van artikel 273a, eerste lid, van de Gemeentewet kunnen gedeputeerde 
staten de minister verzoeken een gemeentelijk bestemmingsplan bij de Kroon 
voor te dragen voor vernietiging. Zij hebben daar tien dagen de tijd voor vanaf het 
moment dat zij van het plan kennis hebben genomen. In de regel zal de  provinciale 

60 Art. 132 lid 4 Grondwet.
61 Art. 10:36 Awb.
62 Art. 10:35 Awb.
63 De Vries heeft erop gewezen dat bij de handhaving van instructieregels altijd strijd 

met het recht aan de orde is, en dat een eventuele vernietiging dus niet zal worden 
gebaseerd op strijd met het algemeen belang. De Vries 2013a, p. 12; De Vries 2013b, 
p. 74; De Vries 2013c, p. 1065.

64 Bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 32389, nr. 5 (hierna: het beleidskader).
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kennisname gelijktijdig plaatsvinden met de algemene bekendmaking van het be-
stemmingsplan.65 Als gedeputeerde staten een vernietigingsverzoek indienen, dan 
bepaalt artikel 273a, tweede lid, van de Gemeentewet dat het bestemmingsplan 
gedurende een termijn van maximaal vier weken niet wordt uitgevoerd.66 De op-
schorting van de uitvoerbaarheid van het besluit eindigt als de Kroon binnen die 
vier weken niet tot schorsing of vernietiging is overgegaan. 
Het is (mede) aan de Minister van Binnenlandse Zaken om het bestemmingsplan 
al dan niet bij de Kroon voor te dragen voor vernietiging.67 Als het plan wordt 
voorgedragen voor vernietiging, dan zal artikel 10:38, tweede lid, van de Awb 
veelal aan een vlotte afhandeling van die voordracht in de weg staan. In dat artikel 
is namelijk bepaald dat een besluit niet kan worden vernietigd als daartegen nog 
beroep openstaat of aanhangig is. Als het om een bestemmingsplan gaat is dat 
op het moment van de voordracht vaak het geval. Gedeputeerde staten zullen in 
de regel immers direct bij de bekendmaking van dat plan kennisnemen en heb-
ben vervolgens slechts tien dagen om een verzoek in te dienen. Op dat moment 
is de beroepstermijn van zes weken nog lang niet verstreken, laat staan dat er 
al uitspraak is gedaan. In afwachting van de uitkomst van de beroepsprocedure 
kan het bestemmingsplan wel worden geschorst.68 De schorsing duurt dan voort 
tot dertien weken nadat onherroepelijk op het beroep is beslist.69 Gedurende die 
dertien weken kan de vernietiging alsnog plaatsvinden. Mogelijkerwijs is artikel 
10:37 van de Awb hier echter een complicerende factor. Daarin is bepaald dat een 
besluit waarover de rechter uitspraak heeft gedaan niet kan worden vernietigd op 
rechtsgronden welke in strijd zijn met die waarop de uitspraak steunt of mede 
steunt. Wat nu als een belanghebbende ook heeft aangevoerd dat het bestreden 
bestemmingsplanonderdeel in strijd is met een provinciale instructieregel, maar 
dat de Afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat die strijdigheid zich 
niet voordoet? Het lijkt waarschijnlijk dat de Kroon dit oordeel zal overnemen. 
Daarbij moet wel worden bedacht dat de Afdeling zich beperkt tot een rechtmatig-
heidstoetsing. Zij kan de toepassing van de instructieregel niet op doelmatigheid 

65 Ingevolge art. 3.8 lid 3 jo. art. 3.8 lid 1 onder b Wro moeten B&W de kennisgeving 
van de vaststelling van een bestemmingsplan verzenden aan de diensten van de pro-
vincie die belast zijn met de behartiging van de belangen die in het plan in het geding 
zijn. Ook een omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan die 
raakt aan provinciale belangen moet aan het provinciebestuur worden toegezonden, 
en wel op grond van art. 3:41 lid 1 Awb. In zo’n geval moet het provinciebestuur im-
mers als belanghebbende bij dat besluit worden aangemerkt.

66 Op grond van art. 273a lid 3 Gemw kunnen GS de gemeenteraad ook mededelen dat 
zij overwegen om een vernietigingsverzoek in te dienen. Die mededeling heeft tot ge-
volg dat de uitvoering van het besluit maximaal tien dagen moet worden opgeschort. 
In het beleidskader wordt op p. 10 opgemerkt dat een dergelijke opschorting alleen 
aan de orde is als de gevolgen van het besluit onomkeerbaar of schadelijk zijn en er 
tijd nodig is om te onderzoeken of het genomen besluit in strijd is met het recht. Aan 
die voorwaarde lijkt mij bij ruimtelijke besluiten eigenlijk altijd wel voldaan te zijn.

67 Art. 278 lid 1 Gemw.
68 Art. 10:43 Awb.
69 Art. 10:44 lid 4 Awb.
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 toetsen, dit in tegenstelling tot gedeputeerde staten bij het geven van een reactieve 
aanwijzing en de Kroon bij het nemen van een vernietigingsbesluit.
Bij de toepassing van de vernietigingsbevoegdheid bestaat een grondwettelijk 
toegekende discretionaire ruimte voor de Kroon. De Kroon moet dus altijd zelf-
standig onderzoeken of het bestemmingsplan inderdaad in strijd is met de in-
structieregel in kwestie en moet daarbij een zelfstandige belangenafweging ver-
richten. Het oordeel van gedeputeerde staten over de vermeende strijdigheid met 
een instructieregel weegt volgens het beleidskader bijzonder zwaar, maar is niet 
per definitie doorslaggevend.70 Bovendien is van belang dat in het beleidskader 
wordt aangegeven dat niet elke strijd met het recht aanleiding zal geven om tot 
vernietiging van het besluit over te gaan. Dat is afhankelijk van een aanvullende 
proportionaliteitstoets die door de Kroon moet worden verricht. In het beleids-
kader wordt niet verder uitgewerkt wanneer een vernietiging proportioneel moet 
worden geacht. Duidelijk is echter wel dat de Kroon bij een vermeende strijd met 
een provinciale instructieregel zelfstandig moet toetsen of de vernietiging van het 
bestemmingsplan in een redelijke verhouding staat tot het belang dat gedeputeerde 
staten willen beschermen.71

Tegen een besluit tot vernietiging van een bestemmingsplan staat beroep open 
voor belanghebbenden. Tegen een weigering om zo’n besluit te nemen niet. 
Gedeputeerde staten kunnen dus niet opkomen tegen het besluit van de Kroon om 
niet tot vernietiging over te gaan.

Nadelen ten opzichte van de handhaving met een reactieve aanwijzing

Vanuit provinciale optiek zijn er in ieder geval drie redenen te geven waarom 
de handhaving van instructieregels met de reactieve aanwijzingsbevoegdheid de 
voorkeur verdient boven het verzoeken om een spontane vernietiging door de 
Kroon.
In de eerste plaats is het geven van een reactieve aanwijzing efficiënter omdat 
daarmee veel sneller het beoogde resultaat wordt bereikt dan mogelijk is met een 
spontane vernietiging. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat de Kroon als derde 
bestuurslaag bij de toepassing van de provinciale instructieregels betrokken moet 
worden. De Kroon moet bij het nemen van het vernietigingsbesluit een eigen be-
oordeling maken, en dat kost nu eenmaal tijd. Die beoordeling kan bovendien 
pas plaatsvinden na afloop van een eventuele beroepsprocedure over het bestem-
mingsplan, omdat die uitspraak bij het vernietigingsbesluit in aanmerking moet 
worden genomen. Daar komt nog bij dat het bestemmingsplan hangende de be-
sluitvorming over het vernietigingsverzoek gewoon in werking treedt, al is het 
wel zo dat het plan gedurende een bepaalde periode niet mag worden uitgevoerd 
en het in die periode kan worden geschorst. De reactieve aanwijzingsbevoegdheid 
werkt veel sneller, omdat die zelfstandig wordt toegepast door gedeputeerde sta-
ten. Bovendien treden de getroffen bestemmingsplanonderdelen nooit in werking.

70 Beleidskader, p. 12-13.
71 Beleidskader, p. 5.
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In de tweede plaats is een verzoek om spontane vernietiging een minder effectief 
middel om instructieregels te handhaven, omdat die handhaving daarmee afhan-
kelijk wordt van een doelmatigheidstoetsing door de Kroon. Het is aan de Kroon 
om te beoordelen of een instructieregel in een concreet geval op een manier is 
toegepast die recht doet aan de bescherming van het provinciaal belang. Bij het 
geven van een reactieve aanwijzing wordt deze doelmatigheidstoets verricht door 
gedeputeerde staten. 
In de derde plaats moet de Kroon toetsen of de vernietiging van het bestemmings-
plan proportioneel is. Ook als wordt geconstateerd dat het plan in strijd is met een 
instructieregel kan de Kroon dus besluiten om niet tot vernietiging over te gaan als 
zij van mening is dat de belangen die bij de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkhe-
den in het bestemmingsplan betrokken zijn, zwaarder wegen dan de bescherming 
van het aan de orde zijnde provinciaal belang. Daar komt nog bij dat gedeputeerde 
staten geen beroep kunnen instellen tegen een weigering van de Kroon om tot 
vernietiging over te gaan.

Het is denkbaar dat het standpunt wordt verdedigd dat het met het oog op de de-
centralisatie van de ruimtelijke normstelling voordelig is als het lastiger wordt om 
te interveniëren in de ruimtelijke besluitvorming op een lager overheidsniveau. 
Het idee is dan dat er voor de gemeentebesturen meer bewegingsvrijheid ontstaat 
bij de vormgeving van het planologisch regime doordat de hogere bestuursorga-
nen minder mogelijkheden hebben om de ruimtelijke belangenafweging in een 
concreet geval bij te sturen. Hierin kan een argument worden gevonden om de re-
actieve aanwijzingsbevoegdheid te schrappen, en gedeputeerde staten te dwingen 
om voor een reactieve interventie terug te vallen op de spontane vernietigingsbe-
voegdheid van de Kroon.
Ik denk dat een dergelijke argumentatie te kort door de bocht is, omdat voorbij 
wordt gegaan aan het feit dat er een balans bestaat tussen proactieve normstelling 
en reactieve interventie.72 Het feit dat het moeilijker wordt om de doorwerking 
van het provinciaal beleid te waarborgen door de handhaving van vooraf gestelde 
instructieregels, betekent niet dat de provinciale beleidsvoering als zodanig een te-
rughoudender karakter krijgt. Het lijkt mij waarschijnlijk dat de provinciebesturen 
eerder op zoek gaan naar alternatieve middelen om de doorwerking van hun beleid 
te verzekeren. De meest voor de hand liggende manier om dat te doen is door 
de gemeentelijke bewegingsvrijheid bij de toepassing van instructieregels zo veel 
mogelijk te beknotten, zodat de noodzaak om tot handhaving over te gaan tot een 
minimum wordt beperkt. Door de begrenzing van de gemeentelijke beslissings-
vrijheid eenduidiger te formuleren kan namelijk voorkomen worden dat er discus-
sie ontstaat over de vraag hoe de betrokken instructieregel in een concreet geval 
moet worden toegepast. Maar dat gaat ook ten koste van de mogelijkheid van 
lagere bestuursorganen om de relevante feiten en omstandigheden van het geval 
bij de toepassing van de regel te betrekken. Zij worden daardoor meer afhankelijk 
van provinciale ontheffingsbevoegdheden om recht te kunnen doen aan concrete 

72 Zie hierover ook Korsse 2013.
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ruimtelijke situaties. Eenduidig geformuleerde instructieregels bieden ook meer 
houvast voor een rechtmatigheidstoetsing door de bestuursrechter. Derde- belang-
hebbenden zullen daardoor eerder een geslaagd beroep op een instructieregel kun-
nen doen, waardoor het aantal vernietigingen van bestemmingsplannen wegens 
strijd met een instructieregel toe zal nemen.
Kortom, als de hogere overheden minder grip krijgen op de handhaving van hun 
instructieregels, dan bestaat het gevaar dat die regels worden dichtgetimmerd. Het 
is voor de decentralisatie van de ruimtelijke normstelling dus gunstig dat gedepu-
teerde staten beschikken over de mogelijkheid om te interveniëren in de ruimte-
lijke besluitvorming om een instructieregel te handhaven.

6.3.2. Beroep bij de bestuursrechter

Gedeputeerde staten kunnen ook tegen een ruimtelijk besluit in beroep gaan als zij 
de naleving van een instructieregel willen afdwingen. Als de bestuursrechter tot 
de conclusie komt dat de inhoud van het besluit in strijd is met een instructieregel, 
dan kan hij dat besluit vernietigen wegens strijd met een hogere regeling.73

In verreweg de meeste gevallen zal het geven van een reactieve aanwijzing een 
geschikter middel zijn om op te treden tegen een ruimtelijk besluit dat in strijd is 
met een instructieregel. Als gevolg van de aanwijzing treedt het omstreden besluit 
namelijk nooit in werking.74 Dit in tegenstelling tot een beroepsprocedure, die pas 
na geruime tijd kan leiden tot een vernietiging van het besluit. In de tussentijd wor-
den de betrokkenen in onzekerheid gelaten over de houdbaarheid van de planrege-
ling. Bovendien heeft het instellen van beroep niet automatisch een schorsende 
werking. De omstreden planologische regeling fungeert hangende het beroep in 
beginsel dus gewoon als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen die volgens 
gedeputeerde staten een inbreuk maken op een provinciaal belang.75 Met een reac-
tieve aanwijzing wordt dus sneller duidelijkheid verkregen over de houdbaarheid 
van de nieuwe planologische regeling en worden (onomkeerbare) ontwikkelingen 
voorkomen die in strijd zijn met een provinciaal belang. De rechtszekerheid is 
daarmee gediend. De vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak dat 
de mogelijkheid voor gedeputeerde staten om beroep in te stellen tegen een ruim-
telijk besluit niet in de weg staat aan het geven van een aanwijzing, moet mijns 
inziens dan ook worden toegejuicht.76

73 Hierover uitgebreid par. 7.1.
74 Zo ook De Vries & Nijmeijer 2008, p. 54.
75 Zo ook Nijmeijer in punt 3 van zijn annotatie onder ABRvS 2 februari 2011, nr. 

200910224/1/R3 (reactieve aanwijzing Waalre), AB 2011, 81. Zie ook Van der Perk 
2010, p. 280.

76 Zie bijvoorbeeld ABRvS 20 oktober 2010, nr. 200910210/1/R1 (reactieve aanwijzing 
Groningen), AB 2010, 298, m.nt. De Gier; BR 2011, 3, m.nt. De Wit; TBR 2011, 10, 
m.nt. De Vries, r.o. 2.8; ABRvS 15 april 2011, nr. 200902874/1/R3 (reactieve aan-
wijzing Heeze-Leende), AB 2011, 228, m.nt. De Gier, r.o. 2.8.1 en ABRvS 19 oktober 
2011, nr. 200907617/1/R3 (reactieve aanwijzing Baarle Nassau), r.o. 2.8.1.
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Toch zijn er situaties denkbaar dat met het oog op de naleving van een instructie-
regel beter beroep kan worden in gesteld dan dat een reactieve aanwijzing wordt 
gegeven. Het gaat om gevallen waarin een planologische regeling met een instruc-
tieregel in strijd is, maar dat die strijdigheid met een eenvoudige aanpassing kan 
worden weggenomen. Met de reactieve aanwijzing kan uitsluitend worden bereikt 
dat de volledige regeling uit het ruimtelijk besluit verdwijnt. Het is niet mogelijk 
om die regeling met de reactieve aanwijzing te wijzigen, of het lagere bestuursor-
gaan op te dragen om die regeling te herzien. De bestuursrechter kan dit wel. Op 
grond van artikel 8:72 van de Awb kan hij het lagere bestuursorgaan opdragen een 
besluit te nemen met inachtneming van zijn uitspraak, of zelf een vervangende 
planologische regeling vaststellen.77

Als in het bestemmingsplan is bepaald dat woningen in het buitengebied een maxima-
le inhoud mogen hebben van 750 m3, terwijl in een instructieregel is voorgeschreven 
dat maximaal een inhoud van 600 m3 mag worden toegestaan, dan biedt de reactieve 
aanwijzing geen soelaas. Het schrappen van de maximale inhoudsmaat is contrapro-
ductief, omdat de mogelijke inhoud van woningen dan helemaal niet meer beperkt 
wordt. En het is niet mogelijk om het maximum in de planregeling met een reactieve 
aanwijzing aan te passen. Er rest dan niets anders dan beroep in te stellen en de be-
stuursrechter te verzoeken om in een passende oplossing te voorzien.

Met het oog hierop is mijns inziens goed verdedigbaar dat de Afdeling ervan uit-
gaat dat de bevoegdheid om een reactieve aanwijzing te geven niet uitsluit dat de 
hogere overheid beroep instelt tegen een ruimtelijk besluit.78

6.3.3. Last onder dwangsom

De term ‘handhaving’ roept wellicht associaties op met de instrumenten uit hoofd-
stuk 5 van de Awb. Dat roept de vraag op of die instrumenten ook voor de handha-
ving van instructieregels zouden kunnen worden ingezet. In theorie is het denkbaar 
dat aan gedeputeerde staten de bevoegdheid wordt toegekend om instructieregels 
te handhaven met iets als een last onder dwangsom.79 Het gemeentelijke bestuurs-
orgaan zou dan gelast worden om de overtreding van een instructieregel te herstel-
len door een nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheid die met die regel in 
strijd is weer uit het planologisch regime te schrappen, waarbij een verplichting 
voor de betaling van een geldsom ontstaat als dat niet binnen de gestelde termijn 

77 Over de mogelijkheden voor definitieve geschillenbeslechting na een vernietiging we-
gens strijd met een instructieregel uitgebreid par. 7.1.4.

78 ABRvS 20 oktober 2010, nr. 200910210/1/R1 (reactieve aanwijzing Groningen), 
r.o. 2.8. Kritisch hierover De Gier in punt 5 van zijn annotatie bij deze uitspraak onder 
AB 2010, 298, onder verwijzing naar Van Ettekoven 2009, p. 87, en ook De Vries 
2011, p. 563.

79 De last onder bestuursdwang komt mijns inziens niet in beeld, omdat provinciale sta-
ten momenteel reeds de mogelijkheid hebben om de herziening van het planologisch 
regime ‘te herstellen’ door een inpassingsplan vast te stellen.
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gebeurt.80 Een efficiënt middel lijkt mij dat echter niet te zijn. Het is immers maar 
de vraag of het bestuursorgaan dat de instructieregel in een eerder stadium naast 
zich neer heeft gelegd, na het nemen van een ruimtelijk besluit voortvarend te 
werk zal gaan om dat besluit (deels) weer terug te draaien. Bovendien treedt het 
planologische besluit in de tussentijd gewoon in werking en kunnen de daarin 
geboden ontwikkelingsmogelijkheden worden gerealiseerd. Ik denk daarom niet 
dat de handhaving van instructieregels met een last onder dwangsom een systeem 
is dat in de praktijk kan functioneren.

6.4. CONCLUSIES

De reactieve aanwijzing uit artikel 3.8, zesde lid, van de Wro leent zich uitstekend 
voor de handhaving van instructieregels, omdat daarmee voorkomen wordt dat 
een ruimtelijk besluit (of onderdelen daarvan) in werking treedt, dat door een lager 
overheidsniveau genomen is. Met zo’n aanwijzing kan dus voorkomen worden dat 
gebruiksmogelijkheden ontstaan die met een instructieregel in strijd zijn. 
Het geven van een reactieve aanwijzing heeft twee kenmerken die er voor zorgen 
dat het een zeer effectief middel is om de naleving van instructieregels af te dwin-
gen. In de eerste plaats treedt de getroffen planologische regeling nooit in werking, 
zodat er geen gevaar bestaat dat ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden 
gerealiseerd. In de tweede plaats hebben gedeputeerde staten hiermee een middel 
om zelfstandig te interveniëren in de ruimtelijke besluitvorming op een lager over-
heidsniveau. Met deze twee kenmerken onderscheidt de reactieve aanwijzing zich 
van alternatieve middelen om instructieregels te handhaven, zoals een verzoek aan 
de Kroon om het ruimtelijk besluit te vernietigen.
Aan het geven van een reactieve aanwijzing zijn verschillende voorwaarden ver-
bonden. De belangrijkste voorwaarden houden in dat sprake moet zijn van een 
provinciaal belang dat de aanwijzing noodzakelijk moet maken, en dat gemoti-
veerd moet worden welke feiten, omstandigheden en overwegingen het provin-
ciebestuur beletten om de inbreuk op het provinciaal belang te voorkomen met 
andere aan hem toekomende bevoegdheden. Aan die voorwaarden is over het al-
gemeen voldaan als het ruimtelijk besluit dat door de aanwijzing getroffen wordt 
in strijd is met een instructieregel. Instructieregels zijn zelf immers ook gericht op 
de bescherming van provinciale belangen. Het feit dat een instructieregel op dat 
besluit van toepassing is geeft al aan dat daarbij een provinciaal belang betrokken 
is, waarop bovendien een inbreuk wordt gemaakt doordat het besluit in strijd met 
de regel wordt vastgesteld. De motiveringsverplichting levert evenmin problemen 
op. Daarmee heeft de wetgever namelijk juist willen verzekeren dat een reactieve 
aanwijzing voortborduurt op een norm over de doorwerking van hoger beleid, die 
voorafgaand aan de besluitvorming is vastgesteld. En een instructieregel is zo’n 
norm. 
In de praktijk bestaat een hecht verband tussen instructieregels en de reactieve 
aanwijzingsbevoegdheid, dat een positief effect heeft op het streven naar decen-

80 Vgl. art. 5:31d Awb.
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tralisatie in de ruimtelijke ordening. In de eerste plaats zorgt de mogelijkheid om 
de naleving van instructieregels tijdens de ruimtelijke besluitvorming af te dwin-
gen ervoor dat die regels een effectief instrument zijn om de doorwerking van 
ruimtelijk beleid te effectueren. Verdergaande centralisatie van de normstelling, 
bijvoorbeeld door het vaststellen van een inpassingsplan, is voor die doorwer-
king niet nodig. In de tweede plaats beperkt een wisselwerking tussen instructie-
regels en de reactieve aanwijzingsbevoegdheid het gebruik dat afzonderlijk van 
die instrumenten wordt gemaakt. De inhoud van instructieregels is grotendeels 
bepalend voor de mogelijkheid om een reactieve aanwijzing te geven, terwijl de 
mogelijkheid om instructieregels te handhaven voorkomt dat die regels worden 
dichtgetimmerd. Het is geen bezwaar als beslissingsvrijheid bij de toepassing van 
instructieregels bestaat, omdat die toepassing over de band van de reactieve aan-
wijzingsbevoegdheid niet alleen op rechtmatigheid, maar ook op doelmatigheid 
kan worden getoetst. 
De combinatie tussen instructieregels en de reactieve aanwijzingsbevoegdheid is 
uit de optiek van het decentralisatiebeginsel een stap vooruit ten opzichte van het 
preventieve toezicht onder de oude WRO. In de eerste plaats kunnen de hogere 
bestuursorganen de inwerkingtreding van ruimtelijke besluiten voorkomen, zon-
der dat ieder ruimtelijk besluit aan hen hoeft te worden voorgelegd. In de tweede 
plaats beschikken zij niet langer over de bevoegdheid om de gehele belangenaf-
weging die op het lagere overheidsniveau is gemaakt aan een doelmatigheidstoets 
te onderwerpen, maar kunnen zij dat alleen voor zover die belangenafweging in 
instructieregels is genormeerd.

6.5. REFLECTIE OP DE OMGEVINGSWET

De provinciale bevoegdheid om een reactieve aanwijzing te geven keert terug in 
artikel 16.20 van het wetsvoorstel Omgevingswet. Dat artikel luidt, voor zover 
van belang, als volgt:

Artikel 16.20

1.  Als gedeputeerde staten over een onderdeel van het ontwerp van een om-
gevingsplan een zienswijze naar voren hebben gebracht en:

 a. die zienswijze niet volledig in het omgevingsplan is overgenomen, of
 b.  in een onderdeel van het omgevingsplan wijzigingen zijn aangebracht 

ten opzichte van het ontwerp daarvan, anders dan op grond van die 
zienswijze, kunnen zij besluiten dat het betrokken onderdeel geen deel 
uitmaakt van het omgevingsplan.
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2.  Gedeputeerde staten kunnen alleen gebruik maken van die bevoegdheid 
voor zover:

 a.  de bevoegdheid betrekking heeft op die onderdelen van een omgevings-
plan die regels als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, bevatten, en

 b.  er sprake is van strijd met een belang als bedoeld in artikel 2.3, tweede 
lid, onder a, dat is aangegeven in een door een bestuursorgaan van de 
provincie openbaar gemaakt document.

3.  Gedeputeerde staten vermelden in de motivering van het besluit de daar-
aan ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die 
het provinciebestuur beletten het betrokken belang met inzet van andere 
aan hen toekomende bevoegdheden te beschermen.

Het instrument wordt in essentie niet veranderd ten opzichte van de Wro. Wel is 
het zo dat alleen de toedeling van functies aan locaties en de regels die met het oog 
daarop nodig zijn met een ‘reactieve aanwijzing’ getroffen kunnen worden. Dat 
roept de vraag op hoe deze regels kunnen worden onderscheiden van andere regels 
over activiteiten die in een omgevingsplan worden opgenomen op grond van ar-
tikel 4.1, eerste lid. Dat zal naar verwachting niet altijd eenvoudig zijn, waardoor 
onduidelijk kan zijn of een reactieve interventie gerechtvaardigd is.81

De provinciale interventiebevoegdheid is niet van toepassing op omgevingsver-
gunningen om af te wijken van de toedeling van een functie aan een locatie in het 
omgevingsplan. Het wetsvoorstel voorziet echter in een andere optie voor provin-
ciale betrokkenheid bij het verlenen van zo’n vergunning. Voor de vergunningver-
lening is namelijk instemming van gedeputeerde staten vereist als zich een geval 
voordoet waarin door het provinciebestuur te behartigen provinciale belangen aan 
de orde zijn. Deze gevallen zullen worden aangewezen bij algemene maatregel 
van bestuur.82

Ik denk dat het behoud van een provinciale interventiebevoegdheid een verstan-
dige keuze is, in ieder geval voor zover het de ruimtelijk relevante normstelling 
in het omgevingsplan betreft. Door gedeputeerde staten een eigen, zelfstandige 
mogelijkheid te bieden om de naleving van instructies te handhaven, wordt voor-
komen dat de teugels van de provinciale instructieregels te strak worden aange-
trokken.
De Omgevingswet bevat geen bevoegdheid om vanaf rijksniveau te interveniëren 
in het vaststellen van een omgevingsplan. Wellicht wordt een dergelijke bevoegd-
heid overbodig geacht. Momenteel wordt op rijksniveau ook geen gebruik ge-
maakt van de reactieve aanwijzingsbevoegdheid om te interveniëren in de ruim-
telijke besluitvorming. De inzet van de vernietigingsbevoegdheid van de Kroon is 
bovendien minder omslachtig als het initiatief daartoe van het rijksniveau afkom-
stig is. Ik denk dan ook niet dat de ‘nationale’ interventiebevoegdheid gemist zal 
worden.

81 Aldus ook Nijmeijer 2014, par. 4.1. Het onderscheid tussen de toedeling van functies 
aan locaties en andere regels over activiteiten is ook relevant in verband met de reik-
wijdte van instructieregels onder de Omgevingswet. Zie daarover par. 4.6.

82 Zie art. 16.15 van het wetsvoorstel.
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Hoofdstuk 7

Instructieregels en rechterlijke toetsing

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag in welke gevallen de rechter met instructieregels 
geconfronteerd kan worden en hoe hij met de regels om moet gaan in zijn rechter-
lijke toetsing. Voor de behandeling van dit onderwerp is gekozen om aansluiting te 
zoeken bij vier verschillende situaties waarin een instructieregel bij de rechterlijke 
toetsing ter sprake kan komen. 
In het eerste en verreweg het meest voorkomende geval wordt in een procedure 
tegen een ruimtelijk besluit aangevoerd dat het voorliggende besluit in strijd is 
met een instructieregel. De bestuursrechter moet dan toetsen of deze vermeende 
strijdigheid zich inderdaad voordoet, en het besluit vernietigen indien nodig (pa-
ragraaf 7.1). Een vervolgvraag is of een bestemmingsplan door de bestuursrechter 
ook bij wijze van exceptie aan instructieregels moet worden getoetst, omdat zo’n 
plan bestaat uit algemeen verbindende voorschriften. In de procedure tegen een 
appellabel besluit dat (deels) zijn grondslag vindt in een bestemmingsplanrege-
ling wordt dan aangevoerd dat die regeling onverbindend is wegens strijd met een 
instructieregel (paragraaf 7.2).
In de derde plaats kan ook de inhoud van een instructieregel zelf bij de rechter 
aan de orde worden gesteld. Weliswaar zijn instructieregels algemeen verbindende 
voorschriften die ingevolge artikel 8:3, eerste lid, onder a, van de Awb zijn uitge-
zonderd van rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter, maar diezelfde rechter kan 
bij wijze van exceptie wel degelijk over de verbindendheid van die regels oordelen 
(paragraaf 7.3). Tot slot bestaat de mogelijkheid om een onrechtmatige-daadsactie 
in te stellen bij de burgerlijke rechter, waarin de verbindendheid van een instruc-
tieregel aan de orde wordt gesteld. In een dergelijk wetgevingsgeding wordt ge-
steld dat de regel in strijd is met hoger recht of een ongeschreven rechtsbeginsel, 
waardoor het vaststellen of de toepassing van die regel een onrechtmatige daad 
oplevert in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (paragraaf 7.4).
Ik spreek in dit hoofdstuk over de situatie waarin provinciale instructieregels aan 
de orde zijn, die door de gemeenteraad moeten worden toegepast of hadden moe-
ten worden toegepast in een bestemmingsplanprocedure. Om die reden spreek ik 
bovendien consequent over een toetsing door de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (logischerwijs met uitzondering van paragraaf 7.4). Tenzij uit-
drukkelijk anders wordt aangegeven, is hetgeen wordt opgemerkt echter mutatis 
mutandis van toepassing op nationale instructieregels, en op een toetsing door 
de rechtbank, bijvoorbeeld in het kader van een omgevingsvergunning om af 
te wijken van het bestemmingsplan. Bovendien is hetgeen wordt opgemerkt in 
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 paragraaf 7.1 ook van toepassing op andere typen ruimtelijke besluiten waarop 
instructieregels van toepassing zijn.

7.1.  DIRECTE TOETSING VAN RUIMTELIJKE BESLUITEN 
AAN INSTRUCTIEREGELS

Instructieregels zijn eisen omtrent de inhoud van het planologisch regime, die de 
gemeenteraad in acht moet nemen bij het vaststellen van een bestemmingsplan. 
In de procedure tegen een bestemmingsplan kan daarom worden aangevoerd dat 
de vastgestelde planologische regeling in strijd is met een instructieregel. In de 
meeste gevallen voeren appellanten aan dat het voorliggende plan gebruiksmoge-
lijkheden biedt die op grond van de regel niet mogen worden toegestaan. Het komt 
echter ook voor dat wordt gesteld dat op grond van een instructieregel juist bepaal-
de gebruiksmogelijkheden geboden zouden moeten worden die in het plan ontbre-
ken. In beide situaties moet de Afdeling toetsen of de gemeenteraad de betrokken 
regel juist heeft toegepast en of het plan met die regel in overeenstemming is. In 
deze paragraaf bespreek ik de belangrijkste procedurele en inhoudelijke  aspecten 
van deze toetsing.

7.1.1. Ontvankelijkheid van een beroep van gedeputeerde staten

De vraag kan worden gesteld of een beroep van gedeputeerde staten waarin zij 
aanvoeren dat het bestemmingsplan in kwestie in strijd is met een instructieregel, 
wel ontvankelijk is. Reden om daar aan te twijfelen is dat zij op grond van artikel 
3.8, zesde lid, van de Wro de beschikking hebben over de bevoegdheid om een 
reactieve aanwijzing te geven. Met die bevoegdheid kunnen zij de naleving van 
provinciale instructieregels afdwingen door te voorkomen dat een daarmee strijdig 
bestemmingsplanonderdeel in werking treedt.1 Het is dan ook verdedigbaar dat 
een beroepsmogelijkheid dubbelop is, en dat voor gedeputeerde staten daarom 
geen beroep bij de bestuursrechter openstaat als zij er in een eerder stadium van 
hebben afgezien om het plan te treffen met een reactieve aanwijzing.2

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak sluit de mogelijkheid om een reactieve 
aanwijzing te geven echter niet uit dat gedeputeerde staten beroep kunnen instel-
len tegen een bestemmingsplan.3 Sterker nog, een beroep van gedeputeerde staten 
wordt zelfs ontvankelijk geacht als dat beroep is gericht tegen een bestemmings-
planonderdeel dat in eerste instantie wel degelijk is getroffen door een reactieve 
aanwijzing, maar dat na vernietiging van die aanwijzing alsnog is bekendgemaakt 

1 De reactieve aanwijzing is niet in alle gevallen een geschikt middel om de naleving 
van een instructieregel af te dwingen. Zie par. 6.3.1.

2 Van Ettekoven 2009, p. 87. Instemmend De Gier 2011, p. 298-299 en De Vries 2011, 
p. 563.

3 Dat bleek reeds impliciet uit ABRvS 20 oktober 2010, nr. 200910210/1/R1 (reactieve 
aanwijzing Groningen), r.o. 2.8, waarin de Afdeling overweegt dat GS ondanks de 
mogelijkheid om beroep in te stellen, de ‘vrijheid’ hebben om te kiezen voor het ge-
ven van een reactieve aanwijzing.
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en in werking is getreden. Ter ondersteuning van dit standpunt wijst de Afdeling 
erop dat tegen de vaststelling van een bestemmingsplan in algemene zin beroep 
kan worden ingesteld door belanghebbenden. De wet bevat geen specifieke be-
perkingen ten aanzien van de beroepsmogelijkheid van gedeputeerde staten. Het 
feit dat zij een reactieve aanwijzing hebben gegeven, beperkt de algemene be-
roepsmogelijkheid in de bestemmingsplanprocedure dus niet, aldus de Afdeling.4 
Uit de jurisprudentie blijkt overigens wel dat als de Afdeling naar aanleiding van 
het beroep tegen de reactieve aanwijzing reeds inhoudelijk heeft beslist over het 
geschilpunt tussen gedeputeerde staten en de gemeenteraad, zij dat geschilpunt al-
leen opnieuw beoordeelt als gedeputeerde staten nieuwe feiten of omstandigheden 
aanvoeren die daar aanleiding toe geven.5

7.1.2. Wanneer toetst de Afdeling aan een instructieregel?

De Afdeling zal een voorliggend bestemmingsplan alleen toetsen aan een instruc-
tieregel als een beroepsgrond daar aanleiding toe geeft.6 De omvang van het ge-
ding wordt immers bepaald door hetgeen door de appellanten aan de orde wordt 
gesteld.7 Van appellanten wordt niet verwacht dat zij in hun beroepsgrond uitdruk-
kelijk een specifieke instructieregel noemen waarmee het plan in strijd zou zijn. 
Ingevolge artikel 8:69, tweede lid, van de Awb moet de Afdeling de rechtsgronden 
namelijk aanvullen. Als wordt aangevoerd dat het voorliggende bestemmingsplan 
in strijd is met een onderdeel van het provinciaal beleid, dan ligt het op de weg 
van de Afdeling om na te gaan of, en zo ja welke instructieregels ter zake zijn 
vastgesteld.8

Zo overwoog de Afdeling in een geval dat een appellant zich beriep op een compensa-
tiebeginsel uit het streekplan, inhoudende dat als bomen worden gekapt in een gebied 
waarvoor de Boswet geldt die kap elders moet worden gecompenseerd, dat de provin-
ciale verordening op dit punt geen instructieregels bevat en dat de gemeenteraad in 
zoverre dus niet aan het compensatiebeginsel gebonden is.9

Andersom geldt dat een enkele verwijzing naar een provinciale ruimtelijke ver-
ordening zonder dat overigens wordt onderbouwd waarom het voorliggende plan 
met die verordening in strijd zou zijn, eenvoudig wordt afgedaan.

4 ABRvS 10 oktober 2012, nr. 201113206/1/R4 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Leek’), r.o. 2.2.

5 Zie bijvoorbeeld ABRvS 1 mei 2013, nr. 201113100/1/R3 (bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2008’ Baarle-Nassau), r.o. 5.2.

6 Van een ambtshalve toetsing is dus geen sprake. Daar is ook geen reden voor. Zie in 
algemene zin Damen e.a. 2012, p. 255: ‘Buiten de ambtshalve toetsing blijft de vraag 
of in het concrete geval voldaan is aan alle voorwaarden voor het gebruik van die 
bevoegdheid.’

