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Voorwoord

Dit proefschrift heb ik geschreven als buitenpromovendus aan de Universiteit 
Utrecht en op persoonlijke titel. Het boek staat los van mijn dagelijkse werk als 
jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en geeft mijn 
persoonlijke bevindingen weer. Uiteraard heb ik van mijn werk bij de Afdeling 
wel veel profijt gehad bij dit onderzoek. Sterker nog, als ik niet bij de Afdeling 
had gewerkt had ik mijn promotor prof. mr. P.J.J. van Buuren waarschijnlijk nooit 
ontmoet en was ik ook niet op het idee gekomen om een proefschrift over de reac-
tieve aanwijzing te schrijven. 

Dus bedank ik als eerste mijn promotor, prof. mr. P.J.J. van Buuren. 
Peter, jij bood mij in 2011 de gelegenheid om onder jouw begeleiding een proef-
schrift te schrijven en gaf mij steeds het vertrouwen om deze klus te klaren. On-
danks je zeer drukke agenda vond jij altijd weer de tijd om mijn concepten van 
waardevol commentaar te voorzien en met mij van gedachten te wisselen. Zelfs 
als ik kritiek had op uitspraken van de Afdeling waar jij bij betrokken was, viel 
mij op dat je een wetenschappelijke discussie op basis van argumenten als geen 
ander weet te waarderen. 

Vervolgens bedank ik uiteraard mijn andere promotor, prof. mr. B.J. Schueler. 
Ben, al snel werd jij bij mijn proefschrift betrokken omdat een scherpe en frisse 
blik op het onderwerp van iemand van buiten de Raad van State onmisbaar was. 
Dat je sinds 1 juli 2015 staatsraad bent, heeft aan die frisse blik uiteraard niets 
afgedaan. Ik heb veel geleerd van jouw scherpe vragen en opmerkingen. Met een 
ogenschijnlijk simpele vraag als “Wat versta je nu precies onder een uitgangspunt 
en onder een beginsel?” of een opmerking als “Waarom schrijf je eigenlijk niet 
op wat je nu zegt?” heb ik belangrijke verdiepingsslagen kunnen maken die het 
proefschrift volgens mij een belangrijke meerwaarde hebben gegeven. 

Peter en Ben, het was echt een voorrecht om jullie te leren kennen als wetenschap-
pers en mijn promotoren. Ik weet zeker dat ik onze gesprekken ga missen. 

Prof. mr. R. Nehelman, prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, mw. mr. M.W.L. Simons-Vinckx, 
prof. mr. J. Struiksma en prof. mr. S.E. Zijlstra bedank ik voor hun deelname aan 
de leescommissie. Jullie kritische opmerkingen bij het manuscript heb ik zeer ge-
waardeerd. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Mary-Lou Simons-Vinckx, 
die mij vanaf mijn eerste werkdag als jurist steeds kritisch heeft gevolgd en altijd 
op het juiste moment twijfel kon zaaien of kon wegnemen. Ik waardeer het zeer 
dat je ook nu je aandeel hebt en bij deze mijlpaal aanwezig bent. 
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VOORWOORD

Lieve Gert-Jan, jij hebt het hele proces van begin tot eind van dichtbij mogen mee-
maken. Het was vast niet altijd even plezierig om steeds allerlei verhandelingen 
over de reactieve aanwijzing aan te moeten horen, soms zelfs op een skipiste of op 
een terrasje in Parijs. Toch heb jij mij altijd weer kritisch aangehoord, bevraagd en 
mijn stukken aandachtig gelezen. Zonder jouw steun was het niet gelukt.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 EEN KORTE INTRODUCTIE VAN DE REACTIEVE 
AANWIJZING

Dit boek gaat over interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening en in het 
bijzonder over de reactieve aanwijzing. De reactieve aanwijzing is een bevoegd-
heid van het college van gedeputeerde staten en de minister van Infrastructuur 
en Milieu waarmee de inwerkingtreding van gemeentelijke of provinciale ruim-
telijke besluiten, met name bestemmingsplannen of delen daarvan, kan worden 
voorkomen en waardoor deze besluiten uiteindelijk geheel of gedeeltelijk komen 
te vervallen. Van deze bevoegdheid mogen de toezichthoudende bestuursorga-
nen alleen gebruik maken als aan een aantal procedurele en materiële vereisten is 
voldaan. De belangrijkste vereisten zijn dat een reactieve aanwijzing alleen mag 
worden gegeven indien provinciale of nationale belangen dat met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken en deze belangen niet met een 
andere aan het college of de minister toekomende bevoegdheid kunnen worden 
beschermd.

In het moeilijk leesbare artikel 3.8, zesde lid, van de Wro is de reactieve aanwij-
zing voor bestemmingsplannen als volgt verwoord:

“Indien aan de in het vierde lid bedoelde voorwaarden is voldaan kunnen gedeputeerde 
staten onderscheidenlijk Onze Minister, onverminderd andere aan hen toekomende 
bevoegdheden, binnen de in dat lid genoemde termijn met betrekking tot het desbe-
treffende onderdeel van het vastgestelde bestemmingsplan aan de gemeenteraad een 
aanwijzing als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 4.4, eerste 
lid, onder a, geven, ertoe strekkende dat dat onderdeel geen deel blijft uitmaken van 
het bestemmingsplan zoals dat is vastgesteld. Artikel 4.2, tweede tot en met vierde lid, 
onderscheidenlijk artikel 4.4, tweede tot en met vierde lid, zijn op deze aanwijzing niet 
van toepassing. De kennisgeving van het besluit tot aanwijzing geschiedt tevens langs 
elektronische weg. Gedeputeerde staten onderscheidenlijk Onze Minister vermelden 
in de redengeving de aan het besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en 
overwegingen die de provincie onderscheidenlijk het Rijk 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. De in het vierde lid 
genoemde termijn wordt hiertoe met een week verlengd. De termijn voor indiening van 
een beroepschrift tegen het aanwijzingsbesluit vangt aan met ingang van de dag na die 
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waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Zodra het aanwijzingsbesluit onherroepelijk is 
geworden vervalt het vaststellingsbesluit voor dat onderdeel.” 

Met de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 is het provinciale toezicht door 
middel van het goedkeuringsvereiste bij bestemmingsplannen uit de WRO komen 
te vervallen. De reactieve aanwijzing is daarvoor in de plaats gekomen. Daarmee 
is het interbestuurlijke toezicht in de ruimtelijke ordening wezenlijk gewijzigd. 
Het interbestuurlijke toezicht in de Wro steunt op twee pijlers. De eerste pijler 
is de voorafgaande sturing die wordt bewerkstelligd door het instrument van de 
algemene regels. Met deze bevoegdheid kunnen provinciale staten regels stellen 
indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijk maken. Bij de vaststelling van een bestemmingplan dient de raad 
deze regels in acht te nemen. Met algemene regels kunnen provinciale staten de 
beoordelingsvrijheid van de raad in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
bij de vaststelling van een plan beïnvloeden. De tweede pijler is het toezicht door 
middel van de reactieve aanwijzing, die meestal wordt gebruikt indien het college 
van gedeputeerde staten van mening is dat de raad de algemene regels niet in acht 
heeft genomen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. 

1.2 AANLEIDING VOOR DIT ONDERZOEK

De rode draad in dit boek is de vraag of de reactieve aanwijzing als specifiek in-
terbestuurlijk toezichtinstrument in de ruimtelijke ordening, gelet op andere inter-
bestuurlijke toezichtinstrumenten en de mogelijkheid van interbestuurlijk beroep, 
kan worden gemist. Een toezichtinstrument als de reactieve aanwijzing waarmee 
het college van gedeputeerde staten en de minister na de vaststelling van een be-
stemmingsplan, maar vóór de inwerkingtreding hiervan kan ingrijpen werd bij de 
totstandkoming van de Wro aanvankelijk niet noodzakelijk geacht. Het provinci-
ale goedkeuringsvereiste bij onder meer bestemmingsplannen was uit de gratie 
geraakt en in de Wro zou niet meer hoeven te voorzien in een toezichtinstrument 
waarmee na de vaststelling van een bestemmingsplan kon worden ingegrepen. Dit 
zou niet bij de nieuwe sturingsfilosofie in de ruimtelijke ordening passen. Vanaf 
het moment dat de reactieve aanwijzing bij de vierde nota van wijziging echter 
alsnog aan de Wro werd toegevoegd, is er voortdurend kritiek op dit toezichtin-
strument geweest en is er gepleit voor de afschaffing hiervan. Daarbij wezen de te-
genstanders van de reactieve aanwijzing onder meer op de Wet revitalisering gene-
riek toezicht, die op 1 oktober 2012 in werking is getreden. Die wet heeft tot doel 
zoveel mogelijk specifieke toezichtinstrumenten af te schaffen om het gebruik van 
de generieke toezichtinstrumenten te stimuleren. Bij de totstandkoming van deze 
wet is voorgesteld om ook de reactieve aanwijzing af te schaffen, maar dit is uit-
eindelijk niet gebeurd. Kortom, de reactieve aanwijzing is vanaf haar introductie 
een omstreden toezichtinstrument geweest en zou gelet op het bestaan van diverse 
andere interbestuurlijke toezichtinstrumenten, zoals de spontane vernietiging en 
de indeplaatsstelling, gemist kunnen worden.
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De praktijk werkt sinds de inwerkingtreding van de Wro in 2008 met de reactieve 
aanwijzing en in de jurisprudentie van met name de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (hierna: de Afdeling) is inmiddels een vrij duidelijk beeld 
ontstaan over de (on)mogelijkheden van de reactieve aanwijzing en de compli-
caties bij dit toezichtinstrument. Met andere woorden, de reactieve aanwijzing is 
voldoende uitgekristalliseerd om een balans op te maken en om het instrument in 
perspectief met andere interbestuurlijke toezichtinstrumenten te plaatsen. Mede 
met het oog op de komende Omgevingswet is het van belang om te onderzoeken 
hoe het interbestuurlijke toezicht in de ruimtelijke ordening zich heeft ontwikkeld, 
welke plaats en functie de reactieve aanwijzing heeft en welke mogelijke alterna-
tieven er zijn.

1.3 ONDERZOEKSVRAGEN

De centrale vraag in dit boek is of de reactieve aanwijzing als specifiek interbe-
stuurlijk toezichtinstrument in de ruimtelijke ordening, gelet op andere interbe-
stuurlijke toezichtinstrumenten en de mogelijkheid van interbestuurlijk beroep, 
kan worden gemist. De vier hierbij behorende deelvragen zijn:
1. Wat is de plaats en de functie van en het achterliggende motief voor de reac-

tieve aanwijzing als specifiek interbestuurlijk toezichtinstrument in de ruimte-
lijke ordening?

2. Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen van de reactieve aanwijzing?
3. Verdient het de voorkeur dat de reactieve aanwijzing wordt afgeschaft en wordt 

vervangen door één of meer andere toezichtinstrumenten of interbestuurlijk 
beroep?

4. Zo nee, kan de huidige reactieve aanwijzing worden verbeterd?

1.4 UITGANGSPUNTEN

Het onderzoek kent een aantal vaste uitgangspunten. 

Het eerste uitgangspunt is dat in een gedecentraliseerde eenheidstaat als Neder-
land met drie verschillende bestuurslagen waartussen geen hiërarchische relatie 
bestaat altijd enige vorm van interbestuurlijk toezicht noodzakelijk zal zijn. Ener-
zijds om de eenheid te bewaren en anderzijds om juist de grenzen van decentrali-
satie te kunnen trekken. Zonder interbestuurlijk toezicht is een gedecentraliseerde 
eenheidsstaat niet mogelijk. De mate van en de wijze waarop het interbestuurlijk 
toezicht wordt geregeld is daarmee niet gegeven, maar de noodzaak van interbe-
stuurlijk toezicht als zodanig is een vast uitgangspunt geweest. 

Het tweede uitgangspunt is dat de ruimtelijke ordening van Nederland een ge-
deelde verantwoordelijkheid is van zowel het Rijk, de provincies en de gemeen-
ten en dat sprake is van complementaire ruimtelijke belangen tussen de drie be-
stuurslagen. Hoewel complementair een synoniem is voor aanvullend, wordt met 
complementaire belangen in de ruimtelijke ordening gedoeld op het principe dat 
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ruimtelijke belangen niet exclusief toekomen aan de gemeente, de provincie of het 
Rijk en dat deze belangen kunnen overlappen. Zo zijn bijvoorbeeld de ruimtelijke 
belangen bij goede waterkeringen en voorzieningen bij hoogwater zowel nationale 
belangen als provinciale en gemeentelijke belangen. Deze gedeelde verantwoor-
delijkheid en complementaire belangen brengen een verdeling van bevoegdhe-
den over drie bestuurslagen met zich, waardoor mogelijkheden voor beïnvloeding 
vooraf en interventie achteraf door middel van interbestuurlijk toezicht noodzake-
lijk zijn. Bij een verdeling van verantwoordelijkheid en bevoegdheden over drie 
bestuurslagen past dat de hogere bestuurslagen instrumenten tot hun beschikking 
hebben om bij een mogelijke inbreuk op hun belangen in te grijpen. Dit betekent 
dat moet worden voorzien in interbestuurlijke toezichtinstrumenten. Daarmee is 
echter nog niet gezegd dat per se moet worden voorzien in aan de ruimtelijke or-
dening eigen toezichtinstrumenten, zoals de reactieve aanwijzing.

Het derde uitgangspunt is dat in het bestuursrecht zoveel mogelijk moet worden 
gestreefd naar eenheid van begrippen en instrumenten. Uniforme begrippen en 
instrumenten dragen bij aan de coherentie, toegankelijkheid en efficiëntie van het 
bestuursrecht en maken de toepassing hiervan voor zowel burgers en bedrijven als 
bestuursorganen voorspelbaar. Dit betekent echter niet dat er naast het toezicht in 
organieke wetten of de Awb geen ruimte bestaat voor andere toezichtinstrumenten 
in bijzondere wetten, maar dat voor specifiek en van het reguliere bestuursrecht 
afwijkend toezicht een goede rechtvaardiging moet bestaan. Het afwijkende toe-
zichtinstrument moet toegevoegde waarde hebben. Als deze er niet is, moet wor-
den afgezien van specifiek toezicht. 

Het vierde uitgangspunt is dat interbestuurlijke geschillen inherent zijn aan in-
terbestuurlijk toezicht en dat deze geschillen moeten kunnen worden beslecht. In 
een gedecentraliseerde eenheidsstaat en een democratische rechtsstaat dient dit in 
ieder geval door een onafhankelijke derde partij te gebeuren. 

Zonder deze uitgangspunten is de vraag naar het nut en de noodzaak van een 
interbestuurlijk toezichtinstrument als de reactieve aanwijzing niet zinvol. In een 
centraal geleide staatsvorm, waarbij de ruimtelijke ordening geen gedeelde ver-
antwoordelijkheid is van drie niet-hiërarchisch ondergeschikte bestuurslagen, zal 
interbestuurlijk toezicht en een instrument als de reactieve aanwijzing niet nood-
zakelijk zijn. In een dergelijke staatsvorm bestaat er immers een directe bevelsre-
latie tussen de hoogste bestuurslaag en de lagere bestuurslagen. 

1.5 ONDERZOEKSMETHODE EN AFBAKENING VAN HET 
ONDERZOEK

Het onderzoek concentreert zich op het interbestuurlijke toezicht in de ruimtelijke 
ordening. Dat wil zeggen, het toezicht tussen bestuursorganen op elkaars besluiten 
in het ruimtelijke domein. Om misverstanden te voorkomen: het onderzoek gaat 
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niet over handhavingstoezicht bij overtredingen en evenmin over andere vormen 
van toezicht, zoals financieel toezicht. 

In tijd beperkt het onderzoek zich tot de periode van 1965 tot 1 augustus 2015. 
Voor deze periode is bewust gekozen omdat van 1965 tot 1 juli 2008 de WRO 
heeft gegolden. Vanaf 1 juli 2008 geldt de Wro en vanaf 1 oktober 2010 geldt de 
Wabo. Tot slot geldt sinds 1 oktober 2012 de Wet revitalisering generiek toezicht. 
Daarnaast kon een doorkijk naar de komende Omgevingswet worden gemaakt, nu 
het wetsvoorstel voor deze wet op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer is aangeno-
men en de inwerkingtreding van deze wet in 2018 wordt verwacht. Ontwikkelin-
gen van na 1 augustus 2015 zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

De onderzoeksvragen van dit juridische onderzoek zijn beantwoord aan de hand 
van een analyse van de bestaande regelgeving, jurisprudentie, parlementaire stuk-
ken en literatuur. Bij de afschaffing van het goedkeuringsvereiste bij bestemmings-
plannen uit de WRO en de invoering van de reactieve aanwijzing in de Wro was 
de bedoeling dat dit instrument tot terughoudender provinciaal toezicht zou leiden. 
In dit verband heb ik onderzocht welke veranderingen de reactieve aanwijzing in 
het interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening met zich heeft gebracht ten 
opzichte van het goedkeuringsvereiste. Daarbij is bezien of een andere vorm van 
goedkeuring ook niet tot terughoudender provinciaal toezicht had kunnen leiden. 
Daarnaast heb ik onderzocht of de interbestuurlijke toezichtinstrumenten uit de 
organieke wetten, zoals Provinciewet en Gemeentewet, of de toezichtinstrumen-
ten uit Awb kunnen voorzien in zodanig interbestuurlijk toezicht dat deze instru-
menten de reactieve aanwijzing kunnen vervangen. Ook heb ik onderzocht of het 
interbestuurlijk beroepsrecht een alternatief voor de reactieve aanwijzing kan zijn. 
Verder is er een doorkijk gemaakt naar de toekomst op basis van het wetsvoorstel 
voor de Omgevingswet en het daarin vervatte interbestuurlijk toezicht. Deze on-
derzoeksmethode heeft een vergelijking van de reactieve aanwijzing met andere 
instrumenten tot gevolg op bevoegdheid, procedure, toetsingskader en rechtsge-
volg en is in zoverre beschrijvend. Het normatieve aspect van het onderzoek is 
gelegen in de conclusies van deze vergelijkingen en de daaruit voortvloeiende 
aanbevelingen. Aan de hand van de bestaande jurisprudentie, regelgeving en lite-
ratuur heb ik in paragraaf 2.7 een aantal beginselen en uitgangspunten geformu-
leerd dat is betrokken in de vergelijkingen. In de vergelijkingen is bezien of een 
ander toezichtinstrument of interbestuurlijk beroep op een binnen de gedecentrali-
seerde eenheidstaat passende, rechtszekere, proportionele en effectieve wijze kan 
voorzien in een alternatief voor de reactieve aanwijzing. Het onderzoek heeft zich 
beperkt tot vergelijkingen van de reactieve aanwijzing met toezichtinstrumenten 
uit de WRO, de Gemeentewet, de Provinciewet en de Awb. De goedkeuring, zoals 
deze was opgenomen in de WRO bestaat weliswaar niet meer, maar is in dit onder-
zoek wel betrokken. De reden hiervoor is dat deze regeling een bijzondere variant 
van het algemene instrument van de goedkeuring was en de goedkeuring van groot 
belang is geweest bij de totstandkoming van de reactieve aanwijzing. 



6

HOOFDSTUK 1

In het onderzoek is tevens bezien of de andere toezichtinstrumenten zodanig kun-
nen worden gewijzigd dat hiermee tot vergelijkbaar interbestuurlijk toezicht kan 
worden gekomen. Daarbij heb ik de aard van het toezichtinstrument en de Grond-
wet als grenzen genomen. Dat betekent dat bij het instrument van de goedkeuring 
bijvoorbeeld het element van het verplicht aan de inwerkintreding voorafgaand 
toezicht en bij het instrument van de spontane vernietiging de exclusieve bevoegd-
heid van de Kroon als gegeven zijn beschouwd.

Ook het interbestuurlijk beroepsrecht bij de rechter en administratief beroep als 
vormen van interbestuurlijke geschilbeslechting heb ik betrokken in het onder-
zoek naar mogelijke alternatieven voor de reactieve aanwijzing. 