7 Dit volgt uit (de toelichting bij) art. 8:69 lid 1 Awb.
8 Vgl. in algemene zin Schreuder-Vlasblom 2013, p. 577 e.v.; Damen e.a. 2012, p. 262.
9 ABRvS 4 april 2012, nr. 201003407/1/R2 (bestemmingsplan ‘Buurtschap’ Zeist), 

r.o. 2.20.3.
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Zo overweegt de Afdeling in een uitspraak van 3 april 2013: ‘Nu [appellant sub 3] en 
anderen hun betoog dat het bestemmingsplan in strijd is met de provinciale Verordening 
Ruimte niet met concrete gegevens hebben onderbouwd, ziet de Afdeling geen aanlei-
ding voor het oordeel dat het plan in strijd is met enig artikel van deze verordening.’10

Verder is artikel 6:13 van de Awb nog van belang voor de omvang van het geding. 
De grond dat een bestemmingsplan in strijd is met provinciaal ruimtelijk beleid, 
kan in beginsel alleen worden aangevoerd voor zover die grond betrekking heeft 
op een planonderdeel waarover de appellant een zienswijze heeft ingediend.11 
Daarbij is het niet nodig dat in die zienswijze ook al op de vermeende strijdigheid 
met het provinciaal beleid gewezen is. In beroep kunnen immers nieuwe beroeps-
gronden worden aangevoerd tegen onderdelen van het bestemmingsplan die in een 
zienswijze aan de orde zijn gesteld.12

7.1.3. Volledige of marginale toetsing?

Een vage formulering van een instructieregel kan resulteren in een zekere be-
slissingsvrijheid voor de gemeenteraad die de instructieregel in aanmerking moet 
nemen bij het vaststellen van een bestemmingsplan. In vaag geformuleerde in-
structieregels worden geen eenduidige grenzen gesteld aan de ruimtelijke beslis-
singsvrijheid van de lagere bestuursorganen, waardoor op voorhand niet precies 
duidelijk is aan welke eisen een bestemmingsplan moet voldoen. Om dat te ach-
terhalen moeten die regels eerst worden toegepast op de relevante feiten en om-
standigheden van het plangebied. Bij die toepassing kan een zekere vrijheid ten 
opzichte van de rechter bestaan. In dat geval zal de Afdeling slechts marginaal 
toetsen of het plan voldoet aan de eisen die daar in de regel aan zijn gesteld. Dat 
houdt in dat zij enkel beoordeelt of de gemeenteraad in redelijkheid tot de toe-
passing van de desbetreffende instructieregel heeft kunnen komen, en slechts tot 
vernietiging zal overgaan als dat niet het geval is.13

 

10 ABRvS 3 april 2013, nr. 201207911/1/R4 (bestemmingsplan ‘Het Plaatje’ Sliedrecht), 
r.o. 11.3. Zie bijvoorbeeld ook ABRvS 17 juli 2013, nr. 201301478/1/R4 (bestem-
mingsplan ‘Vosse- en Weerlanerpolder’ Hillegom), r.o. 7.2.

11 Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als het de appellant redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend, of als de beroepsgrond 
betrekking heeft op een planonderdeel dat ten opzichte van het ontwerp gewijzigd is 
vastgesteld.

12 In algemene zin Damen e.a. 2012, p. 265-267. Illustratief is ABRvS 3 april 2013, nr. 
201201243/1/R1 (bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Vossenberg 2008, 2e herziening 
(Boterberg 2)’ Tilburg), r.o. 2.1: ‘Dat [appellante sub 1] en Praxis in hun zienswijzen 
niet hebben gewezen op de (...) ruimtelijke verordening en het detailhandelsbeleid laat 
onverlet dat zij dit in beroep alsnog kunnen doen, nu deze beroepsgronden gericht zijn 
tegen het plandeel dat reeds ter sprake is gekomen in het kader van de zienswijze.’

13 Zie in algemene zin Damen e.a. 2013, p. 331; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 
2014, p. 148.
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Rechterlijke interpretatie van vage begrippen

Een vage formulering van een instructieregel resulteert niet in een marginale toet-
sing voor zover de vaagheid schuilt in de begrippen die in de regel zijn terug te 
vinden. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan zal de gemeenteraad dergelij-
ke begrippen moeten interpreteren om de regel toe te kunnen passen. De Afdeling 
kan zonder terughoudendheid beoordelen of de gemeentelijke interpretatie verant-
woord is en daar zo nodig haar eigen interpretatie voor in de plaats stellen.14

Een voorbeeld van een uitspraak waarin de Afdeling haar interpretatie van een vage 
term in de plaats stelt van de uitleg die de gemeenteraad aan die term gegeven heeft, 
is te vinden in een uitspraak van 27 maart 2013: ‘In artikel 1.15 van de RVG [de 
ruimtelijke verordening van de provincie Gelderland – DK] is een nieuw landgoed 
omschreven als een woongebouw met in beginsel maximaal drie wooneenheden. In 
de RVG is geen omschrijving van het begrip wooneenheid opgenomen. De Afdeling 
is van oordeel dat een redelijke uitleg van deze bepaling inhoudt dat binnen één woon-
gebouw voor een nieuw landgoed in beginsel kan worden voorzien in drie woningen 
ten behoeve van één huishouding per woning. De RVG biedt geen aanknopingspunten 
voor een ruimere uitleg van het begrip wooneenheid binnen een woongebouw voor 
een op te richten landgoed. Het standpunt van de raad dat het gebruik van het woon-
gebouw voor een kamerverhuurbedrijf of een bijzondere woonvorm niet zal leiden tot 
andere ruimtelijke gevolgen voor het gebied en daarom kan worden begrepen onder 
het begrip wooneenheid als bedoeld in de RVG, deelt de Afdeling niet.’15 

Rechterlijke interpretatie van tegenstrijdige instructieregels

Een rechterlijke interpretatie van instructieregels is ook vereist als twee regels uit 
dezelfde provinciale verordening tegenstrijdige verplichtingen in het leven roepen 
voor de gemeenteraad. De Afdeling moet in zo’n geval de knoop doorhakken en 
bepalen aan welke voorwaarden het bestemmingsplan moet voldoen. Een rede-
lijke uitleg van de verordening kan hier een uitkomst bieden. Bij die uitleg kan 
worden teruggevallen op het provinciaal beleid waarop de desbetreffende regels 
zijn gebaseerd.

In een uitspraak van 19 april 2012 is een bestemmingsplan aan de orde dat betrekking 
heeft op een gebied dat op de bij de provinciale verordening behorende kaart zowel is 
aangeduid met ‘stedelijk gebied’ als met ‘waardevolle natuur buiten EHS’. Als gevolg 
daarvan moet de gemeenteraad aan twee tegenstrijdige verplichtingen voldoen. Op 
grond van artikel 7.1, eerste lid, van de verordening moet de raad bestemmingen en 
regels stellen voor woningbouw, maar op grond van artikel 5.3, eerste lid, moet hij 
bestemmingen en regels in het bestemmingsplan opnemen ter bescherming en ver-
sterking van de in het plangebied voorkomende geconcentreerde actuele natuurwaar-
den. De Afdeling ziet zich daarom voor de vraag gesteld aan welke voorwaarden de 

14 Vgl. in algemene zin Duk 1988, p. 163; Damen e.a. 2013, p. 333; Van Wijk/
Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 150; Schlössels & Zijlstra 2010, p. 161.

15 ABRvS 27 maart 2013, nr. 201207066/1/R2 (bestemmingsplan ‘Landgoed Laag Erf’ 
Arnhem), r.o. 2.6.1. Voor enkele andere voorbeelden, zie Van Buuren 2013, p. 3-6.
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gemeenteraad moet voldoen: ‘De Afdeling interpreteert de verordening aldus dat bij 
vaststelling van een bestemmingsplan voor het onderhavige gebied niet tegelijkertijd 
aan de regels van artikel 7.1, eerste lid, en artikel 5.3, eerste lid, van de verordening 
behoeft te worden voldaan. Een redelijke uitleg van de verordening brengt met zich 
dat de raad zolang hij nog geen plan vaststelt voor de realisatie van woningbouw met 
bijbehorende voorzieningen, bij de vaststelling van een plan voor het betrokken ge-
bied bestemmingen en regels ter bescherming en versterking van in het gebied voor-
komende natuurwaarden dient vast te stellen. Indien echter de raad de keuze maakt het 
betrokken gebied aan te wijzen voor de realisatie van woningbouw en bijbehorende 
voorzieningen, hoeft de raad niet meer artikel 5.3, eerste lid, maar dient hij wel ar-
tikel 7.1, eerste lid, van de verordening in acht te nemen. Steun voor de lezing vindt 
de Afdeling in de omstandigheid dat provinciale staten er uitdrukkelijk voor hebben 
gekozen om op deze locatie te verstedelijken: zij hebben de keuze gemaakt in het als 
provinciale structuurvisie geldende “Streekplan 2005-2015” (…).’16

Rechterlijke toetsing aan kwalitatieve eisen

Een instructieregel bevat kwalitatieve eisen als die eisen niet getalsmatig, maar 
beschrijvend-normatief zijn geformuleerd.17 Om na te kunnen gaan of een bestem-
mingsplan met zo’n instructieregel in overeenstemming is, moet de gemeenteraad 
de relevante feiten, belangen en omstandigheden van het geval verzamelen en 
kwalificeren in het licht van die regel. 
In de literatuur wordt ervan uitgegaan dat de rechter in beginsel geen terughou-
dendheid hoeft te betrachten bij de toetsing van de feitenkwalificatie. Dat houdt 
verband met het legaliteitsbeginsel. De gemeenteraad is bij het vaststellen van 
een bestemmingsplan nu eenmaal gebonden aan de provinciale instructieregels, of 
die regels nu vaag zijn geformuleerd of niet. De manier waarop de raad die regels 
toepast is dus onderworpen aan rechterlijke controle.18 In beginsel kan de Afdeling 
de gemeentelijke beoordeling of de planologische regeling gezien de ruimtelijk 
relevante feiten, belangen en omstandigheden voldoet aan de eisen uit een instruc-
tieregel, dan ook volledig toetsen. Zij kan haar eigen kwalificatie van de feiten dan 
in de plaats stellen van die van het gemeentelijke bestuursorgaan.19

Het probleem is echter dat instructieregels die kwalitatieve eisen stellen aan de 
ruimtelijke beslissingsvrijheid vaak subjectief getint zijn. Dergelijke regels zijn 
moeilijk objectiveerbaar, omdat zij vragen om een waarderend bestuurlijk oordeel. 
Het kan zelfs zo zijn dat de toepassing van de instructieregel een (politieke) keu-
ze vergt, waardoor de beoordeling of de beoogde planologische regeling aan de 

16 ABRvS 18 april 2012, nr. 201100974/1/R2 (bestemmingsplan ‘Vierde Kwadrant’ 
Breukelen), r.o. 2.2.3. Een ander voorbeeld kan worden gevonden in ABRvS 14 no-
vember 2012, nr. 201205107/1/R3 (bestemmingsplan ‘Kloosterblokje IV, Willemstad’ 
Moerdijk), r.o. 4.2.

17 De term ‘kwalitatieve eisen’ baseer ik op De Vries 1994, p. 99, die de term ‘kwali-
tatieve begrenzing’ hanteert in verband met de voorwaarden die zijn verbonden aan 
flexibiliteitsregelingen in bestemmingsplannen.

18 In algemene zin Klap 1994, p. 37.
19 Vgl. in algemene zin Damen e.a. 2013, p. 335-336 en Schlössels & Zijlstra 2010, 

p. 162, die in zo‘n geval spreken van beoordelingsruimte.
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gestelde eisen voldoet, uitmondt in een belangenafweging. Hierdoor vervaagt de 
grens tussen recht en beleid: de vraag welke eisen de instructieregel in het concrete 
geval stelt om het provinciaal belang te beschermen, loopt over in de vraag op 
welke manier het provinciaal belang het meest doelmatig wordt beschermd in het 
bestemmingsplan. Er dreigen dan doelmatigheidsoverwegingen binnen te sluipen 
in de rechterlijke rechtmatigheidstoetsing. Daarom kan rechterlijke terughoudend-
heid zijn aangewezen bij de toetsing aan een instructieregel die een kwalitatieve 
eis bevat. 

Bepaalt een instructieregel bijvoorbeeld dat een bestemmingsplan ter plaatse alleen 
mag voorzien in één of meer woningen als in de toelichting wordt verantwoord dat 
het plan de nodige voorwaarden bevat om een goede landschappelijke inpassing van 
de te bouwen woningen te verzekeren, dan moet de gemeenteraad bij de toepassing 
van die regel een belangenafweging maken. Om te bepalen welke voorwaarden in het 
bestemmingsplan worden opgenomen, zal de inbreuk die de woningen onvermijdelijk 
zullen maken op het aangezicht van het landschap moeten worden afgewogen tegen 
de nadelige effecten van de verschillende voorwaarden die in aanmerking komen. 
Die afweging mondt uit in een waardeoordeel van de gemeenteraad of de beoogde 
bestemmingsplanregeling de landschappelijke inpassing van de woningen voldoende 
waarborgt. In een uitspraak waar het voorliggende bestemmingsplan aan deze instruc-
tieregel wordt getoetst, lijkt de Afdeling dan ook terughoudendheid te betrachten: 
‘Wat betreft situering en oriëntatie van de voorziene woning, heeft de raad gesteld 
dat is aangesloten bij de naastgelegen bebouwing aan de Vogelenzang 22 voor de 
afstand tot de Molendreef en het naastgelegen zandpad, en de tweezijdige oriëntatie. 
De Afdeling acht dat niet onredelijk. Gelet daarop geeft de aangevoerde omstandig-
heid dat elders in de straat drie woningen zijn voorzien op een afwijkende afstand 
van de weg, geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid 
op het standpunt heeft kunnen stellen dat in een goede landschappelijke inpassing is 
voorzien.’20

Over de vraag of een kwalitatieve eis in een instructieregel aanleiding geeft voor 
marginale rechterlijke toetsing, valt in zijn algemeenheid op voorhand niet veel te 
zeggen. De tekst, strekking en totstandkomingsgeschiedenis van de regel kunnen 
hierbij alle een rol spelen.21 

Motiveringseisen als aanvulling op kwalitatieve eisen

Als provinciale staten er niet in slagen om de instructieregel te vervatten in een 
 objectieve, eenduidige norm en de gemeenteraad daardoor beslissingsvrijheid 
wordt geboden bij de toepassing van die regel, dan kunnen zij die toepassing in 
een concreet geval meer richting geven door nadere eisen te stellen aan de toe-
lichting bij het bestemmingsplan. Dergelijke eisen kunnen verduidelijken hoe 
de ruimtelijke belangenafweging moet worden verricht om te beoordelen of een 

20 ABRvS 12 september 2012, nr. 201110833/1/R3 (BiO-woningen Laarbeek), r.o. 1.4.
21 Vgl. in algemene zin Damen e.a. 2013, p. 336-337; Van Wijk/Konijnenbelt & Van 

Male 2014, p. 149.
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planologische regeling aan een kwalitatieve eis voldoet door aan te geven welke 
belangen daarbij in ieder geval een rol dienen te spelen en hoe die belangen zich 
in algemene zin verhouden tot andere belangen, feiten en omstandigheden van 
het geval.22 Dat biedt de toetsende rechter handvatten om de toepassing van de 
instructieregel meer inhoudelijk te beoordelen, zonder dat hij daarbij gedwongen 
wordt om van zijn marginale toetsing af te stappen.23 Hij kan vaststellen dat be-
paalde feiten, belangen of omstandigheden in weerwil van de motiveringseisen 
niet betrokken zijn bij de beoordeling of het voorliggende bestemmingsplan vol-
doet aan de kwalitatieve eis die daar in een instructieregel aan is gesteld. Dat plan 
kan dan vernietigd worden wegens strijd met die motiveringseisen, zonder dat 
daarbij wordt geoordeeld hoe de planregeling dan wel moet luiden om met de 
instructieregel in overeenstemming te zijn.24

Gemeentelijke beslissingsvrijheid binnen provinciale kaders

Binnen de grenzen die in de geldende instructieregels zijn neergelegd behoudt 
de gemeenteraad de ruimtelijke beslissingsvrijheid die hem in artikel 3.1 van de 
Wro wordt toegekend. Binnen de provinciale kaders kan de raad dus eigen be-
leidsdoelstellingen nastreven. Dat komt naar voren in het feit dat hij er op grond 
van een belangenafweging van kan afzien om gebruik te maken van de ruimte 
die binnen de regels geboden wordt om te voorzien in een bepaalde ruimtelijke 
ontwikkeling.25 Deze nadere afweging kan net als iedere andere ruimtelijke belan-
genafweging worden getoetst aan het meer algemene criterium ‘een goede ruim-
telijke ordening’, alsmede aan algemene maatstaven zoals het motiverings- en het 
zorgvuldigheidsbeginsel. De keuze van de raad om geen gebruik te maken van de 
ruimte die binnen de grenzen van een instructieregel geboden wordt, kan echter 
per definitie niet in strijd zijn met die regel zelf, omdat die grenzen nu eenmaal 
niet worden overschreden.26

Met het betoog dat de gemeenteraad het gebruik van een perceel als gronddepot ten 
onrechte niet heeft gelegaliseerd, omdat dit gelet op de geldende interbestuurlijke re-
gels tot de mogelijkheden behoort, is de Afdeling dan ook snel klaar: ‘Wat betreft het 
betoog van [appellante sub 1] over het provinciale beleid en de verordening Ruimte 
Noord-Brabant overweegt de Afdeling dat ook indien het beleid en de verordening 
niet aan legalisering van het gebruik van het perceel als gronddepot in de weg staan 
de raad niet gehouden is tot legalisering over te gaan.’27

22 Over motiveringseisen meer uitgebreid par. 4.2.
23 Vgl. Van Buuren 2013, p. 5: ‘een op zich “vage” bepaling [kan] toch mede als vernie-

tigingsgrond functioneren omdat daarop wordt voortgebouwd door een aantal eisen 
die aan de toelichting bij het bestemmingsplan worden gesteld’.

24 Zie in algemene zin Klap 1994, p. 55 en Schlössels & Zijlstra 2010, p. 167.
25 Dit wordt in de literatuur veelal aangeduid als beleidsvrijheid. Zie Duk 1988, p. 157 

en Damen e.a. 2013, p. 331.
26 Vgl. Van der Perk 2010, p. 280.
27 ABRvS 19 december 2012, nr. 201012525/1/R3 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2010’ Gilze en Rijen), r.o. 15.2. Zie bijvoorbeeld ook ABRvS 22 maart 2013, 
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Bijzondere omstandigheden kunnen er wel aanleiding toe geven om te oordelen 
dat de gemeenteraad beter had moeten motiveren waarom hij er niet voor gekozen 
heeft gebruik te maken van de ruimte die in een instructieregel geboden wordt. 

Zo overweegt de Afdeling in een uitspraak van 1 mei 2013: ‘[appellant] betoogt voorts 
dat het college [van burgemeester en wethouders – DK] een projectbesluit had moe-
ten nemen en bouwvergunning had moeten verlenen als compensatie, nu het college 
hem heeft verzocht om bedrijfsverplaatsing en hij op basis van de door het college 
gedane toezeggingen een begin heeft gemaakt met de verplaatsing. Het college heeft 
hierin, mede gelet op het bezwaar van [appellant] dat aanleiding bestond om van het 
provinciale beleid af te wijken, ten onrechte geen aanleiding gezien om na te gaan of 
het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland bereid was onder deze om-
standigheden ontheffing te verlenen van artikel 13 van de verordening.’28

Ook moet worden bedacht dat een instructieregel zo strikt geformuleerd kan zijn 
dat binnen de gestelde kaders in een individueel geval in het geheel geen beslis-
singsvrijheid meer resteert. De gemeenteraad heeft dan geen andere keuze dan de 
bestemmingsplanregeling aan die regel te conformeren.

Als in een instructieregel wordt voorgeschreven dat een bestemmingsplan ter plaatse 
bepaalt dat bouwblokken voor intensieve veehouderij die kleiner zijn dan 1,5 hectare 
tot een omvang van 1,5 hectare mogen uitbreiden, dan moet de gemeenteraad zich op 
het standpunt stellen dat het niet is toegestaan een bestaand bouwvlak dat al groter is 
dan 1,5 hectare nog verder te vergroten.29

7.1.4. Relativiteit en finale geschillenbeslechting

Als wordt geoordeeld dat een bestemmingsplan in strijd is met een instructieregel, 
dan heeft dat niet altijd tot gevolg dat de strijdige gebruiksmogelijkheid uit het pla-
nologisch regime verdwijnt. Uit de jurisprudentie blijkt dat de Afdeling niet altijd 
tot vernietiging overgaat en als zij dat wel doet, dat zij niet in alle gevallen met die 
vernietiging volstaat. In de eerste plaats komt de Afdeling niet aan vernietiging toe 
als de betrokken instructieregel kennelijk niet strekt tot bescherming van de be-
langen van degene die zich op die regel beroept. Dit ‘relativiteitsvereiste’ is neer-
gelegd in artikel 8:69a van de Awb.30 In de tweede plaats verplicht artikel 8:41a 
van de Awb de Afdeling ertoe de haar voorgelegde geschillen zo veel mogelijk 

nr. 201203092/1/R4 (bestemmingsplan ‘Maasoeverzone’ Vlaardingen), r.o. 11, waarin 
wordt aangevoerd dat de gemeenteraad ten onrechte geen gebruik zou hebben ge-
maakt van een uitzonderingsmogelijkheid die in de instructieregels geboden wordt.

28 ABRvS 1 mei 2013, nr. 201206597/1/A1 (weigering projectbesluit Hollands 
Kroon), r.o. 8. Zie bijvoorbeeld ook ABRvS 29 augustus 2012, nr. 201111806/1/R1 
(Wijzigingsplan Waterland), r.o. 2.9.1 en ABRvS 13 maart 2013, nr. 201112435/1/R3 
(bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ Rhenen), r.o. 12.5.

29 ABRvS 24 oktober 2012, nr. 201107517/1/T1/R3 (bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
Son en Breugel), r.o. 8.3.

30 En daarvoor in art. 1.9 Chw.
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finaal te beslechten.31 Van finale geschillenbeslechting in een bestemmingsplan-
zaak is sprake als uit de uitspraak duidelijk wordt hoe de planregeling voor de toe-
komst moet luiden, zodat de rechtspositie van de grondgebruikers na die uitspraak 
vastligt.32 De jurisprudentie laat zien dat de Afdeling meerdere instrumenten kan 
gebruiken om bij een geconstateerde strijd met een instructieregel tot een finale 
beslechting van het geschil te komen. Zij kan de strijdigheid passeren,33 de rechts-
gevolgen van het vernietigde bestemmingsplan in stand laten,34 zelf voorzien in 
een vervangende bestemmingsplanregeling35 en de bestuurlijke lus toepassen.36 In 
deze paragraaf worden aan de hand van de relevante jurisprudentie achtereenvol-
gens de toepassing van het relativiteitsvereiste en de mogelijkheden voor finale 
geschillenbeslechting geïllustreerd in geschillen waarin het bestemmingsplan in 
strijd blijkt te zijn met een instructieregel.

Toepassing van het relativiteitsvereiste

De Afdeling mag een bestemmingsplan niet vernietigen wegens strijd met een in-
structieregel, als die regel niet strekt tot de bescherming van het belang waarvoor 
de appellant die de vermeende strijd heeft aangevoerd opkomt in de procedure. 
Dat volgt uit het relativiteitsvereiste dat is terug te vinden in artikel 8:69a van 
de Awb.37 Uit de dwingende formulering van dat artikel blijkt dat de Afdeling 
ambtshalve moet beoordelen of in een concreet geval aan het relativiteitsvereiste 
is voldaan. Als op voorhand reeds duidelijk is dat de vermeende strijd met een in-
structieregel er wegens het relativiteitsvereiste niet toe kan leiden dat het bestem-
mingsplan vernietigd wordt, dan kan dat voor de Afdeling overigens reden zijn om 
het beroep op die regel geheel buiten beschouwing te laten.38

De manier waarop de Afdeling het relativiteitsvereiste toepast blijkt in belangrijke 
mate uit de uitspraak Brummen. Daarin wordt overwogen:

‘Uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel van de Chw (…) kan worden 
afgeleid dat de wetgever met dit artikel [artikel 1.9 van de Chw – DK] de eis heeft 
willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en de daad-
werkelijke (of: achterliggende) reden om een besluit in rechte aan te vechten en dat de 
bestuursrechter een besluit niet moet vernietigen wegens schending van een rechts-
regel die niet strekt tot bescherming van een belang waarin de eisende partij feitelijk 
dreigt te worden geschaad. (…) Artikel 1.9 van de Chw staat er niet aan in de weg 
dat belanghebbenden zich in rechte op de norm van een goede ruimtelijke ordening 
kunnen beroepen ten einde een vernietiging van het besluit tot vaststelling van het 

31 Damen e.a. 2012, p. 326-327; Polak 2011b, p. 119.
32 Vgl. in algemene zin Damen e.a. 2012, p. 324, met verdere literatuurverwijzingen en 

Rop 2008, p. 13.
33 Art. 6:22 Awb.
34 Art. 8:72 lid 3 sub a Awb.
35 Art. 8:72 lid 3 sub b Awb.
36 Art. 8:51 Awb.
37 En daarvoor in identieke bewoordingen in art. 1.9 Chw.
38 Vgl. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 72; Schueler 2011b, p. 173-174; Jurgens 2011, par. 2.
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bestemmingsplan te bewerkstelligen voor zover die norm betrekking of mede betrek-
king heeft op hun eigen belangen. Zij zijn daarbij niet beperkt tot het uitsluitend naar 
voren brengen van beroepsgronden die ertoe strekken aan te tonen dat aan belan-
gen gerelateerd aan gebruiksmogelijkheden van hun eigen gronden of bouwwerken 
te weinig gewicht is toegekend, maar zij hebben ook de mogelijkheid te betogen dat 
aan hun belangen te weinig gewicht is toegekend bij het aanwijzen van bestemmin-
gen voor gronden in hun directe omgeving en het vaststellen van daarop betrekking 
hebbende regels, gelet op de invloed die die bestemmingen en regels hebben op de 
gebruiksmogelijkheden of de waarde van hun eigen gronden of bouwwerken. Voor 
zover wettelijke regels eisen stellen aan of randvoorwaarden scheppen voor het aan-
wijzen van bestemmingen en de daarop betrekking hebbende planregels, leidt, mede 
gelet op het vereiste dat een regel “kennelijk” niet strekt tot bescherming van bepaalde 
belangen, een juiste toepassing van artikel 1.9 van de Chw ertoe dat belanghebbenden 
zich niet kunnen beroepen op wettelijke voorschriften die onmiskenbaar niet zijn ge-
schreven ter bescherming van hun belangen.’39

Schueler heeft mede uit deze uitspraak een aantal algemene hoofdlijnen over de 
toepassing van het relativiteitsvereiste gedestilleerd, waaruit ook kan worden af-
geleid hoe de verplichte toetsing aan dit vereiste bij een vermeende strijd tussen 
een bestemmingsplan en een instructieregel in zijn werk zal gaan.40 Om aan het 
relativiteitsvereiste te voldoen, moet het belang waarvoor de appellant opkomt 
in de beroepsprocedure parallel lopen met het bovengemeentelijk belang dat de 
instructieregel beoogt te beschermen. Het beperkte bereik van het bovengemeen-
telijk belang staat hierbij centraal (en dus niet het meer algemene belang van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’) omdat de instructieregel een concretiserende norm 
is waarmee de eis van ‘een goede ruimtelijke ordening’ nader wordt uitgewerkt.41 
Ook de omvang van de bescherming die aan de appellant wordt geboden door de 
algemene normen die worden gesteld aan het onderzoek, de voorbereiding, de 
belangenafweging en de motivering van het bestemmingsplan, wordt vanwege het 
relativiteitsvereiste in het concrete geval bepaald door de betrokken instructiere-
gel. 

Stel dat in een instructieregel wordt voorgeschreven dat in de toelichting bij een be-
stemmingsplan verantwoord moet worden dat geen schade wordt toegebracht aan de 
natuurlijke waarden binnen het plangebied en een dergelijke verantwoording ont-
breekt. Het is dan denkbaar dat een appellant aanvoert dat het bestemmingsplan in 
strijd met artikel 3:46 van de Awb is vastgesteld. Vanwege het relativiteitsvereiste 
kan deze beroepsgrond alleen leiden tot vernietiging van het bestemmingsplan als die 
appellant er zelf belang bij heeft dat de natuurlijke waarden worden beschermd. Het 
gaat er dus niet om dat burgers er in algemene zin belang bij hebben dat besluiten goed 

39 ABRvS 19 januari 2011, nr. 201006426/1/R2 (bestemmingsplan ‘Elzenbos’ Brummen), 
AB 2011, 47, m.nt. De Gier & De Waard; TBR 2011, 30, m.nt. Nijmeijer; BR 2011, 37, 
m.nt. Rijs, r.o. 2.4.3.

40 Zie Schueler 2011a, par. 4 en Schueler 2011b, p. 165-172. Zie ook Damen e.a. 2012, 
p. 280-283.

41 Vgl. ABRvS 19 januari 2011, AB 2011, 47; TBR 2011, 30; JB 2011, 48; M&R 2011, 
86 en BR 2011, 37.
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worden gemotiveerd. De achterliggende instructieregel is bepalend voor de omvang 
van de bescherming die in het concrete geval door artikel 3:46 van de Awb aan de 
appellant geboden wordt.42

Hoewel dit niet uitdrukkelijk in artikel 8:69a van de Awb wordt vermeld, is bo-
vendien vereist dat de beroepsgrond dat het bestemmingsplan in strijd is met een 
instructieregel, verband houdt met de daadwerkelijke of achterliggende reden voor 
de appellant om het plan in rechte aan te vechten en is het nodig dat het belang van 
die appellant ook feitelijk dreigt te worden geschaad. De appellant moet de door 
hem gestelde inbreuk op zijn belang ook ondervinden of (mogelijkerwijs) gaan 
ondervinden en die inbreuk moet worden veroorzaakt doordat het bestemmings-
plan met de instructieregel in strijd is.43 
De Afdeling heeft het relativiteitsvereiste uitdrukkelijk toegepast in verband met 
een beroep op een instructieregel. In een uitspraak van 3 april 2013 komt de ap-
pellant op voor zijn bedrijfsbelang door er op te wijzen dat het bestemmingsplan 
in strijd is met instructieregels die zijn gericht op het realiseren en in stand houden 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat beroep kan volgens de Afdeling 
niet slagen, omdat het bedrijf (een auto- en garagebedrijf) niet in de buurt van de 
EHS is gesitueerd. Het bedrijfsbelang van de appellant loopt dus niet parallel met 
het provinciale belang dat is gericht op de bescherming van de EHS. De Afdeling 
overweegt: 

‘Deze regels voor EHS(-zoek)gebieden zijn gericht op het behoud, herstel of de duur-
zame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden 
gebieden onderscheidenlijk de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een 
ecologische verbindingszone. Deze algemene regels hebben met name ten doel het 
algemene belang van instandhouding van natuur en landschap te dienen. De bedrijfs-
gronden (...) liggen niet in of vlakbij gronden in het plan die deel uitmaken van de 
EHS en de beoogde verbindingszone. Hieruit vloeit in dit geval voort dat de algemene 
regels over de EHS en de verbindingszone kennelijk niet strekken tot bescherming 
van de bedrijfsbelangen van [appellante sub 1] (...). Daargelaten of deze beroepsgrond 
zou slagen, laat de Afdeling deze dan ook buiten beschouwing (…).’44

Passeren van strijd met een instructieregel

De Afdeling heeft op grond van artikel 6:22 van de Awb de bevoegdheid om de 
geconstateerde strijd tussen een bestemmingsplan en een instructieregel te pas-
seren, mits aannemelijk is dat de belanghebbenden door dat gebrek niet bena-
deeld zijn. Hierbij is relevant dat de reikwijdte van artikel 6:22 van de Awb zich 
sinds 1 janu ari 2013 niet langer beperkt tot de schending van vormvoorschriften, 
maar zich ook uitstrekt over materiële gebreken in besluiten. Dit in navolging 

42 Vgl. ABRvS 27 juli 2011, nr. 201007163/1/R2 (‘Wijzigingsplan Kom Scherpenisse 
(1e wijziging)’), r.o. 2.10.

43 Vgl. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 73.
44 ABRvS 3 april 2013, nr. 201209146/1/R3 (bestemmingsplan ‘Parallelweg 2e fase’ 

’s-Hertogenbosch), r.o. 4.4.



Hoofdstuk 7 

209

van  artikel 1.5 van de Crisis- en herstelwet (Chw), waarin dezelfde bevoegdheid 
voor de bestuursrechter was neergelegd voor de gevallen waarop die wet van toe-
passing is. Bij de toepassing van artikel 6:22 van de Awb is voorts van belang 
dat niet slechts aannemelijk moet zijn dat de appellant niet is benadeeld door de 
strijdigheid met de interbestuurlijke regel, maar dat dit geldt voor alle denkbare 
belanghebbenden.45 
De Afdeling heeft de verruimde reikwijdte van artikel 6:22 van de Awb verschil-
lende malen aangegrepen om van vernietiging van een bestemmingsplan af te 
zien, ondanks het feit dat dit plan in strijd was met een instructieregel. In alle 
gevallen ging het om een instructieregel waarin eisen werden gesteld aan de toe-
lichting bij het bestemmingsplan. Nadat de gemeenteraad ter zitting had gemoti-
veerd dat wel degelijk aan die eisen kon worden voldaan, oordeelde de Afdeling 
dat aannemelijk was dat belanghebbenden niet door de ontbrekende passages in 
de toelichting werden benadeeld en dat de strijdigheid met de instructieregel kon 
worden gepasseerd.

In een zaak van 17 maart 2013 constateert de Afdeling dat het bestemmingsplan in 
kwestie niet voldoet aan de provinciale verordening, omdat in de toelichting bij dat 
plan geen verantwoording wordt gegeven over de wijze waarop de afspraken die zijn 
gemaakt over het bestemmen van nieuwe woningen in het regionaal ruimtelijk over-
leg worden nagekomen en de wijze waarop de beoogde nieuwbouw zich verhoudt 
tot deze afspraken en tot de beschikbare ‘harde plancapaciteit’ voor woningbouw. 
De Afdeling passeert dit gebrek echter met toepassing van artikel 1.5 van de Chw. 
In het verweerschrift is de gemeenteraad ingegaan op onder meer de behoefte van 
woningen, de woningbouwprognose, de gemaakte afspraken en de zogenoemde harde 
plancapaciteit. De Afdeling oordeelt dat de vereiste verantwoording daarmee alsnog 
is gegeven, en dat aannemelijk is dat belanghebbenden niet door het gebrek benadeeld 
zijn.46 

De mogelijkheid om een geconstateerde strijdigheid tussen het bestemmingsplan 
en een instructieregel te passeren, komt dus in ieder geval in beeld als die regel 
uitsluitend eisen stelt aan de toelichting bij het bestemmingsplan. Dat is ook wel 
logisch, omdat het enkele feit dat de toelichting bij het bestemmingsplan niet in 
overeenstemming is met een motiveringseis, niet per definitie betekent dat ook de 
inhoud van het bestemmingsplan een inbreuk maakt op het betrokken provinciaal 
belang. Een dergelijk gebrek is slechts een indicatie dat bepaalde feiten, belangen 
of omstandigheden die relevant zijn in verband met de bescherming van het pro-
vinciaal belang onvoldoende zijn onderzocht of meegewogen. Uit een aanvullende 
motivering kan echter blijken dat dit wel degelijk gebeurd is en dat aan de bestem-
mingsplanregeling zelf dus niets veranderd hoeft te worden om het plan met de 

45 Damen e.a. 2012, p. 278; Jurgens 2011, par. 4; Rop 2008, p. 27.
46 ABRvS 27 maart 2013, nr. 201205606/1/R3 (bestemmingsplan ‘De Hasselt II’ Reusel-

de Mierden), r.o. 8.2. Zie ook ABRvS 19 juni 2013, nr. 201301238/1/R6 (betemmings-
plan ‘Saronixterrein e.o.-2012’ Doetinchem), r.o. 12.1.
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provinciale eisen in overeenstemming te brengen. In dat geval kan de strijd met de 
betrokken motiveringseisen worden gepasseerd.47

Het komt voor dat de Afdeling bestuursrechtspraak de strijd met een motiverings-
eis niet passeert met toepassing van artikel 6:22 van de Awb, maar er in plaats 
daarvan voor kiest om de rechtsgevolgen van het bestemmingsplan in stand te 
laten.

In een uitspraak van 4 juni 2014 is een bestemmingsplan aan de orde dat is vastgesteld 
in strijd met de ladder duurzame verstedelijking uit artikel 3.1.6, tweede lid, van het 
Bro, omdat de verantwoording die in dat artikel wordt geëist in de toelichting bij het 
plan ontbreekt. De voorzitter ziet mogelijkheden voor een definitieve geschillenbe-
slechting. Hij kiest er echter niet voor om het motiveringsgebrek te passeren, maar om 
de rechtsgevolgen van het plan in stand te laten.48 

De Afdeling maakt niet duidelijk in welke gevallen zij kiest voor de toepassing van 
artikel 6:22 van de Awb, en in welke gevallen er voor gekozen wordt de rechtsge-
volgen van het bestemmingsplan in stand te laten. Dat maakt ook niet heel veel uit, 
omdat beide methoden in essentie hetzelfde resultaat opleveren. Toch lijkt het mij 
strikt genomen zuiverder dat wordt gekozen voor het passeren van de strijdigheid 
met een motiveringsvereiste als uit een aanvullende onderbouwing blijkt dat met 
de inhoud van het bestemmingsplan niets mis is. Er bestaat dan immers geen reden 
om de planregeling te vernietigen.

In stand laten van de rechtsgevolgen van het strijdige besluit

Artikel 8:72, derde lid, onder a, van de Awb biedt de Afdeling de mogelijkheid 
om de rechtsgevolgen van een bestemmingsplan in stand te laten nadat zij dat 
plan heeft vernietigd wegens strijd met een instructieregel. Het in stand laten van 
de rechtsgevolgen ligt voor de hand als vaststaat dat de gemeenteraad de strijd 
met de regel weg kan nemen en ook weg zal nemen door na de vernietiging op-
nieuw een bestemmingsplan vast te stellen, zonder dat dit zal leiden tot een wij-
ziging van de ruimtelijke ontwikkelingen waarin het bestemmingsplan voorziet.49 
De Afdeling kan hier dan toe overgaan zonder de ruimtelijke beslissingsvrijheid 
van de gemeenteraad te doorkruisen. Door het bestemmingsplan in stand te laten 
wordt immers bereikt wat de raad wil bereiken.50 Evenmin staan de belangen van 
derde-belanghebbenden die niet tegen het plan zijn opgekomen en dus geen partij 
zijn bij de procedure, in de weg aan het in stand houden van de rechtsgevolgen. 

47 Vgl. in algemene zin Schreuder-Vlasblom 2013, p. 898. De verruimde reikwijdte van 
art. 6:22 Awb is hier voor nodig, omdat het ontbreken van een deugdelijke motivering 
niet kan worden aangemerkt als een schending van een vormvoorschrift. In zo’n geval 
moet worden gesproken van een materieel gebrek. Zie Damen e.a. 2012, p. 276.

48 Vz. ABRvS 4 juni 2014, nrs. 201401648/1/R1 en 201401648/2/R1.
49 Vgl. in algemene zin Schreuder-Vlasblom 2013, p. 957.
50 Vgl. Damen e.a. 2012, p. 319.
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De ruimtelijke ontwikkelingen waarin het bestemmingsplan voorziet zijn immers 
hetzelfde als ten tijde van het vaststellingsbesluit.51

Er zijn verschillende voorbeelden te vinden van uitspraken waarin de Afdeling de 
rechtsgevolgen van een bestemmingsplan in stand laat ondanks een geconstateer-
de strijd met provinciale instructieregels. In een aantal van die uitspraken doet zich 
de situatie voor dat weliswaar moet worden geoordeeld dat het plan in strijd is met 
de instructieregels die golden toen dat plan werd vastgesteld, maar dat het plan wél 
past binnen de inmiddels gewijzigde regels die gelden ten tijde van de uitspraak. 

In een uitspraak van 13 maart 2013 oordeelt de Afdeling dat het bestemmingsplan 
in strijd met de verordening voorziet in nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen 
en werken buiten de daarvoor door de provincie aangewezen zoekzones bedrijven-
terreinen. Het gemeentebestuur had daarvoor een ontheffing aan moeten vragen. De 
Afdeling vernietigt het bestemmingsplan op dit punt, maar laat de rechtsgevolgen in 
stand omdat de verordening ten tijde van de uitspraak is gewijzigd. De ontheffing van 
gedeputeerde staten is niet langer een vereiste. In plaats daarvan schrijft de verorde-
ning voor dat in de toelichting bij het bestemmingsplan moet worden aangetoond dat 
sprake is van een ontwikkeling die redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd binnen 
de zoekzones en dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de verbetering van de ruimte-
lijke kwaliteit. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de gemeenteraad ter zitting 
voldoende uiteengezet dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.52 

In een uitspraak van 3 april 2013 laat de Afdeling de rechtsgevolgen van het be-
stemmingsplan in stand omdat de strijdigheid met de instructieregel schuilt in de 
techniek van de bestemmingsplanregeling. De ruimtelijke ontwikkelingen die op 
grond van die regeling mogelijk zijn, stuiten als zodanig niet op bezwaren.

In de uitspraak is een instructieregel aan de orde waarin wordt bepaald dat het bouw-
blok voor een bestaande intensieve veehouderij mag worden uitgebreid tot een om-
vang van twee hectare, mits tenminste 10% van dat bouwblok wordt aangewend voor 
een goede landschappelijke inpassing. In het voorliggende bestemmingsplan wordt 

51 Vgl. Polak 2011b, p. 119-120; Rop 2008, p. 26.
52 ABRvS 13 maart 2013, nr. 201205681/1/R2 (bestemmingsplan ‘Truckparking 

Centerpoord-Noord’ Duiven), r.o. 5.7. Zie ook ABRvS 1 mei 2013, nr. 201204401/1/R3 
(bestemmingsplan ‘Recreatieoord De Laarse Heide’ Zundert), r.o. 9, alsmede ABRvS 
11 december 2013, nr. 201300153/1/R1 (bestemmingsplan ‘Uitbreiding parkeerplaats 
Bellevue’ Blaricum), TBR 2014, 10, m.nt. De Vries, waarin de rechtsgevolgen van het 
voorliggende bestemmingsplan eveneens in stand worden gelaten omdat het plan niet 
langer in strijd is met de (gewijzigde) verordening. Vgl. ABRvS 29 mei 2013, nr. 
201101373/1/R1 (bestemmingsplan ‘Landgoed Dyckenburgh’ Noordwijkerhout), r.o. 
11.3, waar de strijd met de verordening ten tijde van de uitspraak is weggenomen 
doordat GS de benodigde ontheffing inmiddels hebben verleend. Het in stand laten 
van de rechtsgevolgen is in deze situatie niet altijd mogelijk. Zie ABRvS 22 februari 
2012, nr. 201007915/1/R3 (bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2010’), 
r.o. 2.8.5, waarin de Afdeling geen aanleiding ziet om de rechtsgevolgen van het voor-
liggende bestemmingsplan in stand te laten, omdat de raad niet buiten twijfel heeft 
gesteld dat de vergroting van het bouwblok voor intensieve veehouderij voldoet aan 
de inmiddels in werking getreden verordening ruimte.
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de landschappelijke inpassing weliswaar gewaarborgd, maar dat gebeurt middels een 
houtsingel buiten het bouwblok. Strikt genomen is het plan daarom in strijd met de 
instructieregel en moet daarom worden vernietigd. De Afdeling laat de rechtsgevol-
gen echter in stand, omdat de oppervlakte van het bouwblok en de houtsingel tezamen 
de twee hectare niet overschrijdt en de houtsingel bovendien meer dan 10% van die 
gezamenlijke oppervlakte bedraagt. In essentie wordt dus wel degelijk aan de in de 
instructieregel gestelde eis voldaan.53 

In deze beide situaties kan de Afdeling niet anders dan constateren dat de inhoud 
van het bestemmingsplan (ten tijde van de vaststelling) in strijd is met een instruc-
tieregel. Als gevolg daarvan moet het plan wel vernietigd worden. Dat lijkt een 
belangrijk verschil te zijn met de in de vorige paragraaf aangehaalde voorbeelden 
waarin de Afdeling de strijdigheid met een instructieregel passeert. In de daar ge-
noemde gevallen school het gebrek in de motivering van de planregeling, en bleek 
uit een nadere motivering dat die regeling zelf wel degelijk aan de eisen voldeed 
die in de regel werden gesteld. De vernietiging in de zojuist genoemde uitspraken 
laat echter onverlet dat de gemeenteraad opnieuw een bestemmingsplan vast kan 
stellen waarin wordt voorzien in exact dezelfde ruimtelijke ontwikkelingen als het 
voorliggende plan, zonder dat de geconstateerde strijd met de betrokken instruc-
tieregels zich voor zal doen. Als in zo’n geval aannemelijk is dat de gemeenteraad 
de te vernietigen bestemmingsplanregeling opnieuw zal vaststellen, ligt het voor 
de hand dat de Afdeling de rechtsgevolgen in stand laat.54

Zelf voorzien in een vervangende planologische regeling

Op grond van artikel 8:72, derde lid, onder b, van de Awb kan de Afdeling bepa-
len dat haar uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde bestemmingsplan-
onderdeel. In die uitspraak wordt dan een vervangende bestemmingsplanregeling 
geformuleerd.55 Uit de jurisprudentie blijkt in algemene zin dat de Afdeling zich 
bevoegd acht om na vernietiging zelf een vervangende bestemmingsplanregeling 
vast te stellen.56 Dat biedt ook de mogelijkheid om het deel van de bestemmings-
planregeling dat strijdig is met een instructieregel te vervangen door een regeling 
die met die regel in overeenstemming is.

53 ABRvS 3 april 2013, nr. 201113345/1/R3 (bestemmingsplan ‘Buitengebied herzie-
ning [locatie 1]’ Etten-Leur), r.o. 12.

54 Vgl. in algemene zin Polak 2011a, par.3, en Damen e.a. 2012, p. 319.
55 Zo ook Nijmeijer 2012, p. 180.
56 Op deze praktijk wordt principiële kritiek geuit door Nijmeijer 2012, p. 183-185, die 

stelt dat de Afdeling zich in zo’n geval bedient van een regelgevende bevoegdheid die 
grondwettelijk aan de gemeenteraad is voorbehouden. Volgens hem zou er in plaats 
daarvan voor moeten worden gekozen om de gemeenteraad in een tussenuitspraak 
de opdracht te geven de beoogde bestemmingsplanregeling vast te stellen. Wat van 
deze kritiek verder ook zij, de Afdeling past art. 8:72 lid 3 sub b Awb gewoon toe in 
bestemmingsplanzaken. Ik laat het standpunt van Nijmeijer verder dan ook rusten.
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Een voorbeeld kan worden gevonden in een uitspraak van 24 september 2014. In 
het voorliggende bestemmingsplan heeft de gemeenteraad een voormalige garage be-
stemd als tweede bedrijfswoning. Die garage wordt namelijk permanent bewoond 
door de ouders van de eigenaar van het perceel, die zorgbehoevend zijn. De gemeen-
teraad heeft deze permanente bewoning – die onder het overgangsrecht van het vorige 
plan viel – positief willen bestemmen. De raad heeft daarom de bestemming ‘tweede 
bedrijfswoning’ toegekend. De Afdeling oordeelt echter dat deze bestemming in strijd 
is met een provinciale instructieregel en vernietigt het bestemmingsplan. Zij ziet ech-
ter aanleiding om zelf in de zaak te voorzien, door aan de voormalige garage een 
specifieke aanduiding toe te kennen en te bepalen dat ter plaatse van deze aanduiding 
bewoning door personen aan wie mantelzorg wordt verleend is toegestaan. Op die 
manier wordt het bestaande gebruik positief bestemd zonder dat het bestemmingsplan 
in strijd is met de betrokken instructieregel.57 

Door zelf te voorzien in een vervangende bestemmingsplanregeling begeeft de 
Afdeling zich om twee redenen op glad ijs. In de eerste plaats dreigt zij daarmee de 
ruimtelijke beslissingsvrijheid van de gemeenteraad te doorkruisen. Uit het feit dat 
de voorliggende bestemmingsplanregeling moet worden vernietigd omdat deze 
in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, volgt immers nog niet hoe die 
regeling dan wél moet luiden. Het is primair aan de gemeenteraad om dat vast te 
stellen, niet aan de Afdeling.58 Sinds 2008 acht de Afdeling het echter niet langer 
noodzakelijk dat rechtens nog slechts één beslissing mogelijk is om zelf in de zaak 
te kunnen voorzien.59 In de tweede plaats moet de Afdeling er voor waken dat zij 
niet voorbijgaat aan de belangen van derden. In de ruimtelijke ordening gaat het 
immers niet alleen om het ruimtegebruik dat op grond van de bestreden bestem-
mingsplanregeling wordt toegestaan als zodanig, maar ook om de effecten van dat 
ruimtegebruik op het gebruik op de omliggende gronden. Door zelf in de zaak te 
voorzien ondergaat het bestemmingsplan een wijziging en gaat het in andere ont-
wikkelingsmogelijkheden voorzien dan ten tijde van de vaststelling van dat plan, 
waardoor ook de effecten die als gevolg van dat plan op zullen treden op de omlig-
gende gronden, kunnen veranderen. Het zelf in de zaak voorzien kan dus gevolgen 
hebben voor derden die geen partij zijn bij de procedure.60 
Hieruit volgt dat de Afdeling alleen kan voorzien in een vervangende bestem-
mingsplanregeling als de gemeenteraad instemt met de inhoud van die regeling en 
als het evident is dat met het vaststellen van die regeling geen belangen van derden 
worden getroffen. Bovendien moet die nieuwe regeling de rechterlijke toetsing 
uiteraard wél kunnen doorstaan.61 Hoe duidelijker de instructieregel voorschrijft 
hoe de planologische regeling in het concrete geval moet luiden, des te eerder 
komt voor de Afdeling de mogelijkheid in beeld om zelf in de zaak te voorzien. 
De regel waarmee het bestemmingsplan in strijd is biedt de Afdeling dan immers 

57 ABRvS 24 september 2014, nr. 201202455/4/R3 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2011’ Loon op Zand), r.o. 14 e.v.

58 Nijmeijer 2012, p. 177-179. In algemene zin Damen e.a. 2012, p. 324-325.
59 Hierover Polak 2011b, p. 119 en Damen e.a. 2012, p. 327 e.v.
60 Nijmeijer 2012, p. 181. In algemene zin Damen e.a. 2012, p. 331.
61 Nijmeijer 2012, p. 182. Vgl. in algemene zin Rop 2008, p. 26.
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een belangrijk aanknopingspunt om te bepalen hoe de vervangende planregeling 
zou moeten en kunnen luiden.62 De resterende beslissingsvrijheid van de gemeen-
teraad kan de Afdeling respecteren door de raad eenvoudigweg te vragen welke 
bestemmingsplanregeling hij ter vervanging van het vernietigde bestemmings-
planonderdeel zou willen vaststellen.63 Aan de hand daarvan zou zij dan zelf in de 
zaak kunnen voorzien.

In de zojuist aangehaalde uitspraak van 24 september 2014 wordt uitdrukkelijk ver-
meld dat de raad ter zitting te kennen heeft gegeven dat hij uit een oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening geen bezwaren heeft tegen de door de Afdeling voorge-
stelde aanduiding. Evenmin worden derden door die aanduiding in hun belangen ge-
troffen. Het bestaande, legale gebruik van de garage verandert immers niet, en de 
bebouwingsmogelijkheden ter plaatse veranderen evenmin ten opzichte van het voor-
gaande bestemmingsplan.

Toepassing van de bestuurlijke lus

Als de Afdeling oordeelt dat het bestemmingsplan in strijd is met een instructie-
regel, dan kan zij de gemeenteraad in een tussenuitspraak opdragen dit gebrek in 
het plan te herstellen.64 Deze zogenoemde bestuurlijke lus vindt zijn grondslag 
in de afdelingen 8.2.2a en 8.2.7 van de Awb.65 De rechterlijke opdracht kan bij-
voorbeeld bestaan uit het geven van een nieuwe motivering, het doen van een 
nieuw feitenonderzoek of het inwinnen van een nieuw advies. De Afdeling kan 
de gemeenteraad er in een tussenuitspraak zelfs toe verplichten om vervangende 
planregels vast te stellen die wél in overeenstemming zijn met de instructieregel 
in kwestie.66 Daarbij kan zij aangeven welke elementen de herziene planologische 
regeling in ieder geval moet bevatten.67 De gemeenteraad is verplicht gevolg te 
geven aan de opdrachten die hem in de tussenuitspraak worden gegeven.68 Daarna 
staan de Afdeling haar normale bevoegdheden ter beschikking voor het doen van 
de einduitspraak, dus ook de in de vorige paragrafen behandelde instrumenten om 
te komen tot een finale geschillenbeslechting.
Bij het geven van een tussenuitspraak moet de Afdeling er voor waken dat zij de 
ruimtelijke beslissingsvrijheid van de gemeenteraad niet doorkruist. Bovendien 

62 Vgl. Nijmeijer 2012, p. 179. In algemene zin Damen e.a. 2012, p. 323.
63 Nijmeijer 2012, p. 181-182. In algemene zin Damen e.a. 2012, p. 325.
64 Voorwaarde is dus wel dat de strijd met de instructieregel kan worden weggenomen. 

Anders heeft het doen van een tussenuitspraak geen zin. Zie Polak 2011a, par. 2.1.
65 In de rechtspraktijk komt men ook de ‘informele lus’ tegen. Daarbij wordt geen tus-

senuitspraak gedaan, maar wordt het onderzoek heropend op de voet van art. 8:68 
Awb. Zie Damen e.a. 2012, p. 333.

66 Vgl. in algemene zin Damen e.a. 2012, p. 332. Zie voor een (niet-limitatieve) opsom-
ming van gebreken die met een bestuurlijke lus kunnen worden hersteld Polak 2011a, 
par. 2.1.

67 Nijmeijer 2012, p. 184-185.
68 Tegen de einduitspraak van de Afdeling is immers geen hoger beroep mogelijk. Zie 

art. 8:51d Awb.
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moeten de belangen van onbekende derden in aanmerking worden genomen. Dat 
geldt voornamelijk als zij de gemeenteraad opdraagt een andere bestemmings-
planregeling vast te stellen. De raad wordt dan immers verplicht het voorliggende 
plan op een door de Afdeling aangegeven manier te herzien, waardoor dat plan 
in andere ruimtelijke ontwikkelingen zal gaan voorzien. Toch hoeft dat niet pro-
blematisch te zijn, omdat de gemeenteraad kan worden gevraagd welke bestem-
mingsplanregeling hij voorstaat. De gemeentelijke beslissingsvrijheid wordt dan 
gerespecteerd.69 Evenmin hoeven de belangen van onbekende derden in het geding 
te komen, omdat tegen de vaststelling van de vervangende bestemmingsplanrege-
ling zelfstandig beroep openstaat bij de Afdeling.70

Er zijn verschillende tussenuitspraken te vinden die betrekking hebben op een 
geconstateerde strijd tussen een bestemmingsplan en een instructieregel.

In een tussenuitspraak van 27 maart 2013 is een beroep van het college van gedepu-
teerde staten aan de orde. Het bestemmingsplan voorziet in nieuwe bedrijfswoningen 
op een bedrijventerrein. In de provinciale verordening wordt dat echter aangemerkt 
als oneigenlijk ruimtegebruik. Ingevolge de verordening moet in de toelichting bij 
het bestemmingsplan worden verantwoord hoe oneigenlijk ruimtegebruik middels de 
planregels wordt tegengegaan. De gemeenteraad betoogt dat zij wel in de nieuwe 
bedrijfswoningen moet voorzien, omdat er bestaande rechten van de eigenaren van 
de bedrijfspercelen in het geding zouden zijn. Daar maakt de Afdeling korte metten 
mee. Met het betoog van de raad wordt volgens haar niet aan de provinciale verant-
woordingsplicht voldaan. Voor zover het nieuw te bouwen bedrijfswoningen betreft 
op locaties waar die nu nog niet staan, is de Afdeling er ook niet van overtuigd dat de 
raad een toereikende motivering zal kunnen aanreiken. Ook wat betreft vier bestaande 
woningen heeft de gemeenteraad volgens de Afdeling niet gemotiveerd waarom die 
woningen ook in planologisch opzicht als bestaande woningen kunnen worden aan-
gemerkt in die zin, dat zij op grond van onherroepelijk geworden bouwvergunningen 
zijn gerealiseerd. De Afdeling verplicht de gemeenteraad het bestemmingsplan te wij-
zigen door vaststelling van een planregeling waarin wordt geregeld dat geen nieuwe 
bedrijfswoningen zijn toegestaan.71

De toepassing van de bestuurlijke lus ligt niet in de rede als de bestuursrechter 
reeds in eerste instantie kan komen tot een finale geschillenbeslechting door de 
strijd met een instructieregel te passeren, de rechtsgevolgen van het bestemmings-
plan in stand te laten of zelf vervangende planregels vast te stellen. Lukt dat niet 
omdat nog nader (feiten)onderzoek nodig is of omdat ondanks de geconstateerde 
strijd nog te veel ruimtelijke beslissingsvrijheid resteert, dan biedt een bestuurlijke 

69 Voor Nijmeijer 2012, p. 186-187 is dit een doorslaggevend argument voor de stelling 
dat een dergelijk wetgevingsbevel middels een bestuurlijke lus wél door de grondwet-
telijke beugel kan; dit naar zijn oordeel in tegenstelling tot het zelf in de zaak voorzien 
waarbij de Afdeling zelf de vervangende bestemmingsplanregeling vaststelt.

70 Nijmeijer 2012, p. 187. Zie in algemene zin Damen e.a. 2012, p. 331-332 en p. 335.
71 ABRvS 27 maart 2013, nr. 201109106/1/T1/R3 (bestemmingsplan ‘Ekkersrijt’ Son en 

Bruegel). Zie ook ABRvS 7 december 2011, nr. 201008186/1/T1/R1 (bestemmings-
plan ‘Herontwikkeling olieveld Schoonebeek Oldenzaal’) en ABRvS 15 februari 
2012, nr. 201102396/1/T1/R3 (Stedelijke Gebieden Gemert-Bakel).



InstructIeregels en rechterlIjke toetsIng

216

lus wellicht een oplossing. De toepassing van het instrument vormt dus een op-
maat tot een finale geschillenbeslechting.72

Resumé	finale	geschillenbeslechting

Voor het antwoord op de vraag of de Afdeling het geschil in een bestemmingsplan-
zaak finaal kan beslechten als dat plan in strijd blijkt te zijn met een instructieregel, 
zijn in hoofdzaak twee variabelen doorslaggevend. In de eerste plaats moet de 
Afdeling de beslissingsvrijheid respecteren die de gemeenteraad resteert na ver-
nietiging van het voorliggende plan. In de tweede plaats moet aannemelijk zijn dat 
derden die geen partij zijn bij de procedure door de finale geschillenbeslechting 
niet in hun belangen worden getroffen. 
Deze twee factoren vormen geen probleem als uit de provinciale instructieregels 
volgt dat de bestreden vorm van ruimtegebruik die in het plan wordt toegestaan 
in het concrete geval geen inbreuk maakt op een provinciaal belang. Dat kan zich 
bijvoorbeeld voordoen als de toelichting bij het bestemmingsplan niet voldoet aan 
de eisen die daaraan in de instructieregel zijn gesteld, maar de raad ter zitting 
middels een aanvullende motivering aan kan tonen dat de inhoud van het plan wel 
degelijk aan de provinciale eisen voldoet. De strijdigheid tussen het plan en de re-
gel kan dan worden gepasseerd met toepassing van artikel 6:22 van de Awb. Deze 
situatie kan zich ook voordoen als de inhoud van het bestemmingsplan ten tijde 
van de vaststelling wel degelijk in strijd is met de betrokken instructieregel, maar 
tegelijkertijd duidelijk is dat de gemeenteraad na de vernietiging een nieuw plan 
vast kan stellen waarmee wordt voorzien in exact dezelfde gebruiksmogelijkheid 
en de raad ook voornemens is om dat te doen. Die mogelijkheid kan bestaan als 
de relevante instructieregels na de vaststelling van het plan gewijzigd zijn, of als 
de strijdigheid schuilt in de techniek van de planologische regeling en niet in het 
gebruik dat op grond van die regeling is toegestaan. De Afdeling moet het voorlig-
gende plan dan weliswaar vernietigen, maar kan de rechtsgevolgen van dat plan in 
stand laten op grond van artikel 8:72, derde lid, onder a, van de Awb.
Ook als de ruimtelijke gebruiksmogelijkheid die in het bestemmingsplan geboden 
wordt de oorzaak is van de strijdigheid met de instructieregel, lijkt het onder om-
standigheden mogelijk te zijn dat de Afdeling het geschil finaal beslecht. Dat kan 
als de beslissingsvrijheid van de gemeenteraad die in het licht van de betrokken 
regel in het concrete geval resteert, tot een minimum beperkt is doordat de regel 
eenduidig voorschrijft hoe de vernietigde planologische regeling wél moet luiden. 
De raad heeft dan in essentie slechts de keuze om van het vaststellen van die rege-
ling af te zien, of om die regeling volledig aan de instructieregel te conformeren. 
In zo’n geval komt de toepassing van artikel 8:72, derde lid, onder b, van de Awb 
in beeld, op grond waarvan de Afdeling zelf kan voorzien in een vervangende 
bestemmingsplanregeling. De Afdeling mag hier echter alleen toe overgaan als 
aannemelijk is dat derden daar niet door in hun belangen getroffen worden. Dat 
betekent dat de effecten van het ruimtegebruik waarin de vervangende regeling 

72 Damen e.a. 2012, p. 335-336; Polak 2011b, p. 125-126; Polak 2011a, par. 2.5 en par. 3.
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voorziet op het gebruik op de omliggende percelen, hetzelfde moeten zijn als de 
gebruiksmogelijkheden die in het voorliggende plan geboden worden, of dat de 
nadelige effecten afnemen. Deze situatie kan zich voordoen als de instructieregel 
niet in de weg staat aan de vernietigde gebruiksmogelijkheid als zodanig, maar 
slechts vereist dat die mogelijkheid in het bestemmingsplan aan bepaalde nadere 
(kwantitatieve) beperkingen wordt onderworpen.
Als het in eerste instantie niet mogelijk is om op een van de drie genoemde manie-
ren tot een definitieve beslechting van het geschil te komen, bijvoorbeeld omdat 
nog nader onderzoek nodig is of omdat de gemeenteraad ondanks de betrokken 
instructieregels nog te veel ruimtelijke beslissingsvrijheid resteert, dan kan wor-
den bezien of de raad met een bestuurlijke lus kan worden opgedragen om de 
geconstateerde strijdigheid tussen het bestemmingsplan en de instructieregel te 
repareren. Nadat de gemeenteraad gevolg heeft gegeven aan deze opdracht kan 
de Afdeling bezien of alsnog tot een finale geschillenbeslechting kan worden ge-
komen.

7.2.  INDIRECTE TOETSING VAN BESTEMMINGSPLANNEN 
AAN INSTRUCTIEREGELS

Het is denkbaar dat in een procedure tegen een appellabel besluit dat (deels) zijn 
grondslag vindt in een planologische regeling door een belanghebbende wordt 
aangevoerd dat die regeling in strijd is met een instructieregel. Een dergelijk be-
roep kan bijvoorbeeld worden gedaan in de procedure tegen een wijzigingsplan, 
een omgevingsvergunning voor bouwen of een handhavingsbesluit. De vraag is 
dan of de bestuursrechter de vermeende strijdigheid tussen de gebruiksregels en 
de instructieregel bij wijze van exceptie moet beoordelen. Als hij op basis van een 
indirecte toetsing zou moeten oordelen dat de planologische regeling inderdaad 
niet met de provinciale eisen in overeenstemming is, dan moet die regeling buiten 
toepassing blijven. Dat zou dan weer tot gevolg hebben dat het aangevochten be-
sluit een basis mist in het planologisch regime en vernietigd moet worden.
In deze paragraaf wordt de mogelijkheid voor een indirecte toetsing van een on-
herroepelijk bestemmingsplan aan een instructieregel verder uitgewerkt. Daarbij 
ga ik eerst in op de vraag of die mogelijkheid inderdaad bestaat. Als ervan wordt 
uitgegaan dat dit het geval is, dan is de vervolgvraag welk planologisch toetsings-
kader moet worden toegepast als het bestemmingsplan buiten toepassing moet 
blijven. Voor een beantwoording van deze vraag kan aansluiting worden gezocht 
bij de rechtstreekse werking van Europese richtlijnen.

7.2.1. Indirecte toetsing van bestemmingsplannen in algemene zin

Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak blijkt dat zij zich tot 
nu toe in algemene zin bevoegd acht om de juridische houdbaarheid van bestem-
mingsplanregels te toetsen in het kader van een procedure tegen een (uitvoerings)
besluit dat (deels) op die regels is gebaseerd. Dit ondanks het feit dat tegen het 
bestemmingsplan zelf reeds in een eerder stadium beroep kon worden ingesteld. 
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Indirecte toetsing kan niet alleen plaatsvinden als deze directe beroepsmogelijk-
heid in de bestemmingsplanprocedure niet is benut,73 maar ook als die mogelijk-
heid wél is gebruikt en de desbetreffende regeling dus al bij de Afdeling aan de 
orde is geweest.74 Onder vigeur van de WRO heeft de Afdeling in dit kader over-
wogen:

‘De omstandigheid dat bij de Afdeling het beroep tegen de goedkeuring van het be-
stemmingsplan, waar het voorschrift onderdeel van is, is behandeld noch de omstan-
digheid dat de in dit voorschrift opgenomen categorie-indeling in die procedure aan 
de orde is geweest, maakt dat de verbindendheid van dit voorschrift niet meer aan de 
bestuursrechter kan worden voorgelegd.’75

Als op grond van een indirecte toetsing wordt geconstateerd dat de bestemmings-
planregeling in strijd is met hoger recht, dan moet die regeling onverbindend 
worden verklaard of buiten toepassing worden gelaten. Van onverbindendheid is 
sprake als de bestemmingsplanregeling als zodanig in strijd met het recht wordt 
geacht en daarom in alle voorkomende gevallen buiten toepassing moet blijven. 
Wordt geoordeeld dat de toepassing van de planregeling in het concrete geval in 
strijd is met het recht, maar kan zij in overige gevallen haar gelding behouden, dan 
is sprake van buiten toepassing laten.76 Als het bestemmingsplan op deze manier 
onverbindend wordt verklaard of buiten toepassing wordt gelaten, dan heeft dat 
tot gevolg dat het aangevochten besluit een basis mist in het planologisch regime 
en vernietigd moet worden.
Uit de jurisprudentie van de Afdeling blijkt dat de mogelijkheid voor een indirecte 
toetsing van de bestemmingsplanregeling niet moet worden gezien als een moge-
lijkheid voor ‘herkansing’.77 Dat betekent in de eerste plaats dat als de Afdeling 
zich in een beroep tegen het bestemmingsplan al heeft gebogen over een bepaalde 
stelling omtrent een rechtmatigheidsgebrek in de planregeling, zij die stelling in 

73 Zie bijv. ABRvS 21 juli 1997, nr. E.01960331 (wijzigingsplan Niedorp), Gst. 
1998/7078, 8, m.nt. Teunissen; BR 1998, 208, m.nt. De Vries.

74 Teunissen 2009, p. 304 stelt dat het bestemmingsplan geen formele rechtskracht kan 
verkrijgen. Ik vermijd de term ‘formele rechtskracht’ hier bewust, omdat die ver-
warring kan wekken. De Hoge Raad gaat er namelijk wel degelijk van uit dat een 
bestemmingsplan formele rechtskracht kan hebben. Zie hierover nader par. 7.4.2. Ik 
gebruik de term daarom alleen om de verhouding tussen de burgerlijke rechter en de 
bestuursrechter te beschrijven.

75 ABRvS 19 november 2003, nr. 200302150/1 (binnenplanse vrijstelling Liesveld), r.o. 
2.4.

76 Vgl. onder meer Van Buuren 1987, p. 65 e.v.; Van Male 1995, p. 20; Hennekens, 
Van Geest & Fernhout 1998, p. 170; Dölle & Elzinga 2004, p. 204; Schutgens 2009, 
p. 9-10; Sillen 2010, p. 72-73; Struiksma in punt 2 van zijn annotatie onder ABRvS 20 
juli 2005, nr. 200407435/1 (weigering vrijstelling Tilburg), AB 2005, 321 en Nijmeijer 
in punt 2 van zijn annotatie onder ABRvS 16 november 2005, nr. 200500809/1 (bouw-
vergunning Breda), BR 2006, 52.

77 Teunissen 2009, p. 304.
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het kader van een indirecte toetsing niet nogmaals zal beoordelen.78 In de tweede 
plaats betracht de Afdeling bij een exceptieve toetsing van een bestemmingsplan-
regeling meer terughoudendheid dan bij een toetsing gedurende de bestemmings-
planprocedure zelf. In dit verband is een uitspraak van 16 november 2005 van 
belang, waarin de Afdeling overweegt:

‘(…) bij de beantwoording van de vraag of het college het bouwplan terecht aan het 
bestemmingsplan heeft getoetst [bestaat] geen plaats voor de door appellanten voor-
gestane indringende toetsing van de juistheid van de bestemming(sregeling) die in dit 
plan ten aanzien van het betrokken perceel is opgenomen. De mogelijkheid om in het 
kader van een procedure die is gericht tegen een besluit omtrent verlening van een 
bouwvergunning de gelding van de toepasselijke bestemming(sregeling) aan de orde 
te stellen, strekt niet zover dat het desbetreffende onderdeel van het bestemmingsplan 
aldus opnieuw kan worden onderworpen aan de bij de goedkeuring van dat plan te 
hanteren toetsingsmaatstaf.’79

Uit deze overweging wordt niet duidelijk hoe ver een indirecte toetsing dan wél 
kan gaan. Nijmeijer oppert dat wellicht moet worden aangenomen dat een be-
roep op de onverbindendheid van de bestemmingsplanregeling bij een indirecte 
toetsing alleen kan slagen als sprake is van een evidente strijd met ‘een goede 
ruimtelijke ordening’.80

7.2.2. Argumenten voor en tegen een indirecte toetsing aan instructieregels

Met het oog op de algemene mogelijkheid voor een indirecte toetsing van bestem-
mingsplannen aan hoger recht, kan de vraag worden gesteld of die plannen ook 
exceptief getoetst kunnen worden aan instructieregels. Een instructieregel is ten 
opzichte van een bestemmingsplan immers een hogere regeling. De gedachte is 
dan dat als de planregeling niet in overeenstemming is met de eisen die daar in de 
instructieregel aan zijn gesteld, die regeling onverbindend moet worden verklaard 
of buiten toepassing moet worden gelaten. Daarmee zou de grondslag wegvallen 
onder een uitvoerings- of handhavingsbesluit, of ontstaat juist meer ruimte om een 
bepaalde ontwikkeling te realiseren. Vanuit een principiële, staatsrechtelijke op-
tiek zal worden aangenomen dat een dergelijke indirecte toetsing mogelijk moet 

78 Vgl. ABRvS 16 januari 2001, nr. 199903860/1 (bouwvergunning Doetinchem), 
AB 2001, 193, m.nt. De Gier; Gst. 2001/7148, 5, m.nt. Teunissen, r.o. 2.3, waar de 
Afdeling in een procedure tegen een bouwvergunning overweegt: ‘De thans bij de 
Afdeling voorliggende toetsing bij wijze van exceptie reikt niet zover dat een eenmaal 
door de rechter bij de toetsing van het uitwerkingsplan uitdrukkelijk verworpen stel-
ling omtrent de onrechtmatigheid van dat uitwerkingsplan alsnog zou worden geho-
noreerd.’

79 ABRvS 16 november 2005, nr. 200500809/1 (bouwvergunning Breda), AB 2006, 138, 
m.nt. De Gier; Gst. 2006/7247, 40, m.nt. Teunissen; BR 2006, 52, m.nt. Nijmeijer, 
r.o. 2.6.

80 Zie punt 4 van zijn annotatie onder ABRvS 16 november 2005, nr. 200500809/1 
(bouwvergunning Breda), BR 2006, 52.
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zijn. Met een meer pragmatische blik kunnen daartegen echter belangrijke bezwa-
ren bestaan, omdat dit ten koste gaat van de rechtszekerheid die het planologisch 
regime geacht wordt te bieden.