Van een rechtsvergelijkend onderzoek in het kader van het interbestuurlijk toezicht 
in de ruimtelijke ordening heb ik afgezien. Hoewel een rechtsvergelijkend onder-
zoek naar interbestuurlijk toezicht zeer nuttig kan zijn, is de meerwaarde hiervan 
in het licht van de onderzoeksvragen van dit onderzoek beperkt. Nog daargelaten 
dat dergelijk onderzoek een uitstekende en gedetailleerde kennis van het staats- en 
bestuursrecht, het omgevingsrecht en de taal van het desbetreffende land vergt, is 
een complicatie dat de ons omringende landen in Europa andere staatsbestellen 
hebben. Dit maakt een zinvolle vergelijking op het gebied van interbestuurlijk 
toezicht lastig. Zo zijn België en Duitsland federale staten. Frankrijk is weliswaar 
ook een gedecentraliseerde eenheidsstaat, maar deze staat is op een andere wijze 
georganiseerd en valt slechts beperkt te vergelijken met de Nederlandse gedecen-
traliseerde eenheidsstaat. Bepaalde systemen van ruimtelijke ordening in Europa 
vertonen op enkele punten wel enige gelijkenis, maar daar kunnen zonder grondig 
onderzoek geen conclusies aan worden verbonden.1 Voor zover ik heb kunnen 
nagaan is een instrument als de reactieve aanwijzing geheel eigen aan het Neder-
landse staats- en bestuursrecht en het omgevingsrecht. 

1.6 OPBOUW VAN HET ONDERZOEK

Hoofdstuk 2 gaat over het interbestuurlijk toezicht als zodanig. In dit hoofdstuk 
wordt uiteengezet wat interbestuurlijk toezicht is en wat de functie hiervan is bin-
nen de Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat, die bestaat uit drie bestuur-
slagen waartussen geen hiërarchische relatie bestaat. In dit kader komt ook het 
onderscheid tussen autonome bevoegdheden en bevoegdheden in medebewind 
aan de orde, nu dit onderscheid van groot belang is voor de mogelijkheden voor 
interbestuurlijk toezicht. Vervolgens wordt de (grond)wettelijke basis voor inter-
bestuurlijk toezicht uiteengezet. Tevens wordt toegelicht dat interbestuurlijk toe-
zicht één centraal motief kent, namelijk het bewaken van een zekere mate van 
eenheid binnen de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dit centrale motief kent twee 
deelmotieven, te weten enerzijds het voorkomen dat lagere bestuursorganen in 

1 Zo vertonen het Franse plan local d’urbanisme en het Duitse Flächennutzungsplan 
wel gelijkenis met het Nederlandse bestemmingsplan. 
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strijd handelen met het recht en anderzijds het voorkomen dat lagere bestuursor-
ganen in strijd handelen met belangen van hogere bestuursorganen. Daarna volgt 
een bespreking van de diverse definities en vormen van interbestuurlijk toezicht, 
zoals positief en negatief interbestuurlijk toezicht, negatief preventief en negatief 
repressief toezicht en generiek en specifiek interbestuurlijk toezicht. Tot slot wordt 
een aantal beginselen beschreven dat in acht moet worden genomen om te komen 
tot behoorlijk interbestuurlijk toezicht. Verder komen ook van die beginselen te 
onderscheiden uitgangspunten aan de orde die kunnen worden gekozen bij inter-
bestuurlijk toezicht. 

In hoofdstuk 3 wordt het specifieke interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke or-
dening onder de WRO en de Wro beschreven. Eerst wordt de wijze waarop de 
bevoegdheden in de ruimtelijke ordening tussen de bestuurslagen zijn verdeeld 
toegelicht. Daarbij komt ook de zogenoemde sturingsfilosofie in de ruimtelijke or-
dening aan de orde. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de toezichtinstru-
menten uit de WRO en de Wro. Tevens wordt ingegaan op de toezichtinstrumenten 
uit organieke wetten die van belang kunnen zijn voor de ruimtelijke ordening. 
In de conclusies van dit hoofdstuk worden vervolgens diverse ontwikkelingen in 
het interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening vanaf 1965 beschreven. 
Daarbij komen onder meer de veranderende positie van het bestemmingsplan, de 
toename van het positieve toezicht en de wijziging van het negatieve preventieve 
toezicht door de afschaffing van het goedkeuringsvereiste en de invoering van de 
reactieve aanwijzing aan de orde. 

Hoofdstuk 4 gaat over de reactieve aanwijzing. Het toepassingsbereik en de voor-
geschiedenis van de reactieve aanwijzing worden beschreven. Vervolgens komen 
de procedurele en materiële vereisten voor het geven van een reactieve aanwijzing 
aan de orde. Bij de procedurele vereisten passeren de verplichting tot het indie-
nen van een zienswijze tegen het ontwerpplan, de termijnen, de kennisgeving, 
de bekendmaking en de inwerkingtreding van een reactieve aanwijzing de revue. 
Bij de materiële vereisten worden onder meer het vereiste van het provinciale of 
nationale ruimtelijke belang, het noodzakelijkheidsvereiste en het vereiste van de 
inzet van andere bevoegdheden besproken. Verder worden de gevolgen van een 
reactieve aanwijzing beschreven. Tevens worden de rechtsbeschermingsmogelijk-
heden bij de reactieve aanwijzing in kaart gebracht. Daarna worden de gevolgen 
van een vernietiging van een reactieve aanwijzing en de toepassing van de re-
actieve aanwijzing in de verschillende provincies besproken. Tot slot volgen de 
conclusies waarin de belangrijkste voor- en nadelen van de reactieve aanwijzing 
worden beschreven. 

In de hoofdstukken 5 tot en met 8 wordt de reactieve aanwijzing vergeleken met 
andere interbestuurlijke toezichtinstrumenten en met het interbestuurlijke be-
roepsrecht.
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Daarbij staan in hoofdstuk 5 de negatieve preventieve interbestuurlijke toezicht-
instrumenten van de goedkeuring en de verklaring van geen bezwaar of geen be-
denkingen centraal. De aard van deze toezichtinstrumenten, het toetsingskader, de 
procedure en de gevolgen van het gebruik van de instrumenten worden vergeleken 
met de reactieve aanwijzing. In de conclusies komt de vraag aan de orde of deze 
negatieve preventieve toezichtinstrumenten alternatieven kunnen zijn voor de re-
actieve aanwijzing. 

In hoofdstuk 6 wordt de reactieve aanwijzing vergeleken met de negatieve repres-
sieve instrumenten van de spontane vernietiging en de schorsing. In dat kader 
wordt onder meer ingegaan op de Wet revitalisering generiek toezicht die van 
groot belang is voor de spontane vernietiging. In dit hoofdstuk zal in beeld worden 
gebracht wat de verschillen zijn tussen de spontane vernietiging en de reactieve 
aanwijzing en wordt de vraag beantwoord of de spontane vernietiging een alterna-
tief kan zijn voor de reactieve aanwijzing.

Hoofdstuk 7 gaat over de indeplaatsstelling en andere vervangingsbevoegdheden 
in verhouding tot de reactieve aanwijzing. Ook in dit verband komt de eerder 
genoemde Wet revitalisering generiek toezicht aan de orde, nu die wet niet alleen 
de spontane vernietiging beoogt te revitaliseren, maar ook het tot nu toe weinig 
benutte instrument van de indeplaatsstelling. In dit hoofdstuk zal ook worden in-
gegaan op de aan de indeplaatsstelling verwante vervangingsbevoegdheden uit de 
WRO en de Wro. Vervolgens wordt de vraag beantwoord of het instrument van de 
indeplaatsstelling een alternatief kan zijn voor de reactieve aanwijzing. 

In hoofdstuk 8 zijn het administratief beroep en het interbestuurlijke beroeps-
recht als alternatieven voor de reactieve aanwijzing aan de orde. Daarbij zal eerst 
worden ingegaan op de grondslag van het interbestuurlijke beroepsrecht en de 
voorgeschiedenis en ratio daarvan. Vervolgens worden de beperking van het inter-
bestuurlijk beroepsrecht, de mogelijkheden van beroep naast en na een reactieve 
aanwijzing behandeld. Daarna zal de mogelijkheid van administratief beroep in 
verhouding tot de reactieve aanwijzing worden behandeld. Tot slot zal de vraag 
worden beantwoord of het interbestuurlijk beroepsrecht een alternatief kan zijn 
voor de reactieve aanwijzing. 

Hoofdstuk 9 gaat over het interbestuurlijk toezicht in het wetsvoorstel voor de 
Omgevingswet. Eerst worden de aanleiding voor en de uitgangspunten van deze 
wet besproken en zal de wijze worden beschreven waarop het zogenoemde inter-
ventiebesluit, de beoogde opvolger van de reactieve aanwijzing, in het wetsvoor-
stel is terecht gekomen. Daarna worden de diverse interbestuurlijke toezichtin-
strumenten in het wetsvoorstel geïnventariseerd en beschreven. Vervolgens zal het 
interventiebesluit worden besproken en vergeleken met de reactieve aanwijzing. 
Daarbij wordt ingegaan op de wijzigingen die zijn aangebracht in de regeling 
ten opzichte van de reactieve aanwijzing en op de verhouding tot de generieke 
toezichtinstrumenten van de spontane vernietiging en de indeplaatsstelling. In 
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de conclusies wordt de vraag beantwoord of het interventiebesluit een alternatief 
voor de reactieve aanwijzing is. 

Tot slot volgt in hoofdstuk 10 de beantwoording van de onderzoeksvragen. Eerst 
worden het achterliggende motief bij, de plaats, de functie en de voor- en nadelen 
van de reactieve aanwijzing behandeld. Daarbij zal worden ingegaan op de vraag 
of de in de literatuur gesignaleerde nadelen daadwerkelijk aan de reactieve aanwij-
zing kleven en of deze nadelen moeten leiden tot aanpassing van het instrument. 
Daarna volgen de conclusies uit de vergelijkingen van de reactieve aanwijzing 
met andere interbestuurlijke toezichtinstrumenten en het interbestuurlijk beroeps-
recht. Aan de hand van het voorgaande wordt de vraag beantwoord of de reactieve 
aanwijzing als specifiek interbestuurlijk toezichtinstrument kan worden gemist en 
zo nee, wat mogelijke verbeteringen van de regeling zijn. In dat verband zullen 
aanbevelingen worden gedaan, onderverdeeld in aanbevelingen aan de wetgever, 
aanbevelingen aan de rechter en tot slot aanbevelingen aan de toezichthoudende 
bestuursorganen.
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Interbestuurlijk toezicht

2.1 INLEIDING

Dit hoofdstuk gaat over interbestuurlijk toezicht. Daarmee wordt gedoeld op alle 
bevoegdheden van hogere bestuursorganen om de besluitvorming van lagere be-
stuursorganen te beïnvloeden. Interbestuurlijk toezicht is een onlosmakelijk onder-
deel van de gedecentraliseerde eenheidstaat en daarom wordt eerst op deze staats-
vorm ingegaan. Vervolgens wordt ingegaan op het onderscheid tussen autonome 
bevoegdheden en bevoegdheden in medebewind, nu de aard van de bevoegdheid 
invloed heeft op de mate waarin interbestuurlijk toezicht op de uitoefening hiervan 
mogelijk is. Daarna worden de grondwettelijke basis en de motieven voor het in-
terbestuurlijke toezicht toegelicht. Vervolgens worden de verschillende definities 
en vormen van interbestuurlijk toezicht onderscheiden, waarbij onder meer een 
onderscheid wordt gemaakt tussen positief toezicht, ook wel sturing of beïnvloe-
ding vooraf genoemd, en negatief toezicht, dat ziet op interventie achteraf. Tot 
slot worden de beginselen die bij interbestuurlijk toezicht in acht moeten worden 
genomen en de uitgangspunten die kunnen worden gehanteerd, behandeld. 

2.2 GEDECENTRALISEERDE EENHEIDSSTAAT

Nederland is sinds 1848 een gedecentraliseerde eenheidsstaat.1 Dölle en Elzinga 
onderscheiden vier kenmerken van de eenheidstaat, te weten het principe dat ho-
gere regelgeving lagere doorbreekt, het open huishoudingsbegrip bij lagere over-
heden, het beginsel van medebewind en de mogelijkheid van interbestuurlijk toe-
zicht.2 Hoewel de Grondwet geen omschrijving kent van de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat en er diverse theorieën over het begrip bestaan, lijkt er wel consen-
sus over te zijn dat het belangrijkste kenmerk van de Nederlandse gedecentrali-
seerde eenheidstaat is dat deze bestaat uit drie bestuurslagen (Rijk, provincie en 
gemeente) waartussen geen hiërarchie, maar een in beginsel gelijkwaardige posi-
tie bestaat.3 Zijlstra spreekt wel van hiërarchie en wijst er in dit verband op dat dit 
tot uitdrukking komt in de hiërarchie van wettelijke voorschriften en het toezicht 
van het Rijk op provincies en gemeenten en van provincies op gemeenten.4 Met 

1 C.J.A.M. Kortmann, Constitutioneel recht, 2012, zevende druk, Kluwer, Deventer, 
p. 515-516.

2 A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, 
2004, Kluwer, Deventer, p. 30-31.

3 Th. A.J. Toonen, Denken over Binnenlands Bestuur, 1987, Capelle aan den IJssel, 
p. 6 en 19.

4 S.E. Zijlstra, Bestuurlijk organisatierecht, 2009, Kluwer, Deventer, p. 64.
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Oosting en Kortmann ben ik echter van mening dat juist uit de wettelijk vastge-
legde toezichtsbevoegdheden moet worden afgeleid dat er geen directe bevelslijn 
van boven naar beneden loopt en dat interbestuurlijk toezicht ruimte geeft voor 
decentralisatie.5 Of anders gezegd, interbestuurlijk toezicht biedt juist de moge-
lijkheid om te decentraliseren.6 Zou er een directe bevelslijn bestaan dan zouden 
de geclausuleerde interbestuurlijke toezichtsbevoegdheden overbodig zijn. Door 
middel van interbestuurlijk toezicht kunnen hogere bestuursorganen toezicht hou-
den op de naleving van hogere regelgeving door de lagere bestuursorganen en 
zodoende de mate van differentiatie die decentralisatie met zich brengt regule-
ren. Ook de wetgever gaat blijkens de parlementaire geschiedenis bij onder meer 
de Wet revitalisering generiek toezicht en de Omgevingswet consequent uit van 
een gedecentraliseerde eenheidsstaat die bestaat uit drie bestuurslagen waartussen 
geen hiërarchie, maar een gelijkwaardige positie bestaat.7 Provincies en gemeen-
ten zijn zelfstandige territoriale bestuurslagen met een eigen rechtstreeks geko-
zen volksvertegenwoordiging en zij beschikken in meer of mindere mate, binnen 
de grenzen van de wet, over vrijheid van handelen met betrekking tot hun eigen 
huishouding. In een gedecentraliseerde eenheidsstaat zijn de bestuurslagen neven-
geschikt en in zoverre is het dan ook onjuist om te spreken van lagere en hogere 
bestuurslagen en organen.8 In de Grondwet, de Gemeentewet en de Provinciewet 
is deze nevenschikking vastgelegd. Gemeenten en provincies zijn in beginsel geen 
uitvoerende filialen van de rijksoverheid. De ratio achter de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat is het streven naar een evenwichtige machtsverdeling tussen de ver-
schillende bestuurslagen van de overheid. In de gedecentraliseerde eenheidsstaat 
zijn er, anders dan waarvan in de klassieke driekringenleer werd uitgegaan, echter 
niet drie geheel los van elkaar bestaande bestuurslagen, maar drie bestuurslagen 
die op veel terreinen wederzijds afhankelijk van elkaar zijn en gedeelde verant-
woordelijkheden en belangen hebben. Thorbecke noemde dit elkaar wederkerig 
beperkende organen, waarbij de onderlinge beperking tot doel had misbruik van 
macht te voorkomen.9 In deze verhouding, die enerzijds geen hiërarchische on-
dergeschiktheid kent en anderzijds wordt gekenmerkt door gedeelde belangen en 

5 C.J.A.M. Kortmann, Constitutioneel recht, 2012, zevende druk, Kluwer, Deventer, 
p. 67 en M. Oosting, Specifiek of generiek, over interbestuurlijk toezicht in de 
gedecentraliseerde eenheidsstaat: een spanningsvolle relatie, in: Interbestuurlijk 
toezicht, publikaties van de staatsrechtkring, staatsrechtconferenties 16, 2011, 
WLP, Nijmegen. 

6 S.A.J. Munneke, Het wetsvoorstel revitalisering generiek toezicht, TvCR oktober 
2011.

7 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 2 en Kamerstukken II 2013-2014, 
33962, nr. 3, p. 42 en verder.

8 Zie in dit verband ook C.J.A.M. Kortmann, Autonomie. Droom en werkelijkheid, 
Gst. 2007, nr. 35. Omwille van de leesbaarheid zal ik deze termen desalniettemin 
wel gebruiken. 

9 J.R. Thorbecke, Staatsinrigting en staatsbestuur, bewerkt door J.P. Duyverman, 
1968, N.V. Uitgeversmaatschappij S. Gouda Quint – D. Brouwer en zoon, het Huis 
‘De Crabbe’, p 21. Zie ook Th. A.J. Toonen, Denken over Binnenlands Bestuur, 
1987, Capelle aan den IJssel, p. 57.
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verantwoordelijkheden en wederzijdse afhankelijkheid, is van belang om steeds te 
onderscheiden wat voor soort bevoegdheid aan de orde is en welke vorm en mate 
van interbestuurlijk toezicht is toegestaan.

2.3 AUTONOMIE EN MEDEBEWIND

De mate van vrijheid die een bestuursorgaan heeft is afhankelijk van de soort be-
voegdheid die is toegekend en daarmee hangt samen welke vorm van interbestuur-
lijk toezicht is toegestaan. Daarbij wordt op grond van artikel 124 van de Grond-
wet een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de bevoegdheden met betrekking 
tot eigen huishouding en anderzijds regeling en bestuur die kunnen worden gevor-
derd bij of krachtens de wet. Dit onderscheid is nader uitgewerkt in de artikelen 
108 van de Gemeentewet en 105 van de Provinciewet. In artikel 124, eerste lid, 
van de Grondwet staat dat de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huis-
houding van provincies en gemeenten aan hun besturen wordt overgelaten. Dit 
betekent volgens de memorie van toelichting bij de verandering van de Grondwet 
van bepalingen inzake provincies en gemeenten dat zij vrij zijn de behartiging van 
elk openbaar belang ter hand te nemen, zolang de behartiging niet door hogere re-
gelingen aan hun bemoeienis is onttrokken.10 In de memorie van toelichting bij de 
Gemeentewet is in dit verband opgemerkt dat de plaatsing van artikel 124, eerste 
lid, van de Gemeentewet boven het tweede lid, dat medebewind regelt, benadrukt 
dat op de wetgever de bewijslast rust als wordt gekozen voor medebewind, nu dit 
de uitzondering is op de in beginsel autonome positie van de gemeente.11 

Dölle en Elzinga wijzen er terecht op dat autonomie volledige beleidsvrijheid 
suggereert, maar dat dit misleidend is. Volledige beleidsvrijheid bestaat in een 
eenheidsstaat niet en dus ook niet bij autonome taken. Ook bij de uitoefening van 
die taken mag niet in strijd worden gehandeld met hogere regelgeving en moet 
met belangen van hogere bestuursorganen rekening worden gehouden. Wel ligt bij 
autonome taakuitoefening het initiatief tot regeling bij het lagere bestuursorgaan 
zelf en daarbij bestaat in beginsel veel beleidsvrijheid. Bij medebewind wordt de 
lagere bestuurslaag tot handelen gedwongen, al dan met niet met enige beleids- en 
beoordelingsvrijheid.12 Bij medebewind kan in dit kader een onderscheid worden 
gemaakt in vrij medebewind en mechanisch medebewind. Bij vrij medebewind 
wordt aan het lagere bestuursorgaan in het kader van het uitvoeren van de gevor-
derde taak beleids-en/of beoordelingsvrijheid gelaten en bestaat er meer ruimte 
voor differentiatie. Zo is de vaststelling van een bestemmingsplan gevorderd bij 
wet, maar komt de raad in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel be-
oordelingsvrijheid toe. Bij mechanisch medebewind is er vrijwel geen beleids- 
of beoordelingsvrijheid voor het lagere bestuursorgaan bij het uitvoeren van de 

10 Kamerstukken II 1976-1977, 13990, nr. 3, p. 5. 
11 Kamerstukken II 1985-1986, 19403, nr. 3, p. 9.
12 A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, 

2004, Kluwer, Deventer, p. 37 en 156-158.
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gevorderde taak en is er weinig tot geen ruimte voor differentiatie.13 Kortom, bij 
autonome bevoegdheden is de vrijheid van lagere bestuursorganen het grootst en 
bij mechanisch medebewind is die vrijheid vrijwel afwezig. 