Staatsrechtelijke mogelijkheid voor indirecte toetsing aan instructieregels

Een algemeen, principieel argument voor de stelling dat een bestemmingsplan-
regeling buiten de directe beroepsmogelijkheid ook bij wijze van exceptie aan 
een instructieregel moet kunnen worden getoetst, is dat die regeling algemeen 
verbindende voorschriften bevat.81 Gedurende de totstandkoming van de tweede 
tranche van de Awb heeft de regering het standpunt ingenomen dat het ongebruikt 
verstrijken van een beroepstermijn tegen algemeen verbindende voorschriften er 
niet aan in de weg kan staan dat bij de bestuursrechter alsnog een beroep wordt 
gedaan op de onrechtmatigheid van die voorschriften. Algemeen verbindende 
voorschriften richten zich namelijk tot een in beginsel onbeperkte groep personen. 
Daardoor kunnen er ten tijde van de uitvoering van die voorschriften belangheb-
benden zijn die hun belang pas na het verstrijken van de beroepstermijn verkregen 
hebben. Bij een bestemmingsplan is dat bijvoorbeeld het geval als iemand pas na 
de inwerkingtreding van dat plan in het plangebied is komen wonen. Bovendien is 
het volgens de regering goed denkbaar dat een voor herhaalde toepassing vatbaar 
besluit ten tijde van de totstandkoming rechtmatig is, maar door latere ontwikke-
lingen onrechtmatig is geworden. De rechter moet die onrechtmatigheid dan ook 
vast kunnen stellen, aldus de regering.82 Deze argumentatie brengt overigens met 
zich dat indirecte toetsing van een omgevingsvergunning om af te wijken van het 
bestemmingsplan, niet tot de mogelijkheden behoort.
Teunissen vraagt zich zelfs af of de Afdeling bestuursrechtspraak zich niet ambts-
halve over de verbindendheid van een bestemmingsplanregeling zou moeten bui-
gen als in een procedure tegen een omgevingsvergunning uitdrukkelijk de vraag 
aan de orde is gesteld of de vergunning al dan niet met die regeling in overeenstem-
ming is. Hij wijst erop dat de bestuursrechter ambtshalve heeft te oordelen over de 
verbindendheid van een algemeen verbindend voorschrift dat op het geding van 
toepassing is.83 Staatsrechtelijk is hier wellicht wel wat voor te zeggen, omdat het 
principieel onjuist is als onverbindende voorschriften rechten of plichten voor een 
burger in het leven roepen. Wel is het zeer de vraag of een structurele, ambtshalve 
indirecte toetsing van de betrokken bestemmingsplanregels aan de provinciale in-

81 Zie bijvoorbeeld Teunissen 2009, p. 304; De Vries in punt 2 van zijn annotatie onder 
ABRvS 21 juli 1997, nr. E01960331 (wijzigingsplan Niedorp), BR 1998, 208; De Gier 
in punt 3 van zijn annotatie onder ABRvS 16 januari 2001, nr. 199903860/1 (bouwver-
gunning Doetinchem), AB 2001, 193.

82 Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. A, p. 67-68.
83 Teunissen 2009, p. 303-304, onder verwijzing naar ABRvS 9 augustus 2006, nr. 

200600436/1 (APV Zoetermeer), Gst. 2006/7257, 116, m.nt. Teunissen, r.o. 2.2, waar-
in de Afdeling dit uitdrukkelijk overweegt.
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structieregels een voor de bestuursrechter werkbare situatie oplevert.84 Daarvoor 
zal immers steeds de gehele (soms zeer omvangrijke en veelvuldig gewijzigde) 
provinciale verordening moeten worden doorgespit op regels die op de planrege-
ling van toepassing kunnen zijn. Van een structurele indirecte toetsing lijkt in de 
jurisprudentie van de Afdeling dan ook geen sprake te zijn.

Indirecte toetsing aan instructieregels met het oog op de rechtszekerheid

Het belangrijkste bezwaar tegen de mogelijkheid om een vermeende strijdigheid 
van de planologische regeling met een instructieregel ook in de procedure tegen 
een (uitvoerings)besluit aan de orde te stellen, is dat die mogelijkheid potentieel 
een zeer zware wissel trekt op de rechtszekerheid die het planologisch regime 
geacht wordt te bieden.85 Waar de gevolgen van de exceptieve toetsing op de 
rechtszekerheid onder vigeur van de WRO klein waren omdat die toetsing (in be-
langrijke mate) beperkt was tot een beoordeling in het licht van ‘een goede ruim-
telijke ordening’, zijn die gevolgen onder de Wro moeilijker te overzien omdat 
getoetst kan worden aan tal van specifieke, juridisch bindende provinciale eisen 
waarvan de inhoud bovendien constant aan veranderingen onderhevig is. Als een 
exceptieve toetsing aan instructieregels mogelijk wordt geacht, dan bestaat dus het 
gevaar dat het aantal geslaagde beroepen op de onverbindendheid van een onher-
roepelijke bestemmingsplanregeling een hoge vlucht zal nemen.

De gevolgen van een mogelijkheid voor een indirecte toetsing aan instructiere-
gels voor de rechtszekerheid kunnen echter wel wat worden genuanceerd, omdat 
het ook weer niet zo is dat een dergelijk beroep op de onverbindendheid van een 
onherroepelijke bestemmingsplanregeling snel zal slagen. Daarvoor bestaat een 
viertal redenen.
In de eerste plaats zal een indirecte toetsing van een bestemmingsplan vaak niet 
slagen als dat plan is vastgesteld voor de inwerkingtreding van de instructieregel 
(een anterieur bestemmingsplan). Er bestaan namelijk maar weinig instructieregels 
die een implementatieverplichting in het leven roepen. Is van zo’n verplichting 
geen sprake, dan is de regel uitsluitend van toepassing op bestemmingsplannen die 
na zijn inwerkingtreding worden vastgesteld (posterieure bestemmingsplannen).86 

Als een instructieregel voorschrijft dat in gebied X niet mag worden voorzien in nieu-
we mogelijkheden voor de bouw van windturbines met een grotere hoogte dan 80 
meter, dan is die regel niet van toepassing op bestaande mogelijkheden om dergelijke 
windturbines op te richten. Een beroep op de onverbindendheid van de desbetreffen-
de, onherroepelijke bebouwingsmogelijkheden wegens strijd met de instructieregel, 
kan dus zonder meer van de hand worden gewezen.

84 Zo ook Sillen in punt 3 van zijn annotatie onder ABRvS 5 juli 2006, nr. 200506721/1 
(vrijstelling Boskoop), Gst. 2006/7257, 117.

85 Hillegers 2004, p. 167 wijst erop dat het rechtszekerheidsbeginsel binnen de ruimte-
lijke ordening van oudsher hoog in het vaandel staat.

86 Zie par. 2.3.3.
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Voor de duidelijkheid: een indirecte toetsing van een anterieur bestemmingsplan 
aan een instructieregel kan wel slagen als de regel wél een implementatieverplich-
ting in het leven roept. Zo’n verplichting houdt immers juist in dat het bestaande 
(onherroepelijke) planologisch regime binnen de gestelde termijn met de eisen 
uit de regel in overeenstemming moet worden gebracht. Vanaf het moment dat de 
termijn verstreken is en de gemeenteraad niet of niet volledig aan de implemen-
tatieverplichting heeft voldaan, is de onherroepelijke planregeling in strijd met 
de instructieregel en zou een beroep op de onverbindendheid van die regeling in 
voorkomende gevallen kunnen slagen.

Stel dat het provinciale verbod om in gebied X te voorzien in de bouw van windtur-
bines met een grotere hoogte dan 80 meter wel van toepassing is op bestaande bebou-
wingsmogelijkheden, tenzij ter plaatse al een windturbine aanwezig is. Bestaande, 
nog niet gerealiseerde mogelijkheden om dergelijke windturbines op te richten moeten 
dan binnen de implementatietermijn uit het planologisch regime worden geschrapt. 
Als de termijn verstreken is, maar de verboden bebouwingsmogelijkheden nog steeds 
geboden worden, dan zou in de procedure tegen een omgevingsvergunning waarin de 
bouw van een windturbine met een grotere hoogte dan 80 meter wordt toegestaan met 
succes een beroep kunnen worden gedaan op de onverbindendheid van die bebou-
wingsmogelijkheid wegens strijd met de instructieregel. De bestuursrechter moet de 
planregeling dan buiten toepassing laten, waardoor de planologische grondslag van de 
omgevingsvergunning ontbreekt en het besluit vernietigd moet worden.

In de tweede plaats kan een indirecte toetsing van een posterieur bestemmingsplan 
alleen slagen als de vermeende strijdigheid met de instructieregel niet aan de orde 
is geweest tijdens de beroepsprocedure die tegen dat plan kon worden ingesteld. 
De directe beroepsmogelijkheid vervult in die zin een filterfunctie. Want als tij-
dens de beroepsprocedure wél is geconstateerd dat het plan in strijd is met een 
instructieregel, dan heeft dat reeds geleid tot vernietiging van de planregeling. En 
als de Afdeling de stelling dat het bestemmingsplan in strijd is met een bepaalde 
instructieregel in de beroepsprocedure al heeft verworpen, dan zal diezelfde stel-
ling in het kader van een exceptieve toetsing niet kunnen slagen.87 Hier komt nog 
bij dat gedeputeerde staten toezien op de naleving van de provinciale instructie-
regels en een bestemmingsplan dat wordt vastgesteld in strijd met een geldende 
instructieregel kunnen treffen met een reactieve aanwijzing. Een beroep op de on-
verbindendheid van een posterieur bestemmingsplan zal dus alleen kunnen slagen 
als dat plan door de mazen van het net is geglipt, en dat zal naar mijn verwachting 
niet vaak gebeuren.
In de derde plaats zal een beroep op de onverbindendheid van een bestemmings-
planregeling lang niet altijd slagen, omdat de Afdeling bij haar exceptieve toetsing 
zeer veel terughoudendheid betracht.88 Daar komt nog bij dat verreweg de meeste 
instructieregels geen eenduidige, maar vage, kwalitatieve eisen aan de inhoud 
van bestemmingsplannen stellen. De gemeenteraad beschikt dan over een zekere 

87 Zie hetgeen daarover is opgemerkt in par. 7.2.1 en de daar aangehaalde jurisprudentie.
88 Zie ook hierover par. 7.2.1 en de daar genoemde jurisprudentie.
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beslis singsvrijheid bij de toepassing van die regels.89 Het zal daarom niet vaak 
voorkomen dat de Afdeling op grond van een exceptieve toetsing moet vaststellen 
dat de bestemmingplanregeling in strijd is met een instructieregel. 
In de vierde plaats is verdedigbaar dat een beroep van gedeputeerde staten op 
de onverbindendheid van een onherroepelijke planregeling niet moet kunnen sla-
gen, omdat het college in eerder stadium reeds de mogelijkheid heeft gehad om 
de inwerkingtreding van het bestemmingsplan te voorkomen door een reactieve 
aanwijzing te geven. Ook naderhand hadden op provinciaal niveau nog maatre-
gelen getroffen kunnen worden om de ongewenste gebruiksmogelijkheid uit het 
planologisch regime te schrappen, zoals het vaststellen van een inpassingsplan. 
Het bestaan van deze provinciale bevoegdheden heeft in deze gedachtegang tot 
gevolg dat een provinciaal beroep op de onverbindendheid van die regeling niet 
kan slagen.90

Stel dat gedeputeerde staten over het hoofd zien dat een nieuw bestemmingsplan 
wordt vastgesteld waarin de mogelijkheid wordt geboden om bestaande windturbines 
te vervangen door nieuwe exemplaren met een grotere hoogte dan 80 meter. Dat zou 
in strijd zijn met de instructieregel uit ons voorbeeld. Gedeputeerde staten merken 
de vervangingsmogelijkheid pas op als zich een initiatiefnemer aandient die daarvan 
gebruik wil maken en de benodigde vergunning wordt verleend. In dat geval doet 
zich de vraag voor of gedeputeerde staten in beroep tegen de verleende vergunning 
kunnen aanvoeren dat die vergunning niet verleend had mogen worden omdat de on-
herroepelijke vervangingsmogelijkheid in strijd met de instructieregel is vastgesteld. 
Er kan worden betoogd dat zij dit niet kunnen doen, omdat zij de kans hebben laten 
schieten om het bestemmingsplan te treffen met een reactieve aanwijzing, en nader-
hand evenmin stappen hebben ondernomen om de vervangingsmogelijkheid te (doen) 
schrappen.

Tegen dit standpunt kan worden ingebracht dat in meer algemene zin hetzelfde is 
betoogd met betrekking tot de mogelijkheid voor gedeputeerde staten om beroep 
in te stellen gedurende de bestemmingsplanprocedure. Gedeputeerde staten zou-
den niet tegen het bestemmingsplan in beroep kunnen gaan, omdat zij de inwer-
kingtreding van het bestemmingsplan hadden kunnen voorkomen door dat plan te 
treffen met een reactieve aanwijzing.91 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dit 
argument nadrukkelijk van de hand gewezen. Volgens de Afdeling bevat de wet 
geen specifieke beperkingen ten aanzien van de beroepsmogelijkheid van gedepu-
teerde staten. Het feit dat het college een reactieve aanwijzing heeft kunnen geven 
of zelfs daadwerkelijk gegeven heeft, beperkt zijn algemene beroepsmogelijkheid 
in de bestemmingsplanprocedure dus niet, aldus de Afdeling.92 Deze lijn kan wor-
den doorgetrokken. De wet bevat immers evenmin beperkingen ten aanzien van de 

89 Hierover uitgebreid par. 4.3.2.
90 Teunissen 2009, p. 304.
91 Van Ettekoven 2009, p. 87. Instemmend De Gier 2011, p. 298-299 en De Vries 2011, 

p. 563
92 ABRvS 10 oktober 2012, nr. 201113206/1/R4 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Leek’), r.o. 2.2. Hierover uitgebreid par. 7.1.1.
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mogelijkheid van gedeputeerde staten om zich te beroepen op de onverbindend-
heid van een onherroepelijke bestemmingsplanregeling. Het feit dat het provin-
ciebestuur andere bevoegdheden ter beschikking staan om te waarborgen dat het 
planologisch regime met zijn beleid in overeenstemming is, staat dan niet aan een 
dergelijk beroep in de weg.

De afdeling aan zet

De vraag of een indirecte toetsing van een onherroepelijk bestemmingsplan aan 
instructieregels tot de mogelijkheden behoort, is nog niet beantwoord door de 
Afdeling bestuursrechtspraak. De potentiële inbreuk die een dergelijke toetsing 
kan maken op de rechtszekerheid die het planologisch regime geacht wordt te 
bieden, in combinatie met de mogelijkheid om rechtstreeks beroep tegen bestem-
mingsplannen in te stellen, zou een argument kunnen zijn om die mogelijkheid 
niet te bieden of die mogelijkheid zo veel mogelijk te beperken. Dat roept dan 
wel de vraag op hoe die beperking zich verhoudt met de meer algemene moge-
lijkheid om de verbindendheid van algemeen verbindende voorschriften te allen 
tijde bij de rechter aan de orde te stellen. Dat is met name relevant in verband met 
belanghebbenden die hun belang pas na het verstrijken van de directe beroeps-
mogelijkheid hebben gekregen, bijvoorbeeld omdat zij na de inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan in het plangebied zijn komen wonen. Een denkrichting 
zou kunnen zijn om alleen tot een exceptieve toetsing over te gaan als dergelijke 
belanghebbenden daarom verzoeken.

7.2.3. De Europese analogie bij een indirecte toetsing van instructieregels

Als op grond van een indirecte toetsing blijkt dat een onherroepelijk bestemmings-
plan in strijd is met een instructieregel, dan rijst vervolgens de vraag welk planolo-
gisch toetsingskader moet worden toegepast. Die vraag is van belang in de situatie 
waarin een grondgebruiker meent dat hij krachtens een instructieregel het recht 
zou moeten hebben om een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling te realiseren, maar 
dat recht hem in het vigerende planologisch regime niet geboden wordt. In zo’n 
geval helpt het buiten toepassing laten van de geldende planologische regeling die 
grondgebruiker niet altijd veel verder; daarmee wordt namelijk niet per definitie 
voorzien in de door hem gewenste gebruiksmogelijkheid. 

Stel dat een provinciale instructieregel gebied X aanwijst als een landbouwontwik-
kelingsgebied. De regel bepaalt dat het planologisch regime ter plaatse moet toestaan 
dat bestaande agrarische bedrijven omschakelen naar intensieve veehouderij en in 
het kader daarvan mogelijkheden moet bieden voor een beperkte uitbreiding van de 
aanwezige stallen. Na het verstrijken van de implementatietermijn heeft de gemeen-
teraad het desbetreffende bestemmingsplan echter niet aangepast. Een omschakeling 
naar intensieve veehouderij is ter plaatse nog altijd verboden, en mogelijkheden voor 
de uitbreiding van stalruimte bestaan niet. Een veehouder wiens omgevingsvergun-
ningaanvraag geweigerd wordt zou zich bij de bestuursrechter kunnen beroepen op 
de onverbindendheid van de bestemmingsplanregeling. Die is immers in strijd met de 
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instructieregel die voorschrijft dat de omschakeling naar intensieve veehouderij en 
een beperkte uitbreiding van stallen mogelijk moeten zijn. Als zijn beroep inderdaad 
slaagt, dan is het buiten toepassing laten of onverbindend verklaren van de planrege-
ling in beginsel het enige dat de bestuursrechter kan doen. De veehouder kan daarmee 
bereiken dat het verbod om zijn bedrijf om te schakelen naar intensieve veehouderij 
verdwijnt, maar niet dat het planologisch regime hem mogelijkheden gaat bieden om 
zijn stallen uit te breiden.

In de literatuur is gesuggereerd dat de vraag welk planologisch toetsingskader 
resteert nadat de onherroepelijke planregeling door de bestuursrechter buiten toe-
passing is verklaard, beantwoord kan worden door een parallel te trekken met 
het Europese leerstuk van rechtstreekse werking van richtlijnen.93 Instructieregels 
roepen immers net als Europese richtlijnen een implementatieverplichting in het 
leven. Dat zou kunnen betekenen dat die regels, net als richtlijnen, in gevallen die 
zich daarvoor lenen een rechtstreekse werking verkrijgen als de gemeenteraad een 
bestemmingsplan niet tijdig heeft aangepast of op een niet correcte wijze heeft 
aangepast. Kortom, als niet aan de ruimtelijke implementatieverplichting wordt 
voldaan, dan zou een instructieregel zelf kunnen fungeren als een basis voor (de 
weigering van) het uitvoeringsbesluit.94

In het zojuist genoemde voorbeeld zou de bestuursrechter dan na het buiten toepas-
sing laten van het verbod in de planregeling kunnen oordelen dat de instructieregel 
de veehouder het recht biedt om zijn stallen uit te breiden, en dat de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning daarom aan de instructieregel moet worden getoetst.

De vraag speelt niet als een derde heeft aangestuurd op een indirecte toetsing van 
de planologische regeling omdat hij wil voorkomen dat een door hem ongewenste, 
in die regeling geboden ontwikkelingsmogelijkheid benut wordt. Die derde heeft 
zijn doel immers al bereikt als de rechter oordeelt dat de ontwikkelingsmogelijk-
heid buiten toepassing moet blijven wegens strijd met een instructieregel, waar-
door de vergunningaanvraag geweigerd moet worden. De vraag welk planologisch 
toetsingskader vervolgens wél van toepassing is, hoeft in zo’n geval niet beant-
woord te worden. Toch kan een analogie met het Europees recht ook voor deze 
situaties zijn nut bewijzen. Daarbij komt namelijk de mogelijkheid in beeld de 
planologische regeling ‘instructieregelconform’ te interpreteren, waarmee een on-
verbindendverklaring van die regeling voorkomen kan worden.
In deze paragraaf wordt de Europese analogie nader beschouwd. Daarbij komt 
eerst de mogelijkheid aan de orde om een planologische regeling ‘regelconform’ 
te interpreteren, omdat de toepasbaarheid van dit doorwerkingsmiddel ook in 
de Europeesrechtelijke context eerst moet worden nagegaan, voordat een recht-
streekse werking van richtlijnbepalingen aan de orde kan zijn.95 Vervolgens wordt 

93 De nu volgende tekst is vrijwel geheel ontleend aan Korsse & Widdershoven 2013.
94 Van Buuren e.a. 2014, p. 341. Terughoudender Teunissen 2009, p. 305-306.
95 Rechtstreekse werking kan volgens het Europese Hof immers pas aan de orde zijn, 

als een met het Unierecht strokende uitleg van de betrokken nationale bepaling niet 
mogelijk is. Zie zaak C-282/10 (Dominguez), uitspraak van 24 december 2011, n.n.g, 
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ingegaan op de mogelijkheid voor een analoge toepassing van het leerstuk van 
rechtstreekse werking van richtlijnbepalingen.

Regelconforme uitleg van een planologische regeling

In het kader van de Unierechtelijke plicht van richtlijnconforme uitleg moet de 
nationale rechter het nationale recht zo veel mogelijk uitleggen in het licht van 
de bewoordingen en het doel van een richtlijnbepaling.96 Vervolgens toetst hij het 
bestreden besluit aan het conform uitgelegde nationale recht en wordt dat besluit 
vernietigd. Analoge toepassing van dit leerstuk op een exceptieve toetsing van 
een onherroepelijke bestemmingsplanregeling zou de mogelijkheid opleveren dat 
de bestuursrechter die regeling uitlegt conform de instructieregel. Vervolgens kan 
de rechter het bestreden besluit toetsen aan het conform geïnterpreteerde bestem-
mingsplan en daarmee indirect aan de instructieregels. Is het daarmee in strijd, 
dan wordt het aangevochten besluit vernietigd. ‘Instructieregelconforme uitleg’ 
komt dus vooral in beeld als een derde-belanghebbende wil voorkomen dat een 
ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd die in het bestemmingsplan wordt 
toegelaten.
Om na te kunnen gaan in hoeverre een analoge toepassing van het leerstuk van 
richtlijnconforme uitleg mogelijk is, wordt nu eerst ingegaan op de beperkingen 
en de mogelijkheden van een dergelijke uitleg in het Europeesrechtelijke kader. 
Dit voor zover dat van belang is in verband met een indirecte toetsing van een 
planologische regeling aan een instructieregel.97

De verplichting tot richtlijnconforme uitleg kent twee beperkingen die ook van 
belang zijn voor een analoge toepassing van het leerstuk op een exceptieve toet-
sing van een bestemmingsplan aan instructieregels. Een eerste beperking van 
richtlijnconforme uitleg vloeit voort uit het beginsel van rechtszekerheid en 
houdt in dat het instrument niet kan dienen als grondslag voor een uitleg contra 
legem van het nationale recht.98 Conforme uitleg van een bepaling van nationaal 
recht mag dus niet leiden tot een interpretatie die in strijd is met die bepaling. 
Vanwege deze beperking is richtlijnconforme uitleg alleen mogelijk als het natio-
nale recht voldoende beslissingsvrijheid of interpretatieruimte biedt. In de tweede 

AB 2012, 48, m.nt. Widdershoven; zaak C-97/11 (AmiaSpA), uitspraak van 24 mei 
2012, n.n.g., M&R 2012, 134, m.nt. Jans. De voorkeursvolgorde richtlijnconforme 
uitlegging vóór rechtstreekse werking was al vaste rechtspraak van de ABRvS sinds 
diens uitspraak van 21 maart 2000, nr. 199901039/1 (bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
Texel), AB 2000, 303, m.nt. Backes.

96 Zaak 14/83 (Von Colson en Kamann), Jur. 1984, p. 1891; zaak 106/89 (Marleasing), 
Jur. 1990, p. I-4135; zaak 397/01 (Pfeiffer), Jur. 2004, p. I-8835, AB 2005, 16, m.nt. 
Widdershoven.

97 Voor een compleet overzicht van dit leerstuk zie Widdershoven 2012, p. 207-226.
98 Zaak C-105/03 (Pupino), Jur. 2005, p. I-5285; zaak C-268/06 (Impact), Jur. 2008, 

p. I-2483; zaak C-53/10 (Müksch), uitspraak van 15 september 2011, n.n.g.; AB 2011, 
322, m.nt. Ortlep & Verhoeven.
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plaats mag richtlijnconforme uitleg er niet toe leiden dat een nationale strafbaar-
stelling wordt gevestigd of verzwaard. Ook deze begrenzing vloeit voort uit de 
(Europeesrechtelijke) beginselen van rechtszekerheid en legaliteit. Een burger kan 
dus niet worden vervolgd of bestraft wegens overtreding van een in een richtlijn 
voorgeschreven norm als de overtreding niet in het nationale recht strafbaar is 
gesteld.99 Het Europese Hof acht dat in strijd met het verbod van terugwerkende 
kracht, dat wordt gewaarborgd door artikel 7 van het EVRM (en artikel 49, eerste 
lid, van het Handvest van de grondrechten van de EU). Wel is het mogelijk om een 
dergelijke overtreding te sanctioneren met behulp van herstelsancties (last onder 
bestuursdwang of dwangsom), omdat deze niet verder gaan dan het in overeen-
stemming brengen van de feitelijke situatie met het Unierecht.100

Voor het overige zijn de mogelijkheden om via richtlijnconforme uitleg het resul-
taat van de Europese richtlijn te bereiken behoorlijk ruim. Drie aspecten zijn op 
deze plaats nog van belang. In de eerste plaats geldt de verplichting tot richtlijn-
conforme uitleg niet alleen voor het nationale recht dat speciaal ter omzetting van 
de richtlijn is ingevoerd, maar voor het gehele nationale recht.101 Daarbij maakt 
het niet uit of het nationale recht van eerdere of latere datum is dan de betref-
fende richtlijn. In de tweede plaats heeft de Hoge Raad – in lijn met de recht-
spraak van het Hof102 – geoordeeld dat in het geval van richtlijnconforme uitleg 
de grammaticale mogelijkheden die de tekst van de nationale wettelijke bepaling 
biedt bepalend zijn en niet een daarvan afwijkende wetshistorie.103 In de derde en 
laatste plaats wordt de verplichting tot richtlijnconforme uitleg – anders dan het 
instrument van rechtstreekse werking104 – niet beperkt door het verbod van omge-
keerde verticale werking van richtlijnen. Daarom kan een nationale rechter of be-
stuursorgaan richtlijnconforme uitleg van het nationale recht aan ‘een particulier 
tegenwerpen’,105 waarbij het niet uitmaakt of een andere burger een beroep op de 
richtlijn heeft gedaan. Dit kan ertoe leiden dat een vergunning die naar nationaal 
recht, zoals dat tot dan toe is uitgelegd, zou kunnen worden verleend, op grond van 
een richtlijnconforme uitleg toch moet worden geweigerd (of andersom).

Met het oog op de zojuist genoemde beperkingen en mogelijkheden van het 
Europese leerstuk van richtlijnconforme interpretatie, is het mogelijk om enkele 

99 Deze beperking geldt op grond van ABRvS 4 maart 2009 (Mandemakers), JB 2009, 
99, m.nt. Verheij; AB 2009, 156, m.nt. Widdershoven ook voor de sanctionering van 
overtredingen met behulp van bestraffende bestuurlijke sancties, zoals de bestuurlijke 
boete.

100 Zie voor een uitvoeriger motivering Widdershoven 2007.
101 Zaak 106/89 (Marleasing), Jur. 1990, p. I-4135; zaak 397/01 (Pfeiffer), Jur. 2004, 

p. I-8835; AB 2005, 16.
102 Zaak C-371/02 (Björnekulla), Jur. 2004, p. I-5791.
103 HR 10 augustus 2007 (Wandelvierdaagse), AB 2007, 291, m.nt. Widdershoven; HR 

6 juni 2008 (Joustra), AB 2008, 214, m.nt. Widdershoven; HR 21 september 2012 
(Thuiskopie), AB 2012, 367, m.nt. Widdershoven.

104 Waarover meer in het onderstaande.
105 Zaak C-53/10 (Müksch), uitspraak van 15 september 2011, n.n.g.; AB 2011, 322.
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conclusies te trekken met betrekking tot een analoge toepassing van dit leerstuk 
op een exceptieve toetsing van een planologische regeling aan een instructieregel. 
In algemene zin zie ik weinig bezwaren tegen de uitleg van bestemmingsplanbe-
palingen conform een instructieregel. Het ‘interpretatiewapen’ wordt in algemene 
zin regelmatig door rechters gehanteerd om een lagere regeling met een hogere 
regeling te verzoenen. Dat het Nederlands recht geen bepalingen kent als artikel 
288 van het VWEU en artikel 4, derde lid, van het VEU – de wettelijke grondslag 
voor richtlijnconforme uitleg – staat hieraan evenmin in de weg, aangezien de im-
plementatieverplichting uit artikel 4.1, tweede lid, van de Wro zeker zo dwingend 
is geformuleerd als de genoemde Europese grondslagen. 
Bij zo’n ‘regelconforme’ uitleg van bestemmingsplanregels zou het verbod op 
 contra legem conforme uitleg analoog moeten gelden. Deze beperking vloeit im-
mers voort uit het rechtszekerheidsbeginsel dat ook door het Nederlands recht 
wordt erkend en in het ruimtelijke-ordeningsrecht een prominente rol speelt. 
Bovendien behoort interpretatie altijd plaats te vinden binnen de grenzen van een 
wettelijke bepaling, omdat die bepaling anders in feite opzij wordt gezet. Dat is in 
strijd met de essentie van het begrip ‘interpretatie’. 
Het verbod op contra legem conforme uitleg zal de mogelijkheden voor een re-
gelconforme uitleg van bestemmingsplanregels aanzienlijk beperken, omdat die 
regels veelal weinig beslissingsvrijheid zullen bieden. In de jurisprudentie worden 
immers hoge eisen gesteld aan de concreetheid van die regels. Dat geldt in ie-
der geval voor bebouwingsregels, die voldoende duidelijkheid moeten bieden om 
als toetsingsgrond voor een bouwplan te kunnen fungeren. Mede met het oog op 
het limitatieve-imperatieve stelsel uit artikel 2.10, eerste lid, van de Wabo mogen 
dergelijke regels geen beslissingsvrijheid laten op grond waarvan burgemeester 
en wethouders als bevoegd gezag een nadere afweging kunnen maken over het 
bouwplan.106

Ook bepalingen in het bestemmingsplan die op het eerste gezicht wél ruimte lijken 
te bieden voor een regelconforme uitleg, kunnen daar wegens het verbod op  contra 
legem conforme uitleg bij nader inzien toch niet voor in aanmerking komen. Stel 
dat een bestemmingsplan het mogelijk maakt om een windturbine te bouwen met 
een maximale tiphoogte van 120 meter, terwijl in een instructieregel is voorge-
schreven dat ter plaatse niet mag worden voorzien in de bouw van windturbines 
met een grotere hoogte dan 80 meter. Deze planregeling lijkt wellicht in aanmer-
king te komen voor een regelconforme uitleg, waarbij de maximale bouwhoogte 
in lijn met de instructieregel naar beneden wordt bijgesteld. Uitsluitend taalkundig 
kan men immers stellen dat het woord ‘maximaal’ ruimte laat voor het conform dit 
artikel vergunnen van een lagere bouwhoogte. Volgens mij is dit echter niet juist 
omdat een bepaling met maximale bouwhoogte in beginsel geen ruimte biedt voor 
interpretatie maar beoogt om de ‘oprichtende’ burger het recht te bieden op die 

106 Zie bijvoorbeeld ABRvS 9 juni 1998 (IJ-Oevers), AB 1998, 338, m.nt. Struiksma; 
Gst. 1998/7105, 6, m.nt. JT; BR 1998, p. 936, m.nt. De Vries, waarin de Afdeling 
overwoog: ‘De met het woord “richtinggevend” beoogde beleidsvrijheid verdraagt 
zich niet met de eisen van rechtszekerheid, die mede voortvloeien uit het limitatieve-
imperatieve stelsel dat in art. 44 Woningwet is vervat.’
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maximale bouwhoogte. Zou men niettemin met behulp van conforme interpretatie 
een lagere bouwhoogte als maximum hanteren, dan is dat derhalve toch in strijd 
met het verbod van contra legem conforme uitleg.
Voor zover een bestemmingsplanregel wel voldoende beslissingsvrijheid biedt, en 
daarmee de gelegenheid voor een regelconforme uitleg in beeld komt, moet nog 
worden bedacht dat de mogelijkheid om overtredingen van een bestemmingsplan 
te bestraffen met strafrechtelijke sancties107 – analoog aan de opvatting van het 
Europese Hof van Justitie met betrekking tot richtlijnen – niet mag worden toege-
past op de overtreding van een conform een instructieregel te interpreteren bepa-
ling van een bestemmingsplan. Deze beperking vloeit volgens het Hof immers 
voort uit onder meer artikel 7 van het EVRM en heeft dus ook te gelden voor de 
bestemmingsplanregeling. Overigens lijkt deze beperking van marginaal belang. 
Bestemmingsplannen worden in de praktijk vrijwel uitsluitend gehandhaafd met 
behulp van herstelsancties. Strafrechtelijke handhaving is nauwelijks aan de orde. 
De Unierechtelijke beperking dat een overtreding van een conform geïnterpre-
teerde bepaling niet met een strafrechtelijke sanctie gehandhaafd mag worden, 
geldt, zoals hiervoor aangegeven, niet voor de sanctionering van een dergelijke 
overtreding met behulp van herstelsancties.
Regelconforme interpretatie kan mogelijkerwijs een grotere rol spelen bij de toe-
passing van de begrenzing van flexibiliteitsinstrumenten die op grond van artikel 
3.6, eerste lid, van de Wro in een bestemmingsplan zijn opgenomen. Dat geldt 
in ieder geval voor wijzigingsbevoegdheden en binnenplanse afwijkingsbevoegd-
heden, die immers juist zijn bedoeld om burgemeester en wethouders een nader 
afwegingsmoment te bieden bij de besluitvorming over een concrete ruimtelijke 
ontwikkeling. Op dat punt biedt het bestemmingsplan dus wél de bewegingsvrij-
heid die is vereist om een regelconforme uitleg mogelijk te maken. Die uitleg kan 
er dan toe leiden dat burgemeester en wethouders een aanvraag voor een wijziging 
of afwijking van het bestemmingsplan, die strikt genomen in overeenstemming is 
met de wijzigings- respectievelijk afwijkingsregels in dat plan, toch ambtshalve 
weigeren, omdat die aanvraag wél in strijd is met de conform geïnterpreteerde 
 wijzigings- of afwijkingsregels. Conforme uitleg van de wijzigingsregels ligt ook 
in de rede, omdat de Afdeling zich bevoegd acht om een vastgesteld wijzigings-
plan aan interbestuurlijke regels te toetsen en het bestreden besluit te vernietigen 
als dit met die regels in strijd blijkt te zijn.108

Rechtstreekse werking van een instructieregel

Als een conforme uitleg niet mogelijk is om een richtlijn te laten doorwerken, dan 
komt de vraag aan de orde of de desbetreffende richtlijnbepaling rechtstreeks kan 
worden toegepast. In dat geval laat de rechter een bepaling van nationaal recht die 
in strijd is met een rechtstreeks werkende bepaling van een richtlijn (waarvan de 

107 Zie art. 1a onder 2 WED, waarin de overtreding van art. 2.1 lid 1 onder c Wabo (het 
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan) wordt aan-
gemerkt als een economisch delict.

108 Hierover uitgebreid par. 2.3.1.
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omzettingstermijn is verlopen), buiten toepassing. In plaats daarvan toetst hij het 
bestreden besluit rechtstreeks aan de richtlijn. De verplichting om rechtstreeks 
werkende bepalingen van richtlijnen toe te passen en daarmee strijdige bepalingen 
van nationaal recht buiten toepassing te laten, geldt in beginsel ook voor nationale 
(decentrale) bestuursorganen.109 Het instrument van rechtstreekse werking is door 
het Hof ontwikkeld als middel voor de burger om rechten die hij kan ontlenen aan 
een richtlijn bij rechter of bestuur te kunnen afdwingen in het geval waarin een 
lidstaat de richtlijn niet (correct) heeft omgezet. Aldus wordt voorkomen dat een 
lidstaat door niet (correcte) omzetting rechten aan zijn burger kan onthouden en 
zou profiteren van zijn eigen fouten.
Is conforme uitleg niet mogelijk om een interbestuurlijke regel te laten doorwer-
ken, dan komt dus de vraag aan de orde in hoeverre het Unierechtelijke instru-
ment van rechtstreekse werking van richtlijnen analoog kan worden toegepast. 
Het instrument van rechtstreekse werking zou zich kunnen lenen voor analoge 
toepassing in het geval waarin een instructieregel niet (correct) is omgezet in een 
bestemmingsplan. In dat geval zou het bestemmingsplan, voor zover dat strijdig 
is, buiten toepassing worden gelaten en wordt het besluit in plaats daarvan direct 
getoetst aan de instructieregel. Voordat we aan een beantwoording van deze vraag 
toekomen, worden eerst de relevante aspecten van dit Unierechtelijke leerstuk in 
kaart gebracht.110

Een bepaling van een richtlijn is rechtstreeks werkend als zij ‘justiciable’ is, dat wil 
zeggen voldoende operationeel is om door de rechter (en in het verlengde daarvan 
het bestuur) te worden toegepast.111 Het belangrijkste criterium dat het Hof han-
teert om dit vast te stellen, is of de bepaling inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk 
en voldoende nauwkeurig is.112 Een bepaling van Unierecht is onvoorwaardelijk 
als voor de toepassing ervan geen nadere Europese of nationale uitvoeringsregels 
nodig zijn. Van voldoende nauwkeurigheid is sprake als een bepaling zo precies 
is geformuleerd, dat zij de lidstaat geen beleidskeuzes laat bij de omzetting en 
toepassing ervan. Hiertoe behoren ook bepalingen die een vage norm bevatten, 
zoals ‘aanzienlijke milieueffecten’ of ‘significante gevolgen’.113 Bovendien is het 
voor de rechtstreekse werking van een bepaling niet nodig dat zij expliciet rechten 
toekent aan burgers. Ook een bepaling die uitsluitend verplichtingen bevat voor 
het bestuur om bijvoorbeeld vergunningaanvragen op een bepaalde manier te toet-
sen, is rechtstreeks werkend als die bepaling maar onvoorwaardelijk en voldoende 
nauwkeurig is. Ook op dergelijke bepalingen kan een burger derhalve in rechte 
beroep doen. Behalve bepalingen die de lidstaat geen enkele beleidsvrijheid laten, 
erkent het Hof een tweede categorie rechtstreeks werkende richtlijnbepalingen, 

109 Zaak 103/88 (Fratelli Costanzo), Jur. 1989, p. 1839; zaak C-243/09 (Fuss), uitspraak 
van 14 oktober 2010, n.n.g.; AB 2011, 72, m.nt. Widdershoven.