In het Handvest inzake lokale autonomie van de Raad van Europa (hierna: het 
Handvest) is het begrip autonomie terug te vinden in de artikelen 3 en 4.14 In-
gevolge artikel 3, eerste lid, van het Handvest houdt lokale autonomie het recht 
en het vermogen van lokale autoriteiten in om, binnen de grenzen van de wet, 
een belangrijk deel van de openbare aangelegenheden krachtens hun eigen ver-
antwoordelijkheid en in het belang van de plaatselijke bevolking te regelen en te 
beheren. Uit artikel 4, tweede lid, van het Handvest volgt dat lokale autoriteiten, 
binnen de grenzen van de wet, volledige vrijheid van handelen bezitten ten einde 
hun bevoegdheden uit te oefenen met betrekking tot elke zaak die niet aan hun 
bevoegdheid is onttrokken of aan enige andere autoriteit is toegewezen. Ingevolge 
het vierde lid moeten de bevoegdheden die aan lokale autoriteiten zijn toegekend 
in de regel volledig en uitsluitend zijn en mogen deze niet worden aangetast of 
beperkt door een andere, centrale of regionale, autoriteit, behalve voor zover bij 
of krachtens de wet is bepaald. In de toelichtende nota bij het Handvest wordt in 
dit verband aangegeven dat het beschermen en versterken van de lokale autono-
mie door middel van dit Handvest wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan 
de principes van democratie en decentralisatie en dat deze doelstellingen door de 
Nederlandse regering worden onderschreven.15

In een gedecentraliseerde eenheidsstaat kan niet alleen sprake zijn van autonome 
bevoegdheden, omdat in dat geval het evenwicht tussen decentralisatie en eenheid 
verloren kan gaan. Ter bewaking van deze eenheid is dan ook voorzien in de figuur 
van medebewind. In artikel 124, tweede lid, van de Grondwet staat dat regeling en 
bestuur van besturen van provincies en gemeenten kunnen worden gevorderd bij 
of krachtens de wet. Medebewind is nader uitgewerkt in artikel 108, tweede lid, 
van de Gemeentewet en artikel 105, tweede lid, van de Provinciewet. In artikel 
108, tweede lid, van de Gemeentewet is onder meer vastgelegd dat het geven van 
aanwijzingen slechts is toegestaan, indien deze bevoegdheid bij wet of krachtens 
de wet bij provinciale verordening is toegekend. In artikel 4, vijfde lid, van het 
Handvest is verder vastgelegd dat waar bevoegdheden door een centrale of regio-
nale autoriteit aan hen worden gedelegeerd de lokale autoriteiten zoveel mogelijk 
vrijheid van handelen dient te worden toegestaan bij het aanpassen van hun beleid 
aan de plaatselijke omstandigheden.

13 S.E. Zijlstra, S.A.J. Munneke en A.E. Schilder, Juridische verkenning Revitaliseren 
Interbestuurlijk Toezicht, 2009, bijlage bij Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 
3.

14 Zie C.B.M. van Haaren-Dresens, Het Handvest lokale autonomie en gemeenten: 
maakt onbekend onbemind?, Gst. 2005, nr. 9. Nederland heeft dit Handvest, met een 
aantal voorbehouden, geratificeerd en het Handvest is, gelet op de Goedkeuringswet 
Europees Handvest inzake lokale autonomie, sinds 1991 van kracht is.

15 Kamerstukken II 1987-1988, 20586, nr. 7 en 1. 
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Bij medebewindsbevoegdheden hebben hogere bestuursorganen, in vergelijking 
met autonome bevoegdheden, meer invloed op de lagere bestuursorganen. Ken-
merkend voor medebewind is dat het hogere bestuursorgaan medewerking van het 
lagere bestuursorgaan kan vorderen en dat de beleids- en beoordelingsvrijheid van 
dat lagere bestuursorgaan bij het uitoefenen van de medebewindsbevoegdheden 
kan worden beperkt indien daarvoor een wettelijke grondslag is.16 De mate waarin 
de vrijheid van het lagere orgaan wordt beperkt is afhankelijk van de concrete be-
voegdheid en de wettelijke criteria die voor het interbestuurlijke toezicht gelden. 
Zo kan het vrijheidsbeperkende effect van een aanwijzingsbevoegdheid groter zijn 
als hierin open normen worden gehanteerd zoals ‘een goede ruimtelijke ordening’. 
In dat opzicht geldt dat hoe ruimer de toezichtsbevoegdheden van provincie en 
Rijk in het kader van medebewind zijn geformuleerd, hoe minder vrijheid voor 
de gemeente resteert voor het uitoefenen van zijn bevoegdheid in medebewind.17

Een goede ruimtelijke ordening is een gedeeld belang en een gedeelde verant-
woordelijkheid van gemeenten, provincies en het Rijk en zij kunnen hiertoe al-
leen gezamenlijk komen.18 De ruimtelijke ordening kent dan ook bevoegdheden 
in medebewind. Dat bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan een 
bevoegdheid in medebewind is, volgt uit artikel 3.1 van de Wro, dat vordert dat 
een gemeenteraad in het kader van een goede ruimtelijke ordening voor het ge-
hele grondgebied van de gemeente één of meer bestemmingsplannen vaststelt. 
Gevorderd bij wet dus. De raad heeft in zoverre geen keuze. Koning betoogt ech-
ter dat de vaststelling van een bestemmingsplan een voorbeeld is van autonome 
taakuitoefening en dat van medebewind pas sprake is als er van hogerhand ge-
vorderd wordt om een plan met een bepaalde inhoud vast te stellen, omdat in 
dat geval het gemeentebelang niet meer voorop staat.19 De vaststelling van een 
bestemmingsplan is echter geen autonome taakuitoefening, maar een vorm van 
vrij medebewind. De raad heeft bij de bij wet gevorderde taak tot vaststelling van 
een bestemmingsplan in het kader van een goede ruimtelijke ordening beoorde-
lingsvrijheid, maar die kan worden beperkt door de aan de provincie en het Rijk in 

16 Hennekens maakt hierbij nog het onderscheid tussen imperatief medebewind en 
facultatief medebewind, waarbij onder imperatief medebewind wordt verstaan 
dat het decentrale orgaan tot uitvoering van een wet wordt verplicht en onder 
facultatief medebewind wordt verstaan dat het decentrale orgaan de mogelijkheid 
krijgt geboden tot uitvoering van een wettelijke plicht. Zie H.Ph.J.A.M. 
Hennekens, Revitalisering van het generiek toezicht, in: C.B.M. van Haaren-
Dresens, H. Spoormans en J. Teunissen, Interbestuurlijk toezicht, publikaties van 
de staatsrechtkring, staatsrechtconferenties 16, 2011, WLP, Nijmegen, p. 69. 

17 Zie P.D.A. Claessen, Beleidsvrijheid in medebewind, 1989, VUGA Uitgeverij 
B.V., ’s-Gravenhage, p. 129 en verder en het Beleidskader indeplaatsstelling bij 
taakverwaarlozing, bijlage 5 bij het Handboek Wet revitalisering generiek toezicht.

18 Zie hiervoor onder meer Kamerstukken II 1955-1956, 4233, nr. 3, p. 10 en R.J.N. 
Schlössels en S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtstaat, 2010, Kluwer, 
Deventer, p. 588.

19 H. Koning, Gemeentelijke autonomie naar Nederlands en Europees recht, Gst. 
2000, nr. 7118 en 7119, 2. 
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de Wro toegekende bevoegdheden, zoals de vaststelling van algemene regels, die 
de raad in acht moet nemen.

2.3.1 Beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid

In het kader van de beslissingsruimte die een bestuursorgaan toekomt op grond 
van een toegekende bevoegdheid verdient het onderscheid tussen beleidsvrijheid 
en beoordelingsvrijheid of -ruimte enige aandacht.20 Beleidsvrijheid is de vrijheid 
van een bestuursorgaan om van een bevoegdheid gebruik te maken of niet en 
impliceert een belangenafweging. Beoordelingsvrijheid betreft de ruimte die een 
bestuursorgaan heeft ter invulling van subjectieve vage begrippen, zoals bijvoor-
beeld naar het oordeel van of een goede ruimtelijke ordening, en houdt in dat de 
bestuurlijke kwalificatie van de feiten door de rechter terughoudend wordt beoor-
deeld.21 Dit betekent dat de raad geen beleidsvrijheid heeft bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan ingevolge artikel 3.1 van de Wro, nu dat verplicht is, maar 
wel beoordelingsvrijheid bij de invulling van deze verplichting.22 Bij de bevoegd-
heid tot het geven van een reactieve aanwijzing bestaat wel beleidsvrijheid. Het 
college van gedeputeerde staten kan immers, na afweging van de betrokken belan-
gen, als aan de vereisten voor het geven van een reactieve aanwijzing is voldaan, 
toch besluiten om geen reactieve aanwijzing te geven. Het is geen plicht. Daar-
naast bestaat er bij het geven van een reactieve aanwijzing ook beoordelingsvrij-
heid. Het college zal immers een invulling moeten geven aan de subjectieve vage 
wettelijke begrippen dat provinciale belangen de reactieve aanwijzing met het oog 
op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk moeten maken. Met Korsse ben 
ik van mening dat het onderscheid tussen beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid 
echter niet altijd scherp te maken is.23 Zo vallen de vragen of het college in re-
delijkheid een reactieve aanwijzing heeft kunnen geven (beleidsvrijheid) of een 
redelijke invulling heeft gegeven aan de open norm van de noodzakelijkheid (be-

20 Zie hierover uitgebreid R.J.N. Schlössels, Het specialiteitsbeginsel, over structuur 
van bestuursbevoegdheden, wetmatigheid van bestuur en beleidsvrijheid, 1998, 
Sdu Uitgevers, Den Haag, p. 165-187.

21 Bij objectieve vage begrippen, zoals bijvoorbeeld belanghebbende of bouwwerk, 
bestaat overigens geen beoordelingsvrijheid voor het bestuursorgaan. Zie in dit 
verband uitgebreid R.J.N. Schlössels en S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale 
rechtsstaat, 2010, Kluwer, Deventer, p. 154-171. De termen objectieve en subjec-
tieve vage begrippen heb ik hieraan ontleend.

22 Zie ook de annotatie van L.J.A. Damen bij ABRS 25 april 2012, 201011443/1/
R3, ECLI:NL:RVS:2012:BW3938, AB 2012/289. Zie echter ook L.J.A. Damen, 
En de bestuursrechter maar marginaal toetsen, in: A.G. Bregman, H.E. Bröring en 
K.J. de Graaf (red.), Onbegrensde rechtsbeoefening, 2014, Stichting Instituut voor 
Bouwrecht, Den Haag, waarin hij aangeeft dat de Afdeling in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening terecht de term beleidsvrijheid gebruikt omdat dit een 
belangenafweging inhoudt.

23 D. Korsse, Ruimtelijke ordening op niveau, Een juridisch onderzoek naar 
provinciale en nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 4 van de Wro, 
2014, Stichting Instituut voor Bouwrecht, Den Haag., p. 14-15.
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oordelingsvrijheid) samen en beantwoordt de rechter beide vragen met terughou-
dendheid. Desalniettemin zal ik het onderscheid wel hanteren, nu dit van belang is 
in het kader van de bevoegdheden tot vaststelling van algemene regels, het geven 
van een reactieve aanwijzing en de vaststelling van een bestemmingsplan. Door 
het stellen van algemene regels die door de raad in acht moeten worden genomen 
bij de vaststelling van een bestemmingsplan kan de beoordelingsvrijheid van de 
raad in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden beperkt en kan het 
vrije medebewind kenmerken gaan vertonen van mechanisch medebewind. De 
interbestuurlijke conflicten die zich in dit verband voordoen houden vaak verband 
met de beperkingen in de beoordelingsvrijheid van de gemeentebesturen door de 
provinciebesturen. 

2.4 GRONDWETTELIJKE BASIS VOOR INTERBESTUURLIJK 
TOEZICHT

Om een bepaalde mate van eenheid in de gedecentraliseerde eenheidsstaat te ver-
zekeren is in artikel 132 van de Grondwet zowel bij autonome bevoegdheden als 
bij bevoegdheden in medebewind voorzien in een basis voor interbestuurlijk toe-
zicht.24 Het begrip toezicht in de Grondwet ziet op negatief toezicht. Artikel 132 
van de Grondwet noemt negatief preventieve en repressieve toezichtinstrumenten 
en geen instrumenten van positief toezicht in het kader van medebewind. Die in-
strumenten vinden hun grondslag in artikel 124, tweede lid, van de Grondwet 
en zijn nader uitgewerkt in de artikelen 105 van de Provinciewet en 108 van de 
Gemeentewet.25 In het derde lid van artikel 132 van de Grondwet staat dat beslui-
ten van gemeente- en provinciebesturen slechts aan voorafgaand toezicht worden 
onderworpen in bij of krachtens de wet te bepalen gevallen.26 Deze bepaling heeft 
betrekking op negatief preventief toezicht. De ratio hierachter is dat voorafgaand 
interbestuurlijk toezicht een structurele inbreuk is op de niet-hiërarchisch onder-
geschikte relatie tussen de bestuurslagen en een uitzondering op de hoofdregel 
betreft, die een wettelijke grondslag moet hebben.27 In het vierde lid van artikel 
132 van de Grondwet is het negatief repressieve instrument van de spontane ver-

24 Zie ook M.A.D.W. de Jong, Toezicht, p. 172, in: P.P.T. Bovend’Eert en anderen, 
Constitutionele normen en decentralisatie, een evaluatie van hoofdstuk 7 van de 
Grondwet, 2011, Kluwer, Deventer. 

25 A.K. Koekkoek, De Grondwet, een systematisch en artikelsgewijs commentaar, 
2000, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, p. 590.

26 Zie ook artikel 8, eerste lid, van het Europees Handvest inzake lokale autonomie, 
dat Nederland heeft geïmplementeerd door middel van de Goedkeuringswet 
Europees Handvest inzake lokale autonomie. Nederland heeft hierbij wel een 
aantal voorbehouden gemaakt. Echter niet ten aanzien van artikel 8, eerste lid, van 
het Handvest waarin staat dat elk administratief toezicht op de lokale autoriteiten 
slechts mag worden uitgeoefend overeenkomstig de procedures en in de gevallen, 
waarin door de grondwet of de wet is voorzien. 

27 A.W. Heringa en T. Zwart, De Nederlandse Grondwet, 1991, W.E.J. Tjeenk Willink, 
Zwolle, p. 261. 



18

HOOFDSTUK 2

nietiging neergelegd. Een spontane vernietiging van besluiten van gemeente- en 
provinciebesturen is alleen mogelijk bij koninklijk besluit wegens strijd met het 
recht of het algemeen belang. Het vijfde lid van artikel 132 van de Grondwet 
vormt de basis voor een regeling bij taakverwaarlozing. Hierbij wordt een onder-
scheid gemaakt tussen autonomie en medebewind.28 De eerste volzin van artikel 
132, vijfde lid, van de Grondwet, waarin staat dat de wet de voorzieningen regelt 
bij in gebreke blijven ten aanzien van de regeling en bestuur die worden gevorderd 
krachtens artikel 124, tweede lid, ziet op taakverwaarlozing bij medebewind. Op 
grond van de tweede volzin kan bij grove taakverwaarlozing van autonome taken 
bij wet een afzonderlijke voorziening worden getroffen. Dit houdt in dat een in-
terventie bij verwaarlozing van autonome taken in het concrete geval bij wet in 
formele zin moet worden geregeld.29

Tot slot is artikel 136 van de Grondwet in het kader van interbestuurlijk toezicht 
van belang. Hierin staat dat de geschillen tussen openbare lichamen bij koninklijk 
besluit worden beslist, tenzij deze horen tot de kennisneming van de rechterlijke 
macht of hun beslissing bij de wet aan anderen is opgedragen. Deze bepaling doet 
vermoeden dat de beslechting van interbestuurlijke geschillen voornamelijk aan 
de Kroon is toevertrouwd. Door het arrest van 23 oktober 1985 van het EHRM 
(Benthem –Staat) en vervolgens de invoering van de Tijdelijke wet Kroongeschil-
len en de Awb is aan de beslechting van interbestuurlijke geschillen door de Kroon 
geleidelijk een einde gekomen en worden deze thans door de rechter beslecht.30 
Daarover in hoofdstuk 8 meer.

2.5 MOTIEVEN VOOR INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

Interbestuurlijk toezicht kan verschillende motieven hebben.31 Zo worden in de 
memorie van toelichting op de Gemeentewet coördinatie, beleidsbewaking, kwa-
liteitsbewaking, financiële motieven en rechts- en belangenbescherming van de 
burger als motieven voor interbestuurlijk toezicht genoemd.32 Het centrale hoofd-
motief van elk interbestuurlijk toezichtinstrument is echter steeds dat dit tot doel 
heeft om een bepaalde mate van eenheid binnen de gedecentraliseerde eenheids-
staat, waarbij de bestuurslagen niet hiërarchisch aan elkaar ondergeschikt zijn, te 
waarborgen. Interbestuurlijk toezicht is nodig ter bewaking van eenheid en is een 
onmisbare voorwaarde voor decentralisatie, omdat het de grenzen afbakent van 

28 S.E. Zijlstra, Bestuurlijk organisatierecht, 2009, Kluwer, Deventer, p. 283. 
29 Grove taakverwaarlozing bij autonome taken heeft zich slechts zeer zelden 

voorgedaan, zie in dit verband onder meer J.L.W. Broeksteeg, Een bestuurlijke 
artikel 12-regeling, Gst 2009, nr. 27.

30 EHRM 23 oktober 1985, zaaknr 1/1984/73/111, ECLI:NL:XX:1985:AC9055, AB 
1986/1, m. nt. E.M.H. Hirsch Ballin. 

31 A.H.M. Dölle en en D.J. Elzinga, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, 
2004, Kluwer, Deventer, p. 689-692.

32 Kamerstukken II 1985-1986, 19403, nr. 3, p. 15.
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de bevoegdheidsuitoefening door decentrale organen.33 Interbestuurlijk toezicht 
wordt door de wetgever dan ook terecht beschouwd als het mechanisme dat decen-
tralisatie en de eenheidsstaat in evenwicht moet brengen en houden.34 Deze een-
heid moet, afhankelijk van de aard van de bevoegdheid, in meer of mindere mate 
moet worden verzekerd. Bij autonome bevoegdheden minder en bij medebewinds-
bevoegdheden meer, zoals al blijkt uit de artikelen 124 en 132, vijfde lid, van de 
Grondwet. Deze eenheid via interbestuurlijk toezicht zorgt voor rechtszekerheid 
en rechtsgelijkheid en draagt bij aan een efficiënt en gelegitimeerd overheidshan-
delen. Interbestuurlijk toezicht biedt immers een wettelijke basis om onder voor-
waarden in te grijpen in het handelen van een lager bestuursorgaan. Het centrale 
motief van eenheid bij interbestuurlijk toezicht kan worden onderscheiden in twee 
deelmotieven. 

Het eerste deelmotief is het voorkomen dat door het lagere bestuursorgaan wordt 
gehandeld in strijd met het recht. Hierbij staat de correcte toepassing en handha-
ving van het objectieve recht en soms ook de rechtsbescherming van derden cen-
traal.35 Dit deelmotief raakt de kern van de rechtsstaat, omdat hierbij het interbe-
stuurlijk toezicht een middel is ter bewaking van de objectieve rechtmatigheid van 
het overheidshandelen met als achtergrond dat elk overheidshandelen is gebonden 
aan het recht. Interbestuurlijk toezicht fungeert in dit opzicht als een intern con-
trolemechanisme binnen de uitvoerende macht en verschilt in dit opzicht van de 
externe controle op de rechtmatigheid van het overheidshandelen door de rechter 
bij de beslechting van interbestuurlijke geschillen. 

Het tweede deelmotief is dat voorkomen moet worden dat lagere bestuursorganen 
in strijd handelen met een hogere algemene belangen. Interbestuurlijk toezicht is 
in dat geval een essentieel onderdeel van het stelsel van checks and balances ter 
bescherming van de gedecentraliseerde eenheidsstaat.36 Bij dit deelmotief staat de 
belangenbehartiging door de hogere bestuursorganen in het kader van coördinatie 
en beleidsbewaking voorop. 

Bij ieder interbestuurlijk toezichtinstrument spelen deze deelmotieven in meer of 
mindere mate een rol en zijn deze terug te vinden in het toetsingskader. Zijlstra 
wijst er op dat het eerste deelmotief tot het laatste kwart van de 20ste eeuw een es-
sentiële rol speelde bij het interbestuurlijk toezicht, maar dat er sinds de jaren ‘70 
van de vorige eeuw een kentering gaande is waarbij de controle op de objectieve 
rechtmatigheid een steeds minder grote rol is gaan spelen in het interbestuurlijk 

33 S.A.J. Munneke, Het gerevitaliseerde vernietigingsrecht: hinken op twee 
gedachten, het nieuwe beleidskader schorsing en vernietiging kritisch bekeken, in: 
I. van Haaren-Dresens, H. Spoormans en J. Teunissen, Interbestuurlijk toezicht, 
publikaties van de staatsrechtkring, staatsrechtconferenties 16, 2011, WLP, 
Nijmegen.