110 Ook hier verwijs ik voor een compleet overzicht van dit leerstuk naar Widdershoven 
2012, p. 207-226.

111 Onder meer Verhoeven 2011, p. 19-22; Prechal 2007, p. 37-38; Claes 2006, p. 82.
112 Zaak 26/62 (Van Gend & Loos), Jur. 1963, p. 3; zaak 8/81 (Becker), Jur. 1982, p. 53.
113 Vgl. art. 2 lid 1 MER-richtlijn, en art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn.
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namelijk bepalingen met rechtstreeks werkende grenzen van de beoordelingsvrij-
heid. Het gaat daarbij om bepalingen die de lidstaten op zich een beoordelings-
marge laten – en waarvan men op het eerste gezicht zou denken dat zij niet recht-
streeks werkend zijn – maar die wat betreft de grenzen van die beoordelingsmarge 
wel voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn geformuleerd.114 Op deze 
grenzen kan voor de rechter daarom wel een beroep worden gedaan.
De belangrijkste beperking van rechtstreekse werking van richtlijnen betreft het 
verbod van omgekeerde verticale werking. De achtergrond hiervan is het uitgangs-
punt dat richtlijnen in beginsel in de nationale rechtsorde doorwerken doordat zij 
correct worden omgezet in het nationale recht. Heeft een lidstaat dat niet gedaan, 
dan kunnen particulieren zich ten opzichte van de in gebreke blijvende overheid 
beroepen op rechtstreeks werkende richtlijnrechten (die, zoals hiervoor gesteld, 
wel kunnen worden afgeleid uit rechtstreeks werkende verplichting van het be-
stuur), maar kunnen op grond van uitsluitend de richtlijn geen verplichtingen voor 
particulieren worden geschapen.115 Dat zou volgens het Hof in strijd zijn met het 
rechtszekerheidsbeginsel. Als gevolg hiervan kan de overheid op basis van de niet 
(correct) omgezette richtlijn in beginsel geen lasten opleggen aan particulieren. 
Of, zoals het Hof het formuleerde in de zaak Kolpinghuis, ‘een nationale overheid 
kan zich niet ten laste van een particulier op een bepaling van een richtlijn beroe-
pen, ten aanzien waarvan de noodzakelijke omzetting in nationaal recht nog niet 
heeft plaatsgevonden’.116

In driepartijenverhoudingen – die zich veelvuldig voordoen in het  omgevingsrecht – 
wordt het verbod van omgekeerde verticale werking van richtlijnen echter aan-
zienlijk beperkt door de Wells-relativering.117 Deze relativering komt erop neer dat 
het verbod niet geldt als de negatieve effecten van een rechtstreeks werkende richt-
lijnbepaling voor een burger (bijvoorbeeld een vergunningaanvrager) niet meer 
zijn dan het feitelijke gevolg van het succesvolle beroep dat een andere burger 
(bijvoorbeeld een milieugroep) ten opzichte van de overheid op een niet-correct 
omgezette richtlijnbepaling heeft gedaan. Volgens het Hof kunnen deze ‘louter 
negatieve gevolgen voor de rechten van derden geen rechtvaardiging zijn om een 
particulier het recht te ontzeggen zich ten aanzien van de betrokken lidstaat te be-
roepen op de bepalingen van een richtlijn’.118 Zij vloeien in dat geval immers niet 
voort uit de richtlijn zelf, maar uit het succesvolle beroep van die andere burger. 

114 Zie Jans, Prechal & Widdershoven 2011, p. 73-78. Vgl. zaak C-72/95 (Kraaijeveld), 
Jur. 1996, p. I-5403; AB 1997, 133, m.nt. Backes; zaak C-257/98 (Linster), Jur. 2000, 
p. I-6917; zaak C-127/02 (Kokkelvissers), Jur. 2004, p. I-7405; AB 2004, 365, m.nt. 
Backes.

115 Zie onder meer zaak 152/84 (Marshall I), Jur. 1986, p. 723; zaak C-91/92 (Faccini 
Dori), Jur. 1994, p. I-3325; zaak 397/01 (Pfeiffer), Jur. 2004, p. I-8835; AB 2005, 
16, m.nt. Widdershoven; zaak C-201/02 (Wells), Jur. 2004, p. I-723; AB 2004, 150, 
m.nt. De Moor-van Vugt; zaak C-282/10 (Dominguez), n.n.g.; AB 2012, 48, m.nt. 
Widdershoven.

116 Zaak 80/86 (Kolpinghuis), Jur. 1987, p. 3969.
117 Zaak C-201/02 (Wells), Jur. 2004, p. I-723; AB 2004, 150, m.nt. De Moor-van Vugt.
118 Zaak C-201/02 (Wells), Jur. 2004, p. I-723; AB 2004, 150, m.nt. De Moor-van Vugt, 

punt 57 en 58.
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De reikwijdte van de Wells-relativering wordt in Nederland weer beperkt door de 
zogenoemde Boxtel-lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak.119 Volgens deze lijn 
wordt het verbod van omgekeerde verticale werking in een driepartijenverhouding 
alleen ‘doorbroken’ als een derde daadwerkelijk beroep heeft gedaan op de recht-
streeks werkende richtlijnbepaling. Zolang dat (nog) niet het geval is, kan men 
niet stellen dat de negatieve gevolgen van de richtlijn voortvloeien uit het beroep 
dat die derde heeft gedaan op de richtlijn en geldt – in de visie van de Afdeling – 
het verbod van omgekeerde verticale werking en het daaraan ten grondslag liggen 
beginsel van rechtszekerheid onverkort. Daarom zal het bestuur een met de richt-
lijn strijdig besluit moeten nemen, waarvan vaststaat dat dit zal sneuvelen als een 
derde in het vervolg van de procedure wel beroep doet op de richtlijn. Deze lijn is 
niet onomstreden,120 maar is in Nederland wel geldend recht.

Als het Europese leerstuk van rechtstreekse werking analoog wordt toegepast op 
de situatie waarin een bestemmingsplan exceptief getoetst wordt aan een instruc-
tieregel, dan kom ik tot de volgende bevindingen.
Ik kan mij wel voorstellen dat een (derde-)belanghebbende burger een geslaagd 
beroep op de rechtstreekse werking van een instructieregel kan doen. Zo’n be-
roep kan slagen als die burger (dat kan bijvoorbeeld ook een milieugroep zijn) 
een rechtens relevant belang heeft bij de naleving van de regel. In lijn met het 
Unierechtelijke leerstuk is daarvoor niet noodzakelijk dat de regel in kwestie ex-
pliciet rechten aan de burger verleent. Ook een instructieregel die uitsluitend een 
verplichting voor de gemeenteraad bevat kan rechtstreekse werking hebben, mits 
die regel maar onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig geformuleerd is. Het 
feit dat de instructieregel vage normen bevat121 of dat die regel slechts een begren-
zing van de gemeentelijke beslissingsvrijheid vormt en die vrijheid dus niet volle-
dig wegneemt,122 hoeft, naar analogie van de jurisprudentie van het Hof, evenmin 
in de weg te staan aan de rechtstreekse werking van die regel. De voorwaarden dat 
een instructieregel onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig moet zijn gefor-
muleerd, zijn dus allerminst onoverkomelijk.
Omdat in het omgevingsrecht potentieel altijd derde-belanghebbenden optreden, 
zou de onverkorte analoge toepassing van de Wells-relativering tot gevolg heb-
ben dat een eventueel verbod van omgekeerde verticale werking feitelijk geen 
betekenis heeft. Dit wordt anders, wanneer ook de Boxtel-lijn van de Afdeling 
bestuursrechtspraak analoog zou worden toegepast, omdat in dat geval een in-
structieregel alleen rechtstreeks door het bestuur kan worden toegepast, indien een 
derde daarop daadwerkelijk beroep doet in de bestuurlijke fase of voor de rechter. 
Voor analoge toepassing van de Boxtel-lijn valt op zich wel wat te zeggen, omdat 
zij is gebaseerd op het beginsel van rechtszekerheid. Bovendien zou het vreemd 
zijn als de Afdeling wel zou kiezen voor de analoge toepassing van het concept 
van rechtstreekse werking op instructieregels, maar haar eigen Boxtel-lijn daarbij 

119 ABRvS 7 december 2005 (Boxtel), AB 2006, 67, m.nt. Widdershoven.
120 Vgl. Jans, Prechal & Widdershoven 2011, p. 88-89; Widdershoven 2007.
121 Dat komt veelvuldig voor; zie par. 4.3.
122 Daar is een instructieregel naar zijn aard voor bedoeld, zie par. 2.2.
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niet analoog zou toepassen. Dat is inconsequent. Zolang de Afdeling deze lijn toe-
past bij richtlijnen ligt analoge toepassing ervan bij instructieregels daarom voor 
de hand. Dit betekent dat het gemeentebestuur niet ambtshalve kan toetsen of een 
bestemmingsplan met de geldende instructieregels in overeenstemming is.

7.3.  DE TOETSING VAN INSTRUCTIEREGELS DOOR DE 
BESTUURSRECHTER

7.3.1. De mogelijkheid van indirecte toetsing van instructieregels

Tegen instructieregels staat geen rechtstreeks beroep open bij de bestuursrechter. 
De bestuursrechter kan de verbindendheid van een instructieregel wel bij wijze 
van exceptie beoordelen.123 De mogelijkheid daartoe vloeit voort uit de normen-
hiërarchie binnen ons staatsbestel, die in algemene zin impliceert dat de rechter 
niet gehouden is om regels toe te passen die strijdig zijn met een hogere regeling. 
Ook de ongeschreven rechtsbeginselen moeten als een hogere regeling worden 
beschouwd. Een instructieregel kan op grond van een indirecte toetsing onverbin-
dend worden verklaard, wat betekent dat de instructieregel als zodanig in strijd 
met het recht wordt geacht en daarom in alle voorkomende gevallen buiten toe-
passing moet blijven, of buiten toepassing worden gelaten, wat er op duidt dat de 
toepassing van de instructieregel in het concrete geval in strijd is met het recht, 
maar dat die regel in overige gevallen zijn gelding kan behouden.124

Een grondgebruiker of een gemeentelijk bestuursorgaan kan gebaat zijn bij een 
exceptieve toetsing van een instructieregel als de desbetreffende regel resulteert 
in een planologische regeling die hij niet wenst. Het is denkbaar dat de regel in 
de weg staat aan een verandering van het planologisch regime, waardoor een door 
hem beoogde wijziging van de ruimtelijke gebruiksmogelijkheden niet mogelijk 
is. Het kan ook zo zijn dat de instructieregel juist een bepaalde wijziging voor-
schrijft, waardoor een door hem gewenste gebruiksmogelijkheid zal verdwijnen. 
In beide gevallen zal de grondgebruiker of het gemeentelijk bestuursorgaan er op 
aan willen sturen dat de regel niet wordt toegepast; in het eerste geval zodat een 
door hem gewenst ruimtelijk besluit genomen kan worden, in het tweede geval 
zodat een door hem ongewenst ruimtelijk besluit achterwege kan blijven.
De verbindendheid van een instructieregel kan bij de bestuursrechter aan de orde 
worden gesteld in een procedure tegen een besluit dat inhoudelijk tot die regel te 
herleiden is. In de meeste gevallen zal dat plaatsvinden in de procedure tegen een 

123 De Afdeling heeft dit in haar jurisprudentie uitdrukkelijk bevestigd. Zie bijvoorbeeld 
ABRvS 31 augustus 2011, nr. 201012686/1/R3 (bestemmingsplan ‘Providentia’ 
Heeze-Leende), r.o. 2.3.4.

124 Vgl. onder meer Van Buuren 1987, p. 65 e.v.; Van Male 1995, p. 20; Hennekens, 
Van Geest & Fernhout 1998, p. 170; Dölle & Elzinga 2004, p. 204; Schutgens 2009, 
p. 9-10; Sillen 2010, p. 72-73; Struiksma in punt 2 van zijn annotatie onder ABRvS 20 
juli 2005, nr. 200407435/1 (weigering vrijstelling Tilburg), AB 2005, 321 en Nijmeijer 
in punt 2 van zijn annotatie onder ABRvS 16 november 2005, nr. 200500809/1 (bouw-
vergunning Breda), BR 2006, 52.
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provinciaal (uitvoerings)besluit, zoals een reactieve aanwijzing of een ontheffing, 
of een gemeentelijk ruimtelijk besluit, zoals een bestemmingsplan. Maar omdat 
instructieregels onderdeel uitmaken van ketenbesluitvorming kunnen zich nog 
veel meer situaties voordoen waarin een beroep op de bestuursrechter zou kunnen 
worden gedaan om zich bij wijze van exceptie te buigen over de verbindendheid 
van een instructieregel.125 
De vraag kan worden gesteld of de bestuursrechter de verbindendheid van de be-
trokken instructieregels ambtshalve moet beoordelen. Daarbij is van belang dat 
de Afdeling in algemene zin uitdrukkelijk heeft overwogen dat de bestuursrechter 
ambtshalve heeft te oordelen over de verbondenheid van een algemeen verbindend 
voorschrift dat op het geding van toepassing is.126 Staatsrechtelijk is hier ook wel 
wat voor te zeggen, omdat het principieel onjuist is als voorschriften die onver-
bindend zijn toch rechten of plichten in het leven roepen.127 Of een structurele 
ambtshalve toetsing van de verbindendheid van instructieregels ook een realisti-
sche opgave is, is echter een tweede. Uit de jurisprudentie van de Afdeling blijkt 
dat zij zich bevoegd acht om de inhoud van instructieregels ambtshalve te toetsen, 
maar dat zij hier lang niet in alle gevallen toe overgaat.128

7.3.2. Rechterlijke toetsing in een open verantwoordelijkheidsverdeling

De rechterlijke toetsing van instructieregels speelt een belangrijke rol in de open 
verantwoordelijkheidsverdeling die eigen is aan het ruimtelijk sturingsstelsel. De 
wetgever heeft niet uitgewerkt welke verantwoordelijkheden het provinciebe-
stuur heeft ten aanzien van de ruimtelijke ordening, maar heeft volstaan met de 
voorwaarde dat sprake moet zijn van een provinciaal belang. Provinciale staten 
worden daardoor in belangrijke mate wetgever in eigen zaak.129 Zij stellen zelf 
hun eigen beleidsdoelstellingen vast en bepalen vervolgens ook zelf welke maat-
regelen nodig zijn om die doelstellingen te behalen. Daarbij is onvermijdelijk dat 

125 Een aanzienlijk deel van die gevallen is echter nogal hypothetisch van aard. Neem de 
situatie dat een verzoek tot handhaving geweigerd wordt omdat het grondgebruik in 
overeenstemming is met de geldende bestemmingsplanregeling, waarop de aanvrager 
aanvoert dat die regeling gewijzigd had moeten worden om deze in overeenstemming 
te brengen met een instructieregel waarvan de implementatietermijn verstreken is, 
waarna B&W aanvoeren dat de desbetreffende regel onverbindend is. Dit lijkt toch 
vooral een theoretische mogelijkheid te zijn. Voor een uitputtende opsomming van 
gevallen doe ik daarom graag een beroep op de fantasie van de lezer.

126 ABRvS 9 augustus 2006, nr. 200600436/1 (APV Zoetermeer), Gst. 2006/7257, 116, 
m.nt. Teunissen, r.o. 2.2.

127 Sillen in punt 2 van zijn annotatie onder ABRvS 5 juli 2006, nr. 200506721/1 (vrijstel-
ling Boskoop), Gst. 2006/7257, 117.

128 In ABRvS 5 februari 2014, nr. 201304840/1/R4 (bestemmingsplan ‘Rolderstraat 8 
Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte’), r.o. 7-8 toetst de Afdeling ambtshalve of 
een ontheffingsconstructie in een instructieregel voldoet aan de clausulering uit art. 
4.1a lid 1 Wro.

129 Vgl. in algemene zin Van Male 1995, p. 6.
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het provinciebestuur vanuit zijn eigen positie redeneert.130 Tegelijkertijd zijn de 
instructieregels die op provinciaal niveau worden vastgesteld bepalend voor de 
inhoud van interbestuurlijke verhoudingen waarbij het provinciebestuur zelf partij 
is. Dit wringt, omdat in de ogen van de wetgever het gemeentebestuur in beginsel 
het meest bekwaam is om keuzes te maken ten aanzien van de ruimtelijke norm-
stelling. Binnen het sturingsstelsel van de Wro moet dus een bijzondere waarde 
worden toegekend aan het beleidsoordeel van de gemeente. Aan dat oordeel wordt 
geen recht gedaan als het provinciebestuur het zonder meer terzijde kan schuiven 
enkel en alleen omdat het de ‘hogere’ overheid is. 
Naar mijn mening ligt het daarom voor de hand dat de bestuursrechter de provin-
ciale keuzes ten aanzien van de ruimtelijke normstelling die worden neergelegd in 
een instructieregel kritisch benadert als zij botsen met de keuzes die op gemeen-
telijk niveau worden gemaakt. Binnen een open verantwoordelijkheidsverdeling 
waarin het provinciaal en het gemeentelijk beleid regelmatig conflicteren, past 
een serieuze, onafhankelijke rechterlijke controle op de toepassing van de naar 
verhouding krachtige provinciale instrumenten. Daarmee wordt voorkomen dat 
bij de ruimtelijke verantwoordelijkheidsverdeling het recht van de sterkste geldt, 
en wordt de (natuurlijke) partijdigheid van het provinciebestuur bij het vaststellen 
van instructieregels gecompenseerd.131 Op die manier kan de rechterlijke toetsing 
fungeren als een controlemechanisme op de toepassing van het ruimtelijk decen-
tralisatiebeginsel en draagt die toetsing bij aan het streven dat het zwaartepunt van 
de ruimtelijke normstelling op gemeentelijk niveau blijft liggen.132 
Een kritische rechterlijke controle op de inhoud van instructieregels is voorts van 
belang omdat anders belangrijke beslissingen omtrent de inhoud van de ruim-
telijke normstelling zich aan een rechterlijke toetsing dreigen te onttrekken. Er 
is in een eerder stadium immers geen rechtsbescherming mogelijk tegen die re-
gels, terwijl die regels wel doorslaggevende keuzes bevatten ten aanzien van (de 
normering van) het ruimtegebruik. De provinciale invloed op de inhoud van het 
planologisch regime zou in zekere zin onaantastbaar worden als die invloed wordt 
uitgeoefend middels instructieregels waarvan de rechtmatigheid bij de bestuurs-
rechter niet werkelijk aan de orde zou kunnen worden gesteld.133

Mijns inziens moet het voor de intensiteit van de rechterlijke toetsing geen ver-
schil maken dat instructieregels een vorm van wetgeving zijn. Instructieregels 

130 Vgl. in algemene zin Scheltema 1984, p. 12 en p. 40, die spreekt van ‘bestuurscen-
trisme’.

131 Vgl. in algemene zin Scheltema 1984, p. 14 en p. 16.
132 Zie in algemene zin De Poorter & De Graaf 2011, p. 51, die erop wijzen dat de be-

stuursrechter een verantwoordelijkheid heeft bij het bewaken van de beginselen en de 
uitgangspunten van de democratische rechtstaat. Volgens hen gaat het bij de rechter-
lijke toetsing om ‘de onafhankelijke en onpartijdige interpretatie en toepassing van 
wet- en regelgeving en de toetsing van het handelen van het bestuur als sluitstuk van 
de rechtsstatelijkheid’.

133 Vgl. met betrekking tot beleidsregels Van Buuren 1987, p. 44-45. Bodden is om deze 
reden een voorstander van rechtstreeks beroep tegen interbestuurlijke regels. Zie 
Bodden 2011, p. 162.
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hebben namelijk bij uitstek een instrumentele functie.134 Zij zijn een middel om 
de provinciale beleidsdoelstellingen te verwezenlijken en dus primair een daad 
van bestuur en niet zozeer van wetgeving. De regels zijn niet veel meer dan een 
codificering van een inhoudelijke keuze die op provinciaal niveau is gemaakt ten 
aanzien van de ruimtelijke normstelling. Het principiële argument dat de rechter 
terughoudendheid moet betrachten, enkel en alleen omdat hij zich buigt over de 
inhoud van materiële wetgeving, getuigt van een nogal dogmatische visie op de 
rol van de rechter, zonder oog voor de bijzonderheden van de bestuurlijke verant-
woordelijkheidsverdeling binnen het sturingsstelsel van de Wro.135 
Ook de mogelijke gevolgen van een eventuele onverbindendverklaring of het 
buiten toepassing laten van een instructieregel zijn beperkt, en kunnen dus geen 
reden zijn voor een rechterlijke terughoudendheid bij een indirecte toetsing van 
instructieregels. Het feit dat de instructieregel niet hoeft te worden nageleefd bij 
de ruimtelijke besluitvorming laat immers onverlet dat het planologische besluit 
wél moet voldoen aan ‘een goede ruimtelijke ordening’. Ook de gevolgen voor de 
verwezenlijking van het provinciaal beleid zijn te overzien. Het provinciaal belang 
dat aan die regel ten grondslag was gelegd, kan voorafgaand aan de vaststelling 
van een nieuwe instructieregel worden beschermd met een reactieve aanwijzing.136 

Mijns inziens moet op basis van deze argumenten niet worden geconcludeerd dat 
de Wro de mogelijkheid zou moeten bieden om rechtstreeks tegen instructieregels 
in beroep te gaan. Daarvoor zijn die regels veelal te onbepaald. Vaak moeten nog 
nadere keuzes worden gemaakt op een lager overheidsniveau voordat duidelijk 
wordt welke gevolgen een instructieregel nu precies heeft voor de ruimtelijke 
gebruiksmogelijkheden.137 Dat geldt zeker als die regel geen implementatiever-
plichting in het leven roept. Bij een directe toetsing kan de bestuursrechter de 
toepassing van een instructieregel in concrete gevallen daarom niet goed overzien.
Grondgebruikers en derde-belanghebbenden zullen daarom niet veel opschieten 
met een rechtstreekse beroepsmogelijkheid. Sterker nog, zij zouden daardoor be-
nadeeld kunnen worden. In paragraaf 7.2.1 heb ik erop gewezen dat de indirecte 
toetsing van bestemmingsplanregels door de bestuursrechter erg terughoudend 
is, omdat tegen een bestemmingsplan ook direct beroep openstaat. Als deze lijn 
wordt doorgetrokken, dan zou een rechtstreekse beroepsmogelijkheid tegen in-
structieregels ten koste kunnen gaan van de mogelijkheden die momenteel bestaan 
bij een indirecte toetsing. Een burger die in eerste instantie niet goed kon overzien 
hoe hij door de instructieregel in zijn belangen zou worden geraakt en daarom 
geen beroep heeft ingesteld, wordt dan in tweede instantie ‘gestraft’ met een terug-
houdende toetsing.

134 Over de instrumentele functie van bestuursrecht bijvoorbeeld Schlössels & Zijlstra 
2010, p. 50-51.

135 Vgl. in algemene zin De Poorter & De Graaf 2011, p. 72; Schuurmans & Voermans 
2010, p. 817; Bok 2006, p. 104-105; Stroink 1990, p. 12; Van Buuren 1987, p. 12-15.

136 Zie par. 6.2.4.
137 Vgl. over het Amerikaanse stelsel van rechtsbescherming tegen materiële wetgeving 

Schuurmans & Voermans 2010, p. 826.
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Mogelijkerwijs zijn gemeentebesturen tot op zekere hoogte wél gebaat bij een 
rechtstreekse beroepsmogelijkheid tegen instructieregels, namelijk in de situatie 
dat geen ontheffing van de betrokken regels kan worden verleend. Voor een ge-
meenteraad die de verbindendheid van een instructieregel bij de bestuursrechter 
aan de orde wil stellen, rest dan namelijk niet veel anders dan een ruimtelijk besluit 
te nemen dat in strijd is met die regel, om daarna beroep aan te tekenen tegen een 
eventuele reactieve aanwijzing.138 Voor deze situatie kan ik me een rechtstreekse 
beroepsmogelijkheid voorstellen.

7.3.3.  Een uitwerking van een indirecte toetsing aan artikel 4.1, eerste lid, van 
de Wro

De belangrijkste toetsingsgrond aan de hand waarvan de verbindendheid van een 
provinciale instructieregel beoordeeld kan worden, is neergelegd in de grondslag 
van de regelgevende bevoegdheid in de Wro. Daarin is bepaald dat een instruc-
tieregel alleen mag worden vastgesteld als sprake is van een provinciaal belang 
dat die regel noodzakelijk maakt. Als moet worden geoordeeld dat niet aan deze 
voorwaarde is voldaan, dan is de instructieregel in strijd met artikel 4.1, eerste lid, 
van de Wro en moet die regel onverbindend worden verklaard of buiten toepassing 
worden gelaten.
Het gevaar van rechterlijke toetsing aan het criterium dat sprake moet zijn van 
een provinciaal belang is dat de rechter daarmee invloed uitoefent op de beant-
woording van de bij uitstek politiek-bestuurlijke vraag welke overheden waarvoor 
verantwoordelijk zijn op het gebied van de ruimtelijke ordening.139 Uit de parle-
mentaire behandeling van de Wro blijkt duidelijk dat het aanwijzen van provin-
ciale belangen een politiek-bestuurlijke afweging vergt die de wetgever uitdruk-
kelijk heeft overgelaten aan provinciale staten.140 In dit kader is bovendien van 
belang dat een voorstel om het criterium ‘provinciaal belang’ uit te breiden met 
een formulering in de trant van ‘indien dit niet op doelmatige en doeltreffende 
wijze door een gemeente kan worden behartigd’, gedurende de parlementaire be-
handeling van de Wro van regeringszijde van de hand is gewezen. Eén van de 
redenen daarvoor was juist dat er als gevolg van een dergelijke uitbreiding een 
extra juridisch strijdpunt voor de rechter zou worden gaan uitgevochten, waardoor 
de rechter haast gedwongen zou worden zich te mengen in politiek-bestuurlijke 
besluitvorming:

138 Een alternatieve mogelijkheid in deze situatie is dat de gemeente een onrechtmatige-
daadsvordering instelt bij de burgerlijke rechter en zich daarbij op de onverbindend-
heid van de instructieregel beroept. Hierover nader par. 7.4.

139 Klap 1994, p. 246 wijst erop dat de rechter dergelijke vraagstukken niet kan beant-
woorden omdat hij niet over de vereiste democratische legitimatie beschikt. Bovendien 
beschikt hij bij het beslechten van het geschil eigenlijk alleen over de argumenten die 
door de betrokken partijen zijn aangevoerd en kan hij de gevolgen van zijn beslissing 
voor derden minder goed overzien.

140 Zie hierover ook par. 3.2.1.
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‘De toevoeging van het door deze leden omschreven criterium zal aan tegenstanders 
van bepaalde besluitvorming een extra juridisch strijdpunt geven. De rechter zal dan 
telkens een extra toets moeten uitvoeren, waarbij hij in feite wordt gedwongen om niet 
alleen inhoudelijk te beoordelen of het besluit is gestoeld op een goede inhoudelijke 
onderbouwing, maar ook moet nagaan of bovendien de criteria van effectiviteit en ef-
ficiency op de juiste wijze zijn toegepast. In mijn ogen wordt de rechter daarmee bijna 
gedwongen op de politiek-bestuurlijke stoel plaats te nemen.’141 

De bestuursrechter moet deze beslissingsvrijheid van provinciale staten bij een 
exceptieve toetsing van instructieregels respecteren. Daarom moet hij zich be-
perken tot een marginale rechtmatigheidstoets. Dit laat echter onverlet dat de be-
stuursrechter kan toetsen of er een kenbare motivering aan de instructieregel ten 
grondslag ligt waarin wordt aangegeven welk provinciaal belang met die regel 
wordt gediend. Op basis van deze motivering in combinatie met de relevante fei-
ten en omstandigheden van de ruimtelijke situatie waarop het gemeentelijke pla-
nologische besluit betrekking heeft, kan de rechter beoordelen of draagkrachtig is 
gemotiveerd dat de beperking uit de instructieregel met het oog op dat provinciaal 
belang ook noodzakelijk is.
In de motivering van de instructieregel moet worden aangegeven op welke provin-
ciale beleidsdoelstelling deze is gebaseerd en waarom de verwezenlijking van die 
beleidsdoelstelling verband houdt met het gebied of het gebruiksdoeleinde waarop 
de regel betrekking heeft. Ook moet worden gemotiveerd welke bovengemeente-
lijke aspecten aan dit verband kleven. Deze elementen vormen samen de politiek-
bestuurlijke uitwerking van het provinciaal belang dat aan de instructieregel ten 
grondslag ligt. Op grond van deze uitwerking kan de bestuursrechter beoordelen 
of provinciale staten in redelijkheid hebben kunnen stellen dat het belang op een 
meer doelmatige en doeltreffende wijze kan worden behartigd op het provinciale 
niveau. 
De uitwerking van het provinciaal belang kan vervolgens het vertrekpunt zijn voor 
een beoordeling of de toepassing van de instructieregel in het concrete geval tot 
een resultaat leidt dat met het oog op dat belang noodzakelijk is. Het provincie-
bestuur beschikt ook over beslissingsvrijheid om vast te stellen wat nodig is om 
een provinciaal belang te beschermen, en die beslissingsvrijheid moet de rechter 
respecteren. Maar dat staat er niet aan in de weg dat kan worden aangenomen dat 
de bescherming van het provinciaal belang niet bij de toepassing van de instructie-
regel is gebaat als de door provinciale staten geïdentificeerde bovengemeentelijke 
aspecten zich in het voorliggende geval niet voordoen. Ook kan worden gecon-
cludeerd dat de beperking uit de instructieregel verder gaat dan nodig is om het 
provinciaal belang te beschermen als de bovengemeentelijke aspecten van het be-
lang in de concrete situatie redelijkerwijs niet in het geding zijn. In beide gevallen 
wordt niet voldaan aan het noodzakelijkheidsvereiste en kan worden geoordeeld 
dat de instructieregel in zoverre in strijd is met artikel 4.1, eerste lid, van de Wro.

141 Kamerstukken II 2004/05, 28916, nr. 12, p. 42-43.
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Stel dat het provinciaal beleid is gericht op het weren van nieuwe burgerwoningen 
buiten bestaand bebouwd gebied, om op die manier de verstedelijking van het buiten-
gebied te voorkomen. Op grond daarvan hebben provinciale staten een instructieregel 
vastgesteld, waarin het in algemene zin verboden is om bestaande bedrijfswoningen 
in een nieuw bestemmingsplan om te zetten in een burgerwoning. De gemeenteraad 
besluit deze regel in een concreet geval niet na te leven, en toch toe te staan dat een be-
staande bedrijfswoning in gebruik genomen wordt als burgerwoning. Reden daarvoor 
is dat elders een bestaande burgerwoning, die in het bezit is van dezelfde eigenaar, in 
gebruik zal worden genomen als bedrijfswoning en in het bestemmingsplan ook als 
zodanig is bestemd. Als de instructieregel in de procedure tegen het bestemmingsplan 
in stelling wordt gebracht, dan denk ik dat de Afdeling die regel op goede gronden 
buiten toepassing kan laten wegens strijd met artikel 4.1, eerste lid, van de Wro. In 
het concrete geval vindt per saldo immers geen verstedelijking van het buitengebied 
plaats, en wordt dus ook geen inbreuk gemaakt op het betrokken provinciaal belang.142 
Over de vraag of het voorkomen van de verstedelijking van het buitengebied een pro-
vinciale verantwoordelijkheid is, laat zij zich dan niet uit. Ook laat zij in het midden 
of zij het verbod op het omzetten van bedrijfswoningen in burgerwoningen in meer 
algemene zin noodzakelijk acht. 

Kortom, door de politiek-bestuurlijke uitwerking van het provinciaal belang na 
een marginale toetsing als premisse te nemen, kan de rechter bezien of de noodza-
kelijkheid van de toepassing van de instructieregel in een concreet geval verant-
woord kan worden. Ook als hij concludeert dat dit niet het geval is, mengt hij zich 
daarmee niet in de politiek-bestuurlijke besluitvorming over de verantwoordelijk-
heden die het provinciebestuur heeft ten aanzien van de ruimtelijke normstelling. 
De bestuursrechter kan zijn terughoudendheid bovendien laten blijken door de 
instructieregel bij een geconstateerde strijd met artikel 4.1, eerste lid, van de Wro 
niet onverbindend te verklaren, maar buiten toepassing te laten. Dat kan hij doen 
als de toepassing van de regel in het concrete geval niet door de beugel kan, maar 
die toepassing in andere situaties wel toelaatbaar is.

7.4.  TOETSING VAN INSTRUCTIEREGELS DOOR DE 
BURGERLIJKE RECHTER

7.4.1. Toegang tot de burgerlijke rechter

Ook de burgerlijke rechter kan te maken krijgen met instructieregels. Het gaat dan 
om een wetgevingsgeding, waarin de verbindendheid van een instructieregel door 
een lagere overheid of door een derde aan de orde wordt gesteld. In zo’n wetge-
vingsgeding neemt de eiser het standpunt in dat het vaststellen van de instructie-
regel of de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad oplevert. De burgerlijke 
rechter is vervolgens altijd formeel bevoegd om te beoordelen of de regelstellende 

142 Ik ontleen dit voorbeeld aan ABRvS 19 oktober 2011, nr. 200907617/1/R3 (reactieve 
aanwijzing Baarle Nassau), r.o. 2.34.4, waarin de Afdeling in een dergelijke situatie 
oordeelt dat de naleving van de instructieregel niet kan worden afgedwongen met een 
reactieve aanwijzing.
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overheid aansprakelijk is voor schade die de eiser heeft geleden als gevolg van 
een onrechtmatigheid van een instructieregel die schuilt in een strijdigheid met 
hoger recht of ongeschreven rechtsbeginselen. Een wetgevingsgeding over een 
instructieregel kan echter stranden op de ontvankelijkheid van de vordering. De 
onrechtmatige-daadsvordering kan niet ontvankelijk worden verklaard als de eiser 
daarbij onvoldoende concreet belang heeft of als hij bij de bestuursrechter terecht-
kan voor een indirecte toetsing van de instructieregel.

7.4.2. Mogelijkheid van een wetgevingsgeding bij de burgerlijke rechter

Uit het Pocketbooks II-arrest van de Hoge Raad blijkt dat het vaststellen en het 
(doen) uitvoeren van een algemeen verbindend voorschrift een onrechtmatige 
daad kan zijn in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW).143 
Dat opent (tenminste in theorie) de mogelijkheid dat de verbindendheid van een 
instructieregel niet bij de bestuursrechter, maar bij de burgerlijke rechter aan de 
orde wordt gesteld. Om te kunnen beoordelen of het vaststellen of de toepassing 
van een instructieregel naar burgerlijk recht een onrechtmatige daad oplevert, zal 
de burgerlijke rechter de verbindendheid van die regel moeten toetsen. Als een 
instructieregel een hogere regeling of een ongeschreven rechtsbeginsel schendt, 
dan brengt dat met zich dat de instructieregel onverbindend is,144 waaruit de bur-
gerlijke rechter vervolgens rechtstreeks afleidt dat het uitvaardigen van die regel 
een onrechtmatige daad is.145 
Een ‘wetgevingsgeding’ bij de burgerlijke rechter kan zowel worden ingesteld 
door een gemeente die de instructieregel uit moet voeren, als door een burger 
die dreigt te worden geconfronteerd met de uitvoering van de regel. De burger-
lijke rechter is formeel bevoegd zodra de eiser stelt dat hem een schuldvordering 
toekomt.146 Het is goed denkbaar dat een derde147 nadeel ondervindt of dreigt te 
ondervinden als gevolg van een instructieregel, bijvoorbeeld omdat de toepassing 
van die regel er toe heeft geleid of er toe zal leiden dat de gebruiksmogelijkheden 
van de grond die hij in eigendom heeft worden beperkt. Maar het is voor het star-

143 HR 24 januari 1969 (Pocketbooks II), NJ 1969, 316, m.nt. H.D. Zie ook Asser/
Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011/383.