34 Kamerstukken II 2005-2006, 30300 VII, nr. 65, p. 4. 
35 S.E. Zijlstra, Bestuurlijk organisatierecht, 2009, Kluwer, Deventer, p. 11. 
36 Zie onder meer Kamerstukken II 2009-2010, 32 398, nr. 3, p. 2. 
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toezicht en de nadruk meer is komen te liggen op het tweede deelmotief.37 Het af-
schaffen van het goedkeuringsvereiste uit de WRO en de invoering van de reactie-
ve aanwijzing in de Wro past in deze ontwikkeling, nu strijd met het recht wel een 
grond was voor onthouding van goedkeuring aan een vastgesteld plan(deel) maar 
niet voor het geven van een reactieve aanwijzing. Zijlstra heeft er op gewezen 
dat als de objectieve rechtmatigheid geen onderdeel meer is van interbestuurlijk 
toezicht en in de rechterlijke fase het bestuursprocesrecht ook steeds meer nadruk 
wordt gelegd op de bescherming van de subjectieve rechten van degene die in 
beroep is gegaan er een risico bestaat dat de controle op objectieve rechtmatigheid 
van het overheidshandelen onder het minimumniveau dreigt te komen. 

In het rapport van de commissie Oosting worden, onder verwijzing naar de Be-
stuurlijke werkgroep Alders, drie legitieme motieven voor interbestuurlijk toe-
zicht onderscheiden, namelijk het bewaken van het hogere belang, het voorkomen 
van afwentelgedrag op andere overheden en het voorkomen van patstellingen en 
interbestuurlijke conflicten. Deze drie motieven benadrukken met name de ver-
houdingen tussen de bestuursorganen onderling. Het motief dat interbestuurlijk 
toezicht ook een essentiële rol kan spelen in het bewaken van de rechtmatigheid 
van het overheidshandelen jegens derden is hier niet in terug te vinden. 

De verschillende motieven voor interbestuurlijk toezicht bepalen op welke wijze 
en in welke mate wordt voorzien in interbestuurlijke toezichtinstrumenten en aan 
welke voorwaarden de inzet ervan wordt verbonden. Indien het belangrijkste mo-
tief voor interbestuurlijk toezicht is dat besluiten van een lager bestuursorgaan 
niet in strijd mogen zijn met het recht en het hogere bestuursorgaan hierin een toe-
zichthoudende rol wordt toegekend ligt bijvoorbeeld een discretionaire bevoegd-
heid met beleidsvrijheid minder voor de hand. Indien het belangrijkste motief is 
dat het hogere bestuursorgaan de aan hem toevertrouwde belangen moet kunnen 
behartigen, dan ligt een dergelijke bevoegdheid juist wel voor de hand. Zoals reeds 
opgemerkt is bij interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening het motief 
verschoven naar de belangenbehartiging door de hogere bestuursorganen en is het 
motief van de beoordeling van de objectieve rechtmatigheid losgelaten.

Bij interbestuurlijk toezicht wordt het inherente spanningsveld tussen decentrali-
satie en de eenheidstaat vaak duidelijk zichtbaar. Dit spanningsveld is een reden 
waarom interbestuurlijk toezicht veelvuldig onderwerp van discussie is en zal zijn. 
Interbestuurlijk toezicht wordt door decentrale bestuursorganen vaak ervaren als 
een ontoelaatbare inbreuk op hun beleids- en beoordelingsvrijheid.38 En door de 

37 S.E. Zijlstra, Rechtsbescherming en de kwaliteit van het overheidsbestuur, in: 
F.J. van Ommeren en S.E. Zijlstra, De rechtsstaat als toetsingskader, 2003, Boom 
juridische uitgevers, Den Haag, p. 269-278. 

38 Zie P.D.A. Claessen, Beleidsvrijheid in het medebewind, 1989, VUGA 
Uitgeverij B.V., ’s-Gravenhage, p. 3. en M. Oosting, Specifiek of generiek? Over 
interbestuurlijk toezicht in de gedecentraliseerde eenheidsstaat: een spanningsvolle 
relatie, in: I. van Haaren-Dresens, H. Spoormans en J. Teunissen, Interbestuurlijk 



21

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

hogere bestuursorganen juist als noodzakelijk om een zekere mate van eenheid te 
bewaren. Oosting wijst er in dit kader op dat er een onvermijdelijke spanning be-
staat tussen de permanente druk om wat vanuit het oogpunt van eenheid wenselijk 
wordt geacht geëffectueerd te zien door binding van de decentrale overheden aan 
centraal gestelde regels en de druk van decentrale overheden om in vrijheid de 
aan hen toevertrouwde taken te kunnen behartigen. Hij merkt daarbij op dat deze 
spanning niet op voorhand disfunctioneel is. De Jong wijst erop dat een heldere re-
geling van bestuurlijk toezicht van het grootste belang is om decentrale overheden 
te beschermen en een goede balans te vinden tussen eenheidsstaat en decentralisa-
tie.39 Het is niet meer dan logisch dat bij het continu zoeken naar de juiste balans 
spanningen kunnen ontstaan.

2.6 DEFINITIES EN VORMEN VAN INTERBESTUURLIJK 
TOEZICHT

De Grondwet en de organieke wetten bevatten, zoals eerder opgemerkt, geen de-
finitie van interbestuurlijk toezicht. In de literatuur zijn wel diverse definities van 
interbestuurlijk toezicht te vinden. Zo hanteren de Bestuurlijke Werkgroep Alders 
en de Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen (hierna: 
commissie Oosting) in hun rapporten over interbestuurlijk toezicht de volgende 
ruime definitie van interbestuurlijk toezicht:

“Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een 
handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van 
een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. (…) In-
terbestuurlijk toezicht is het geheel van processen dat plaatsvindt in het kader van de 
rechtsbetrekkingen tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten die gaan over de 
beoordeling van de taakbehartiging van de lagere door hogere overheden.”40 

Zijlstra beschrijft interbestuurlijk toezicht als volgt:

“Onder interbestuurlijk toezicht verstaan wij het zorg dragen door bestuursorganen dat 
handelingen van andere bestuursorganen in overeenstemming zijn met het recht (de 

toezicht, publikaties van de staatsrechtkring, staatsrechtconferenties 16, 2011, 
WLP, Nijmegen. 

39 M.A.D.W. de Jong, Toezicht, in: P.P.T. Bovend’Eert en anderen, Constitutionele 
normen en decentralisatie, een evaluatie van hoofdstuk 7 van de Grondwet, 2011, 
Kluwer, Deventer.

40 Bestuurlijke werkgroep Alders, “Interbestuurlijk toezicht herijkt, toe aan nieuw zicht 
op overheden”, Kamerstukken II 2005-2006, 30300 VII, nr. 50, p. 17 en Commissie 
Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen (Commissie Oosting), 
“Van Specifiek naar generiek, doorlichting en beoordeling van interbestuurlijke 
toezichtarrangementen”, 2007, p. 16. 
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wet, de daarop gebaseerde voorschriften en het ongeschreven recht), alsmede, onder 
omstandigheden, het algemeen belang.”41

De hierboven geciteerde definities van interbestuurlijk toezicht zien op het hele 
proces van toezicht vanaf het verzamelen van informatie tot aan de interventie 
en omvatten meer dan het beperkte toezicht uit de Grondwet.42 Ook het positieve 
toezicht dat ook wel wordt geduid als sturing in het kader van medebewind valt 
onder bovenstaande definities. 
De Vries wijst er terecht op dat ook de reactieve aanwijzing tot het interbestuur-
lijk toezicht behoort en niet als een vorm van beleidsdoorwerking kan worden 
beschouwd, zoals wel is bepleit.43 Het onderscheid tussen een vorm van beleids-
doorwerking en vormen van interbestuurlijk toezicht wordt door de wetgever wel 
gemaakt om het verschil aan te geven tussen instrumenten waarmee in het kader 
van medebewind de inhoud van besluiten van hogerhand kan worden beïnvloed 
zonder dat daarmee interventie aan de orde is. Bij dit onderscheid is bijvoorbeeld 
de bevoegdheid tot vaststelling van algemene regels een vorm van beïnvloeding 
in het kader van medebewind, maar geen toezicht. Dit onderscheid komt feitelijk 
overeen met het gebruikelijke onderscheid tussen positief en negatief interbestuur-
lijk toezicht, maar daarbij wordt positief toezicht geen toezicht genoemd, maar 
beleidsdoorwerking. 

2.6.1 Positief en negatief interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht kan worden onderscheiden in positief toezicht en negatief 
toezicht. Positief toezicht zijn instrumenten van het hogere bestuursorgaan om de 
inhoud van een nog te nemen besluit van een lager bestuursorgaan te beïnvloe-
den. Hiervoor is alleen plaats in het kader van medebewind. De grondslag voor 
dergelijke vormen van medebewind is te vinden in artikel 124, tweede lid, van de 
Grondwet, en nader uitgewerkt in artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet en 
artikel 105, tweede lid, van de Provinciewet.44 Positief toezicht is volgens Zijlstra 
een soort containerbegrip waaronder uiteenlopende figuren van sturing kunnen 
worden gerekend.45 Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht diverse vormen van 

41 S.E. Zijlstra, Bestuurlijk organisatierecht, 2009, Kluwer, Deventer, p. 135. 
42 Zie ook M.A.D.W. de Jong, Toezicht, p. 174-175, In: In: P.P.T. Bovend’Eert en 

anderen, Constitutionele normen en decentralisatie, een evaluatie van hoofdstuk 7 
van de Grondwet, 2011, Kluwer, Deventer.

43 H.J. de Vries, Waarom de aanwijzingsbevoegdheden uit de Wet ruimtelijke ordening 
tot het interbestuurlijk toezicht behoren, in: Interbestuurlijk toezicht, publikaties 
van de staatsrechtkring, staatsrechtconferenties 16, 2011, WLP, Nijmegen, p. 131. 

44 Zie Kamerstukken II 1993-1994, 23700, nr. 3, H.Ph.J.A.M. Hennekens, 
Interbestuurlijk toezicht, Van specifiek naar generiek, NTB 2009, 9 en E. Broere, 
De aanwijzingsbevoegdheid: een pleidooi voor normering, Gst 1997, nr. 7063, 1. 

45 Zie ook S.E. Zijlstra, Toezicht op bestuursorganen, in: De gevolgen van de Awb 
voor het staatsrecht, publikaties van de staatsrechtkring, 1997, W.E.J. Tjeenk 
Willink, Deventer.
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aanwijzingen, zoals aanwijzingen ten aanzien van de inhoud van een nog te nemen 
besluit of instrumenten waarbij een bestuursorgaan zijn eigen besluit in de plaats 
stelt van dat van een lager bestuursorgaan.46

Negatief toezicht is, anders dan positief toezicht, gebaseerd op artikel 132, derde, 
vierde en vijfde lid, van de Grondwet en is onder meer nader geregeld in titel 10.2 
van de Awb (Toezicht op bestuursorganen). Het betreft toezichtinstrumenten op 
grond waarvan het hogere bestuursorgaan de inwerkingtreding van een besluit 
van een lager bestuursorgaan kan voorkomen of de gevolgen hiervan ongedaan 
kan maken. Hieronder vallen de goedkeuring, de verklaring van geen bezwaar of 
bedenkingen en de spontane vernietiging. Bij de invoering van titel 10.2 van de 
Awb heeft de wetgever ervoor gekozen om alleen het negatieve toezicht in de Awb 
te regelen.

Een stelsel waarbij ten behoeve van een bestemmingsplan ontheffing kan wor-
den verleend van algemene regels is in beginsel geen negatief toezicht, maar een 
vorm van positief toezicht, oftewel sturing in het kader van medebewind. Het 
betreft geen verplichte voorafgaande vorm van toestemming van een ander be-
stuursorgaan voor het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 10:32 van de 
Awb. De raad kan immers ook een bestemmingsplan vaststellen overeenkomstig 
de algemene regels en de ontheffing is alleen vereist als wordt gekozen voor een 
invulling van een bestemmingsplan die in strijd is met een concreet verbod uit de 
algemene regels. In zoverre is de ontheffing van de algemene regels ten behoeve 
van een plan geen negatief toezicht. Zie in dit verband ook de uitspraken van  
6 juni 2012 (Langedijk) en 13 juni 2012 (Anna Paulowna), waarin de Afdeling 
oordeelde dat de ontheffing van algemene regels ten behoeve van een plan geen 
vorm van verplichte voorafgaande toestemming voor het nemen van een besluit 
van een ander bestuursorgaan is als bedoeld in artikel 10:32, eerste lid, van de 
Awb.47 Als gevolg van artikel 4.1a, tweede lid, en artikel 4.3a, tweede lid, van de 
Wro heeft een ontheffing ten behoeve van een omgevingsvergunning tot afwijking 
te gelden als een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, 
eerste lid, van de Wabo en zou de ontheffing in dat geval wel als negatief toezicht 
kunnen worden aangemerkt. Zie in dit verband uitgebreid paragraaf 5.4.4.

2.6.2 Negatief preventief en negatief repressief interbestuurlijk toezicht

Negatief toezicht kan worden onderverdeeld in preventief en repressief toezicht.48 
Negatief preventief interbestuurlijk toezicht is iedere vorm van toezicht die plaats-

46 Zie in dit verband ook S.E. Zijlstra, Bestuurlijk organisatierecht, 2009, Kluwer, 
Deventer, p. 153-158. 

47 ABRS 6 juni 2012, 201110671/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW7636, AB 2012/216 
en ABRS 13 juni 2012, 201108650/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW8172, AB 
2012/217, m. nt. F.A.G. Groothuijse en D. Korsse. 

48 Kamerstukken II 2009-2010, 32,389, nr. 3. p. 15-16 en S.E. Zijlstra, Bestuurlijk 
organisatierecht, 2009, Kluwer, Deventer, p. 140 en verder. 
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vindt voordat het besluit van het onder toezicht staande bestuursorgaan van kracht 
wordt. Een vereiste is dat het besluit (al dan niet in ontwerp) al wel bestaat. De 
bekendste vorm van negatief preventief toezicht is de goedkeuring, maar alle in-
strumenten die voldoen aan de elementen uit de artikelen 10:25 en 10:32 van de 
Awb zijn aan te merken als preventieve negatieve toezichtinstrumenten, ongeacht 
welke naam deze instrumenten hebben. Bij deze instrumenten is dus de vereiste 
voorafgaande toestemming van een ander bestuursorgaan voordat een besluit in-
werking kan treden kenmerkend. Ook toezichtinstrumenten als de verklaring van 
geen bezwaar en de verklaring van geen bedenkingen zijn negatieve preventieve 
interbestuurlijke toezichtinstrumenten.49 Maar ook de reactieve aanwijzing die 
niet onder de reikwijdte van de artikelen 10:25 en 10:32 en van de Awb valt en 
geen vorm van verplichte voorafgaande toestemming is, is een vorm van negatief 
preventief toezicht, nu een dergelijke aanwijzing voorkomt dat een vastgesteld 
plan(deel) of genomen besluit in werking treedt.

Negatief repressief toezicht ziet op vormen van interbestuurlijk toezicht waarbij 
het besluit reeds tot stand is gekomen en van kracht is geworden, maar van zijn 
werking wordt ontdaan door de inzet van het toezichtinstrument. De spontane ver-
nietiging en onder omstandigheden de schorsing als bedoeld in titel 10.2 van de 
Awb zijn hier voorbeelden van. Deze interbestuurlijke toezichtinstrumenten kun-
nen immers worden ingezet als het besluit reeds (lang) van kracht is. 

In dit verband verdient het instrument van de indeplaatsstelling bij taakverwaar-
lozing bij medebewindsbevoegdheden nog enige aandacht, nu dit hybride interbe-
stuurlijke toezichtinstrument soms kan worden aangemerkt als negatief repressief 
toezicht, al zijn daar door Hennekens terecht kanttekeningen bij gezet.50 In artikel 
124 van de Gemeentewet en artikel 121 van de Provinciewet is geregeld dat als 
een gemeentebestuur of een provinciebestuur een bij of krachtens een andere dan 
de Gemeentewet of Provinciewet gevorderde beslissing niet of niet naar behoren 
neemt, een gevorderde handeling niet of niet naar behoren verricht of anderszins 
een gevorderd resultaat niet, niet tijdig of niet naar behoren tot stand komt, het 
hogere bestuursorgaan besluit tot indeplaatsstelling. Uit het voorgaande volgt dat 
de indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing niet uitsluitend kan worden gezien als 
een zuiver negatief repressief toezichtinstrument, nu dit ook kan worden ingezet 
als een besluit (nog) niet is genomen.

49 Kamerstukken II 1993-1994, 23700, nr. 3, p. 184 en J. Robbe, De 
bestemmingsplanprocedure en de zelfstandige projectprocedure, 2000, Kluwer, 
Deventer, p. 165 en verder. 

50 H.Ph.J.A.M. Hennekens, Revitalisering van het generiek toezicht, in: Interbestuurlijk 
toezicht, publikaties van de staatsrechtkring, staatsrechtconferenties 16, 2011, 
WLP, Nijmegen, p. 74.
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2.6.3 Generiek en specifiek interbestuurlijk toezicht

Tot slot bestaat er een onderscheid tussen generiek en specifiek interbestuurlijk 
toezicht. Generiek interbestuurlijk toezicht betreft toezichtinstrumenten die hun 
grondslag vinden in artikel 132 van de Grondwet en de organieke wetten van 
de Gemeentewet en de Provinciewet.51 De generieke instrumenten van sponta-
ne vernietiging en indeplaatsstelling kunnen in beginsel bij ieder besluit worden 
toegepast. Specifiek interbestuurlijk toezicht betreft toezicht dat eigen is aan een 
bepaald beleidsterrein en geen grondslag heeft in een organieke wet. Daarbij kan 
gedacht worden aan de goedkeuring, de verklaring van geen bezwaar, maar ook 
de reactieve aanwijzing, die als toezichtinstrument uitsluitend voorkomt in omge-
vingsrechtelijke wetten als de Wro en de Wabo.

Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht grotendeels in wer-
king getreden.52 Met deze wet en het daarbij behorende Beleidskaders Schorsing 
en Vernietiging en Indeplaatsstelling53 is een groot aantal specifieke interbestuur-
lijke toezichtinstrumenten afgeschaft ten gunste van het gebruik van de generieke 
toezichtinstrumenten, zoals de spontane vernietiging. Het doel van deze wet is 
dat het interbestuurlijk toezicht wordt vereenvoudigd en zoveel mogelijk wordt 
geconcentreerd in de Gemeentewet en de Provinciewet.54 Voor specifiek interbe-
stuurlijk toezicht wordt alleen nog ruimte gezien als de generieke toezichtinstru-
menten ontoereikend zijn. Redenen voor specifiek interbestuurlijk toezicht kunnen 
volgens de memorie van toelichting zijn gelegen in de inpassing van functioneel 
bestuur in algemeen beleid en in situaties van uitvoeringsverlechting. Voor zover 
in bijzondere wetten bepalingen over interbestuurlijk toezicht blijven gehand-
haafd, zullen deze bepalingen worden toegepast in plaats van de bepalingen van 
de Gemeentewet en de Provinciewet.55 Deze wet heeft geen gevolgen gehad voor 
de Wro, nu de daarin vervatte interbestuurlijke toezichtinstrumenten ongewijzigd 
zijn gebleven, omdat de wetgever aanvankelijk de evaluatie van de Wro wilde 
afwachten en vervolgens in de komende Omgevingswet een reden zag om de Wro 
in zoverre ongemoeid te laten. De uitgangspunten van de Wet revitalisering ge-
neriek toezicht zijn wel redenen geweest dat er over het nut en de noodzaak van 
de reactieve aanwijzing ofwel een vergelijkbaar instrument in de Omgevingswet 
discussie is ontstaan.56 

51 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 3.
52 Zie Stb. 2012, 276. 
53 Bijlage bij Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 5. 
54 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 1.
55 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 5 en 29.
56 Zie ook H.J. de Vries, Waarom aanwijzingen van Rijk en provincies op grond van 

de Wro tot het interbestuurlijk toezicht horen en waarom de reactieve aanwijzing 
kan worden gemist in de Omgevingswet, TO maart 2013, nr. 1. 
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2.7 BEGINSELEN EN UITGANGSPUNTEN BIJ 
INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

In het kader van interbestuurlijk toezicht onderscheid ik een aantal beginselen dat 
in acht moet worden genomen om van behoorlijk interbestuurlijk toezicht te kun-
nen spreken binnen de grenzen van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Daarbij 
maak ik een onderscheid tussen uitgangspunten en beginselen.57 Een uitgangspunt 
behelst een keuze, terwijl een rechtsbeginsel een fundamentele en richtinggevende 
door de rechtsorde erkende norm betreft die in beginsel moet worden gevolgd.58 
Beginselen kunnen zijn gecodificeerd, maar ook zonder codificatie zijn beginselen 
richtinggevend voor de wetgever, het bestuur en de rechter. Zijn werking ont-
leent een beginsel dan ook niet aan de codificatie ervan, maar aan de algemene 
erkenning van het fundamentele karakter van het beginsel.59 De beginselen voor 
interbestuurlijk toezicht houden verband met de rechtsstaat en de gedecentrali-
seerde eenheidsstaat en zijn terug te voeren op regelgeving, jurisprudentie en lite-
ratuur. Op basis hiervan heb ik het legaliteitsbeginsel, het specialiteitsbeginsel, het 
rechtszekerheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het effectiviteitsbeginsel 
onderscheiden. Het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel zijn constitutio-
nele beginselen, terwijl het rechtszekerheidsbeginsel en het evenredigheidsbegin-
sel ontleend zijn aan de beginselen van behoorlijk bestuur.60 Het effectiviteitsbe-
ginsel is ontleend aan de van de klassieke beginselen van behoorlijk bestuur te 
onderscheiden beginselen van goed bestuur of good governance.61 De beginse-
len zijn dus ongelijksoortig. Schending van de constitutionele beginselen raakt 
de bevoegdheden van het toezichthoudende bestuursorgaan en het onder toezicht 
staande bestuursorgaan. Zonder wettelijke grondslag bestaat er immers geen be-

57 R.J.N. Schlössels, Dimensies van rechtsbeginselen, enige observaties vanuit het 
bestuursrecht, in:In beginsel, over aard, inhoud en samenhang van rechtsbeginselen 
in het bestuursrecht, 2004, Kluwer, Deventer.