144 Schutgens 2009, p. 37 benadrukt dat het onverbindend verklaren van een algemeen 
verbindend voorschrift geen rechtshandeling van de rechter is ten aanzien van dat 
voorschrift, maar een constatering van iets wat naar geldend recht reeds het geval is.

145 Schutgens 2009, p. 37 en p. 45. Sillen 2010, p. 29 wijst er overigens op dat de onrecht-
matigheid van (de toepassing van) het voorschrift formeel gezien slechts één van de 
eisen is waaraan een succesvolle onrechtmatige-daadsvordering moet voldoen.

146 Aldus HR 31 december 1915 (Guldemond /Noordwijkerhout), NJ 1916, p. 407. Zie 
ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011/350; Schutgens 2009, p. 20.

147 Met ‘derden’ doel ik in het onderstaande in meer algemene zin op burgers of belan-
genorganisaties die de onverbindendheid van een instructieregel aan de orde willen 
stellen bij de burgerlijke rechter. Ik wil met deze term dus een onderscheid maken met 
lagere overheden die ook eiser kunnen zijn in een wetgevingsgeding. Ik kies bewust 
niet voor een term als ‘grondgebruiker’ omdat enerzijds gemeenten ook grondgebrui-
ker kunnen zijn, en anderzijds belangenorganisaties dat vaak juist niet zijn.
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ten van een wetgevingsgeding niet nodig dat ook daadwerkelijk schade is ontstaan 
of zal ontstaan als gevolg van de regel. Het enkele uitvaardigen van een instructie-
regel in strijd met een hogere regeling of een ongeschreven rechtsbeginsel zal als 
zodanig worden aangemerkt als een onrechtmatige daad.148 Een eiser kan dus ook 
bij de burgerlijke rechter terecht zonder dat hij schade lijdt, en ook een gemeente 
kan een onrechtmatige-daadsactie instellen om de enkele reden dat een instruc-
tieregel haar ruimtelijke belangen raakt.149 Omdat de gemeenteraad een algehele 
verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke ordening van het gemeentelijke 
grondgebied, is dat overigens per definitie het geval.150

De afhandeling van een wetgevingsgeding over een instructieregel bij de burger-
lijke rechter verschilt eigenlijk niet van de indirecte toetsing van zo’n regel door 
de bestuursrechter. Omdat de onrechtmatige daad voortvloeit uit de onverbindend-
heid van de instructieregel is de toetsing van die regel door de burgerlijke rechter 
inhoudelijk hetzelfde als de exceptieve toetsing door de bestuursrechter.151 Zowel 
in de civielrechtelijke als in de bestuursrechtelijke procedure wordt de instruc-
tieregel dus getoetst aan hoger recht en de ongeschreven rechtsbeginselen. Daar 
komt nog bij dat met een onrechtmatige-daadsvordering in feite eenzelfde resul-
taat kan worden bereikt als met een indirecte toetsing van een instructieregel door 
de bestuursrechter. De burgerlijke rechter kan een absoluut toepassingsverbod ge-
ven, waarin uitvoering van de instructieregel in het algemeen verboden wordt, of 
een relatief toepassingsverbod, op grond waarvan de regel in één specifiek geval 
niet mag worden toegepast.152 De bodemrechter kan ook een declaratoir vonnis 
geven, waarin wordt aangegeven dat de instructieregel onverbindend is.153

Om de vordering in een wetgevingsgeding toe te wijzen moet overigens ook zijn 
voldaan aan de andere onrechtmatige-daadscriteria, te weten toerekenbaarheid, 
relativiteit en causaliteit. Na een geconstateerde onverbindendheid van een alge-
meen verbindend voorschrift lijkt de toetsing aan deze criteria echter niet meer 
dan een formaliteit te zijn en dus geen extra drempel te vormen voor het toewijzen 
van de vordering.154 Daarbij ga ik ervan uit dat het relativiteitsvereiste er niet aan 
in de weg staat dat een burger zich kan beroepen op de voorwaarde uit artikel 4.1, 
eerste lid, van de Wro dat aan een instructieregel een provinciaal belang ten grond-

148 Vgl. in algemene zin Schutgens 2009, p. 49-50; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 
2011/153.

149 Zie in algemene zin Schutgens 2009, p. 22 en p. 104-105, die er op wijst dat dergelijke 
gedingen in feite ieder ‘civielrechtelijk’ karakter kunnen missen.

150 Ook voor belangenorganisaties die willen opkomen voor hun achterban lijken zich op 
dit punt geen problemen voor te doen, zie Schutgens 2009, p. 22.

151 Dat geldt in ieder geval in het bodemgeding. In kort geding kan de rechter enkel een 
toepassingsverbod geven als het algemeen verbindend voorschrift ‘onmiskenbaar’ on-
verbindend is en wordt dus terughoudender getoetst. Hierover uitgebreid Schutgens 
2009, p. 75-76.

152 Vgl. in algemene zin Schutgens 2009, respectievelijk p. 79 en p. 81.
153 De mogelijkheid voor een dergelijke ‘onverbindendverklaring’ is echter omstreden. 

Hierover uitgebreid Schutgens 2009, p. 85 e.v.
154 Over deze verschillende criteria in wetgevingsgedingen in algemene zin Schutgens 

2009, respectievelijk p. 50-51, p. 54-57 en p. 59-60.
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slag moet liggen dat de regel noodzakelijk maakt. Daarover zou getwijfeld kun-
nen worden, omdat die voorwaarde primair is bedoeld om provinciale staten tot 
terughoudendheid te manen zodat het zwaartepunt van de ruimtelijke normstelling 
op het gemeentelijk niveau blijft liggen. Deze beperking van het gebruik van de 
regelgevende bevoegdheid heeft dus betrekking op de interbestuurlijke verhoudin-
gen bij de ruimtelijke normstelling, en lijkt op het eerste gezicht weinig van doen 
te hebben met de bescherming van de belangen van burgers. Toch is het wel de-
gelijk verdedigbaar dat de voorwaarde ‘provinciaal belang’ er mede toe strekt de 
particuliere belangen te beschermen. De regulering van de interbestuurlijke ver-
houdingen binnen het ruimtelijk sturingsstelsel is immers geen doel op zich, maar 
een middel om een zo groot mogelijke decentralisatie van de ruimtelijke normstel-
ling te waarborgen. En de wetgever acht het van belang dat het zwaartepunt van 
de ruimtelijke normstelling op het gemeentelijk niveau blijft liggen, omdat het 
gemeentebestuur in beginsel het best in staat is om de betrokken belangen te over-
zien en tegen elkaar af te wegen.155 In deze gedachtegang strekt de voorwaarde dat 
sprake moet zijn van een provinciaal belang er wel degelijk toe de belangen van 
burgers te beschermen in die zin, dat die voorwaarde wil waarborgen dat aan die 
belangen het juiste gewicht wordt toegekend bij de ruimtelijke belangenafweging. 
Het relativiteitsvereiste staat er dan dus niet aan in de weg dat een burger zich in 
een wetgevingsgeding op de voorwaarde ‘provinciaal belang’ beroept

7.4.3. Ontvankelijkheid van de vordering 

Hoewel de burgerlijke rechter formeel altijd bevoegd is als de eiser stelt dat hem 
een schuldvordering toekomt, kunnen zich in een wetgevingsgeding over een in-
structieregel complicaties voordoen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de 
vordering. Om ontvankelijk te zijn in zijn vordering moet de eiser voldoende be-
lang bij zijn actie hebben. Tevens is de eiser niet-ontvankelijk als hij met dezelfde 
vordering bij de bestuursrechter terechtkan. Wat betreft wetgevingsgedingen over 
instructieregels kunnen beide punten problematisch zijn als de onrechtmatige-
daadsvordering wordt ingesteld door een burger.

Vereiste van een voldoende concreet belang

Op grond van artikel 3:303 van het BW is een vordering bij de burgerlijke rechter 
alleen ontvankelijk als de eiser voldoende belang bij zijn vordering heeft. Zijn 
vordering moet verband houden met de bescherming van een hem toekomend sub-
jectief (vermogens)recht, en de eventuele toewijzing van de vordering moet een 
bijdrage leveren aan de bescherming van dat recht.156 Voor wetgevings gedingen 
over instructieregels betekent dit dat de eiser een nadeel moet ondervinden of 
dreigen te ondervinden van de toepassing van de betrokken instructieregel. Voor 
de gemeente zal dit geen problemen opleveren. Provinciale instructieregels zijn 

155 Hierover uitgebreid par. 3.1.
156 Hierover in algemene zin Schutgens 2009, p. 21-23.
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immers gericht tot de gemeentelijke bestuursorganen. Zij beperken de ruimtelijke 
beslissingsvrijheid waarover die organen beschikken. Daardoor heeft de gemeente 
altijd een direct belang bij de toepassing van die regels. 
Voor derden ligt dit mogelijkerwijs anders. De prealabele vraag is immers of de 
instructieregel als zodanig wel gevolgen heeft voor de rechten van een derde. Voor 
hen geldt een instructieregel namelijk als een indirecte regeling. Zij worden pas 
daadwerkelijk in hun rechtspositie getroffen op het moment dat de regel een verta-
ling heeft gekregen in het planologisch regime middels een ruimtelijk besluit dat 
op gemeentelijk niveau genomen is. De instructieregel zelf verplicht de burger 
tot niets. Vanwege de beslissingsruimte die vaak geboden wordt bij de toepassing 
van instructieregels zal op voorhand niet altijd duidelijk zijn of een derde in de 
toekomst beperkt zal worden in zijn ruimtelijke gebruiksmogelijkheden of anders-
zins schade zal ondervinden door de toepassing van die regel. Dat geldt zeker in 
gevallen waarin geen implementatieverplichting aan de instructieregel verbonden 
is, omdat dan onzeker kan zijn of er überhaupt een ruimtelijk besluit zal worden 
genomen dat op die regel is gebaseerd. In zo’n geval kan de vraag worden gesteld 
of de burger daadwerkelijk iets opschiet met zijn vordering.
Ik denk daarom dat er een zekere mate van waarschijnlijkheid moet bestaan dat 
een derde door de toepassing van de instructieregel in zijn rechtspositie zal wor-
den geraakt, om aan te nemen dat die derde een voldoende concreet belang heeft 
bij een onrechtmatige-daadsvordering waarbij de verbindendheid van die regel 
aan de orde wordt gesteld. Het is overigens heel goed denkbaar dat voorafgaand 
aan de toepassing van een instructieregel in de ruimtelijke besluitvorming al dui-
delijk is dat derden als gevolg van die regel schade lijden of zullen gaan lijden. 

Een voorbeeld van een situatie waarin een instructieregel op deze manier zijn scha-
duw vooruit werpt kan mijns inziens worden gevonden in de aanscherping van het 
reconstructiebeleid in de instructieregels in de provincie Noord-Brabant. Bij de in-
werkingtreding van die regels was direct duidelijk dat de voor de verplaatsing van 
verschillende intensieve veehouderijen benodigde, maar nog niet uitgevoerde ruim-
telijke besluitvorming niet langer mogelijk zou zijn. Veehouders die reeds vergaande 
voorbereidingen voor de verplaatsing hadden getroffen, leden daardoor direct scha-
de.157

Taakverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter

Onder meer om uiteenlopende oordelen over de rechtmatigheid van appellabele 
besluiten te voorkomen, stapt de burgerlijke rechter opzij als de bestuursrechter 
bevoegd is om een oordeel over een besluit te vellen. De eiser wordt niet ont-
vankelijk verklaard in zijn vordering als hij met zijn eis ook terechtkan bij de 
bestuursrechter.158 Uit het feit dat de wetgever met het scheppen van bijzondere 

157 Uitgebreid over deze casuïstiek par. 4.4.
158 Schutgens 2009, p. 23; Schueler 2010, p. 127; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 

2011/373.
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administratieve rechtsgangen een rechterlijke specialisatie heeft beoogd, wordt af-
geleid dat de weg naar de bestuursrechter dan de voorkeur verdient. 
Omdat ingevolge artikel 8:3, eerste lid, onder a, van de Awb geen beroep tegen in-
structieregels kan worden ingesteld, lijkt de taakverdeling tussen bestuursrechter 
en de burgerlijke rechter op het eerste gezicht geen problemen op te leveren voor 
degene die de verbindendheid van zo’n regel bij de rechter aan de orde wil stellen. 
Aangezien algemeen verbindende voorschriften van beroep bij de bestuursrechter 
zijn uitgezonderd, kan het standpunt worden ingenomen dat een vordering bij de 
burgerlijke rechter waarin de rechtmatigheid van zo’n besluit aan de orde wordt 
gesteld in beginsel ontvankelijk is.159

Toch is het goed mogelijk dat de taakverdeling tussen de bestuursrechter en de 
burgerlijke rechter roet in het eten gooit bij een wetgevingsgeding waarbij wordt 
aangevoerd dat de toepassing van een instructieregel een onrechtmatige daad is. 
Dat is het geval als die toepassing reeds heeft plaatsgevonden, en er dus een ap-
pellabel ruimtelijk besluit is genomen dat op die regel is gebaseerd. Een derde die 
belanghebbende is bij dat besluit kan de door hem ongewenste herziening van het 
planologisch regime die uit de regel is voortgevloeid dan niet meer terugdraaien 
met een onrechtmatige-daadsvordering bij de burgerlijke rechter waarbij hij de on-
verbindendheid van de instructieregel aan de orde stelt. Hem zal immers worden 
tegengeworpen dat hij tegen het ruimtelijk besluit bij de bestuursrechter in beroep 
kan gaan, of dat hij dat had kunnen doen maar die kans heeft laten schieten. In 
het eerste geval wordt zijn vordering niet ontvankelijk verklaard, in het tweede 
geval stuit zijn vordering af op de formele rechtskracht van het gemeentelijke 
besluit.160 Het is voor een derde in theorie weliswaar nog altijd mogelijk om een 
wetgevingsgeding bij de burgerlijke rechter te starten, maar zijn vordering kan dan 
alleen leiden tot een verbod op een toekomstige toepassing van de instructieregel. 
Het (onherroepelijke) planologische besluit wordt daardoor niet geraakt. Ik denk 
niet dat de derde in zo’n geval (nog steeds) een voldoende concreet belang bij zijn 
vordering heeft.

159 Zie bijvoorbeeld Van Buuren 1987, p. 75-76. Schlössels 2009, p. 30-31 noemt dit een 
‘formele omlijning’ van de vordering of het geschil.

160 Formele rechtskracht houdt in dat de burgerlijke rechter ervan uitgaat dat het besluit 
zowel qua wijze van totstandkoming als qua inhoud rechtmatig is. Onder de oude 
WRO kon een besluit om een bestemmingsplan goed te keuren formele rechtskracht 
verkrijgen. Dat blijkt uit HR 11 april 2008 (Smals c.s./Gelderland), LJN: BC1649; NJ 
2008, 519, m.nt. Mok, r.o. 3.6.1-3.6.5. Zie ook advocaat-generaal Keus in punt 3.41 
van zijn conclusie bij HR 8 juli 2011 (ETAM/Zoetermeer), LJN: BP3057; AB 2011, 
298, m.nt. Van Ommeren & Van der Veen. Ik denk daarom dat onder de huidige Wro 
besluiten om een bestemmingsplan vast te stellen eveneens formele rechtskracht kun-
nen verkrijgen. Schutgens 2009, p. 27 wijst er overigens op dat de burgerlijke rechter 
de vordering in deze situatie niet uitdrukkelijk af hoeft te laten stuiten op de formele 
rechtskracht, maar de vordering ook gewoonweg onverbindend kan verklaren om te 
voorkomen dat hij een inhoudelijk oordeel moet vellen over het onaantastbaar gewor-
den besluit.
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De vervolgvraag is of een derde die de verbindendheid van een instructieregel bij 
de rechter aan de orde wil stellen daarmee ook moet wachten tot het moment dat 
een ruimtelijk besluit genomen wordt waarin die regel wordt toegepast. Een argu-
ment tegen deze stelling kan worden gevonden in het arrest Leenders/Ubbergen. 
Daarin heeft de Hoge Raad overwogen dat 

‘van de burger [evenmin] kan worden gevergd dat hij, uitsluitend teneinde de vraag of 
de regeling onverbindend is, aan het oordeel van de rechter te kunnen onderwerpen, 
de vergunning voor zover nodig en onder aantekening van zijn zienswijze omtrent de 
verbindendheid van de regeling aanvraagt, vervolgens tegen de beschikking waarbij 
de vergunning wordt verleend, een bezwaarschrift indient en zo nodig tegen de beslis-
sing daarop beroep instelt bij de bestuursrechter. Met het oog op een doeltreffende, 
waarborgen tegen misverstanden biedende regeling van rechtsbescherming tegen 
de overheid moet worden aangenomen dat ook het openstaan van deze weinig voor 
de hand liggende weg blokkering van de toegang tot de burgerlijke rechter niet kan 
rechtvaardigen.’161 

In het licht van deze overweging kan worden betoogd dat het met het oog op een 
effectieve rechtsbescherming niet voor de hand ligt dat een ruimtelijk besluit moet 
worden afgewacht of aangevraagd om de onverbindendheid van een instructiere-
gel bij de rechter aan de orde te kunnen stellen. 
Anders dan bij Leenders/Ubbergen is er echter geen rechtstreeks werkende rege-
ling in het geding als een derde de onverbindendheid van een instructieregel bij de 
rechter aan de orde wil stellen. Leenders werd geraakt door een verbod om behou-
dens een vergunning bepaalde handelingen te verrichten. Een instructieregel raakt 
derden in beginsel niet, omdat in die regel geen rechtstreeks werkende beperkin-
gen aan het grondgebruik worden gesteld.162 Daarom is het maar de vraag of het 
voor een derde met het oog op een effectieve rechtsbescherming van toegevoegde 
waarde is dat hij die regel al kan laten toetsen door de burgerlijke rechter voordat 
een appellabel ruimtelijk besluit is genomen waarin de regel is toegepast. 
Mijns insziens is die toegevoegde waarde er zeker als aannemelijk is dat de derde 
door de instructieregel in zijn rechtspositie wordt geraakt of in de toekomst zal 
worden geraakt, ondanks het feit dat die regel strikt genomen geen rechtsgevolgen 
voor hem in het leven roept. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de instruc-
tieregel ertoe verplicht bepaalde gebruiksmogelijkheden van een grondgebruiker 
te schrappen. Van die grondgebruiker kan dan niet worden verwacht dat hij de 
verbindendheid van die regel pas aan de orde stelt als de gemeenteraad het plano-
logisch regime in navolging van de implementatieverplichting heeft herzien. Ook 
moet een derde naar mijn mening bij de burgerlijke rechter terechtkunnen als hij 
vooruitlopend op de toepassing van een instructieregel al schade lijdt of dreigt te 
lijden als gevolg van de beperking die in de regel is neergelegd. Als hij in zo’n 
geval een beroepsmogelijkheid bij de bestuursrechter zou moeten afwachten, dan 

161 HR 11 oktober 1996 (Leenders/Ubbergen), LJN: ZC2169; NJ 1997, 165, m.nt. Van 
der Scheltema, r.o. 3.4.4.

162 Zie over het onderscheid tussen directe en indirecte regelingen en de gevolgen daar-
van voor wetgevingsgedingen bij de burgerlijke rechter Schutgens 2009, p. 119 e.v.
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zou zijn schade in de tussentijd alleen maar toenemen. Ik heb op basis van de aan-
scherping van het reconstructiebeleid in de provincie Noord-Brabant in de vorige 
paragraaf reeds gewezen op de mogelijkheid dat een instructieregel direct bij zijn 
inwerkingtreding schade bij derden veroorzaakt.
Als een instructieregel echter geen directe gevolgen heeft voor een derde, dan 
ligt het niet voor de hand dat hij de gang naar de burgerlijke rechter maakt om de 
onverbindendheid van een instructieregel aan de orde te stellen. Een kort geding is 
in zo’n geval niet mogelijk, omdat het daarvoor vereiste spoedeisende belang ont-
breekt. Er kan dus alleen een bodemgeding worden gestart. De duur van de proce-
dure is dan echter waarschijnlijk een bezwaar. Een bodemgeding neemt namelijk 
zo veel tijd in beslag, dat het veelal sneller en dus effectiever zal zijn om een ruim-
telijk besluit aan te vragen of af te wachten, en de vermeende onverbindendheid 
van de instructieregel aan de bestuursrechter voor te leggen. Schutgens acht het 
zelfs waarschijnlijk dat een burger die in zo’n situatie toch een bodemprocedure 
start, niet-ontvankelijk is.163

Ook voor zover provinciale staten op grond van artikel 4.1a van de Wro de mo-
gelijkheid hebben geopend dat ontheffing van een instructieregel kan worden 
verleend, denk ik naar analogie met het arrest Leenders/Ubbergen niet dat een 
gemeentelijk bestuursorgaan ontheffing van een instructieregel hoeft aan te vragen 
om – in het geval van een weigering – een rechterlijk oordeel over de verbindend-
heid van een instructieregel te kunnen krijgen.164 Uit het arrest kan bovendien 
worden afgeleid dat het daarvoor evenmin een reactieve aanwijzing hoeft uit te 
lokken. De Hoge Raad heeft namelijk overwogen: ‘van de burger [kan immers 
niet] worden verlangd dat hij (…) het op een strafvervolging of toepassing van 
bestuursdwang laat aankomen om die onverbindendheid in rechte te doen vaststel-
len’.165 Dat ligt ook wel voor de hand, omdat het gemeentelijke bestuursorgaan dan 
willens en wetens een ruimtelijk besluit zou moeten nemen dat in strijd is met een 
hogere regeling. Dat is niet alleen staatsrechtelijk onzuiver, maar ook nog eens 
risicovol gezien de kosten die bij de voorbereiding van dat besluit moeten worden 
gemaakt. Bovendien veroorzaakt dit grote rechtsonzekerheid over de houdbaar-
heid van de gemeentelijke besluitvorming. 

7.5. CONCLUSIES

Dit hoofdstuk ging in op de vraag wat de betekenis is van instructieregels voor 
een toetsing door de rechter die gerelateerd is aan de ruimtelijke besluitvorming. 
Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen een toetsing van ruimtelijke besluiten 
aan instructieregels en een toetsing van de inhoud van instructieregels zelf. 

163 Schutgens 2009, p. 127.
164 Nog afgezien van het feit dat het verlenen van een ontheffing in veel gevallen sowieso 

niet mogelijk zal zijn. Zie hierover par. 5.4.2.
165 HR 11 oktober 1996 (Leenders/Ubbergen), LJN: ZC2169; NJ 1997, 165, m.nt. Van 

der Scheltema, r.o. 3.4.3.
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7.5.1. Rechterlijke toetsing van een ruimtelijk besluit aan een instructieregel

De rechterlijke toetsing van een ruimtelijk besluit aan een instructieregel wordt 
vrijwel altijd verricht door de bestuursrechter.166 Een dergelijke toetsing wordt in 
de eerste plaats uitgevoerd in de procedure tegen een ruimtelijk besluit als wordt 
aangevoerd dat dit besluit in strijd is met een instructieregel of in meer algemene 
zin met hoger ruimtelijk relevant beleid. De rechter moet dan beoordelen of de in-
houd van het besluit in overeenstemming is met de eisen die daar in de instructie-
regel aan zijn gesteld. Is dat niet het geval, dan kan het besluit vernietigd worden. 
De instructieregels moeten immers in acht worden genomen bij de ruimtelijke 
besluitvorming, waardoor er een rechtmatigheidsgebrek kleeft aan een besluit dat 
inhoudelijk met zo’n regel in strijd is.
Het is ook denkbaar dat de bestuursrechter de ruimtelijke normstelling bij wijze 
van exceptie toetst in een procedure tegen een appellabel besluit dat (deels) op die 
normstelling is gebaseerd. Die mogelijkheid kan alleen bestaan als het planolo-
gisch regime is vervat in een bestemmingsplan of een beheersverordening. In dat 
geval bestaat de planologische regeling namelijk uit algemeen verbindende voor-
schriften, waarvan wordt aangenomen dat zij altijd voorwerp kunnen zijn van een 
rechterlijke rechtmatigheidstoetsing.167 Als op basis van een exceptieve toetsing 
wordt geconcludeerd dat de planologische regeling niet voldoet aan de eisen die 
daaraan in de instructieregels zijn gesteld, moet de regeling onverbindend worden 
verklaard of buiten toepassing worden gelaten.

Directe toetsing van ruimtelijke besluiten

De intensiteit van de rechterlijke toetsing van een ruimtelijk besluit aan een in-
structieregel wordt in belangrijke mate bepaald door de beslissingsvrijheid die 
wordt geboden bij de toepassing van die regel. Die beslissingsvrijheid kan ont-
staan doordat de instructieregel een vage, kwalitatieve norm bevat, bijvoorbeeld 
dat een goede landschappelijke inpassing van te bouwen woningen verzekerd 
moet worden. Zo’n norm is vaak subjectief getint: er komt een bestuurlijke keuze 
aan te pas om te bepalen of een beoogde planologische regeling aan de norm vol-
doet. Dit kan reden zijn voor de rechter om in een grensgeval, waarbij in redelijk-
heid verschillend kan worden geoordeeld over de vraag of de planregeling wel of 
niet aan de norm voldoet, terughoudendheid te betrachten en zich te beperken tot 
een marginale toetsing. Vanwege zijn positie in het staatsbestel is het dan niet aan 
hem om te bepalen hoe de instructieregel in het voorliggende geval moet worden 
toegepast, maar aan het bestuursorgaan dat het ruimtelijke besluit genomen heeft. 

166 Een toetsing van een ruimtelijk besluit aan een instructieregel door de burgerlijke 
rechter stuit af op de formele rechtskracht van het ruimtelijk besluit. Dit is slechts 
anders als het een beheersverordening betreft, waartegen immers geen beroep bij de 
bestuursrechter openstaat of heeft opengestaan.

167 Het feit dat een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan geen 
algemeen verbindende voorschriften kan bevatten, betekent dat het niet mogelijk is om 
de inhoud van zo’n vergunning bij wijze van exceptie te toetsen aan instructieregels.
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Een vage norm in een instructieregel kan de lagere overheid bij de toepassing van 
die regel dus een zekere vrijheid verschaffen ten opzichte van de bestuursrechter, 
die de toetsing van het ruimtelijke besluit aan de regel dan terughoudend zal be-
naderen.
De beslissingsvrijheid die bestaat bij de toepassing van instructieregels is ook be-
palend voor de mogelijkheden om te komen tot een finale geschillenbeslechting 
nadat de bestuursrechter heeft geoordeeld dat het voorliggende besluit met de re-
gel in strijd is. Als het besluit in strijd is met een motiveringsverplichting, maar 
ter zitting duidelijk wordt dat die verplichting voldoende ruimte laat om de plano-
logische regeling als zodanig vast te stellen, dan kan het rechtmatigheidsgebrek 
worden gepasseerd met toepassing van artikel 6:22 van de Awb. Als wordt geoor-
deeld dat de inhoud van het ruimtelijk besluit in strijd is met een regel, maar tevens 
dat de gebruiksmogelijkheden die in het besluit geboden worden als zodanig wél 
toelaatbaar zijn naar de huidige stand van het recht, dan kunnen de rechtsgevolgen 
van het besluit na vernietiging in stand worden gelaten op grond van artikel 8:72, 
derde lid, onder a, van de Awb. Als de beslissingsvrijheid die de instructieregel 
biedt in het concrete geval tot een minimum is beperkt, waardoor de regel feitelijk 
eenduidig voorschrijft hoe de planologische regeling moet luiden, dan zou de be-
stuursrechter op grond van artikel 8:72, derde lid, onder b, van de Awb zelf in de 
zaak kunnen voorzien door die regeling in zijn uitspraak vast te stellen. Daarbij 
gelden wel de voorwaarden dat het bestuursorgaan dat het voorliggende besluit 
genomen heeft met de vervangende regeling kan instemmen, en dat derden niet 
door die regeling in hun belangen worden getroffen. Eventueel kan op grond van 
artikel 8:51a van de Awb een tussenuitspraak worden gedaan om het gebruik van 
één van deze drie instrumenten naderbij te brengen, of kan een informele bestuur-
lijke lus worden toegepast.

Indirecte toetsing van ruimtelijke besluiten

Het staat nog niet vast of ook een onherroepelijk bestemmingsplan bij wijze van 
exceptie kan worden getoetst aan een instructieregel. Tegen een dergelijke moge-
lijkheid kan worden aangevoerd dat dit een (te) grote aanslag is op de rechtszeker-
heid die wordt geboden door het planologisch regime. Gezien de inhoud die in-
structieregels in de praktijk plegen te hebben, alsmede de terughoudendheid die de 
bestuursrechter bij een exceptieve toetsing van bestemmingsplanregels betracht, 
is het potentiële aantal geslaagde beroepen op een vermeende strijdigheid met een 
instructieregel echter kleiner dan op het eerste gezicht wellicht wordt aangeno-
men. Wat anterieure bestemmingsplannen betreft, die voorafgaand aan de inwer-
kingtreding van een instructieregel zijn vastgesteld, kan zo’n beroep alleen slagen 
als die regel een implementatieverplichting in het leven roept. Dat is slechts spora-
disch het geval. Bovendien kunnen er voor de bestuursrechter redenen bestaan om 
niet tot een inhoudelijke toetsing aan de instructieregel over te gaan. Zo kan wor-
den betoogd dat gedeputeerde staten geen beroep kunnen doen op de onverbin-
dendheid van een onherroepelijke planregeling wegens strijd met een provinciale 
instructieregel, omdat het provinciebestuur over ander instrumenten beschikt om 
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het planologisch regime in overeenstemming te brengen met zijn beleid. En als de 
bestuursrechter de vermeende strijdigheid reeds heeft beoordeeld in de procedure 
tegen het besluit waarin de betrokken planregeling is vastgesteld, dan zal hij daar 
in beginsel bij een exceptieve toetsing niet opnieuw toe overgaan. De inbreuk op 
de rechtszekerheid die wordt veroorzaakt door de mogelijkheid het planologisch 
regime indirect te toetsen aan instructieregels moet dus niet worden overschat.
In het geval dat op grond van een exceptieve toetsing zou worden geoordeeld 
dat een planologische regeling niet in overeenstemming is met een instructiere-
gel, is de vraag welk planologisch toetsingskader dan wél moet worden toegepast. 
Mogelijkerwijs kan hiervoor een oplossing worden gevonden in een analoge toe-
passing van de richtlijnconforme interpretatie en de rechtstreekse werking van 
richtlijnbepalingen die wij kennen uit het Europese recht. Een ‘regelconforme 
interpretatie’ zou betekenen dat de bestuursrechter de geldende planologische 
regeling zo veel mogelijk uitlegt in het licht van de instructieregel. Dat is ech-
ter alleen mogelijk als die regeling voldoende beslissingsvrijheid of interpreta-
tieruimte biedt. Daardoor lijkt regelconforme interpretatie vrijwel uitsluitend in 
beeld te komen bij de toepassing van flexibiliteitsinstrumenten die op grond van 
artikel 3.6, eerste lid, van de Wro in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Als 
regelconforme interpretatie niet mogelijk is, dan komt een rechtstreekse werking 
van instructieregels in beeld. Rechtstreekse werking zou inhouden dat de rechter 
de geldende planologische regeling buiten toepassing laat wegens strijd met een 
instructieregel, en het bestreden besluit in plaats daarvan aan die instructieregel 
toetst. Dat is dan enkel mogelijk als die regel voldoende duidelijk en onvoorwaar-
delijk is geformuleerd. 

7.5.2. Rechterlijke toetsing van instructieregels

Hoewel er ingevolge artikel 8:3, eerste lid, onder a, van de Awb geen direct be-
roep openstaat tegen instructieregels bij de bestuursrechter, kan de inhoud van 
dergelijke regels wel degelijk door de rechter worden getoetst. De regels kunnen 
bij wijze van exceptie aan de orde komen bij de bestuursrechter, of op grond van 
een wetgevingsgeding bij de burgerlijke rechter. Wat de inhoud van de toetsing be-
treft maakt het feitelijk geen verschil door welke rechter de instructieregel wordt 
beoordeeld. Zowel de bestuursrechter als de burgerlijke rechter kan zo’n regel 
toetsen aan hoger recht en aan ongeschreven rechtsbeginselen.
De rechterlijke toetsing van instructieregels is gecompliceerd doordat de hogere 
overheden over beslissingsvrijheid beschikken bij het aanwijzen van provinciale 
en nationale belangen. De vraag voor welke aspecten van de ruimtelijke normstel-
ling die overheden verantwoordelijk zijn, is bij uitstek van politiek-bestuurlijke 
aard. Daar wordt in de wetsgeschiedenis van de Wro ook uitdrukkelijk op gewe-
zen. De beslissingsvrijheid om de provinciale en de nationale belangen aan te wij-
zen, moet door de rechter worden gerespecteerd. Hij kan deze politiek-bestuurlijke 
keuzes slechts marginaal toetsen.
Die beslissingsvrijheid staat er echter niet aan in de weg dat de rechter, nadat zo’n 
belang eenmaal is aangewezen, beoordeelt of de beperking van de gemeentelijke 
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beslissingsvrijheid die in een instructieregel is neergelegd met het oog op dat be-
lang in het concrete geval noodzakelijk is. De regelstellende overheden beschik-
ken weliswaar over beslissingsvrijheid om vast te stellen welke instructieregels 
nodig zijn om een provinciaal belang te beschermen. Maar dat neemt niet weg 
dat de rechter zich aan de hand van de feiten en omstandigheden van het concrete 
geval een oordeel kan vormen over de vraag of de regel daadwerkelijk betrekking 
heeft op de bovengemeentelijke aspecten van de ruimtelijke normstelling die pro-
vinciale staten onderscheiden hebben, of die bovengemeentelijke aspecten in de 
voorliggende ruimtelijke situatie ook aan de orde zijn, en of het provinciale beleid 
ten aanzien van die aspecten daadwerkelijk wordt doorkruist.
Ik denk dat het functioneren van het ruimtelijk sturingsstelsel gebaat is bij een zo 
indringend mogelijke toetsing van de inhoud van instructieregels. De verantwoor-
delijkheidsverdeling binnen dat sturingsstelsel komt namelijk voor een belangrijk 
deel in die instructieregels tot stand. De rechter zou er als onpartijdige derde op 
kunnen toezien dat die verdeling voldoet aan de eisen die daar vanuit het ruimte-
lijk decentralisatiebeginsel aan gesteld kunnen worden. 

7.6. REFLECTIE OP DE OMGEVINGSWET

In het wetsvoorstel Omgevingswet staat tegen instructieregels geen beroep open 
bij de bestuursrechter. In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat dit 
conform het huidige recht is, omdat dergelijke regels algemeen verbindende voor-
schriften zijn.168 De Omgevingswet brengt in dit opzicht dus geen veranderingen 
ten opzichte van de Wro. Wie de verbindendheid van een instructieregel bij de 
rechter aan de orde wil stellen,169 zal aan moeten sturen op een indirecte toetsing 
in de procedure tegen een besluit dat inhoudelijk tot die regel te herleiden is, of de 
gang naar de burgerlijke rechter moeten maken. 
Naar mijn mening is de keuze om geen beroep tegen instructieregels open te stel-
len in ieder geval juist voor zover het grondgebruikers en andere derde-belang-
hebbenden betreft. De reden daarvoor is dat bij de toepassing van instructieregels 
vaak nog nadere keuzes moeten worden gemaakt voordat duidelijk is hoe zij pre-
cies in hun rechtspositie worden geraakt. Een rechtstreekse beroepsmogelijkheid 
zou voor hen zelfs nadelige effecten kunnen hebben, omdat de indirecte toetsing 
van instructieregels daarmee een zeer terughoudend karakter zou krijgen. Een der-
de die in eerste instantie niet goed kan overzien welke gevolgen een instructieregel 
voor hem zal hebben, wordt dan tweede instantie ‘gestraft’ met een terughoudende 
toetsing.
Het is verdedigbaar dat dit anders is voor lagere bestuursorganen die de instruc-
tieregel moeten toepassen. Voor hen zou een directe beroepsmogelijkheid van toe-
gevoegde waarde kunnen zijn, omdat de rechterlijke toetsing van instructieregels 
kan bijdragen aan het in evenwicht houden van de balans tussen centralisatie en 

168 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 297.
169 In de memorie van toelichting wordt uitdrukkelijk op deze mogelijkheid gewezen, zie 

Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 302.
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decentralisatie in de ruimtelijke ordening. Die toetsing biedt tegenwicht aan de 
(natuurlijke) partijdigheid van regelstellende overheden bij het aanwijzen van hun 
belangen binnen de open verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van de zorg 
voor de fysieke leefomgeving. De toetsing van instructieregels waarborgt dan dat 
het zwaartepunt van die zorg zo veel mogelijk op gemeentelijk niveau blijft lig-
gen. Dit zou een reden voor de formele wetgever kunnen zijn om direct beroep 
tegen instructieregels mogelijk te maken voor de lagere bestuursorganen wiens 
beslissingsvrijheid wordt beperkt.
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Hoofdstuk 8

Conclusies

In dit onderzoek werd een antwoord gezocht op de volgende vraag: 

Wanneer kunnen instructieregels worden vastgesteld, wat kan de inhoud van 
instructieregels zijn en welke betekenis hebben instructieregels voor de ruim-
telijke besluitvorming van lagere bestuursorganen, voor de verdere invloed 
van de regelstellende overheid op de inhoud van die besluitvorming en voor 
de rechterlijke toetsing van die besluitvorming?