58 Bij de Wet revitalisering generiek toezicht en daarbij behorende toelichting is geen 
onderscheid gemaakt tussen uitgangspunten en beginselen en worden uitsluitend 
uitgangspunten genoemd. Zie ook S.A.J. Munneke, Het wetsvoorstel revitalisering 
generiek toezicht, TvCR oktober 2011.

59 Zie J.H. Gerards, Meer rechtsbeginselen in de Awb?, Gezichtspunten voor 
toekomstige codificatie, in: Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, 2010, Boom 
Juridische uitgevers, Den Haag.

60 R.J.N. Schlössels, Dimensies van rechtsbeginselen, enige observaties vanuit het 
bestuursrecht, in: In beginsel, over aard, inhoud en samenhang van rechtsbeginselen 
in het bestuursrecht, 2004, Kluwer, Deventer.

61 Zie G.H. Addink, Het concept van goed bestuur in het bestuursrecht en de 
praktische consequenties daarvan, ArsAequi, april 2012. Zie ook G.H. Addink, 
De doorbraak van het beginselenrecht in het bestuursrecht, enkele opmerkingen 
over een conceptueel beginselenrecht, in: Goed verdedigbaar, vernieuwing van 
bestuursrecht en omgevingsrecht, opstellen aangeboden aan prof. mr. P.J.J. van 
Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar bestuursrecht in het 
bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, 2011, Kluwer, 
Deventer. 
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voegdheid voor negatief interbestuurlijk toezicht of sturing in het kader van mede-
bewind. Zonder voldoende materiële normen zijn deze bevoegdheden onbegrensd, 
waardoor de bevoegdheidsverdeling tussen het toezichthoudende en het onder 
toezichthoudende bestuursorgaan vervaagt en de niet-hiërarchische verhouding 
tussen de bestuurslagen onder druk komt te staan. Schending van het rechtszeker-
heidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel houdt geen verband met bevoegd-
heid, maar kan leiden tot willekeurig, onevenredig en uiteindelijk onrechtmatig in-
terbestuurlijk toezicht. Schending van het effectiviteitsbeginsel leidt ertoe dat het 
legitieme doel van het toezichthoudende bestuursorgaan niet kan worden bereikt 
en dit zijn verantwoordelijkheid niet kan waarmaken. In dat geval kan de vereiste 
mate van eenheid in de gedecentraliseerde eenheidstaat niet worden gegarandeerd. 
De gebruikte uitgangspunten van nabijheid en enkelvoudigheid zijn afgeleid uit 
beleid en zijn soms ook vastgesteld in regelgeving.62 Hieronder worden de begin-
selen en uitgangspunten toegelicht.

2.7.1 Constitutionele beginselen

Legaliteitsbeginsel

Eén van de centrale kenmerken van een rechtsstaat is de wetmatigheid van over-
heidshandelen. De overheid dient zich aan de wet te houden om de vrijheid van de 
burgers te waarborgen.63 In het kader van de gedecentraliseerde eenheidstaat komt 
daar het aspect van machtenscheiding tussen de diverse bestuurslagen bij. Sturing 
en interventie door de hogere bestuurslaag slechts is toegestaan als daarvoor een 
uitdrukkelijke wettelijke grondslag bestaat. De wet waarborgt dus niet alleen de 
vrijheid van de burger jegens de overheid, maar ook de vrijheid van de bestuur-
slagen onderling. In artikel 132, tweede en derde lid, van de Grondwet is dan ook 
neergelegd dat er zonder wettelijke grondslag geen ruimte is voor negatief interbe-
stuurlijk toezicht. Negatief interbestuurlijk toezicht is immers een inbreuk op de in 
beginsel niet-hiërarchische ondergeschikte relatie tussen de verschillende bestuur-
slagen. In de artikelen 10:26 en 10:34 van de Awb is het negatieve toezicht van 
artikel 132 van de Grondwet nader uitgewerkt en is bepaald dat besluiten slechts 
aan goedkeuring worden onderworpen in bij of krachtens de wet bepaalde geval-
len en dat de vernietigingsbevoegdheid slechts kan worden verleend bij de wet. 

Positief toezicht is als zodanig niet in de Grondwet genoemd, maar houdt verband 
met medebewind als bedoeld in artikel 124, tweede lid, van de Grondwet en in 
artikel 132, vijfde lid, van de Grondwet is geregeld dat de wet de voorzieningen 
regelt bij in gebreke blijven ten aanzien van regeling en bestuur gevorderd krach-
tens artikel 124, tweede lid, van de Grondwet.

62 Zie onder meer het Handboek Wet revitalisering generiek toezicht van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

63 Zie onder meer F.J. van Ommeren, De rechtsstaat als toetsingskader, in: De 
rechtsstaat als toetsingskader, 2003, Boom juridische uitgevers, Den Haag.
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De Grondwet voorziet in waarborgen voor negatief preventief en negatief repres-
sief toezicht en in een regeling voor taakverwaarlozing. Daarnaast biedt de Grond-
wet de basis voor medebewind in het kader waarvan diverse instrumenten van 
positief toezicht zijn toegestaan, mits daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. 

Specialiteitsbeginsel

Een ander belangrijk en van het legaliteitsbeginsel te onderscheiden beginsel is 
het specialiteitsbeginsel.64 Dit beginsel houdt in dat een bevoegdheid niet voor 
een ander doel mag worden aangewend dan voor het doel dat de wetgever voor 
ogen stond bij toekenning ervan. Deze afbakening en doelgerichtheid vereisen dat 
aan de uitoefening van een bevoegdheid concrete voorwaarden worden gesteld. 
Elke publiekrechtelijke bevoegdheid moet immers aan voorwaarden zijn gebon-
den waaruit het doel en de grens van de bevoegdheid blijkt. In de memorie van 
toelichting bij de Wet revitalisering generiek toezicht wordt er op gewezen dat in 
het stelsel van interbestuurlijk toezicht vooraf duidelijk moet worden aangegeven 
onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het toezichthoudende 
orgaan van zijn bevoegdheid gebruik maakt.65 De waarborgfunctie van het speci-
aliteitsbeginsel brengt met zich dat een bevoegdheid voldoende moet zijn gespe-
cificeerd en het dwingt het bevoegde bestuursorgaan deze specificering te respec-
teren. Interbestuurlijke toezichtinstrumenten moeten echter in veel verschillende 
situaties kunnen worden ingezet en zullen daardoor een zekere flexibiliteit in zich 
moeten hebben, waarbij generieke instrumenten naar hun aard minder geclausu-
leerd kunnen zijn dan specifieke instrumenten.66 Veel interbestuurlijke toezichtin-
strumenten kenmerken zich dan ook door het gebruik van open en vage normen 
als niet naar behoren, algemeen belang of provinciale belangen met het oog op 
een goede ruimtelijke ordening. Dergelijke vage normen legitimeren de inzet van 
de bevoegdheid wel, maar normeren door hun onbepaaldheid weinig.67 Dergelijke 
normen geven het bevoegde bestuursorgaan beoordelingsvrijheid en dwingen de 
rechter tot een terughoudende toetsing. De waarborgfunctie van het specialiteits-
beginsel kan bij het gebruik van te vage normen onder druk komen te staan om-
dat deze vage normen een onbegrensde bevoegdheidsuitoefening met zich kan 
brengen. Schlössels wijst er op dat naarmate bevoegdheidsnormen in hogere mate 
inhoudelijk zijn gespecificeerd de waarborgfunctie van deze normen toeneemt en 
dat een zinvolle legitimatieverschaffende rechterlijke toetsing steeds een afdoende 

64 R.J.N. Schlössels, Het specialiteitsbeginsel, over structuur van  bestuurs bevoegd-
heden, wetmatigheid van bestuur en beleidsvrijheid, 1998, Sdu Uitgevers, Den 
Haag, p. 93 en verder.

65 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 5.
66 Zie in dit verband ook S.A.J. Munneke, Het wetsvoorstel revitalisering generiek 

toezicht, TvCR oktober 2011. Hij wijst er op dat het vervangen van specifieke 
geclausuleerde vormen van toezicht door vrijwel ongeclausuleerde generieke 
vormen van toezicht niet zonder meer leidt tot terughoudend interbestuurlijk 
toezicht. 

67 A.P. Klap, Vage normen in het bestuursrecht, 1994, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
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mate van specialiteit van de bevoegdheidsnorm waaraan getoetst moet worden 
vereist.68 Zonder concrete normen waaraan getoetst kan worden dreigt de toetsing 
door de rechter immers betekenisloos te worden. Tolsma wijst er dan ook terecht 
op dat er steeds een balans moet worden gezocht tussen effectief en doeltreffend 
overheidsoptreden en het specialiteitsbeginsel.69 Of deze balans steeds wordt ge-
vonden is de vraag. Zo wijst Teunissen er op dat door de bevoegdheid tot het ge-
ven van aanwijzingen te binden aan de begrippen nationale belangen of provinci-
ale belangen in wezen sprake is van een blanco aanwijzingsbevoegdheid, hetgeen 
zich niet verdraagt met artikel 124, tweede lid, van de Grondwet.70 Korsse heeft er 
echter terecht op gewezen dat een dergelijke ontoelaatbare blanco aanwijzingsbe-
voegdheid, gelet op de parlementaire geschiedenis, verband houdt met autonome 
bevoegdheden, terwijl de bevoegdheid tot vaststelling van een bestemmingsplan 
een bevoegdheid in medebewind is.71 Met Korsse ben ik van mening dat van strijd 
met de Grondwet geen sprake is. Echter kan niet worden ontkend dat het gebruik 
van de vage begrippen nationale belangen of provinciale belangen ter afbakening 
van de nationale en provinciale bevoegdheden in de ruimtelijke ordening op ge-
spannen voet staat met het specialiteitsbeginsel. Als door provinciale staten vage 
algemene regels zijn vastgesteld, die vervolgens worden gehandhaafd met een 
reactieve aanwijzing kan de beoordelingsvrijheid van een raad in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening immers vergaand worden beperkt. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan een algemene regel als “Een bestemmingsplan dat voorziet in 
een ruimtelijke ontwikkeling bevat een verantwoording dat het plan bijdraagt aan 
de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het 
betrokken gebied.”72 Deze vage algemene regel geeft de raad bij vaststelling van 
een bestemmingsplan beoordelingsvrijheid, maar vervolgens ook het college van 
gedeputeerde staten beoordelingsvrijheid bij het geven van een reactieve aanwij-
zing. Het is voor de raad in een dergelijke situatie op voorhand lastig te beoordelen 
waar de grens van zijn beoordelingsvrijheid ligt en wanneer deze algemene regel 
in acht is genomen.

68 R.J.N. Schlössels, Het specialiteitsbeginsel, Over de structuur van bestuursbevoegd-
heden, wetmatigheid van bestuur en beleidsvrijheid, 1998, Sdu Uitgevers, Den 
Haag, p. 129-130. 

69 H.D. Tolsma, De betekenis van het specialiteitsbeginsel in de context van het 
omgevingsrecht, NTB 2013/21. 

70 J.M.H.F. Teunissen, Nieuw omgevingsrecht, lokale autonomie in geding, Gst. 
2007, 38. 

71 D. Korsse, Ruimtelijke ordening op niveau, Een juridisch onderzoek naar 
provinciale en nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 4 van de Wro, 
2014, Stichting instituut voor bouwrecht, Den Haag, p. 85-89.

72 Ontleend aan de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant.
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2.7.2 Beginselen van behoorlijk bestuur

Rechtszekerheidsbeginsel

In het kader van interbestuurlijk toezicht houdt dit beginsel in dat de inzet van 
een negatief interbestuurlijk toezicht instrument voor het onder toezicht staande 
bestuursorgaan tot op zekere hoogte voorzienbaar en niet willekeurig mag zijn en 
moeten kunnen worden getoetst.

De bedoelde voorzienbaarheid heeft twee aspecten. 

Het procedurele aspect is dat het toezichthoudende orgaan in beginsel niet rauwe-
lijks mag overgaan tot interventie. Dit houdt in dat voordat er wordt ingegrepen 
in beginsel de gelegenheid moet worden geboden om de interbestuurlijke ingreep 
te voorkomen. Bij de reactieve aanwijzing zien we dit terug in het vereiste van de 
voorafgaande zienswijze tegen het ontwerpplan als bedoeld in artikel 3.8, vierde 
en zesde lid, van de Wro. Bij de spontane vernietiging wordt in dit kader gewezen 
op de verplichtingen van artikel 273a van de Gemeentewet, artikel 266 van de 
Provinciewet en artikel 10:41, eerste lid, van de Awb waaruit volgt dat het onder 
toezicht staande bestuursorgaan tijdig in kennis moet worden gesteld en dat een 
spontane vernietiging niet plaats mag vinden als het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen niet de gelegenheid tot overleg is geboden. Bij de indeplaatsstel-
ling is in de artikelen 124, tweede lid, van de Gemeentewet en 121, tweede lid, 
van de Provinciewet voorzien in een regeling waarin is vastgelegd dat, behoudens 
spoedeisende gevallen, pas tot indeplaatsstelling mag worden overgegaan als eerst 
een termijn is gegeven waarin het onder toezicht staande bestuursorgaan alsnog 
in het gevorderde kan voorzien. Bij de goedkeuring is in artikel 10:30, eerste lid, 
van de Awb vastgelegd dat een gedeeltelijke goedkeuring of een onthouding van 
goedkeuring niet plaatsvindt dan nadat aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen de gelegenheid tot overleg is geboden. In het tweede lid is opgenomen 
dat de motivering van het goedkeuringsbesluit dient te verwijzen naar hetgeen in 
het overleg aan de orde is gekomen. 

Het materiële aspect van de voorzienbaarheid ziet op de materiële toepassings-
vereisten bij het interbestuurlijke toezichtinstrument en hangt samen met het 
specialiteitsbeginsel. De inzet van een toezichtbevoegdheid moet aan objectieve 
normen zijn gebonden om de rechtszekerheid van het onder toezicht staande be-
stuursorgaan te waarborgen, het handelen van het toezichthoudende bestuursor-
gaan voorzienbaar te maken en een effectieve controle door de rechter mogelijk 
te maken. In het kader van het interbestuurlijk toezicht brengt de waarborgfunctie 
van dit beginsel met zich dat het onder toezicht staande bestuursorgaan moet kun-
nen voorzien waar de grenzen van zijn beleids- en beoordelingsvrijheid liggen en 
wanneer de bevoegdheid tot een interbestuurlijke interventie bij het toezichthou-
dende bestuursorgaan ontstaat.
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De rechtszekerheid vergt tevens dat het onder toezicht staande bestuursorgaan 
rechtsmiddelen moet kunnen aanwenden tegen het besluit van het toezichthou-
dende orgaan en dat een onafhankelijke instantie het interbestuurlijk geschil dient 
te beslechten. Interbestuurlijk toezicht moet immers toetsbaar zijn en de interbe-
stuurlijke geschillen die inherent zijn aan interbestuurlijk toezicht moeten kun-
nen worden beslecht. Dit is terug te vinden in artikel 136 van de Grondwet, dat 
bepaalt dat geschillen tussen openbare lichamen bij koninklijk besluit worden be-
slist, tenzij deze behoren tot de kennisneming van de rechterlijke macht of hun 
beslissing bij wet aan anderen is opgedragen. De Grondwet gaat in beginsel dus 
niet uit van de beslechting van interbestuurlijke geschillen door de rechter, maar 
door de Kroon. In het Europees Handvest inzake lokale autonomie van de Raad 
van Europa staat in artikel 11 dat lokale autoriteiten het recht hebben rechtsmid-
delen aan te wenden ten einde de zelfstandige uitoefening van hun bevoegdheden 
te verzekeren alsmede de eerbiediging van die beginselen van lokale autonomie 
die zijn vastgelegd in de Grondwet of de interne wetgeving. Nederland heeft bij 
dit artikel echter een voorbehoud gemaakt. Er is dus geen wettelijke grondslag te 
vinden voor het uitgangspunt dat de rechter alle interbestuurlijke geschillen zou 
moeten beslechten. Indien sprake is van een onzuiver bestuursgeschil staat, gelet 
op het arrest van 23 oktober 1985 van het EHRM (Benthem-Staat), echter vast dat 
de Kroon deze geschillen niet mag beslechten en dat dit door een onafhankelijke 
rechter moet gebeuren.73 Bij zuivere bestuursgeschillen is dat niet het geval en is 
wel voorgesteld dat de Kroon in plaats van de (bestuurs)rechter deze geschillen 
het best zou kunnen beslechten, aangezien er geen derden zijn betrokken en de 
Kroon meer oog zou hebben voor de bestuurlijke verhoudingen. Onder verwijzing 
naar hoofdstuk 8 ben ik van mening dat dit standpunt niet kan worden gevolgd. 
In een rechtstaat en een gedecentraliseerde eenheidstaat hoort de beslechting van 
bestuursgeschillen, ongeacht of dit zuivere of onzuivere geschillen zijn, thuis bij 
de onafhankelijke en onpartijdige rechter en niet bij een orgaan van de uitvoerende 
macht, zoals de Kroon.

Evenredigheidsbeginsel

Dit beginsel houdt in dat de gevolgen van het interbestuurlijk toezichtinstrument 
in verhouding moeten staan tot het daarmee te dienen doel. Het legitieme doel 
moet kunnen worden bereikt met de inzet van het interbestuurlijk toezicht, maar 
ook niet meer dan dat. Ook bij dit beginsel zijn een procedurele en een materiële 
kant te onderscheiden. 

Het procedurele aspect van evenredig interbestuurlijk toezicht betreft de mogelijk-
heid van het onder toezicht staande bestuursorgaan om de interbestuurlijke inter-
ventie te voorkomen. Het onder toezicht staande bestuursorgaan moet in beginsel 
in de gelegenheid zijn geweest om zijn besluit zodanig te wijzigen dat de reden 

73 EHRM 23 oktober 1985, zaaknr. 1/1984/73/111, ECLI:NL:XX:1985:AC9055, AB 
1986/1, m. nt. E.H.M. Hirsch Ballin. 
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voor het voorgenomen besluit van het toezichthoudende orgaan wordt weggeno-
men. Deze procedurele evenredigheid houdt verband met de hiervoor beschre-
ven voorzienbaarheid en toont aan dat deze beginselen niet los van elkaar kunnen 
worden gezien. Ook in het kader van evenredig toezicht is het van belang dat 
er steeds voorzieningen worden getroffen op grond waarvan het onder toezicht 
staande bestuursorgaan tijdig in kennis wordt gesteld van het voornemen van het 
toezichthoudende bestuursorgaan om in te grijpen en in de gelegenheid wordt ge-
steld dit te voorkomen. 

Het materiële aspect is dat interbestuurlijk toezicht niet verder moet strekken dan 
noodzakelijk. Dit betekent dat de wetgever steeds moet kiezen voor het minst 
verstrekkende toezichtinstrument. Als met een werend toezichtinstrument kan 
worden volstaan, dient niet gekozen te worden voor een verdergaande vorm van 
interbestuurlijk toezicht, zoals indeplaatsstelling. Bij de totstandkoming van de 
Wro en de invoering van de reactieve aanwijzing kwam dit beginsel in de parle-
mentaire geschiedenis duidelijk naar voren. Aanvankelijk was de bedoeling dat 
er geen negatief preventief toezicht mogelijk zou zijn bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan en dat de provincie, indien nodig, zou kunnen ingrijpen door de 
vaststelling van een vervangend provinciaal plan. Dit werd bij nader inzien toch 
te verstrekkend geacht, omdat in dat geval de provincie steeds in de gemeente-
lijke besluitvorming zou moeten treden, terwijl daar in de meeste gevallen geen 
reden voor bestond.74 Een terechte constatering. Als bijvoorbeeld in een bestem-
mingsplan in strijd met provinciale ruimtelijke belangen te grote uitbreidingsmo-
gelijkheden voor intensieve veehouderijen of een te groot bedrijventerrein zijn 
opgenomen, is het voldoende om de inwerkingtreding van die planonderdelen te 
blokkeren en bestaat er geen aanleiding voor de provincie om voor de planonder-
delen zelf een vervangend plan vast te stellen.

Het materiële aspect van het evenredigheidsbeginsel heeft ook betrekking op de 
wijze waarop het toezichthoudende bestuursorgaan zijn bevoegdheid invult. In 
dit kader is van belang in welke mate het onder toezicht staande bestuursorgaan 
beleidsvrijheid of beoordelingsvrijheid heeft. Bij de bevoegdheid tot vaststelling 
van een bestemmingsplan heeft de raad in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening veel beoordelingsvrijheid. Het is een bevoegdheid in vrij medebewind. 
Daarbij past niet dat provinciale staten veel en zeer gedetailleerde algemene re-
gels vaststellen die de raad in acht moet nemen bij de vaststelling van een plan. 
In dat geval komt het vrije medebewind onder druk te staan en verwordt dit ten 
onrechte tot mechanisch medebewind. De vaststelling van een bestemmingsplan 
is dan geen gemeentelijke afweging van alle ruimtelijke belangen meer, maar een 
invuloefening door de raad aan hand van de provinciale verordening.

74 Kamerstukken II 2004-2005, 28916, nr. 15, p. 6. 
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2.7.3 Effectiviteitsbeginsel

Effectiviteitsbeginsel

Dit beginsel houdt in dat het legitieme doel van het toezichthoudende bestuurs-
orgaan ook daadwerkelijk moet kunnen worden bereikt met het interbestuurlijke 
toezichtinstrument. Het toezichtinstrument moet effectief zijn, zodat het toezicht-
houdende bestuursorgaan zijn wettelijke verantwoordelijkheid kan waarmaken. 
Deze effectiviteit heeft een procedurele en een materiële kant. 

Procedureel moet interbestuurlijk toezicht zo zijn geregeld dat het toezicht niet te 
vroeg, maar ook niet te laat plaatsvindt. Enerzijds moet het onder toezicht staan-
de bestuursorgaan immers wel steeds in de gelegenheid worden gesteld om te 
voorkomen dat er wordt ingegrepen. Anderzijds is het noodzakelijk dat het in-
terbestuurlijk toezicht wel op een moment in de procedure plaatsvindt dat onom-
keerbare gevolgen kunnen worden voorkomen. Bij bestemmingsplannen is in dit 
verband van belang dat zodra het plan in werking is getreden dit onder meer de 
titel biedt voor het verlenen van omgevingsvergunningen voor bouwen. Effectief 
interbestuurlijk toezicht bij bestemmingsplannen dient dan ook in beginsel voor 
de inwerkingtreding van het plan plaats te vinden. 

Materieel moeten de voorwaarden waaraan het interbestuurlijk toezicht is gebon-
den zodanig zijn dat het legitieme doel kan worden bereikt. In dit kader rijst de 
vraag wat het motief van het interbestuurlijke toezichtinstrument is. Indien de 
objectieve rechtmatigheid door het toezichthoudende bestuursorgaan moet wor-
den beoordeeld zal het toezichtinstrument immers materieel verschillen van een 
toezichtinstrument dat alleen tot doel heeft de belangen van het toezichthoudende 
bestuursorgaan te bewaken. Daarbij kan worden gedacht aan de verschillen tus-
sen het verplichte goedkeuringsvereiste bij bestemmingsplannen onder de WRO, 
waarbij het college van gedeputeerde staten ook de objectieve rechtmatigheid van 
het plan moest beoordelen en de discretionaire bevoegdheid tot het geven van een 
reactieve aanwijzing als provinciale ruimtelijke belangen dat noodzakelijk maken.

2.7.4 Uitgangspunten

Uitgangspunten van enkelvoudig en nabij toezicht

Naast voormelde beginselen zijn er nog twee uitgangspunten van belang die ik heb 
ontleend aan onder meer het rapport “Van specifiek naar generiek” van de com-
missie Oosting en die een grote rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de 
Wet revitalisering generiek toezicht. Dit zijn geen fundamentele in de rechtsorde 
erkende beginselen, maar uitgangspunten waarvan kan en ook wordt afgeweken. 

Het eerste uitgangspunt is dat negatief interbestuurlijk toezicht met betrekking 
tot een besluit van een onder toezicht staand bestuursorgaan in beginsel slechts 
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door één toezichthoudend bestuursorgaan mag worden uitgeoefend. Dit is een vrij 
recent geformuleerd uitgangspunt en is in regelgeving van voor de op 1 oktober 
2012 in werking getreden Wet revitalisering generiek toezicht vaak niet terug te 
vinden.75 De reactieve aanwijzing, die dateert van voor deze wet, voldoet niet aan 
dit uitgangspunt, nu de bevoegdheid op grond van artikel 3.8, zesde lid, van de 
Wro niet is voorbehouden aan het college van gedeputeerde staten, maar ook aan 
de minister toekomt. Twee toezichthoudende organen dus. 

In de memorie van toelichting bij de Wet revitalisering generiek toezicht wordt 
voor het uitgangspunt van enkelvoudig toezicht verwezen naar het rapport “Van 
specifiek naar generiek” van de Commissie Oosting.76 In dit rapport staat dat dub-
bel toezicht onwenselijk is omdat dit ten koste kan gaan van de slagvaardigheid 
van het verantwoordelijke bestuur en kan leiden tot onnodige toezichtlasten voor 
de betreffende medeoverheden.77 Dat de samenloop van de inzet van interbestuur-
lijke toezichtinstrumenten door verschillende toezichthouders onwenselijk wordt 
geacht kan ook uit artikel 10:38, eerste lid, van de Awb worden afgeleid waarin 
is geregeld dat een besluit dat nog goedkeuring behoeft niet kan worden vernie-
tigd. De Kroon mag dus niet tot spontane vernietiging van een besluit overgaan 
als dit besluit nog door een ander bestuursorgaan moet worden goedgekeurd. Dit 
uitgangspunt wordt door de wetgever ook met betrekking tot de spontane vernie-
tiging en de reactieve aanwijzing onderschreven, nu in de memorie van toelich-
ting bij de Wet revitalisering generiek toezicht is opgenomen dat voor zover in 
bijzondere wetten bepalingen over interbestuurlijk toezicht gehandhaafd blijven, 
deze bepalingen zullen worden toegepast in plaats van de bepalingen in de Provin-
ciewet of de Gemeentewet.78 Dit is echter niet wettelijk vastgelegd, zodat dubbel 
negatief interbestuurlijk toezicht bij bestemmingsplannen in beginsel wel moge-
lijk is, zoals De Vries terecht heeft opgemerkt.79 De minister van Infrastructuur en 
Milieu lijkt hierover overigens een ander standpunt in te nemen, nu zij weigerde 
over te gaan tot voordracht tot spontane vernietiging van een ruimtelijk besluit 
omdat het college van gedeputeerde staten in dat geval een reactieve aanwijzing 
had kunnen geven.80 Het verzoek tot spontane vernietiging werd om die reden 
niet-ontvankelijk verklaard. Dat is overigens opmerkelijk nu niet wettelijk is gere-
geld dat indien gebruik kan worden gemaakt van de reactieve aanwijzing niet om 
spontane vernietiging kan worden verzocht. 

75 Stb. 2012, 276.
76 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 5.
77 Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen, Van specifiek 

naar generiek, doorlichting en beoordeling van interbestuurlijke toezicht-
arrangementen, p. 67.

78 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 29. 
79 H.J. de Vries, Interbestuurlijk toezicht ‘nieuwe stijl’ een stap dichterbij: voorlopig 

nog dubbel toezicht op gemeentelijke planologische besluiten, TO maart 2011, nr. 1. 
80 M.C. de Voogd en R.J.M.H. de Greef, Bestuurlijke organisatie, NTB 2014/8. 
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Dubbel interbestuurlijk toezicht is ook in het kader van de rechtszekerheid van be-
stuursorganen en derden onwenselijk. Voor het onder toezicht staande bestuursor-
gaan en andere belanghebbenden moet immers op enig moment duidelijk zijn dat 
van de rechtmatigheid van een besluit kan worden uitgegaan. Daarbij is van be-
lang dat op voorhand duidelijk is wanneer in de procedure en door welk bestuurs-
orgaan toezicht wordt gehouden. Indien sprake is van twee toezichthoudende be-
stuursorganen bestaat het risico van inhoudelijk conflicterend toezicht en indien 
deze verschillende instrumenten ter beschikking hebben, zoals bijvoorbeeld de 
reactieve aanwijzing en de spontane vernietiging, kan het interbestuurlijk toezicht 
op verschillende momenten plaatsvinden.

Het tweede uitgangspunt is dat het interbestuurlijk toezicht in beginsel zogenoemd 
nabij toezicht moet zijn. Dit betekent dat het toezichthoudende bestuursorgaan 
deel moet uitmaken van de naast hoger gelegen bestuurslaag. Van nabij toezicht is 
bij een reactieve aanwijzing van de minister bij een bestemmingsplan geen sprake. 
De ratio achter het toekennen van de bevoegdheid tot het geven van een reactieve 
aanwijzing aan zowel het college van gedeputeerde staten als de minister bij een 
bestemmingsplan is dat bij de totstandkoming van de Wro is uitgegaan van een 
bevoegdheidsverdeling aan de hand van te onderscheiden gemeentelijke, provin-
ciale en nationale belangen, waarbij elke bestuurslaag verantwoordelijk is voor 
het ruimtelijk beleid op eigen niveau en toereikende bevoegdheden kreeg om dat 
beleid uit te voeren.81 Tot nu toe is slechts één reactieve aanwijzing door de mi-
nister gegeven. En voormeld uitgangspunt lijkt met de wijziging van de Wro op 1 
oktober 2012 onder druk komen te staan.82 In de toelichting bij deze wetswijziging 
staat onder meer dat de regering het van essentieel belang vindt dat de mogelijk-
heid bestaat dat de provincies een schakelfunctie vervullen tussen Rijk en gemeen-
ten en dat de rol en de functie van de provincie ten behoeve van de uitwerking en 
de concretisering van bepaalde onderdelen van het nationaal ruimtelijke beleid 
cruciaal is.83 De reactieve aanwijzing is met deze wijziging van de Wro echter 
ongewijzigd gebleven, zodat ook interbestuurlijk negatief toezicht door een niet 
naastgelegen hogere bestuurslaag mogelijk is, zonder dat tot nu toe van de nood-
zaak hiervoor is gebleken.

2.8 CONCLUSIES

Interbestuurlijk toezicht is een essentieel onderdeel van de gedecentraliseerde 
eenheidstaat en is verankerd in de Grondwet, in die zin dat in artikel 124 van 
de Grondwet de beginselen van autonomie en medebewind zijn neergelegd en in 
artikel 132 waarborgen voor negatief preventief en repressief toezicht en een rege-
ling voor taakverwaarlozing. Om te kunnen bepalen in welke mate mag worden 
voorzien in interbestuurlijk toezicht en welk toezichtinstrument op zijn plaats is 

81 Kamerstukken II 2005-2006, 28916, nr. C, p. 8. 
82 Stb. 2012, 306 en 2012, 391. 
83 Kamerstukken II 2010-2011, 32821, nr. 3, p. 2. 
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moet een onderscheid worden gemaakt tussen autonome bevoegdheden en be-
voegdheden in medebewind. Bij bevoegdheden in medebewind is er meer ruimte 
voor interbestuurlijk toezicht dan bij autonome bevoegdheden. 

Interbestuurlijk toezicht is de verzamelnaam van alle bevoegdheden waarmee 
hogere bestuursorganen de besluiten van lagere bestuursorganen kunnen beïn-
vloeden. Deze bevoegdheden zijn noodzakelijk om een zekere mate van eenheid 
binnen de gedecentraliseerde eenheidsstaat, die bestaat uit niet-hiërarchisch on-
dergeschikte bestuurslagen, te kunnen waarborgen. Dit is het centrale motief voor 
interbestuurlijk toezicht. Bij dit centrale motief kunnen twee deelmotieven worden 
onderscheiden. Ten eerste het motief om door middel van interbestuurlijk toezicht 
te voorkomen dat lagere bestuursorganen in strijd handelen met het recht en ten 
tweede het motief om te voorkomen dat lagere bestuursorganen in strijd handelen 
met de belangen van hogere bestuursorganen. Welk motief er aan een toezichtin-
strument ten grondslag ligt is van belang aangezien dit de aard van het instrument 
en de daaraan verbonden vereisten bepaalt.

Het interbestuurlijk toezicht kent diverse vormen, waarbij het onderscheid kan 
worden gemaakt in positief toezicht (beïnvloeding vooraf) en negatief toezicht 
(interventie achteraf). Het negatieve toezicht kan weer worden verdeeld in pre-
ventief en repressief toezicht. Negatief preventief toezicht ziet op vormen van 
toezicht die hun werking hebben voordat het reeds genomen besluit van het onder 
toezicht staande orgaan van kracht is, zoals bijvoorbeeld de goedkeuring en de 
reactieve aanwijzing. Negatief repressief toezicht ziet op toezicht dat zijn werking 
heeft nadat het besluit van het onder toezicht staande bestuursorgaan in beginsel 
al in werking is getreden, zoals de spontane vernietiging. Toezichtinstrumenten 
kunnen ook worden verdeeld in generieke en specifieke instrumenten. Generieke 
toezichtinstrumenten hebben hun basis in de Grondwet en zijn uitgewerkt in de 
organieke wetten als de Gemeentewet en de Provinciewet. Specifieke toezichtin-
strumenten zijn instrumenten die alleen voorkomen in specifieke deelterreinen van 
het bestuursrecht, zoals bijvoorbeeld de reactieve aanwijzing in de Wro. 

Bij het interbestuurlijk toezicht geldt, ongeacht het soort instrument, een aantal 
beginselen dat in acht moet worden genomen om te spreken van behoorlijk inter-
bestuurlijk toezicht. Het legaliteitsbeginsel brengt met zich dat zonder wettelijke 
grondslag geen ruimte bestaat voor interbestuurlijk toezicht. Het specialiteitsbe-
ginsel brengt met zich dat elke bevoegdheid uitsluitend op een van te voren afge-
bakend terrein mag worden toegepast en niet voor een ander doel dan de wetge-
ver voor ogen had bij de toekenning ervan. Dit vereist dat aan een bevoegdheid 
voldoende concrete normen zijn verbonden. Het rechtszekerheidsbeginsel hangt 
daarmee samen en brengt met zich dat de inzet van het interbestuurlijk toezichtin-
strument tot op zekere hoogte voorzienbaar en niet willekeurig is en moet kunnen 
worden getoetst. Het evenredigheidsbeginsel betekent dat het interbestuurlijke 
toezichtinstrument niet verder mag reiken dan het legitieme doel en daarmee in 
verhouding moet staan. Het effectiviteitsbeginsel houdt in dat met de inzet van het 
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interbestuurlijke toezichtinstrument het legitieme doel van het toezichthoudende 
bestuursorgaan ook daadwerkelijk moet kunnen worden bereikt. 

Naast deze beginselen die steeds gelden kunnen nog uitgangspunten worden on-
derscheiden waarvan kan worden afgeweken zonder dat in die gevallen sprake is 
van onbehoorlijk interbestuurlijk toezicht. Deze uitgangspunten zijn enkelvoudig 
toezicht en nabij toezicht. Met enkelvoudig toezicht wordt gedoeld op de situatie 
dat er met betrekking tot een bevoegdheid slechts één toezichthoudend bestuursor-
gaan is. Met nabij toezicht wordt gedoeld op het uitgangspunt dat toezicht dient te 
worden gehouden door de naastgelegen bestuurslaag, dus toezicht op de gemeente 
door de provincie en toezicht op de provincie door het Rijk. 
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Interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening

3.1 INLEIDING

Dit hoofdstuk gaat over interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening. Daar-
bij wordt ingegaan op de achterliggende uitgangspunten voor de verdeling van de 
bevoegdheden in de ruimtelijke ordening tussen de verschillende bestuurslagen. 
Vervolgens wordt de verdeling van deze verschillende bevoegdheden in de WRO 
en de Wro uiteengezet.1 Deze inventarisatie van de sturings- en toezichtinstru-
menten in de WRO en Wro is nodig om een beeld te geven van de mogelijkheden 
die de provincie en het Rijk hadden en hebben om invloed uit te oefenen in de 
ruimtelijke ordening. Daarna wordt op basis van deze inventarisatie ingegaan op 
de diverse ontwikkelingen die zich in het kader van het interbestuurlijk toezicht 
vanaf 1965 in de ruimtelijke ordening hebben voorgedaan.

3.2 VERDELING VAN BEVOEGDHEDEN IN DE 
RUIMTELIJKE ORDENING

“Ieder ziet thans wel in, dat de overheid in ons dichtbevolkte land, waar tal van belan-
gen strijden om het gebruik van de schaarse grond en waar verlerlei ingrijpende werken 
op die grond moeten worden uitgevoerd, geroepen is leiding te geven aan deze belan-
genstrijd en over bevoegdheden moet kunnen beschikken ten einde te bewerkstelligen, 
dat een voor de gemeenschap zo gunstig mogelijk evenwicht bereikt wordt. In de achter 
ons liggende periode hebben achtereenvolgens de gemeenten, de provinciale besturen 
en het Rijk hierbij een taak aanvaard, die niet meer weg te denken is.”2

Dit citaat uit de memorie van toelichting bij de WRO uit 1955 illustreert dat de 
ordening van de schaarse ruimte in Nederland van oudsher een overheidstaak is 
die door drie bestuurslagen wordt behartigd.3 Dat zowel het Rijk, de provincies en 
de gemeenten verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben in de ruimtelijke 

1 Voor een overzicht van het instrumentarium in de ruimtelijke ordening tot aan de 
inwerkingtreding van de WRO in 1965 wordt verwezen naar M. Lurks, De span-
ning tussen centralisatie en decentralisatie in de ruimtelijke ordening, 2001, Zoe-
termeer, p. 7-36. 

2 Kamerstukken II 1955-1956, 4233, nr. 3, p. 10.
3 De verdeling van deze overheidstaak gaat uiteraard verder terug. Zie in dit verband 

ook J.A.W. Scholten-Hinloopen, Een nieuwe sturingsfilosofie in de ruimtelijke or-
dening: vooraf sturen… of toch maar niet? in: Goed verdedigbaar, vernieuwing 
van bestuursrecht en omgevingsrecht, opstellen aangeboden aan prof. mr. P.J.J. van 
Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar bestuursrecht in het bij-
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ordening is een gevolg van het feit dat Nederland een gedecentraliseerde eenheids-
staat is, die is ontstaan vanuit kleine territoriale gemeenschappen.4 
Geen van de drie bestuurslagen is exclusief verantwoordelijk voor de ruimtelijke 
ordening als zodanig, maar deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld. Dit heeft 
geleid tot een verdeling van bevoegdheden aan de hand van te onderscheiden 
ruimtelijke belangen, waarbij in diverse interbestuurlijke toezichtinstrumenten is 
voorzien, zowel positief als negatief. 