Bij het beantwoorden van deze vraag is ook gezocht naar de plaats van de figuur 
van de instructieregel binnen het stelsel van de Wro. Op basis daarvan kan worden 
gereflecteerd op de toekomst van instructieregels onder de Omgevingswet. 
Uit het onderzoek is gebleken dat instructieregels zijn gericht op beleidsdoorwer-
king. In de regels kunnen eisen worden gesteld aan de inhoud van ruimtelijke 
besluiten die in acht moeten worden genomen door lagere bestuursorganen. Die 
eisen waarborgen dat het beleid van de regelstellende overheid wordt toegepast in 
de planologische besluitvorming op een lager overheidsniveau. Als een ruimtelijk 
besluit niet lijkt te gaan voldoen aan de eisen die daar in de instructieregels aan 
zijn gesteld, dan kan het hogere bestuursorgaan stappen ondernemen om de ruim-
telijke besluitvorming bij te sturen. Nadat het besluit genomen is, kan de rechter 
beoordelen of het met de geldende instructieregels in overeenstemming is. Is dat 
niet het geval, dan kleeft aan dat besluit een inhoudelijk gebrek en kan het worden 
vernietigd. 
In deze conclusies zal ik het antwoord op de hoofdvraag verder uitwerken aan de 
hand van de verschillende deelvragen die ik in de inleiding heb geformuleerd. De 
conclusies worden afgesloten met een beschrijving van de plaats van de figuur van 
de instructieregels in het stelsel van de ruimtelijke ordening, en een reflectie op die 
figuur onder de toekomstige Omgevingswet.

8.1.  WELKE FUNCTIE VERVULLEN INSTRUCTIEREGELS IN 
HET STELSEL VAN RUIMTELIJKE NORMSTELLING?

Instructieregels vervullen een kaderstellende functie die is gericht op beleidsdoor-
werking. In instructieregels kunnen eisen worden gesteld waaraan de inhoud van 
de ruimtelijke besluitvorming van een lager bestuursorgaan moet voldoen. Met de 
regels wordt de ruimtelijke beslissingsvrijheid van de lagere bestuursorganen dus 
beperkt. Voor zover de inhoud van een ruimtelijk besluit in een instructieregel is 
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vastgelegd, hebben zij geen discretionaire ruimte meer om inhoudelijke keuzes 
te maken over het planologisch regime. Instructieregels vervullen op die manier 
een kaderstellende functie. Lagere bestuursorganen hebben slechts discretionaire 
ruimte bij de ruimtelijke normstelling binnen de provinciale en de nationale gren-
zen die onder meer in instructieregels aan de inhoud van de besluitvorming zijn 
gesteld. Het doel van deze kaderstelling is om te waarborgen dat de ruimtelijke 
normstelling die op een lager overheidsniveau wordt vastgesteld, in overeenstem-
ming is met het beleid dat door de regelstellende overheid ten aanzien van die 
normstelling wordt gevoerd. 
De kaderstellende functie is verder onder te verdelen in een preventieve en een 
repressieve toetsingsfunctie. De preventieve functie houdt in dat een lager be-
stuursorgaan dat een ruimtelijk besluit wil nemen op grond van gestelde kaders 
kan vaststellen aan welke eisen de inhoud van dat besluit moet voldoen om in 
overeenstemming te zijn met het beleid dat door de regelstellende overheid wordt 
gevoerd. Mits het besluit binnen de grenzen blijft die daar in de kaders aan zijn 
gesteld, mag er in beginsel van worden uitgegaan dat het besluit niet stuit op be-
leidsmatige bezwaren van de kant van de hogere overheden. De repressieve func-
tie betekent in feite het omgekeerde: een bestuursorgaan van een hogere overheid 
mag zich in beginsel uitsluitend mengen in concrete ruimtelijke besluitvorming op 
een lager overheidsniveau, voor zover aspecten aan de orde zijn die in de kaders 
genormeerd zijn. Op die manier markeert de begrenzing van de ruimtelijke beslis-
singsvrijheid de aspecten van de ruimtelijke besluitvorming die voor de hogere 
overheden van belang zijn, en is die begrenzing in belangrijke mate bepalend voor 
hun verdere betrokkenheid bij die besluitvorming. De preventieve en de repres-
sieve functie maken duidelijk dat kaderstelling twee kanten op werkt. Niet alleen 
de lagere bestuursorganen, maar ook de bestuursorganen van de regelstellende 
overheid zelf zijn wat de ruimtelijke besluitvorming op de lagere overheidsni-
veaus betreft aan die kaderstelling gebonden.
Instructieregels zijn vanwege hun kaderstellende functie in belangrijke mate be-
palend voor de invulling van de open verantwoordelijkheidsverdeling binnen het 
ruimtelijk sturingsstelsel. In de wet is nergens bepaald welk overheidsniveau ver-
antwoordelijkheid draagt voor welke aspecten van de ruimtelijke normstelling. 
De uitgangspositie is dat de gemeenteraad volledig zelfstandig kan bepalen wat 
een goede ruimtelijke ordening vereist. De raad wordt daarin slechts beperkt voor 
zover zijn beslissingsvrijheid van hogerhand is begrensd. Omgekeerd gaat de ver-
antwoordelijkheid van de hogere overheden niet verder dan het bewaken van de 
grenzen die zij zelf hebben vastgesteld. Op die manier krijgt de verdeling van de 
ruimtelijke verantwoordelijkheden over de afzonderlijke overheidsniveaus vorm 
door de inkadering van de ruimtelijke beslissingsvrijheid met instructieregels.

8.2.  WELKE RECHTSGEVOLGEN ROEPEN 
INSTRUCTIEREGELS IN HET LEVEN?

Het eerste en belangrijkste rechtsgevolg dat instructieregels in het leven roepen, is 
dat zij door lagere overheden in acht moeten worden genomen bij hun ruimtelijke 
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besluitvorming. Ik heb dit de preventieve werking genoemd, omdat instructiere-
gels op basis hiervan voorkomen dat het planologisch regime gebruiksmogelijk-
heden kan gaan bieden die het beleid doorkruisen dat aan die regels ten grondslag 
ligt. De preventieve werking vloeit voort uit het feit dat instructieregels algemeen 
verbindende voorschriften zijn die op een hoger overheidsniveau zijn vastgesteld. 
Aan een ruimtelijk besluit van een lager bestuursorgaan dat niet met die regels in 
overeenstemming is, kleeft een rechtmatigheidsgebrek omdat het in strijd is met 
een hogere regeling. Dat betekent onder meer dat het besluit door de bestuursrech-
ter kan worden vernietigd.
Instructieregels kunnen op grond van het tweede lid van respectievelijk de artike-
len 4.1 en 4.3 van de Wro voor de gemeenteraad de verplichting in het leven roe-
pen om binnen een bepaalde termijn een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. 
Dit heb ik de corrigerende werking genoemd, omdat met die verplichting bereikt 
kan worden dat het planologisch regime wordt aangepast en in overeenstemming 
wordt gebracht met de eisen die daar uit hoofde van het hogere beleid aan zijn 
gesteld. Instructieregels kunnen geboden bevatten om een geldende planologische 
regeling te herzien, waardoor een bestaand gebruiksdoeleinde verdwijnt of een 
door de regelstellende overheid beoogde vorm van ruimtegebruik wordt toege-
staan. De implementatietermijn die aan een instructieregel verbonden wordt, fun-
geert zowel als een deadline als een begunstigingstermijn. Enerzijds moet het gel-
dende planologisch regime na het verstrijken van de implementatietermijn met de 
instructieregels in overeenstemming zijn gebracht, anderzijds kunnen ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden die ten tijde van de inwerkingtreding van de regels 
reeds bestonden gedurende de implementatietermijn nog worden benut.

8.3.  WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN HET 
VASTSTELLEN VAN INSTRUCTIEREGELS?

De Wro bepaalt dat een instructieregel alleen kan worden vastgesteld als die regel 
noodzakelijk is voor de bescherming van een provinciaal of een nationaal belang 
met het oog op een goede ruimtelijke ordening. Een hogere overheid heeft een be-
lang bij de normering van het ruimtegebruik als die normering van invloed is op de 
verwezenlijking van haar beleid. Het kan zijn dat in die normstelling een vorm van 
ruimtegebruik wordt toegestaan die de hogere overheid wil voorkomen, of dat zij 
juist wil dat daarin een bepaald gebruiksdoeleinde wordt toegekend. Haar belang 
schuilt er dan in dat de ruimtelijke belangenafweging die op het lagere overheids-
niveau wordt verricht in overeenstemming is met haar beleid. Een instructieregel 
mag uitsluitend betrekking hebben op de bovengemeentelijke aspecten die aan 
het belang van de overheid verbonden zijn, op grond waarvan gesteld kan wor-
den dat de ruimtelijke belangenafweging op een meer doelmatige en doeltreffende 
wijze op een hoger overheidsniveau kan worden verricht. Alleen wat betreft die 
bovengemeentelijke aspecten is daadwerkelijk sprake van een ‘provinciaal’ of een 
‘ nationaal’ belang. De instructieregel moet noodzakelijk zijn voor de bescherming 
van het provinciaal of het nationaal belang. Dat betekent dat de regel niet verder 
mag gaan dan nodig is om de doorwerking van het hogere beleid ten aanzien van 
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de bovengemeentelijke aspecten in de ruimtelijke normstelling te waarborgen. Op 
de lagere overheidsniveaus moet zo veel mogelijk beslissingsvrijheid blijven be-
staan.

8.4.  WELKE VERPLICHTINGEN KUNNEN 
INSTRUCTIEREGELS IN HET LEVEN ROEPEN?

Instructieregels kunnen eisen stellen aan de inhoud van de ruimtelijke besluiten 
zelf, of over de toelichting of de onderbouwing daarvan. In beide gevallen moet 
de instructieregel worden toegepast door een lager bestuursorgaan dat een ruim-
telijk besluit wil nemen. De regels kunnen daarom alleen een verplichting in het 
leven roepen waaraan dat bestuursorgaan volledig kan voldoen door uitsluitend 
een ruimtelijk besluit met een bepaalde inhoud te nemen. Instructieregels moeten 
betrekking hebben op de ruimtelijke belangenafweging. Zij mogen geen aspecten 
in die afweging introduceren die niet ruimtelijk relevant zijn, of die aan de beslis-
singsvrijheid in het ruimtelijk spoor onttrokken zijn door een bijzondere wet. De 
regel verplicht het lagere bestuursorgaan dan immers een belangenafweging te 
maken die in strijd is met hoger recht. Om dezelfde reden kan de instructieregel 
niet verplichten tot het maken van een onevenredige belangenafweging. Dat is 
voornamelijk van belang met het oog op de bestaande rechten die in het geldende 
planologische regime geboden worden. Een instructieregel moet die rechten zo 
veel mogelijk respecteren en kan niet zo maar voorschrijven dat zij geschrapt 
moeten worden. Daarom kan de corrigerende werking van instructieregels worden 
beperkt. In de regel kan worden bepaald dat daarin opgenomen eisen niet van toe-
passing zijn op bestaande gebruiksmogelijkheden. 

8.5.  HOE MOETEN DE VERPLICHTINGEN IN 
INSTRUCTIEREGELS WORDEN UITGEWERKT?

De verplichtingen in instructieregels kunnen vaag worden geformuleerd. Dat be-
tekent dat een instructieregel geen concrete eisen stelt aan de planologische rege-
ling, maar het lagere bestuursorgaan een zekere ruimte biedt om die regeling in 
een specifiek geval op de instructieregel af te stemmen. Een dergelijke formule-
ring kan schuilen in een vaag begrip, maar bestaat ook als in de instructieregel 
geen kwantitatieve, maar een kwalitatieve eis wordt gesteld. Het voordeel van 
vage instructieregels is dat flexibiliteit geboden wordt bij de toepassing van die 
regels. De relevante feiten en omstandigheden van de concrete ruimtelijke situatie 
kunnen bij die toepassing betrokken worden. Het nadeel is dat dergelijke regels 
hun kaderstellende functie minder goed kunnen vervullen. Het lagere bestuursor-
gaan moet in eerste instantie beslissen hoe de instructieregel worden toegepast, 
waarbij enige onzekerheid kan bestaan over de vraag of de regelstellende overheid 
wel met die toepassing in kan stemmen. Het kan zijn dat het in tweede instantie 
wordt geconfronteerd met onverwachte bezwaren van een hoger bestuursorgaan.
Bij het vaststellen van vage instructieregels moet daarom worden gezocht naar een 
balans tussen de flexibiliteit die bij de toepassing van die regels geboden wordt, en 



Hoofdstuk 8 

257

de mate van concreetheid waarin wordt voorgeschreven hoe de planologische re-
geling in een concreet geval moet luiden. Daarbij is doorslaggevend of de instruc-
tieregel zijn beoogde repressieve functie kan vervullen. De regel kan alleen leiden 
tot een verdere betrokkenheid van de regelstellende overheid bij de ruimtelijke 
besluitvorming in een concreet geval, als in redelijkheid van het lagere bestuurs-
orgaan kan worden verwacht dat het zelfstandig uit de regel afleidt dat de beoogde 
planologische regeling op gespannen voet staat met het provinciaal of nationaal 
belang dat aan die regel ten grondslag ligt. De regelstellende overheid kan niet in 
alle gevallen afdwingen dat een nodeloos vage instructieregel wordt nageleefd op 
een manier die zij voor ogen heeft.

Bij de uitwerking van de eisen in instructieregels moet de lopende besluitvorming 
op de lagere overheidsniveaus tot op zekere hoogte worden gerespecteerd. Ten tij-
de van de inwerkingtreding van een instructieregel is het goed mogelijk dat een la-
gere overheid plannen heeft ontwikkeld over de regulering van het ruimtegebruik 
die zijn afgestemd op de oude regels, zonder dat de betrokkenen behoefden te 
vermoeden dat die regels in nadelige zin gewijzigd zouden worden. De regelstel-
lende overheid moet zich daarom afvragen hoe moet worden omgesprongen met 
ruimtelijke besluitvorming op een lager overheidsniveau die bij het vaststellen van 
de instructieregel al in gang is gezet, maar nog niet is afgehandeld. Vervolgens 
moet worden voorzien in passend overgangsrecht. Een ruimtelijk besluit dat onder 
het overgangsrecht in een instructieregel valt, wordt geacht niet met die instruc-
tieregel in strijd te zijn.
De reikwijdte van het overgangsrecht wordt bepaald door twee peilmomenten. 
Enerzijds moet worden vastgesteld vanaf welk moment in de lopende ruimtelijke 
besluitvormingsprocedure in redelijkheid niet meer van het lagere bestuursorgaan 
kan worden verwacht dat de inhoud van het ruimtelijke besluit nog aan de instruc-
tieregel wordt aangepast. Het moment van kennisgeving van het ontwerp van het 
ruimtelijke besluit komt hiervoor in aanmerking. In de tweede plaats moet worden 
bepaald dat in redelijkheid van de lagere overheden mag worden verwacht dat zij 
bij hun besluitvorming anticiperen op de inwerkingtreding van een instructieregel 
die in voorbereiding is. Daarvoor kan de bekendmaking van het ontwerp van de 
instructieregel fungeren.
Het ligt niet voor de hand om te voorzien in overgangsrecht als de instructieregel 
een actieve verplichting in het leven roept om het geldende planologisch regime 
te herzien. Het zou immers vreemd zijn als op grond van het overgangsrecht mag 
worden voorzien in ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden die vervolgens op 
grond van de implementatieverplichting weer moeten verdwijnen.

8.6.  KUNNEN BESTUURSBEVOEGDHEDEN WORDEN 
TOEGEKEND IN INSTRUCTIEREGELS?

Zowel op provinciaal als op nationaal niveau komt het voor dat in een instructie-
regel een bestuursbevoegdheid wordt toegekend aan gedeputeerde staten of de 
minister. Zo’n bevoegdheid biedt ruimte om op grond van de relevante feiten, 
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belangen en omstandigheden van het geval een nadere afweging te maken over 
de manier waarop de instructieregel moet worden toegepast. Dat resulteert in een 
uitvoeringsbesluit, waarin op een juridisch bindende wijze wordt bepaald welke 
grenzen in een concrete situatie nu precies worden gesteld aan de ruimtelijke be-
slissingsvrijheid van lagere bestuursorganen. Er is een drietal bestuursbevoegdhe-
den te onderscheiden. Achtereenvolgens gaat het om ontheffingsbevoegdheden, op 
grond waarvan kan worden toegestaan dat in een concreet geval van een instruc-
tieregel kan worden afgeweken, om wijzigingsbevoegdheden, op grond waarvan 
de regel kan worden aangepast, en om uitwerkingsbevoegdheden, op grond waar-
van de regel verder kan worden geconcretiseerd. 
Alle soorten bevoegdheden worden enerzijds toegekend om flexibiliteit te creëren 
bij de toepassing van instructieregels, maar anderzijds om de ruimtelijke besluit-
vorming op de lagere overheidsniveaus in een concreet geval te kunnen sturen. 
Met het uitvoeringsbesluit worden de eisen in een instructieregel toegespitst op 
een concrete ruimtelijke situatie, en dat biedt flexibiliteit. Maar daarmee bepaalt 
het uitvoeringsbesluit de toelaatbaarheid van een specifieke planologische rege-
ling met het oog op die concrete situatie, en dat is sturing. Deze twee aspecten 
zijn niet altijd met elkaar te verenigen. In feite is altijd sprake van een paradox. 
Bestuursbevoegdheden zijn bedoeld om in een concreet geval een zekere vrijheid 
te bieden bij de uitvoering van de regels, maar die vrijheid wordt bereikt door die 
uitvoering in zekere zin onder curatele te plaatsen. 
Ontheffingsbevoegdheden roepen vanwege hun inherente sturingsaspect een in-
terbestuurlijke verhouding in het leven die moet worden aangemerkt als een vorm 
van voorafgaand interbestuurlijk toezicht als bedoeld in de Grondwet, de Awb 
en de organieke wetgeving. De ontheffing is namelijk een vereiste om op een 
lager overheidsniveau een concrete planologische regeling met een bepaalde in-
houd vast te stellen. Op grond van afdeling 10.2.1 van de Awb is voor het toeken-
nen van een ontheffingsbevoegdheid daarom een uitdrukkelijke formeelwettelijke 
grondslag vereist. De mogelijkheid die de ontheffingsbevoegdheid biedt om op 
basis van een nadere belangenafweging de toelaatbaarheid van een specifieke 
planologische regeling te beoordelen, staat bovendien op gespannen voet met de 
sturingsfilosofie van de Wro. Omdat het ontheffingsbesluit een noodzakelijk ver-
eiste is om een specifiek ruimtelijk besluit te kunnen nemen, biedt de bestuurs-
bevoegdheid gedeputeerde staten, dan wel de minister de mogelijkheid om zich 
nog gedurende de besluitvorming op het lagere overheidsniveau te mengen in de 
inhoud van de beoogde planologische regeling. De sturingsfilosofie is er juist op 
gericht dat de manier waarop het hogere beleid moet doorwerken in de ruimtelijke 
besluitvorming voorafgaand aan die besluitvorming op juridisch bindende wijze 
is vastgesteld. 
De wetgever heeft getracht deze bezwaren weg te nemen door de invoering van 
de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro, waarin uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt 
geboden om een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen. Deze grondslag is ech-
ter in algemene zin geclausuleerd. De toegekende bevoegdheid mag het alleen 
mogelijk maken om ontheffing te verlenen voor zover de verwezenlijking van 
het ruimtelijk beleid van de lagere overheid wegens bijzondere omstandigheden 
onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de bovengemeentelijke belangen 
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die worden gediend met de instructieregel in kwestie. Ontheffingsbevoegdheden 
die niet aan deze clausulering voldoen zijn onverbindend wegens strijd met hoger 
recht. Eigenlijk kan het niet anders dan dat de clausulering in de instructieregel 
wordt overgenomen en als enige voorwaarde aan het verlenen van een ontheffing 
verbonden wordt. Wat dit betekent voor wijzigings- en uitwerkingsbevoegdheden 
in instructieregels is nog niet duidelijk. Maar het is mijns inziens goed verdedig-
baar dat zo’n bevoegdheid met artikel 4.1a of 4.3a in strijd is als daarmee per saldo 
hetzelfde resultaat kan worden bereikt als met een ontheffingsbevoegdheid. 

8.7.  HOE KAN DE NALEVING VAN INSTRUCTIEREGELS 
WORDEN AFGEDWONGEN?

In verband met instructieregels kan van ‘handhaving’ worden gesproken als een 
bestuursorgaan van de regelstellende overheid de ruimtelijke besluitvorming op 
een lager overheidsniveau bijstuurt om die besluitvorming in overeenstemming te 
brengen met een instructieregel, of een halt toeroept om te voorkomen dat een ge-
bruiksdoeleinde wordt toegekend dat in strijd is met zo’n regel. De Wro biedt daar 
een specifiek instrument voor, namelijk de reactieve aanwijzingsbevoegdheid uit 
artikel 3.8, zesde lid. Als een ruimtelijk besluit wordt getroffen met een reactieve 
aanwijzing, dan heeft dat tot gevolg dat het besluit niet in werking treedt. Op die 
manier kan worden voorkomen dat gebruiksmogelijkheden ontstaan die in strijd 
zijn met een instructieregel.
Aan het geven van een reactieve aanwijzing zijn verschillende voorwaarden ver-
bonden, waaraan in het algemeen zal zijn voldaan als het getroffen besluit in strijd 
is met een instructieregel. In de eerste plaats moet sprake zijn van een provinciaal 
of een nationaal belang dat de aanwijzing noodzakelijk maakt. Dat is eigenlijk 
altijd het geval als een instructieregel in het geding is, omdat die regel zelf ook is 
gericht op de bescherming van zo’n belang. In de tweede plaats is aan het geven 
van een reactieve aanwijzing een specifieke motiveringverplichting verbonden. 
De interventie die met de aanwijzing wordt gepleegd in de ruimtelijke besluit-
vorming op een lager overheidsniveau moet worden gebaseerd op een juridische 
norm die door het lagere bestuursorgaan in acht moet worden genomen. Om de 
reactieve aanwijzing te kunnen rechtvaardigen, moet die norm in het concrete ge-
val zijn gericht op het verzekeren van de doorwerking van het hogere beleid in de 
ruimtelijke normstelling. Een instructieregel is zo’n norm, waardoor eenvoudig 
aan de motiveringsverplichting kan worden voldaan als de reactieve aanwijzing 
tot doel heeft een instructieregel te handhaven.
Door het bestaan van de reactieve interventiemogelijkheid aan de achterzijde van 
de besluitvorming is het eenvoudiger om voorafgaand aan die besluitvorming in-
structieregels vast te stellen over de doorwerking van het hogere beleid. Bij de 
toepassing van die regels kan enige flexibiliteit worden geboden, omdat de re-
gelstellende overheid met behulp van de reactieve aanwijzingsbevoegdheid kan 
controleren hoe een lager bestuursorgaan in een concreet geval van die ruimte 
gebruikmaakt. Tegelijkertijd is de mogelijkheid om een reactieve aanwijzing te 
geven in belangrijke mate afhankelijk van de vraag of die aanwijzing kan worden 
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gebaseerd op een instructieregel die voorafgaand aan de ruimtelijke besluitvor-
ming is vastgesteld. Door het bestaan van beide instrumenten wordt het gebruik 
dat daar afzonderlijk van moet worden gemaakt dus beperkt, en krijgt de bovenge-
meentelijk sturing een selectief karakter.

8.8.  WELKE MOGELIJKHEDEN BESTAAN ER VOOR EEN 
RECHTERLIJKE TOETSING VAN EEN RUIMTELIJK 
BESLUIT AAN EEN INSTRUCTIEREGEL?

Omdat een instructieregel in acht moet worden genomen bij de ruimtelijke be-
sluitvorming, kan de bestuursrechter een ruimtelijk besluit vernietigen als dat niet 
met een instructieregel in overeenstemming is. De toetsing aan een instructieregel 
is echter lang niet altijd eenvoudig, omdat veel van die regels vaag zijn geformu-
leerd. De manier waarop dergelijke instructieregels moeten worden toegepast, is 
deels afhankelijk van de relevante feiten, belangen en omstandigheden van het 
concrete geval. De bestuursrechter moet er dan voor waken dat hij zich met zijn 
uitspraak niet mengt in zaken die zijn voorbehouden aan de politiek-bestuurlijke 
besluitvorming. Hij mag immers alleen een rechtmatigheidstoetsing verrichten. 
Doelmatigheidsoverwegingen horen niet thuis in zijn oordeelsvorming. Een vage 
formulering van instructieregels kan dus betekenen dat de rechter zich zal beper-
ken tot de vraag of de lagere overheid in redelijkheid het standpunt heeft kunnen 
innemen dat de voorliggende ruimtelijke regeling met die instructieregels in over-
eenstemming is.
De vraag is nog of een onherroepelijke planologische regeling ook bij wijze van 
exceptie aan een instructieregel kan worden getoetst. Die vraag is in de jurispru-
dentie nog niet beantwoord. Voor die mogelijkheid pleit dat de planologische re-
geling bestaat uit algemeen verbindende voorschriften, waarvan in algemene zin 
wordt aangenomen dat hun verbindendheid te allen tijde bij de rechter aan de orde 
kan worden gesteld. Tegen de stelling kan worden aangevoerd dat een exceptieve 
toetsing potentieel een aanzienlijk inbreuk kan maken op de rechtszekerheid die 
aan het planologisch regime kan worden ontleend. 

8.9.  WELKE MOGELIJKHEDEN BESTAAN ER VOOR EEN 
RECHTERLIJKE TOETSING VAN INSTRUCTIEREGELS?

Instructieregels zijn algemeen verbindende voorschriften die door de rechter in-
houdelijk kunnen worden getoetst aan hoger recht en aan ongeschreven rechtsbe-
ginselen. Als wordt geoordeeld dat zich een strijdigheid voordoet, kan de regel 
onverbindend worden verklaard of buiten toepassing worden gelaten. De belang-
rijkste toetsingsgrond voor de inhoud van instructieregels kan worden gevonden 
in het eerste lid van respectievelijk de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro. Daarin 
is immers gespecificeerd wanneer een instructieregel mag worden vastgesteld en 
welke eisen aan die regel mogen worden gesteld.
De verbindendheid van instructieregels kan zowel door de bestuursrechter als door 
de burgerlijke rechter beoordeeld worden. De bestuursrechter doet dat bij wijze 
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van exceptie in de procedure tegen een appellabel besluit waarbij de instructiere-
gel betrokken is. Rechtstreeks beroep tegen instructieregels bij de bestuursrechter 
wordt uitgesloten in artikel 8:3, eerste lid, onder a, van de Awb. De verbindend-
heid van een instructieregel kan aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd in 
een wetgevingsgeding. Daarvoor moet het standpunt worden ingenomen dat het 
uitvaardigen van de instructieregel een onrechtmatige daad is als bedoeld in artikel 
6:162 van het BW. De gang naar de burgerlijke rechter ligt alleen in de rede als 
al schade wordt geleden voordat de instructieregel in het planologisch regime is 
vertaald.
De rechterlijke toetsing van de inhoud van de instructieregels kan een belangrijke 
rol vervullen als waarborg voor de naleving van het decentralisatiebeginsel dat aan 
de Wro ten grondslag ligt, omdat instructieregels in belangrijke mate bepalend zijn 
voor de invulling van de open verantwoordelijkheidsverdeling binnen het ruimte-
lijk sturingsstelsel. De keuzes die op dit vlak worden gemaakt, zijn bepalend voor 
de interbestuurlijke verhoudingen waarbij de regelstellende overheid zelf partij is. 
De rechterlijke toetsing van de inhoud van instructieregels kan tegenwicht bieden 
aan de natuurlijke partijdigheid van de hogere overheden bij het vaststellen van 
die regels. De Wro-wetgever heeft de regelstellende overheden echter veel vrij-
heid gelaten bij het aanwijzen van hun belangen en het beoordelen van de maat-
regelen die nodig zijn om die belangen te beschermen. Dat maakt de rechterlijke 
toetsing van de regels gecompliceerd. De rechter dreigt zich met zijn toetsing te 
mengen in de bij uitstek politiek-bestuurlijk getinte vraag welke overheden waar-
voor verantwoordelijk zijn in de ruimtelijke ordening. Om die reden zal de rechter 
zeer veel terughoudendheid betrachten bij de beoordeling van de verbindendheid 
van instructieregels. 
Mogelijkerwijs bestaat ruimte voor een meer indringende rechterlijke toetsing 
door het provinciaal of het nationaal belang zoals de hogere overheid dat onder-
scheiden heeft als een premisse te gebruiken, en vervolgens te toetsen of de beper-
king die in de instructieregel is neergelegd in het concrete geval door dat belang 
gerechtvaardigd kan worden. Als uit de relevante feiten en omstandigheden van de 
concrete ruimtelijke situatie blijkt dat dit niet het geval is, dan wordt niet voldaan 
aan het noodzakelijkheidsvereiste uit de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro. De in-
structieregel moet dan buiten toepassing worden gelaten of onverbindend worden 
verklaard wegens strijd met een hogere regeling.

8.10.  DE PLAATS VAN INSTRUCTIEREGELS BINNEN HET 
STELSEL VAN DE WRO EN VAN DE OMGEVINGSWET

Zowel in de Wro als in het wetsvoorstel Omgevingswet is gekozen voor een open 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen het Rijk, de provincies en de gemeen-
ten. Bij die verdeling is decentralisatie het uitgangspunt. De zorg voor een goede 
ruimtelijke ordening, respectievelijk de fysieke leefomgeving vindt in beginsel 
plaats op gemeentelijk niveau. Op dat uitgangspunt kan echter een uitzondering 
worden gemaakt als er een verantwoordelijkheid van het Rijk of de provincies 
bij die zorg betrokken is. In de wet zelf wordt niet uitputtend aangegeven wat de 
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verantwoordelijkheden van de hogere bestuursorganen zijn. Het Rijk en de pro-
vincies kunnen dat grotendeels zelf bepalen op basis van een politiek-bestuurlijke 
afweging.
Onder de Wro heeft de regelgevende bevoegdheid zich ontwikkeld tot verreweg 
het belangrijkste instrument om de open verantwoordelijkheidsverdeling verder in 
te vullen. Instructieregels zijn daarmee in grote mate bepalend voor de balans tus-
sen centralisatie en decentralisatie binnen de ruimtelijke ordening. Instructieregels 
worden op grote schaal ingezet om de doorwerking van het hogere beleid in de 
ruimtelijke besluitvorming van de lagere bestuursorganen te waarborgen. De re-
gels zijn namelijk een gemakkelijk inzetbaar en handhaafbaar middel. Lagere be-
stuursorganen moeten die instructieregels in acht nemen en mogen daar in begin-
sel niet van afwijken. Hun ruimtelijke besluiten kunnen worden getroffen met een 
reactieve aanwijzing als die besluiten met een instructieregel in strijd zijn. Het mes 
snijdt echter aan twee kanten. De lagere bestuursorganen zijn uitsluitend aan het 
hogere beleid gebonden voor zover er normen gelden die ertoe strekken de door-
werking van dat beleid te waarborgen. Zolang de geldende normen in acht worden 
genomen, doet het lagere bestuursorgaan niets ‘fout’. Voor hogere bestuursorganen 
bestaat er in zo’n geval ook geen grond om zich in de ruimtelijke besluitvorming 
te mengen, bijvoorbeeld met de inzet van de reactieve aanwijzingsbevoegdheid. 
Omdat de doorwerking van het bovengemeentelijk beleid primair wordt gewaar-
borgd met instructieregels, geven de geldende instructieregels vrijwel uitputtend 
aan voor welke aspecten van de ruimtelijke ordening de provincies en het Rijk 
zich verantwoordelijk achten en hoe de ruimtelijke besluitvorming op die verant-
woordelijkheden moet worden afgestemd. Kortom, enerzijds markeren instructie-
regels de ruimtelijke beslissingsvrijheid van de lagere bestuursorganen, anderzijds 
vormen zij de belangrijkste grondslag voor de hogere bestuursorganen om zich 
met de ruimtelijke besluitvorming te bemoeien.
Het gebruik van instructieregels voor het bepalen van de balans tussen centralisa-
tie en decentralisatie binnen een open verantwoordelijkheidsverdeling heeft mijns 
inziens een aantal voordelen. In de eerste plaats draagt het bij aan de kenbaarheid 
van die verdeling. De instructieregels moeten immers worden bekendgemaakt 
voordat zij in werking treden. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van bij-
voorbeeld interbestuurlijke afspraken in een bevoegdhedenovereenkomst, waar-
van derden lang niet altijd op de hoogte zijn. In de tweede plaats leidt het gebruik 
van instructieregels tot een efficiënte ruimtelijke besluitvorming, omdat de lagere 
bestuursorganen voorafgaand aan die besluitvorming uit de regels kunnen afleiden 
over welke ruimte zij beschikken om eigen keuzes te maken bij de vormgeving 
van het planologisch regime. Structuurvisies en andere beleidsdocumenten kun-
nen een dergelijke duidelijkheid niet bieden. Daarin worden slechts beleidsdoel-
stellingen geformuleerd over de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van 
een gebied. Uit die beleidsdoelstellingen blijkt over het algemeen niet welke con-
crete gevolgen die beleidsdoelstellingen hebben voor de inhoud van de ruimtelijke 
besluitvorming. In de derde plaats leidt het gebruik van instructieregels tot een 
selectieve doorwerking van het bovengemeentelijke beleid. De hogere overheden 
worden gedwongen om proactief hun verantwoordelijkheden aan te wijzen en bo-
vendien om vast te stellen hoe die verantwoordelijkheden in aanmerking moeten 
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worden genomen bij de ruimtelijke besluitvorming op de lagere overheidsniveaus. 
In de vierde plaats komt het gebruik van instructieregels de democratische legiti-
matie van de provinciale invloed op de ruimtelijke normstelling ten goede, omdat 
de regels worden vastgesteld door provinciale staten.
Aan het gebruik van instructieregels zijn echter ook nadelen verbonden. In de 
eerste plaats kan de gebrekkige rechtsbescherming worden genoemd die tegen de 
inhoud van instructieregels openstaat. De rechterlijke toetsing van die instructie-
regels is zeer marginaal, omdat aan die regels een overwegend politiek-bestuur-
lijke besluitvorming ten grondslag ligt. Een tweede nadeel is dat de eisen die in 
instructieregels worden gesteld een algemeen karakter hebben en daardoor over 
een gebrekkige planologische legitimatie kunnen beschikken. Hoe breder de reik-
wijdte van instructieregels is, des te lastiger is het om bij het vaststellen van die 
regels rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden die zich in 
het concrete geval bij de toepassing van de regels kunnen voordoen. Een derde 
nadeel is dat er een discrepantie bestaat tussen de verantwoordelijkheidsverdeling 
zoals die vorm krijgt in instructieregels en de toedeling van de bevoegdheid om 
het ruimtegebruik te normeren. De hogere bestuursorganen stellen eenzijdig eisen 
waaraan de lagere bestuursorganen zich moeten houden.
In de Omgevingswet zal het instrument van de instructieregels breder worden toe-
gepast. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om instructieregels vast te stellen 
over alle aspecten van de overheidszorg voor de fysieke leefomgeving, die betrek-
king hebben op een groot aantal besluiten van lagere bestuursorganen. De zojuist 
genoemde nadelen dreigen daarmee ook te worden uitvergroot. De voorwaarden 
die in het wetsvoorstel aan het gebruik van de regelgevende bevoegdheid worden 
gesteld, bieden daar geen adequaat antwoord op. Daarvoor moet ofwel de reik-
wijdte van instructieregels uitdrukkelijker worden beperkt, of moeten scherpere 
voorwaarden worden gesteld aan het vaststellen van die regels.
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Summary

Spatial planning at the right level.
A legal study of provincial and national instructional rules under 
Chapter 4 of the Dutch Spatial Planning Act.