De bevoegdheidsverdeling in de ruimtelijke ordening is gebaseerd op de geza-
menlijke verantwoordelijkheid van de drie bestuurslagen in deelbelangen. Het 
Rijk draagt de verantwoordelijkheid voor de nationale ruimtelijke belangen, de 
provincie voor de provinciale ruimtelijke belangen en de gemeente voor de ge-
meentelijke ruimtelijke belangen. Deze constructie van de verschillende ruimte-
lijke belangen als grondslag voor de toedeling van bevoegdheden brengt met zich 
dat indien een bestuursorgaan verantwoordelijk is voor een bepaald ruimtelijk 
belang dit ook in staat moet worden gesteld om dit belang te behartigen en te 
beschermen. In de WRO, noch in de Wro is er echter voor gekozen om te definië-
ren wat de nationale, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke belangen zijn.5 De 
redenen hiervoor volgen onder meer uit het volgende citaat: 

“De kernvraag die ter beoordeling voorligt is of het wetsvoorstel met de termen “pro-
vinciaal belang” en “nationaal belang” een toereikende of voldoende duidelijke norm 
voor de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheden geeft en -zo niet- of dat 
mogelijke tekort wordt gecompenseerd door andere geldende normen of beginselen 
dan wel door proceswaarborgen die lichtvaardig of willekeurig bevoegdheidsgebruik 
voorkomen. Allereerst merk ik op dat in de huidige WRO gelijksoortige normbegrip-
pen worden gehanteerd (…). De vele streekplannen van de afgelopen decennia laten 
zien dat de provinciale besturen naar regio en tijd heel goed in staat zijn geweest om 
vanuit het algemene begrip “provinciaal belang” aan te geven voor welke vraagstuk-
ken de afzonderlijke provincies zich verantwoordelijk achten en, afhankelijk van “de 
gewichten” in de planteksten, aan te geven welke beleidsinstrumenten zij inzetten ter 
behartiging of ter borging van de daarbij betrokken belangen. (…) Bij de totstandko-
ming van het wetsvoorstel is overwogen of de gehanteerde begrippen nader gespeci-
ficeerd konden worden. Vastgesteld moest worden dat dit alleen kon geschieden door 
abstracte omschrijvingen met een zekere openheid. Een dergelijke verfijning leidde tot 
een cumulatie van subnormen die op het punt van de rechtszekerheid geen toegevoegde 

zonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, 2011, Kluwer, Deven-
ter. p. 492-494.

4 Zie Van der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, vijftiende druk, 2006, 
Kluwer, Deventer, p. 117 en verder en p. 833.

5 Zie ook D. Korsse, Ruimtelijke ordening op niveau, Een juridisch onderzoek naar 
provinciale en nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 4 van de Wro, 
2014, Stichting Instituut voor Bouwrecht, Den Haag, p. 63. 
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waarde zou hebben, wel de wet zouden compliceren en zouden kunnen leiden tot juri-
dische discussies over de juiste interpretatie en dus mogelijk meer rechtsprocedures.”6 

Daarnaast is door de minister onderkend dat de te onderscheiden ruimtelijke be-
langen vaak complementair zijn, in elkaar overlopen en dat het voor veel vraag-
stukken volstrekt onmogelijk is om verantwoordelijkheden exclusief toe te delen 
naar één overheidsniveau.7 Desondanks is er, net als in de WRO, in de Wro toch 
voor gekozen het onderscheid tussen de diverse ruimtelijke belangen als grond-
slag te gebruiken voor de verdeling van de bevoegdheden in de ruimtelijke or-
dening.8 Korsse wijst er terecht op dat deze constructie een open taakverdeling 
inhoudt en dat bijvoorbeeld een provinciebestuur in hoge mate zelf kan bepalen 
voor welke ruimtelijke ontwikkelingen het zich verantwoordelijk acht.9 Door deze 
keuze, waardoor er drie bestuurslagen met complementaire belangen en ieder hun 
eigen bevoegdheden betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening, kunnen er bij het 
interbestuurlijk toezicht makkelijk afbakeningsproblemen en interbestuurlijke ge-
schillen ontstaan. 

3.2.1 Sturingsfilosofie in de ruimtelijke ordening

In het kader van de te onderscheiden ruimtelijke belangen en de verdeling van 
bevoegdheden is onder meer de uit 2006 stammende rijksstructuurvisie Nota 
Ruimte van belang.10 Hierin wordt de sturingsfilosofie in de ruimtelijke ordening 
toegelicht en wordt beoogd invulling te geven aan het veel gebruikte en op zich 
inhoudsloze adagium “centraal wat moet, decentraal wat kan”.11 De invulling van 
dit adagium is een politieke keuze, zoals blijkt uit het volgende citaat:

“Het zijn politieke, sociaal-economische en maatschappelijke opvattingen die op enig 
moment bepalen of de behartiging van een bepaalde waarde, een bepaald belang op 

6 Kamerstukken I 2005-2006, 28916, nr. C, p. 2-4.
7 Zie ook ABRS 21 april 2010, 200905509/1/R3, 200906840/1/R1 en 200906847/1/

R2, ECLI:NL:RVS:2010:BM1799, AB 2010/149 m. nt. A.A.J. de Gier. In deze uit-
spraak oordeelde de Afdeling in het kader van het provinciale inpassingsplan voor 
de Overdiepse polder dat de provincie een complementair belang had aan het Rijk 
in het kader van adequate hoogwaterbescherming. 

8 Kamerstukken I 2005-2006, 28916, C, p. 4.
9 D. Korsse, De voorwaarde provinciaal (ruimtelijk) belang bij de omgevingsver-

gunning voor planologisch strijdig gebruik, in: Goed verdedigbaar, 2011, Kluwer, 
Deventer, p. 406. 

10 Sinds de inwerkingtreding van de Wro en daarbij behorende Invoeringswet geldt 
deze PKB als rijksstructuurvisie. 

11 Overigens heeft de Afdeling advisering van Raad van State bepleit voor een omke-
ring van het adagium naar “Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan” om de 
bewijslast voor centralisatie terug te leggen bij de Rijksoverheid. Zie onder meer 
“Het kan beter, Interbestuurlijke verhoudingen opnieuw beschouwd”, Derde peri-
odieke beschouwing over interbestuurlijk verhoudingen in Nederland, 2013, Raad 
van State, www.raadvanstate.nl. 

http://www.raadvanstate.nl
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het gemeentelijke, provinciale of rijksniveau dient te geschieden of op welk van die 
drie niveaus een maatschappelijke opgave het meest adequaat kan of moet worden 
aangepakt.”12 

Uit de Nota Ruimte volgt dat de grootste verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke 
ordening bij de gemeente wordt neergelegd en er wordt op gewezen dat de meeste 
ruimtelijke afwegingen op het schaalniveau van (samenwerkende) gemeenten en 
provincies spelen. De wetgever is van mening dat normstelling in de ruimtelijke 
ordening dient te geschieden door het meeste geschikte overheidsorgaan en het 
meest geschikte niveau is in beginsel het laagste overheidsniveau.13 Daarbij is 
het uitgangspunt dat de laagste bestuurslaag wordt geacht het dichtst bij de bur-
gers te staan en de betrokken ruimtelijke belangen het beste kan inventariseren 
en afwegen. De keuze voor normstelling op een hoger bestuursniveau kan echter 
aangewezen zijn indien het onderwerp van zorg niet op een doelmatige en doel-
treffende wijze door een lager decentraal orgaan kan worden behartigd, gezien de 
aard van de betrokken taak of de schaal waarop de aangelegenheid moet worden 
geregeld.14 In de laatste decennia is in de ruimtelijke ordening een beweging waar 
te nemen dat de wetgever vindt dat er steeds meer centraal moet en steeds minder 
decentraal kan. In de memorie van toelichting bij de Wro wordt hierover het vol-
gende opgemerkt:

“De toenemende ruimtebehoefte voor wonen, werken en infrastructuur, recreatie, water 
en natuur ontstijgt steeds meer het lokale niveau. Talloze belangen strijden met elkaar 
om de schaarse ruimte. De nieuwe wet moet derhalve voorzien in bevoegdheden van 
hogere overheidsniveaus om een goede afstemming van het ruimtelijk beleid op alle 
niveaus te waarborgen, effectief te sturen en kaders te stellen voor onderdelen van de 
ruimtelijke ordening die van provinciaal of nationaal belang zijn.”15 

De sturingsfilosofie in de ruimtelijke ordening, die is gebaseerd op de uitgangs-
punten dat de regeling van de ruimtelijke ordening primair een gemeentelijke taak 
is en dat de provincie en het Rijk pas in beeld komen als bovengemeentelijke 
belangen dat vorderen, biedt ruimte voor meer centralisatie. Zodra er sprake is van 
bovengemeentelijke aspecten kan immers een provinciale of nationale bevoegd-
heid worden aangewend en dergelijke bovengemeentelijke aspecten zijn makke-
lijk te construeren. De controle op deze afbakening door de rechter beperkt zich 

12 Kamerstukken I 2005-2006, 28916, nr. C, p. 3. 
13 Zie in dit verband ook artikel 4, derde lid, van het Europees Handvest inzake lokale 

autonomie, waarin staat dat overheidsverantwoordelijkheden in het algemeen bij 
voorkeur door die autoriteiten dienen te worden uitgeoefend die het dichtst bij de 
burgers staan en dat bij de toekenning van verantwoordelijkheid aan een andere 
autoriteit rekening dient te worden gehouden met de omvang en de aard van de taak 
en de eisen van doelmatigheid en kostenbesparing. Nederland heeft bij dit artikel 
geen voorbehoud gemaakt. 

14 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 11.
15 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 37.
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tot een terughoudende toets of de provincie of het Rijk zich in redelijkheid op het 
standpunt heeft kunnen stellen dat er sprake is van een belang waaraan bovenge-
meentelijke aspecten kleven. 

Een duidelijke breuk tussen de WRO en Wro leek aanvankelijk te worden dat er 
bij de Wro niet zou worden voorzien in negatief preventief toezicht, maar uitslui-
tend in sturing door middel van positief toezicht. In dat kader was voorzien in een 
breed scala van positieve toezichtinstrumenten. Bij de totstandkoming van de Wro 
is echter bij de vierde nota van wijziging alsnog voorzien in negatief preventief 
toezicht, zodat het toezicht in zoverre niet is gewijzigd, met als belangrijke kant-
tekening dat het brede scala van positieve toezichtinstrumenten is gehandhaafd.16

De betekenis van de sturingsfilosofie ligt erin dat deze een invulling kan geven aan 
de open bevoegdheidsverdeling in de ruimtelijke ordening. Een nadeel is echter 
dat de sturingsfilosofie niet is gedefinieerd en er verschillende opvattingen over 
bestaan.17 Met Korsse ben ik van mening dat de sturingsfilosofie bij de Wro steunt 
op twee gedachten, te weten de gedachte om zoveel mogelijk te voorzien in inter-
bestuurlijke sturing vooraf en de gedachte om zoveel mogelijk decentraal en op 
de laagste bestuurslaag te regelen. Of de sturingsfilosofie de juridische betekenis 
heeft die Korsse hieraan toekent is echter de vraag.18 

De sturingsfilosofie is weliswaar één van de centrale uitgangspunten geweest 
bij de Wro, maar is niet gedefinieerd en biedt geen houvast voor selectiviteit en 
terughoudendheid bij de inzet van provinciale en nationale bevoegdheden in de 
ruimtelijke ordening. Door de open bevoegdheidsverdeling zijn er, ondanks deze 
sturingsfilosofie, in beginsel voor de provincie of het Rijk weinig juridische belet-
selen om een ruimtelijk belang aan zich te trekken en daar proactieve en reactieve 
bevoegdheden voor aan te wenden.

16 J.A.W. Scholten-Hinloopen, Een nieuwe sturingsfilosofie in de ruimtelijke orde-
ning: vooraf sturen… of toch maar niet? in: Goed verdedigbaar, 2011, Kluwer, 
Deventer, p. 494-495.

17 D. Korsse, Ruimtelijke ordening op niveau, Een juridisch onderzoek naar provin-
ciale en nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 4 van de Wro, 2014, 
Stichting Instituut voor Bouwrecht, Den Haag, p. 57-69.

18 D. Korsse, Ruimtelijke ordening op niveau, Een juridisch onderzoek naar provin-
ciale en nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 4 van de Wro, 2014, 
Stichting Instituut voor Bouwrecht, Den Haag, p. 89-90.
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3.3 TOEZICHTINSTRUMENTEN IN DE WRO

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de instrumenten die de pro-
vincie en het Rijk onder de WRO tot hun beschikking hadden om invloed uit te 
oefenen op de ruimtelijke ordening. Per instrument zal worden aangegeven of 
sprake was van interbestuurlijk toezicht en zo ja, wat voor toezicht. Hoewel de 
WRO op 1 juli 2008 is vervallen en sindsdien de Wro geldt is een overzicht van 
de toezichtinstrumenten onder de WRO van belang om de ontwikkelingen in het 
toezicht in de ruimtelijke ordening in beeld te krijgen. Het interbestuurlijk toezicht 
in de WRO en ontwikkelingen hierin zijn van groot belang geweest voor de keuzes 
die zijn gemaakt bij de totstandkoming van de Wro. Het stelsel van interbestuurlijk 
toezicht in de Wro is grotendeels een reactie op het interbestuurlijk toezicht onder 
de WRO en valt alleen in dat verband goed te verklaren. 

Goedkeuringsvereiste bij bestemmingsplannen

De centrale bevoegdheid in de WRO was de in artikel 10, eerste lid, vervatte 
bevoegdheid van de raad om in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
voor zijn grondgebied bestemminsplannen vast te stellen. Deze bevoegdheid was 
gekoppeld aan het belangrijkste provinciale toezichtinstrument in de ruimtelijke 
ordening, het goedkeuringsvereiste, als bedoeld in artikel 28 van de WRO.19 Het 
college van gedeputeerde staten kon goedkeuring aan een vastgesteld plan(deel) 
onthouden, indien de ingebrachte bedenkingen daartoe aanleiding gaven of ambts-
halve wegens strijd met het recht of een goede ruimtelijke ordening. Zonder de 
vereiste voorafgaande goedkeuring kon het plan(deel) niet in werking treden. 

Bij het besluit omtrent goedkeuring beoordeelde het college zelfstandig of een 
bestemmingsplan in overeenstemming was met het recht en een goede ruimte-
lijke ordening. Daarbij werd aan het provinciale ruimtelijke beleid getoetst. Aan 
dit eigen beleid was het college gebonden. Indirect was de raad, wiens plan ter 
goedkeuring voorlag, dus ook gebonden aan het provinciale ruimtelijke beleid, 
want zonder goedkeuring kon het plan niet in werking treden. In dat kader over-
woog de Afdeling in haar uitspraak van 29 juni 2005 (Gilze-Rijen) dan ook dat 
het provinciale ruimtelijke beleid het kader was voor de provinciale ruimtelijke 
ordening en een rol vervulde als toetsingskader voor het college bij het besluit 
over de goedkeuring van bestemmingsplannen.20 Het college moest in zoverre een 
belangenafweging maken met inachtneming van enerzijds het provinciale beleid 

19 Overigens behoefde het gemeentelijke uitbreidingsplan, de voorloper van het be-
stemmingsplan op grond van artikel 37 van de Woningwet 1901, ook goedkeuring 
door het college van gedeputeerde staten. 

20 Zie ABRS 29 juni 2005, 200410259/1, ECLI:NL:RVS:2005:AT8443, AB 2005/286, 
m. nt. A.A.J. de Gier.

 In deze uitspraak heeft de Afdeling overigens overwogen dat een bestemmingsplan 
dat niet in overeenstemming is met het provinciale beleid, mede gelet op het ver-
schil in schaalniveau, niet zonder meer in strijd is met een goede ruimtelijke orde-
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en anderzijds de beoordelingsvrijheid van de raad bij de vaststelling van een plan. 
In de uitspraak van 6 juli 2005 (Lisse) overwoog de Afdeling dat als de belangen-
afweging van de raad niet onevenredig is en er geen bovengemeentelijke belangen 
aan de orde zijn, het niet aan het college is om zijn eigen belangenafweging in de 
plaats te stellen van de afweging van de raad en goedkeuring te onthouden.21 Dit 
bracht met zich dat het college bij het al dan niet verlenen van goedkeuring in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening wel beoordelingsvrijheid had, maar dat 
die in hoge mate was ingevuld door het provinciale beleid en dat van een volledige 
bestuurlijke heroverweging door het college geen sprake was. Het is dan ook een 
misvatting dat het college bij het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een 
vastgesteld plan de ruimtelijke belangenafweging van de raad geheel over kon 
doen door een volledige eigen heroverweging.22 Het is jammer dat deze misvatting 
bij de wetgever en in de literatuur tamelijk hardnekkig is gebleken. Daardoor is er 
een ongenuanceerd en onjuist beeld ontstaan van de provinciale goedkeuring bij 
bestemmingsplannen die niet zonder gevolgen is gebleven. Daarover later meer. 

Indien provinciaal beleid was vervat in een zogenoemde concrete beleidsbeslis-
sing diende zowel het college als de raad deze in acht te nemen en was er geen 
ruimte meer voor een nadere belangenafweging bij het besluit omtrent goedkeu-
ring.23 

Het sluitstuk van de goedkeuringsregeling was artikel 30 van de WRO, waarin de 
verplichting voor de raad was opgenomen om binnen een jaar na een onthouding 
van goedkeuring een nieuw plan vast te stellen met inachtneming van het besluit 
tot onthouding van goedkeuring. Deze verplichting hield in dat de raad het besluit, 
waarbij geheel of gedeeltelijk goedkeuring was onthouden aan het plan, in acht 
moest nemen bij de vaststelling van een reparatieplan, behoudens nadien gewij-
zigde feiten en omstandigheden. Het college moest zich bij de beoordeling van 
een plan op grond van artikel 30 van de WRO vervolgens beperken tot de vraag 
of zijn eerdere besluit in acht was genomen, behoudens voormelde nieuwe feiten 
en omstandigheden sinds dat besluit.24 Overigens werd de verplichting ingevolge 

ning, nu in een concreet geval de onverkorte toepassing van een streekplan voor een 
belanghebbende onevenredig kan zijn.

21 ABRS 6 juli 2005, 200409290/1, ECLI:NL:RVS:2005:AT8753, BR 2005/790 m. 
nt. H.J. de Vries. 

22 Zie Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 30. Zie bijvoorbeeld ook D. Kors-
se, Ruimtelijke ordening op niveau, Een juridisch onderzoek naar provinciale en 
nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 4 van de Wro, 2014, Stichting 
Instituut voor Bouwrecht, Den Haag, p. 65. 

23 Zie onder meer ABRS 1 maart 2006, 200502013/1, ECLI:NL:RVS:2006:AV2953, 
AB 2006/253 m. nt. A.A.J. de Gier.

24 Zie onder meer ABRS 23 november 2005, 200503947/1, ECLI:NL:RVS: 
2005:AU6696. 
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artikel 30 van de WRO gebrekkig nageleefd.25 Daardoor bestonden er plannen 
waar ‘gaten’ in zaten. Op het niet naleven van de verplichting van artikel 30 van 
de WRO stond geen sanctie, behoudens dat het college ingevolge artikel 40b, eer-
ste lid, van de WRO bevoegd werd om op kosten van de gemeente over te gaan 
tot de vaststelling of herziening van het plan. Van deze bevoegdheid werd echter 
zelden gebruik gemaakt. Tegen de weigering om van deze bevoegdheid gebruik te 
maken konden geen rechtsmiddelen worden aangewend, omdat de weigering een 
plan vast te stellen destijds op de negatieve lijst behorende bij artikel 8:5 van de 
Awb stond. 

De bevoegdheid tot het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een vastgesteld 
bestemmingsplan was tweeledig.26 Enerzijds was de rol van het college een rechts-
beschermende, aangezien het mede op basis de ingebrachte bedenkingen moest 
beslissen over de goedkeuring van het plan. Anderzijds was de rol van het col-
lege een toezichthoudende. Door middel van het besluit omtrent goedkeuring kon 
de provincie de rechtmatigheid van bestemmingsplannen en de naleving van het 
provinciale ruimtelijke beleid bewaken en coördineren en interveniëren als een 
vastgesteld plan in strijd was met het recht of het beleid. Door het goedkeurings-
vereiste en artikel 30 van de WRO bestond er een redelijk waterdicht systeem voor 
de effectuering van het provinciale ruimtelijke beleid via bestemmingsplannen. 

Het provinciale goedkeuringsvereiste van artikel 28 van de WRO voorzag in ver-
plicht structureel interbestuurlijk toezicht bij bestemmingsplannen en was het be-
langrijkste negatieve preventieve toezichtinstrument in de ruimtelijke ordening. 
Het instrument kende beide in paragraaf 2.5 genoemde deelmotieven voor toe-
zicht. Enerzijds het voorkomen dat een bestemmingsplan in werking trad dat in 
strijd was met het objectieve recht en anderzijds het voorkomen dat de provinciale 
ruimtelijke belangen door het plan zouden worden geschaad. 