1.  INSTRUCTIONAL RULES AND DECENTRALISATION

When the Spatial Planning Act (SPA) entered into effect on 1 July 2008 (Wet 
ruimtelijke ordening: Wro), this gave the Dutch central government and the 
provinces a new power: the option to issue ‘instructional rules’ (instructieregels). 
Instructional rules are generally binding provisions establishing substantive 
requirements inter alia regarding land-use plans (bestemmingsplannen), which 
are adopted at municipal level. Higher government authorities can use these 
instructional rules to ensure that spatial-planning decisions taken at the lower 
government levels comply with their policy. The provinces’ power to issue 
instructional rules can be found in Article 4.1 SPA, and that of the central 
government in Article 4.3.
The power to issue instructional rules was introduced as part of a reorientation on 
how the higher administrative bodies are involved in the decision-making process 
regarding spatial planning. This reorientation was sparked by the tension between 
centralisation and decentralisation that has been a prominent aspect of spatial 
planning for years. An important element on which the SPA is based is the idea that 
spatial-planning standards should preferably be set at municipal level, since that is 
the level at which the relevant facts and circumstances can best be considered. At 
the same time, it is acknowledged that in spatial planning, interests are at stake that 
are sometimes difficult to assess at municipal level and should therefore preferably 
be promoted at a higher government level. Some examples of such issues crossing 
municipal boundaries are infrastructure projects and the National Ecological 
Network (NEN; ecologische hoofdstructuur (EHS)). In view of these interests, 
provincial and central authorities should be able to influence the decision-making 
process regarding spatial planning. Since it is difficult to distinguish between the 
municipal, provincial and national interests, it is also difficult to define which 
spatial planning decisions should be taken by municipal authorities and in which 
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cases a higher administrative body must be able to influence this decision-making 
process. 
The SPA attempts to restrict any supramunicipal influence on spatial-planning 
standards, by primarily placing any supramunicipal involvement in the setting of 
these standards in the stages prior to the decision-making process. This forces 
the higher administrative bodies to determine the requirements for the planning 
regime with a view to their policy independently from actual, individual decision-
making initiatives. At the time that a decision is being prepared, these higher 
bodies can monitor whether it complies with these requirements. In that stage, 
however, they have virtually no way of influencing the substance of the relevant 
decision. This means that the supramunicipal involvement in decision-making 
processes regarding spatial planning is of a selective nature. 
Practice has taught us that for the higher government authorities, instructional 
rules are of great importance in order to ensure implementation of their policy. In 
the legislative bill proposing the new Environmental Law Act (Omgevingswet), 
currently pending in the House of Representatives (Tweede Kamer), instructional 
rules also play an important part. This legislative bill aims to combine current 
environmental law as much as possible, integrating it into one single Act regarding 
the care for the physical living environment (zorg voor de fysieke leefomgeving). 
The broad scope of this new Act will also give instructional rules greater 
significance than is currently the case.
The great significance of this power has justified academic research regarding the 
options and restrictions of instructional rules. This book presents such research 
based on the following main question:

When can instructional rules be issued, what substance can instructional 
rules cover, and what role do instructional rules play in the spatial-planning 
decision-making process of administrative bodies, in the further influence of 
the regulatory government on the substance of this process and in the judicial 
review of this process?

2.   FUNCTIONS AND LEGAL EFFECTS OF INSTRUCTIONAL 
RULES

The answer to the question of when an instructional rule can be issued firstly depends 
on what the Provincial Council and the central government can achieve by issuing 
such a rule. Instructional rules serve to set a framework aimed at policy impact. 
Instructional rules can include requirements for the substance of the decision-
making process regarding spatial planning by a lower administrative body. This 
means that these rules restrict the lower administrative bodies’ discretion regarding 
spatial planning. To the extent that the substance of a spatial-planning decision has 
been laid down in an instructional rule, they have no discretion of their own to 
make substantive choices regarding the planning regime. This way, instructional 
rules serve to set a framework (kaderstellende functie). When setting spatial-
planning standards, lower-level administrative bodies only have discretionary 
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powers (beslissingsvrijheid) within the provincial and national limits determined 
for the substance of the decision-making process, inter alia by instructional rules. 
This framework is set in order to ensure that the spatial-planning decisions taken 
at lower government levels comply with the policy as pursued by the regulatory 
government with respect to this setting of standards. 
The framework function can furthermore be divided into a preventative and a 
repressive assessment function (preventieve en repressieve toetsingsfunctie). The 
preventative function means that a lower-level administrative body that wishes 
to take a spatial-planning decision can use the framework to determine which 
requirements this decision should comply with in order to correspond with the 
policy as pursued by the regulatory government. If the decision respects the 
restrictions as set in the frameworks, the general assumption is that the decision will 
not meet any policy-related objections from higher-level government authorities. 
The repressive function is the actual opposite: in principle, an administrative body 
can only interfere in concrete spatial-planning decision-making processes at lower 
government levels if they concern aspects that are regulated in the frameworks. 
This way, the restrictions to the spatial-planning discretion mark the aspects of 
the spatial-planning decision-making process that are of interest to the higher 
government authorities, and these restrictions strongly determine their further 
involvement in this process. The preventative function and the repressive function 
indicate that the setting of frameworks works two ways. Not just the lower-level 
administrative bodies, but also the regulatory government’s administrative bodies 
themselves are bound by this framework with regard to the spatial-planning 
decision-making process at the lower government levels.
Because of their framework-setting function, instructional rules strongly 
determine the definition of the open responsibility allocation in the spatial-
planning control system (open verantwoordelijkheidsverdeling binnen het 
ruimtelijk sturingsstelsel). Dutch law does not stipulate which government level 
is responsible for which aspects of spatial-planning decision making. The basic 
principle is that the municipal council is fully independent in determining the 
requirements of good spatial planning. The council is only limited to the extent that 
their discretion is restricted by higher authorities. Conversely, the responsibility of 
the higher government authorities does not exceed the monitoring of the limits they 
themselves impose. This way, the allocation of spatial-planning responsibilities 
to the various government levels is determined by instructional rules setting the 
frameworks for the relevant spatial-planning discretion.

Instructional rules have two legal effects. The first and main legal effect is that 
they must be taken into account by lower-level government authorities in their 
decision-making processes regarding spatial planning. The author has called this 
the preventative effect (preventieve werking), because it enables instructional rules 
to prevent that the planning regime offers possibilities for use that thwart the policy 
on which these rules are based. The preventative effect follows from the fact that 
instructional rules are generally binding provisions issued at a higher government 
level. A spatial-planning decision taken by a lower-level administrative body that 
fails to comply with these rules is flawed because it is in conflict with a higher set 
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of regulations. This means inter alia that the decision can be declared void by an 
administrative court.
The second legal effect is that instructional rules, based on the second paragraph 
of Article 4.1 and of Article 4.3 of SPA, respectively, may create the obligation 
for the municipal council to adopt a new land-use plan within a specified period. 
The author has called this the corrective effect (corrigerende werking), because 
this obligation can serve to adjust the planning regime to bring it into line with the 
relevant requirements, which are based on the policy of higher-level authorities. 
Instructional rules can include orders to revise applicable planning regulations, 
which can result in a certain intended purpose being cancelled, or in a new 
form of land use as intended by the regulatory government being allowed. The 
implementation period related to an instructional rule is both a deadline and a 
compliance period. On the one hand, the applicable planning regime must comply 
with the instructional rules after the implementation period has expired, and on the 
other hand options for spatial developments that existed when the rules entered 
into effect can still be realised during the period of implementation.

3.   CONDITIONS FOR THE ISSUING OF INSTRUCTIONAL 
RULES

The answer to the question of when an instructional rule can be issued secondly 
depends on the conditions related to the use of the power to issue an instructional 
rule. The SPA stipulates that an instructional rule can only be issued if this rule is 
necessary to protect a provincial or national interest with a view to good spatial 
planning. A higher-level government authority has an interest in options for 
spatial developments if these options influence the implementation of its policy. 
The spatial-planning regime may allow a form of land use which the higher-level 
government authority wishes to prevent, or, in contrast, the authority may wish the 
regime to assign a certain intended purpose. The higher-level authority’s interest 
lies in the fact that the weighing of spatial-planning interests that takes place at 
the lower government level needs to comply with the higher authority’s policy. An 
instructional rule can only be based on the supramunicipal aspects that are related to 
the government’s interests regarding which it can be stated that to serve efficiency 
and effectiveness the weighing of spatial-planning interests should preferably take 
place at a higher government level. Only where these supramunicipal aspects are 
concerned is there really a ‘provincial’ or a ‘national’ interest. The instructional 
rule must be necessary to protect the provincial or national interest. This means 
that the rule cannot go beyond what is necessary to ensure the impact of the higher 
policy with respect to the supramunicipal aspects in spatial-planning standards. 
Lower-level authorities should retain as much discretion as possible.
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4.  THE SUBSTANCE OF INSTRUCTIONAL RULES

4.1.  Good spatial planning

Instructional rules can include requirements regarding the substance of the spatial-
planning decisions themselves, or regarding the related explanatory memorandum 
or legal argumentation. In both cases, the instructional rule must be applied by a 
lower-level administrative body intending to take a spatial-planning decision. The 
rule includes directions on how this body should use one of its powers as based on 
the SPA. The limits of this power therefore also determine what obligations can be 
laid down in an instructional rule. Instructional rules can only create an obligation 
with which the lower administrative body can fully comply by taking a spatial-
planning decision with a certain substance. The rules must therefore be related 
to the weighing of spatial-planning interests. They cannot introduce any aspects 
into this weighing exercise that are not relevant to spatial planning, or which 
have been excluded from the discretion allowed in the spatial-planning track by 
a special Act (bijzondere wet). After all, in that case the rule would obligate the 
lower administrative body to weigh interests in a manner that would be contrary 
to higher law. For the same reason, the instructional rule must not include an 
obligation for a disproportionate weighing of interests. This is mainly significant 
in view of existing rights offered in the current planning regime. An instructional 
rule must respect these rights as much as possible and cannot just stipulate that 
they are to be cancelled. This is the reason that the corrective effect (corrigerende 
werking) of instructional rules can be restricted. The rule can stipulate that the 
relevant requirements will not apply to existing possibilities for use. 

4.2. Vague formulations in instructional rules

The obligations in instructional rules can include vague formulations. This means 
that an instructional rule does not include a concrete requirement regarding the 
planning regulations, but offers the lower administrative body certain leeway to 
bring these regulations into line with the instructional rule in a certain specific 
case. Such formulations can rely on a vague concept, but can also be based on the 
instructional rule including a qualitative rather than a quantitative requirement. 
The advantage of vague instructional rules is that they offer flexibility in their 
application. The relevant facts and circumstances of the actual spatial-planning 
situation can be taken into account in this application. The disadvantage is that 
such rules are less effective where their framework-setting function is concerned. 
The lower administrative body first needs to decide how the instructional rule 
should be applied, which can include certain uncertainty regarding the question 
of whether the regulatory government can approve of this application. The lower 
administrative body may later be confronted with unexpected objections from a 
higher administrative body.
In the issuing of vague instructional rules, a good balance needs to be found 
between the flexibility offered regarding the application of these rules, and the 
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degree of specification required regarding the exact formulation of certain planning 
regulations. Here, the decisive factor is whether the instructional rule can fulfil its 
intended repressive function. The rule can only result in further involvement of the 
regulatory government in the decision-making process regarding spatial planning 
in concrete cases if the lower administrative body can reasonably be expected to 
independently understand from this rule that the intended planning regulations 
are at odds with the provincial or national interest on which this rule is based. 
Not in all cases can the regulatory government enforce that a needlessly vague 
instructional rule is complied with in the manner that it intended.

4.3.  Transitional law in instructional rules

During the process of further specification of the requirements in instructional 
rules, the decision-making process then on-going at the lower government levels 
must to a certain extent be respected. Before the date that an instructional rule 
enters into effect, a lower government authority may well have developed plans 
regarding the regulation of land use that are based on the old rules, without the 
parties involved necessarily having any way of knowing that these rules are to 
be amended in the negative sense. The regulatory government should therefore 
decide how to handle spatial-planning processes at a lower government level 
already initiated, but not yet completed, before the instructional rule was issued. 
Subsequently, suitable transitional law must be provided for. A spatial-planning 
decision that is covered by the transitional law in an instructional rule is considered 
not to be contrary to this instructional rule.
The scope of this transitional law is determined by two points of reference. On 
the one hand, it should be determined from which point in an on-going decision-
making process regarding spatial planning the lower administrative body cannot 
reasonably be expected to adapt the spatial-planning decision to a new instructional 
rule. The time of notice of the draft planning decision may be a good point of 
reference. On the other hand, it should be determined that lower government 
authorities may reasonably be expected in their decision-making processes to 
anticipate the entry into effect of an instructional rule that is being prepared. The 
announcement of the draft instructional rule may serve as point of reference here.
It would not be logical to provide for transitional law if the instructional rule 
creates an active obligation to amend the applicable planning regime. It would be 
rather odd if, based on transitional law, spatial-planning development possibilities 
were allowed that would subsequently have to be cancelled pursuant to the new 
implementation obligation.

5.   ADMINISTRATIVE COMPETENCES IN INSTRUCTIONAL 
RULES

Both at provincial and at national level, instructional rules may grant an 
administrative competence (bestuursbevoegdheid) to the Provincial Executive 
or the Minister (gedeputeerde staten of de minister). Such a competence offers 
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the opportunity to further consider how to apply the instructional rule based on 
the relevant facts, interests and circumstances. This results in an implementation 
decree (uitvoeringsbesluit), which in a legally binding manner determines 
the restrictions to be applied in a concrete situation to the spatial-planning 
discretion of lower administrative bodies. There are three types of administrative 
competence: competences to grant an exemption (ontheffingsbevoegdheden), 
based on which in concrete cases it may be allowed to depart from an instructional 
rule; competences to make amendments (wijzigingsbevoegdheden), based on 
which the rule can be amended; and competences of specification or elaboration 
(uitwerkingsbevoegdheden), based on which the rule can be further specified. 
These competences are all granted on the one hand to create flexibility in the 
application of instructional rules, and on the other hand to allow for control of 
the decision-making process regarding spatial planning at the lower government 
levels in individual cases. The implementation decree serves to further specify 
the instructional rule’s requirements for a concrete spatial-planning situation, 
which offers flexibility. However, this also means that the implementation decree 
determines the lawfulness of specific planning regulations with a view to this 
particular situation, which constitutes control. These two aspects are not always 
compatible. Actually, this always produces a paradox. Administrative competences 
are intended to offer certain discretion in the implementation of the rules, but this 
discretion is found in placing this implementation ‘under guardianship’. 
Competences to grant exemption, due to their inherent aspect of control, create 
an interadministrative relationship that should be considered as a form of prior 
interadministrative supervision as referred to in the Dutch Constitution, in the 
General Administrative Law Act (GALA: Algemene wet bestuursrecht; Awb) and 
in the Municipalities Act and the Provinces Act (Gemeente- en Provinciewet). 
This is because the exemption is required for the adoption of concrete planning 
regulations with a certain substance at a lower government level. For this reason, 
based on Division 10.2.1 GALA, granting an exemption competence requires 
an express procedural-law basis. Moreover, the option offered by the exemption 
competence to assess the lawfulness of certain specific planning regulations based 
on a further weighing of interests, is at odds with the SPA’s control philosophy. 
Since the exemption is necessarily required to allow a specific spatial-planning 
decision, the administrative competence offers the Provincial Executive, or the 
Minister, the option to interfere with the envisaged planning regulations during 
the decision-making process at the lower government level. This is contrary to the 
control philosophy, which is designed such that the manner in which the higher-
level policy is to impact the spatial-planning decision-making process is supposed 
to have been established in a legally binding fashion prior to this process.
The legislator has attempted to remove these objections by introducing Article 4.1a 
and Article 4.3a in the SPA, expressly offering the option to grant an exemption 
competence. This legal basis, however, contains highly general conditions. 
The competence awarded can only allow the granting of exemptions insofar as 
the implementation of the spatial-planning policy of the lower government is 
disproportionately hindered due to special circumstances in comparison with 
the supramunicipal interests served by the relevant instructional rule. Exemption 
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competences that do not comply with this condition have no binding force because 
they are contrary to higher law. There really is no other possibility but to replicate 
the condition in the instructional rule and include it as the only condition for 
the granting of an exemption. Article 4.1a and Article 4.3a SPA do not include 
amendment competences or specification competences. For this reason, the 
Administrative Jurisdiction Division (Afdeling bestuursrechtspraak) decided 
that the general conditions do not apply to amendment competences. The author 
believes that an amendment competence or specification competence may well be 
incompatible with Article 4.1a or Article 4.3a, because it is possible to formulate 
these competences in such a way that they serve to reach the same purpose as that 
which would be reached by an exemption competence.

6.  ENFORCEMENT OF INSTRUCTIONAL RULES

Instructional rules can be said to be enforced if an administrative body of the 
regulatory government adjusts the spatial-planning decision-making process at a 
lower government level in order to bring it into line with an instructional rule, or 
stops this process in order to prevent an intended purpose from being awarded that 
is contrary to such an instructional rule. The SPA has a specific instrument for this: 
the reactive instruction competence (reactieve aanwijzingsbevoegdheid) in Article 
3.8, sixth paragraph. If a spatial-planning decision is the subject of a reactive 
instruction, the result is that the decision will not come into effect. This prevents 
that possibilities for use are created that are contrary to an instructional rule.
The issuing of a reactive instruction is bound by several conditions, which will 
generally have been satisfied if the relevant decision is contrary to an instructional 
rule. In the first place, a provincial or national interest must be involved, making the 
instruction necessary. This is usually the case when an instructional rule is at stake, 
since the rule itself is aimed at protecting such an interest as well. In the second 
place, the issuing of a reactive instruction is bound by a specific duty of justification 
(obligation to provide reasons: motiveringverplichting). The intervention by the 
instruction in the spatial-planning decision process at a lower government level 
must be based on a legal standard which is to be taken into account by the lower 
administrative body. In order to justify the reactive instruction in the relevant case, 
this standard must be aimed at ensuring that the higher policy has effect in the 
spatial-planning standards. An instructional rule is such a standard, which makes 
it easy to comply with the duty of justification if the reactive instruction aims to 
enforce an instructional rule.
The fact that the option exists to issue a reactive instruction during the decision-
making process makes it easier to issue instructional rules regarding the impact 
of higher policy prior to this process. The application of these rules can offer 
some flexibility, since by using a reactive instruction the regulatory government 
can control how lower-level administrative bodies actually use this flexibility in 
individual cases. At the same time, the option of issuing a reactive instruction 
largely depends on the question of whether this instruction can be based on an 
instructional rule issued prior to the spatial-planning process. The fact that there 
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are two different instruments restricts their individual use, giving supramunicipal 
control a selective quality.

7.  JUDICIAL REVIEW AND INSTRUCTIONAL RULES

The courts may be confronted by instructional rules in two ways. In the first place, 
the court can be requested to review whether a certain spatial-planning decision 
complies with an instructional rule. In the second place, the court can be asked to 
answer the question of whether a certain instructional rule is binding.

7.1.  Judicial review of spatial-planning decisions for compliance with 
instructional rules

Since instructional rules must be taken into account in spatial-planning decisions, 
the administrative court can annul spatial-planning decisions if they do not 
comply with an instructional rule. The review for compliance with an instructional 
rule, however, is often far from easy since many of these rules include vague 
formulations. How such instructional rules should be applied partly depends on the 
relevant facts, interests and circumstances of the case at hand. The administrative 
court needs to tread very carefully then in order to avoid interfering in matters 
that are reserved for political-administrative decision-making processes. 
After all, the administrative court can only perform a review of lawfulness 
(rechtmatigheidstoetsing). Aspects of suitability (doelmatigheidsoverwegingen) 
should not be part of how the court arrives at its opinion. The vague formulation 
of instructional rules may therefore mean that the court will limit itself to the 
question of whether the lower government could reasonably have decided that the 
spatial-planning regulations under consideration comply with these instructional 
rules.
The question remains whether final planning regulations can also be reviewed 
for compliance with an instructional rule in proceedings reviewing the lawfulness 
of an implementation decree based on those planning regulations (bij wijze van 
exceptie). In case law, this question has not been answered yet. In favour of 
this is the fact that planning regulations consist of generally binding provisions, 
regarding which it is generally assumed that their binding nature can be brought up 
for review by a court at all times. Against this is the argument that such a review 
of lawfulness might result in a major violation of the legal certainty derived from 
the planning regime. 

7.2. Judicial review of instructional rules

Instructional rules themselves are generally binding provisions which can be 
substantively reviewed by the court for compliance with higher law and unwritten 
legal principles. If a conflict is found, the rule can be declared non-binding or 
its application can be excluded. The main ground for review of the substance of 
instructional rules can be found in the first paragraphs of Article 4.1 and Article 
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4.3 SPA, which specify when an instructional rule can be issued and which 
requirements such a rule should comply with.
The binding nature of instructional rules can be the subject of review both by the 
administrative court and by the civil court. The administrative court will do so in 
a review of lawfulness in the proceedings against an appealable spatial-planning 
decision related to the instructional rule. No direct appeal against instructional 
rules lies before an administrative court, pursuant to Article 8:3, first paragraph, 
sub a, GALA. The binding nature of an instructional rule can also be submitted 
for review by the civil court. It should then be argued that the issuing of the 
instructional rule constitutes an unlawful act as referred to in Article 6:162 of the 
Dutch Civil Code. Taking a matter to a civil court only makes sense if harm has 
already been caused before the planning regime is adapted to the instructional rule. 
In other cases, the matter should be brought before an administrative court.
The judicial review of the substance of instructional rules can play a significant part 
as a safeguard for compliance with the decentralisation principle underlying the 
SPA, since instructional rules strongly determine the open responsibility allocation 
in the spatial-planning control system. The choices made in this area determine 
the interadministrative relationships in which the regulatory government itself is 
also a party. Judicial review of the substance of instructional rules can constitute 
a counterweight for the natural partiality of higher-level government authorities 
in the issuing of their own instructional rules. However, the SPA legislator has 
left the regulatory government authorities wide discretion in the identification 
of their interests and the assessment of the measures necessary to protect those 
interests. This makes the judicial review of these rules a complicated matter. In 
its review, the court risks interfering in the specifically political-administrative 
question of which government authorities are responsible for which elements of 
spatial planning. For this reason, the court will be very cautious in the review of 
the binding nature of instructional rules.
More intensive judicial review may be possible by taking the provincial or 
national interest as distinguished by the higher government as a premise, and 
subsequently reviewing whether the restriction as laid down in the instructional 
rule can be justified by that interest in the case at hand. If the relevant facts and 
circumstances of the individual spatial-planning situation show that this is not the 
case, this means that the necessity requirement in Article 4.1 and Article 4.3 SPA 
is not complied with. In that event, application of the instructional rule should be 
excluded or the instructional rule should be declared non-binding because it is 
contrary to higher regulations.

8.   REFLECTIONS ON THE NEW ENVIRONMENTAL  
LAW ACT

The concept of the instructional rule returns in the bill proposing the new 
Environmental Law Act currently pending in the House of Representatives. This 
bill aims to combine environmental legislation, currently laid down in a large 
number of different laws, to form one single Act regarding the care for the physical 
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living environment. The SPA will also become part of the new Environmental Law 
Act. 
The bill does not really amend the concept of the instructional rule. It does, 
however, substantially broaden the instrument’s scope: instructional rules will 
no longer only relate to ‘good spatial planning’, but may cover all aspects of 
the ‘care for the physical living environment’. This broadening of scope means 
that the more problematic aspects of instructional rules will be intensified. This 
is particularly true for the effects of instructional rules on the efforts to achieve 
decentralisation, on which the Environmental Law Act is based in the same way 
as the SPA is. The broader the scope of instructional rules, the more important it 
is for the law to clearly determine when the instrument can be used, in order to 
prevent the decentralised freedom of movement from being too strongly restricted 
by instructional rules.
In this respect, the bill has some room for improvement. The condition that the 
issuing of an instructional rule needs a ‘provincial’ or ‘national’ interest has been 
copied without any further substantive restrictions. Moreover, the option has been 
added to issue an instructional rule if necessary for efficient or effective performance 
of tasks and powers as granted by the law. These conditions offer little to go by 
where judicial review is concerned, since they allow the administrative body 
intending to issue the rule to make prior political-administrative considerations. 
Without any stricter judicial review, the higher government authorities can restrict 
the decentralised freedom of movement by issuing instructional rules almost 
completely as they see fit.
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en Stadskanaal). | § 5.7.5
ABRvS 27 juni 2012, nr. 201006529/1/R4 (reactieve aanwijzing Albrandswaard). 
| § 6.1.1
ABRvS 27 juni 2012, nr. 201108336/1/T1/R1 (bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’ 
Eijsden-Margraten), AB 2012, 287, m.nt. De Gier; TBR 2013, 11, m.nt. De Vries 
& Nijmeijer. | § 6.1.2
ABRvS 18 juli 2012, nr. 201103110/1/R3 (bestemmingsplan ‘Zilverbaan, 2e fase 
Westelijke Ontsluitingsroute’ Veldhoven). | § 5.7.5
ABRvS 18 juli 2012, nr. 201005104/1/R2 (reactieve aanwijzing Ommen), AB 
2012, 338, m.nt. De Gier. | § 4.3.3
ABRvS 18 juli 2012, nr. 201100701/1/R2 (reactieve aanwijzing Dalfsen). | § 6.2.3; 
§ 6.2.4
ABRvS 29 augustus 2012, nr. 201111806/1/R1 (Wijzigingsplan Waterland). 
| § 7.1.3
ABRvS 5 september 2012, nr. 201008802/1/R4 (bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
Eemsmond). | § 2.3.1
ABRvS 12 september 2012, nr. 201110833/1/R3 (BiO-woningen Laarbeek). 
| § 7.1.3
ABRvS 26 september 2012, nr. 201105989/1/R1 (bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
Almelo). | § 4.1.3
ABRvS 10 oktober 2012, nr. 201113206/1/R4 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Leek’), AB 2012, 377, m.nt. De Gier. | § 2.3.1; § 7.1.1; § 7.2.2
ABRvS 24 oktober 2012, nr. 201111028/1/R3 (reactieve aanwijzing Steenbergen), 
AB 2013, 2, m.nt. Korsse. | § 4.2; § 6.2.3
ABRvS 24 oktober 2012, nr. 201107517/1/T1/R3 (bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
Son en Breugel). | § 7.1.3
ABRvS 31 oktober 2012, nr. 201205048/1/T1/R2 (exploitatieplan ‘Molenbeek’ 
Nunspeet), TBR 2013, 80, m.nt. Nijmeijer. | § 4.3.3
ABRvS 31 oktober 2012, nr. 201103930/1/R3 (bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
Sint-Michielsgestel). | § 4.1.3
ABRvS 14 november 2012, nr. 201205107/1/R3 (bestemmingsplan ‘Kloosterblokje 
IV, Willemstad’ Moerdijk). | § 7.1.3
ABRvS 28 november 2012, nr. 201112436/1/R2 (bestemmingsplannen Apeldoorn). 
| § 5.4
ABRvS 19 december 2012, nr. 201012525/1/R3 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2010’ Gilze en Rijen). | § 7.1.3
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ABRvS 16 januari 2013, nr. 201201158/1/R1 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2009’ Hollands Kroon), AB 2013, 134, m.nt. Korsse. | § 3.1.3
ABRvS 13 februari 2013, nr. 201205534/1/R2 (inpassingsplan ‘Verbindingsweg 
Houten-A12’ Utrecht). | § 2.3.1
ABRvS 13 maart 2013, nr. 201201921/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 13 maart 2013, nr. 201201924/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 13 maart 2013, nr. 201203440/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 13 maart 2013, nr. 201204099/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 13 maart 2013, nr. 201204206/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 13 maart 2013, nrs. 201204241/1/R4 en 201204428/1/R4 (bestemmings-
plan ‘De Steupel’ Bodegraven-Reeuwijk). | § 5.7.4
ABRvS 13 maart 2013, nr. 201208110/1/R3 (bestemmingsplan ‘Randweg 
Zundert’). | § 5.7.5
ABRvS 13 maart 2013, nr. 201112435/1/R3 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2010’ Rhenen). | § 7.1.3
ABRvS 13 maart 2013, nr. 201205681/1/R2 (bestemmingsplan ‘Truckparking 
Centerpoord-Noord’ Duiven). | § 7.1.4
ABRvS 20 maart 2013, nr. 201200119/1/R3 (wijzigingsplan Deurne), AB 2013, 
207, m.nt. Korsse; BR 2013, 78, m.nt. Van Zundert. | §2.3.1.
ABRvS 22 maart 2013, nr. 201203092/1/R4 (bestemmingsplan ‘Maasoeverzone’ 
Vlaardingen). | § 7.1.3
ABRvS 27 maart 2013, nr. 201207066/1/R2 (bestemmingsplan ‘Landgoed Laag 
Erf’ Arnhem). | § 7.1.3
ABRvS 27 maart 2013, nr. 201112181/1/R4 (bestemmingsplan ‘Hornbach’ 
Zuidplas). | § 2.3.3
ABRvS 27 maart 2013, nr. 201109106/1/T1/R3 (bestemmingsplan ‘Ekkersrijt’ 
Son en Bruegel). | § 7.1.4
ABRvS 27 maart 2013, nr. 201205606/1/R3 (bestemmingsplan ‘De Hasselt II’ 
Reusel-de Mierden). | § 7.1.4
ABRvS 3 april 2013, nr. 201113345/1/R3 (bestemmingsplan ‘Buitengebied her-
ziening [locatie 1]’ Etten-Leur). | § 7.1.4
ABRvS 3 april 2013, nr. 201207911/1/R4 (bestemmingsplan ‘Het Plaatje’ 
Sliedrecht). | § 7.1.2
ABRvS 3 april 2013, nr. 201201243/1/R1 (bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 
Vossenberg 2008, 2e herziening (Boterberg 2)’ Tilburg). | § 7.1.2
ABRvS 3 april 2013, nr. 201209146/1/R3 (bestemmingsplan ‘Parallelweg 2e fase’ 
’s-Hertogenbosch). | § 7.1.4
ABRvS 24 april 2013, nr. 201204216/1/R3 (weigering	ontheffing	Noord-Brabant). 
| § 4.4.2
ABRvS 1 mei 2013, nr. 201206597/1/A1 (weigering projectbesluit Hollands 
Kroon). | § 5.7.1; § 7.1.3
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ABRvS 1 mei 2013, nr. 201204401/1/R3 (bestemmingsplan ‘Recreatieoord De 
Laarse Heide’ Zundert). | § 5.7.4; § 7.1.4
ABRvS 1 mei 2013, nr. 201113100/1/R3 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 2008’ 
Baarle-Nassau). | § 7.1.1
ABRvS 8 mei 2013, nr. 201207598/1/R1 (bestemmingsplan ‘Bloemendaal 2012’). 
| § 2.3.1
ABRvS 29 mei 2013, nr. 201101373/1/R1 (bestemmingsplan ‘Landgoed 
Dyckenburgh’ Noordwijkerhout). | § 7.1.4
ABRvS 5 juni 2013, nr. 201210696/1/R3 (bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 
Straatkant’ Cuijk). | § 4.1.3
ABRvS 19 juni 2013, nr. 201204983/1/R2 (bestemmingsplan ‘Supermarktlocatie 
hoek Lijnbaan-J.J. Vierbergenweg’ Oudewater), TBR 2013, 114, m.nt. De Vries. 
| § 5.5.2
ABRvS 19 juni 2013, nr. 201301238/1/R6 (betemmingsplan ‘Saronixterrein e.o.-
2012’ Doetinchem). | § 7.1.4
ABRvS 26 juni 2013, nr. 201204193/1/R3 (weigering	ontheffing	Noord-Brabant). 
| § 4.4.2
ABRvS 26 juni 2013, nr. 201207945/1/R2 (bestemmingsplan ‘Dorado Beach’ 
Olburgen). | § 5.7.4
ABRvS 3 juli 2013, nr. 201204195/1/R3 (weigering	ontheffing	Noord-Brabant). 
| § 4.4.2
ABRvS 3 juli 2013, nr. 201204201/1/R3 (weigering	ontheffing	Noord-Brabant). 
| § 4.4.2
ABRvS 3 juli 2013, nr. 201204230/1/R3 (weigering	ontheffing	Noord-Brabant). 
| § 4.4.2
ABRvS 3 juli 2013, nr. 201204306/1/R3 (weigering	ontheffing	Noord-Brabant). 
| § 4.4.2
ABRvS 10 juli 2013, nr. 201209433/1/R1 (inpassingsplan ‘Westfrisiaweg’ Noord-
Holland) | § 2.3.1
ABRvS 17 juli 2013, nr. 201204343/1/R3 (weigering	ontheffing	Noord-Brabant). 
| § 4.4.2
ABRvS 17 juli 2013, nr. 201301478/1/R4 (bestemmingsplan ‘Vosse- en 
Weerlanerpolder’ Hillegom). | § 7.1.2
ABRvS 24 juli 2013, nr. 201209836/1/R3 (provinciaal wijzigingsplan Noord-
Brabant). | § 2.3.1
ABRvS 7 augustus 2013, nr. 201208707/1/R4 (reactieve aanwijzing Vlaardingen). 
| §1.1.4; § 3.2.3
ABRvS 7 augustus 2013, nr. 201301454/1/R6 (inpassingsplan ‘150 kV-verbinding 
Dinteloord-Roosendaal’ Noord-Brabant). | § 2.3.1
ABRvS 7 augustus 2013, nr. 201204335/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 7 augustus 2013, nr. 201204237/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 14 augustus 2013, nr. 201210097/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
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ABRvS 28 augustus 2013, nr. 201210140/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 28 augustus 2013, nr. 201210183/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 28 augustus 2013, nr. 201210142/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 28 augustus 2013, nr. 201211695/1/R4 (wijzigingsplan Hoogezand-
Sappemeer), AB 2013, 352, m.nt. Korsse; Gst. 2014/7398, 6, m.nt. Van Alphen.  
| § 2.3.1
ABRvS 4 september 2013, nr. 201301966/1/R4 (bestemmingsplan ‘Kooiplein’ 
Leiden). | § 2.3.1
ABRvS 4 september 2013, nr. 201204197/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 4 september 2013, nr. 201208741/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 4 september 2013, nr. 201210180/1/R3 (weigering	 ontheffing	 Noord-
Brabant). | § 4.4.2
ABRvS 11 december 2013, nr. 201300153/1/R1 (bestemmingsplan ‘Uitbreiding 
parkeerplaats Bellevue’ Blaricum), TBR 2014, 10, m.nt. De Vries. | § 7.1.4
ABRvS 29 januari 2014, nr. 201211986/1/R4 (reactieve aanwijzing Alphen aan 
den Rijn), AB 2014, 133, m.nt. Korsse. |  § 4.1.2; § 6.2.1
ABRvS 5 februari 2014, nr. 201304840/1/R4 (bestemmingsplan ‘Rolderstraat 8 
Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte’ Aa en Hunze), AB 2014, 140, m.nt. 
Korsse. | § 5.4.4; § 7.3.1
ABRvS 9 juli 2014, nr. 201309065/1/R4 (bestemmingsplan ‘Feerwerd’ Winsum). 
| § 5.7.5
ABRvS 30 juli 2014, nr.201306835/1/A1 (omgevingsvergunning Nunspeet). 
| § 5.4.2
ABRvS 30 juli 2014, nr. 201307597/1/R6 (bestemmingsplan Kempenbaan West 
2013). | § 5.4.4; § 5.5.1
ABRvS 13 augustus 2014, nr. 201301264/1/R4 (weigering	 ontheffing	 Zuid-
Holland). | § 5.4.4
ABRvS 17 september 2014 , nr. 201400756/1/R2 (proactieve aanwijzing Utrecht), 
AB 2014, 381, m.nt. Korsse. | § 6
ABRvS 24 september 2014, nr. 201202455/4/R3 (bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2011’ Loon op Zand). | § 7.1.4

VOORZITTER VAN DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 
VAN DE RAAD VAN STATE

Vz. ABRvS 4 juni 2014, nrs. 201401648/1/R1 en 201401648/2/R1 (bestemmings-
plan ‘Longstayparking, Rijksweg 4a Milsbeek’ Gennep). | § 7.1.4
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