Verklaring van geen bezwaar bij vrijstellingen

Een ander belangrijk provinciaal toezichtinstrument in de WRO was de bevoegd-
heid tot verlening van een verklaring van geen bezwaar bij vrijstellingen van een 
bestemmingsplan. Er waren sinds de wijziging van de WRO in 2000 drie soorten 
vrijstellingen op grond van artikel 19 mogelijk.27 Op grond van artikel 19, eerste 
lid, van de WRO kon door de raad vrijstelling van een plan worden verleend ter 
verwezenlijking van een project. Voor zover een vrijstelling op grond van het eer-
ste lid werd verleend was voorafgaand aan de verlening hiervan een verklaring 
van geen bezwaar van het college van gedeputeerde staten vereist. Indien door het 

25 Zie ook J. Robbe, De bestemmingsplanprocedure en de zelfstandige projectproce-
dure, 2000, Kluwer, Deventer, p. 204.

26 Kamerstukken II 1996-1997, 25311, nr. 3, p. 18-19 en J. Robbe, De bestemmings-
planprocedure en de zelfstandige projectprocedure, 2000, Kluwer, Deventer, hoofd-
stuk 4, p. 188-192. 

27 Stb. 1999, 302 en Stb. 2000, 8. 
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college van burgemeester en wethouders een vrijstelling op grond van het tweede 
lid werd verleend kon een voorafgaande verklaring van geen bezwaar vereist zijn 
als het college van gedeputeerde staten dat had aangegeven bij door hem aangege-
ven categorieën van gevallen. Een vrijstelling op grond van het derde lid van arti-
kel 19 WRO behoefde geen voorafgaande verklaring geen bezwaar. Dit betrof de 
zogenoemde kruimelgevallen, die in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 
waren genoemd. Een weigeringsgrond bij een verklaring van geen bezwaar was 
ingevolge artikel 19a, achtste lid, van de WRO strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. Daarbij beoordeelde het college van gedeputeerde staten of het project 
waarvoor vrijstelling werd gevraagd in strijd was met het provinciale ruimtelijke 
beleid. Daarnaast was strijd met het recht een weigeringsgrond voor een verkla-
ring van geen bezwaar, nu de bepalingen voor goedkeuring, gelet op artikel 10:32, 
eerste lid, van de Awb van overeenkomstige toepassing waren op de verklaring 
van geen bezwaar en derhalve ook artikel 10:27 van de Awb.28 

De verklaring van geen bezwaar vertoonde overeenkomsten met het besluit om-
trent goedkeuring. Beide negatieve preventieve toezichtinstrumenten hadden tot 
gevolg dat een onwelgevallig gemeentelijk besluit en de gevolgen daarvan kon 
worden voorkomen. In dat verband wordt gewezen op artikel 10:32, eerste lid, 
van de Awb, dat met zich brengt dat de afdeling over goedkeuring van overeen-
komstige toepassing is verklaard indien voor het nemen van een besluit vooraf-
gaand de toestemming van een ander bestuursorgaan is vereist, zoals de verklaring 
van geen bezwaar. In dit opzicht kan de verklaring van geen bezwaar worden 
beschouwd als een iets verdergaande vorm van negatief preventief toezicht omdat 
het toezicht plaatsvindt naar aanleiding van de aanvraag omtrent de verklaring van 
geen bezwaar op basis van het ontwerpbesluit en voordat het definitieve besluit is 
genomen, terwijl bij het besluit omtrent goedkeuring het bestemmingsplan al wel 
is vastgesteld.29

Een ander verschil met het besluit omtrent goedkeuring was dat daartegen rechts-
middelen konden worden aangewend, terwijl de verklaring van geen bezwaar, 
gelet op artikel 55, onder a, van de WRO, geen zelfstandig voor beroep vatbaar 
besluit was. Voor de mogelijkheid van beroep werd de verklaring van geen be-
zwaar aangemerkt als één besluit met het besluit waarop de verklaring betrekking 
had. Tegen de weigering om een verklaring van geen bezwaar af te geven konden 
de verzoeker van de verklaring van geen bezwaar (de raad of het college van 

28 Zie ook J. Robbe, De bestemmingsplanprocedure en de zelfstandige projectproce-
dure, 2000, Kluwer, Deventer. p. 210-211.

29 P.D.A. Claessen, Beleidsvrijheid in het medebewind, 1989, VUGA Uitgeverij B.V., 
’s-Gravenhage, p. 151. Claessen spreekt in dit verband van een extra beleidsvrij-
heidbeperkend element omdat niet een besluit wordt beoordeeld, maar reeds opge-
treden wordt in de voorbereidende fase. 
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burgemeester en wethouders) en de aanvrager van de bouwvergunning waarvoor 
vrijstelling was vereist overigens wel rechtsmiddelen aanwenden.30 

Ook bij de vrijstelling op grond van artikel 19 van de WRO van het bestemmings-
plan was door middel van de verklaring van geen bezwaar voorzien in een redelijk 
waterdicht systeem van negatief provinciaal toezicht. 

De verklaring van geen bezwaar was net als de goedkeuring een negatief preven-
tief toezichtinstrument en voorzag tevens in een vorm van verplicht structureel 
voorafgaand toezicht. Het instrument was echter wel flexibeler dan de goedkeu-
ring bij bestemmingsplannen in die zin dat categorieën van gevallen konden wor-
den aangewezen waarvoor geen verklaring van geen bezwaar was vereist.

Vervangingsbevoegdheid van de minister

In artikel 29 van de WRO was voorzien in de bevoegdheid van de minister om, on-
der voorwaarden, het besluit omtrent goedkeuring van het college van gedeputeer-
de staten te vervangen door zijn eigen besluit, indien het onthouden of verlenen 
van goedkeuring aan een plan kennelijke strijd met het nationale ruimtelijke beleid 
met zich bracht.31 Met de invoering van de Awb en, daarmee samenhangend, de 
afschaffing van het Kroonberoep, werd het noodzakelijk geacht om deze bevoegd-
heid in de WRO op te nemen om een goede doorwerking van het nationale ruim-
telijke beleid te verzekeren.32 

In artikel 19a, negende en tiende lid, van de WRO was een soortgelijke regeling 
te vinden voor de vrijstelling op grond van artikel 19 van de WRO, waarbij de 
minister de verklaring van geen bezwaar kon vervangen door een weigering van 
deze verklaring als hij van mening was dat de vrijstelling in kennelijke strijd was 
met het nationale beleid.33 De vervangingsbevoegdheid werd beschouwd als een 
zwaar middel dat slechts in uitzonderlijke situaties diende te worden toegepast.

Uit de uitspraken van de Afdeling van 29 augustus 2001 (Leiden) en 18 december 
2002 (Reimerswaal) volgt overigens dat de minister er niet voor kon kiezen om het 
besluit omtrent goedkeuring van het college van gedeputeerde staten gedeeltelijk 
te vervangen en dat de intrekking van een vervangingsbesluit niet mogelijk was.34

30 Zie bijvoorbeeld ABRS 26 mei 2004, 200306360/1, ECLI:NL:RVS:2004:AO9999 
en ABRS 21 december 2011, 201011486/1/H1, ECLI:NL:RVS:2011:BU8904.

31 Zie ook J. Robbe, De administratieve rechter en de vervangingsbevoegdheid ex 
artikel 29 WRO, BR, nr. 6, juni 1995, p. 480-489.

32 Zie in dit verband Kamerstukken II 1991-1992, 22495, nr. 3.
33 Zie voor uitspraken hierover onder meer ABRS 19 januari 2005, 200403670/1, 

ECLI:NL:RVS:2005:AS3201, en 200403673/1, ECLI:NL:RVS:2005:AR5459. 
34 ABRS 29 augustus 2001, 200000246/1, ECLI:NL:RVS:2001:AP4985, BR 

2002, p. 592, m. nt. J. Robbe, en ABRS 18 december 2002, 200202086/1, 
ECLI:NL:RVS:2002:AF2131. 
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De vervangingsbevoegdheid was een vorm van negatief preventief toezicht door 
het Rijk, aangezien van deze bevoegdheid gebruik kon worden gemaakt nadat het 
college van gedeputeerde staten een besluit omtrent goedkeuring (of tot verlening 
van verklaring van geen bezwaar) had genomen. Het achterliggende motief voor 
dit interbestuurlijk toezichtinstrument was, gelet op het vereiste van kennelijke 
strijd met het nationaal ruimtelijk beleid, het voorkomen van besluitvorming in 
strijd met nationale belangen. Strijd met het objectieve recht speelde geen rol bij 
deze specifieke vorm van indeplaatsstelling. 

Streekplan en concrete beleidsbeslissing

Een belangrijke bevoegdheid voor provinciale staten om het provinciale ruimte-
lijke beleid vast te leggen was de vaststelling van een streekplan. Op grond van 
artikel 4a, eerste lid, van de WRO konden provinciale staten voor één of meer 
gedeelten of voor het gehele gebied van de provincie een streekplan vaststellen, 
waarin de toekomstige ontwikkeling van het in het plan begrepen gebied in hoofd-
lijnen werd aangegeven. Dit van oorsprong zuiver indicatieve beleidsinstrument 
is in de loop der jaren in juridisch opzicht steeds belangrijker geworden. Daarbij 
is van belang dat met de invoering van de Awb in 1994 de constructie ontstond 
dat tegen onderdelen van een streekplan, die aan te merken waren als een be-
sluit, als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, rechtsmiddelen konden worden aan-
gewend. Deze onderdelen werden concrete beleidsbeslissingen (hierna ook: cbb) 
genoemd. Tot de wijziging van de WRO in 2000 werd het aan de Afdeling gelaten 
om te beoordelen of een onderdeel van een streekplan een voor beroep vatbare 
cbb was.35 Aan deze regeling, waarbij voor een derde pas in beroep duidelijk werd 
of hij rechtsmiddelen kon aanwenden tegen een onderdeel van streekplan, kwam 
in 2000 een einde. Toen is de WRO zodanig gewijzigd dat de cbb in artikel 1 van 
de WRO een “als zodanig door het bestuursorgaan aangegeven besluit” in een 
planologische kernbeslissing, een streekplan of een regionaal structuurplan werd. 
Beroep was alleen mogelijk als een onderdeel van het streekplan door provinciale 
staten als zodanig als cbb was aangemerkt. Zelfs als een streekplan zeer concreet 
een bepaald onderwerp regelde, maar dit niet als zodanig was aangemerkt als een 
cbb, was er in dat kader geen rechtsbescherming en kon het provinciale beleid 
alleen aan de orde komen via de band van de goedkeuring van het bestemmings-
plan. Van Geest en Lam typeerden deze regeling in zoverre terecht als een blanco 
cheque voor bestuursorganen.36 

35 Om dit te bepalen hanteerde de Afdeling het criterium dat een cbb een voldoende 
mate van concreetheid moest hebben. Dit hield in dat er sprake moest zijn van 
een finale afgewogen beslissing ten aanzien van een concreet gebied en een vol-
doende duidelijke ontwikkeling of project, zie ABRS 20 maart 2002, 200003810/1, 
ECLI:NL:RVS:2002:AE0369, BR 2002, p. 788. Als geen sprake was van een cbb 
verklaarde de Afdeling zich onbevoegd om kennis te nemen van het tegen het 
streekplan gerichte beroep.

36 Zie H.J.A.M. van Geest en T.E.P.A. Lam, De planologische kernbeslissing: het 
spanningsveld tussen de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Algemene wet be-
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Ingevolge artikel 4a, eerste lid, van de WRO moest een cbb bij de vaststelling van 
gemeentelijke of regionale ruimtelijke plannen in acht worden genomen. Artikel 
24 van de WRO bracht met zich dat als een cbb vertaling kreeg in een plan tegen 
de onderdelen, waarin deze vertaling was vervat, in het kader van de bestem-
mingsplanprocedure geen rechtsmiddelen konden worden aangewend. Daartegen 
had immers al beroep opengestaan in het kader van de vaststelling van het streek-
plan met de cbb. De wetgever heeft op die manier willen voorkomen dat er dub-
bele rechtsbescherming ontstond.37

De cbb werd ook wel als bestemmingsplanvervangend aangemerkt, omdat zowel 
de raad als het college van gedeputeerde staten hieraan gebonden waren en de 
rechtsbescherming hiertegen in het kader van het streekplan plaatsvond en niet in 
het kader van het plan. Het lag echter sterk aan de aard van de cbb of deze echt vol-
ledig bestemmingsplanvervangend werkte. Als een cbb een zogenoemde bebou-
wingscontour inhield, waarbij was bepaald waar wel en waar geen verstedelijking 
kon plaatsvinden, dan was daar uitsluitend mee vastgelegd dat een bepaald gebied 
al dan niet voor stedelijke functies in aanmerking kwam. De concrete invulling 
van het gebied kon dan in het kader van de planprocedure nog aan de orde worden 
gesteld. Als in een cbb echter een volledige definitieve planologische keuze was 
opgenomen, dan kon wel met recht worden gesproken van een volledig bestem-
mingsplanvervangend instrument.38 

Het streekplan had drie verschillende functies, te weten een beleidsvormende func-
tie, een toetsingsfunctie en een integratiefunctie.39 In het kader van interbestuur-
lijk toezicht is met name de toetsingsfunctie van belang. Bij het besluit omtrent 
goedkeuring van bestemmingsplannen was het college van gedeputeerde staten 
gebonden aan het streekplan en afwijken van het streekplan was, gelet op artikel 
4a, achtste lid, van de WRO, slechts mogelijk voor zover daarin was voorzien 
in het streekplan.40 Indien sprake was een cbb was een dergelijke afwijking niet 
mogelijk, zonder aanpassing van het streekplan zelf.41 Uit dit systeem vloeide een 
sterke provinciale sturing op de inhoud van bestemmingsplannen voort, aangezien 

stuursrecht, Gst 1997. 7062, nr. 1
37 Kamerstukken II 1996-1997, 25311, nr. 3, p. 14-15. 
38 Zie in dit kader de eerdergenoemde uitspraak van de Afdeling van 1 maart 2006, 

waarin is aangegeven dat het stelsel van besluitvorming van rechtsbescherming met 
betrekking tot de cbb mee brengt dat indien in een cbb een definitieve planologische 
keuze met betrekking tot de bestemming van een gebied is neergelegd, het onder-
zoek dat aan die beslissing is voorafgegaan, afhankelijk van de aard en de strekking 
van de cbb, dienovereenkomstig volledig dient te zijn en gemotiveerd inzicht dient 
te bieden in de mogelijkheden tot verwezenlijking van de bestemming.

39 Zie A.A.J. de Gier, “Waar zouden we zijn zonder het streekplan? Over nut en toe-
komst van het streekplan als provinciaal beleidsinstrument”, BR 2001, p. 737. 

40 Zie ABRS 1 maart 2006, 200502013/1, ECLI:NL:RVS:2006:AV2953, AB 2006/253 
m. nt. A.A.J. de Gier.

41 Zie in dit verband ook C.J.N. Versteden en J. Rensing, Ontwikkelingen ten aanzien 
van het streekplan, in: 25 jaar WRO, 1991, Kluwer, Deventer.
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gemeenteraden verplicht waren cbb’s in acht te nemen en bij het overige provinci-
ale streekplanbeleid vaak slechts beperkte mogelijkheden tot afwijking bestonden.

Het streekplan was een vorm van positief toezicht. 

Planologische kernbeslissing

Wat het streekplan was voor de provincie, was de planologische kernbeslissing 
(hierna: pkb) als bedoeld in artikel 2a van de WRO voor het Rijk. In 1985 is het 
instrument van de pkb in de WRO opgenomen, omdat de wetgever van mening 
was dat bevoegdheden van het Rijk in de WRO tot dan toe ontoereikend waren 
voor een goede doorwerking van het nationale ruimtelijke beleid.42 De pkb was 
aanvankelijk een zuiver indicatieve vorm van positief toezicht en bevatte geen ju-
ridische verplichtingen voor de provincie of de gemeente. Met de komst van cbb, 
die ook in een pkb kon voorkomen, ontstonden voor de provincie en de gemeente 
wel juridische verplichtingen die voortvloeiden uit pkb’s. De doorwerking van een 
cbb uit een pkb was net zo geregeld als in het streekplan. Kortom, de provincie 
en de gemeente dienden deze cbb’s bij hun ruimtelijke besluitvorming in acht te 
nemen. Ook bij cbb’s uit een pkb gold artikel 24 van de WRO. Dit bracht met zich 
dat de rechtsbescherming tegen dergelijke cbb’s niet meer kon plaatsvinden in de 
planprocedure. Daar diende de procedure over de pkb immers al voor.

In artikel 39 van de WRO was sinds 2000 een bijzondere variant van de pkb om-
schreven, de zogeheten pkb-plus. Deze pkb was bedoeld voor grote projecten van 
nationaal belang en diende één of meer cbb’s te bevatten. Het verschil met de 
gewone pkb was dat de cbb’s niet alleen in de ruimtelijke ordening doorwerkten, 
maar ook in andere sectoren. 

Aanwijzingsbevoegdheid

Artikel 37 van de WRO voorzag in de bevoegdheid van de minister of het college 
van gedeputeerde staten om een gemeenteraad te verplichten een bestemmings-
plan vast te stellen of te herzien. Van deze bevoegdheid mocht alleen gebruik wor-
den gemaakt als bovengemeentelijke belangen dat vorderden. Voor de minister 
moesten deze bovengemeentelijke belangen verband houden met een pkb, en als 
dat niet het geval was, dan was instemming van de Tweede Kamer vereist voor 
het geven van een aanwijzing. Voor het college van gedeputeerde staten moest de 
aanwijzing zijn grondslag vinden of redelijkerwijs voortvloeien uit een streekplan 
of ander provinciaal ruimtelijk beleid, voor zover dit was neergelegd in een besluit 
van provinciale staten. Als een aanwijzing was gegeven moest de desbetreffende 
gemeenteraad het bestemmingsplan binnen een jaar na dagtekening van de aan-
wijzing in overeenstemming brengen met de gegeven aanwijzing. Indien niet of 
niet tijdig het bestemmingsplan door de gemeenteraad werd vastgesteld of herzien 

42 Kamerstukken II 1977-1978, 14889, nr. 3, p. 15 en verder.



52

HOOFDSTUK 3

voorzag artikel 38 van de WRO in een regeling waarbij de minister of het college 
van gedeputeerde staten bevoegd werden om het desbetreffende bestemmingsplan 
vast te stellen of te herzien.43 Een specifieke vorm van indeplaatsstelling dus.

Aanvankelijk was de aanwijzingsbevoegdheid met betrekking tot de inhoud van 
bestemmingsplannen in de WRO voorbehouden aan het college van gedeputeerde 
staten. Bij de wijziging van de WRO in 1985 is deze bevoegdheid echter ook 
aan de minister toegekend, aangezien de wetgever van mening was dat de WRO 
in zoverre onbevredigend was omdat de grote bestuurlijke invloed van bepaalde 
regeringsbeslissingen op de inhoud van bestemmingsplannen niet werd erkend.44

De aanwijzingsbevoegdheid was een vorm van positief toezicht in het kader van 
medebewind waarmee het Rijk en de provincie sturing konden geven aan de door 
hen gewenste ruimtelijke ordening door de gemeenteraad te verplichten een be-
stemmingsplan vast te stellen overeenkomstig de aanwijzing en het daaraan ten 
grondslag liggende provinciale beleid. 

Nimby-bevoegdheid

Sinds 1994 was in artikel 40 van de WRO een bijzondere bevoegdheid van het 
college van gedeputeerde staten of de minister opgenomen voor het realiseren 
van zogenoemde nimby-projecten (not in my backyard). Als bovengemeentelijke 
belangen dat vorderden, de verwezenlijking van het project in de naaste toekomst 
noodzakelijk was en de besluitvorming hierover was vastgelopen, konden zij het 
college van burgemeester en wethouders om een vrijstelling van het bestemmings-
plan vragen. Als het college van burgemeester en wethouders niet of niet tijdig de 
benodigde vrijstelling verleende, ging de bevoegdheid om deze vrijstelling te ver-
lenen over op het college van gedeputeerde staten of de minister. De gemeenteraad 
was verplicht het desbetreffende bestemmingsplan binnen een jaar na de vrijstel-
ling dienovereenkomstig aan te passen. Uit het volgende citaat volgt waarom deze 
regeling nodig werd geacht: 

“Gebleken is dat wanneer het noodzakelijk is dat door de provincie of het rijk interven-
tie plaatsvindt in het gemeentelijke ruimtelijke beleid, nog steeds sprake is van stro-
perigheid van procedures. De ervaring leert dat de WRO-instrumenten niet voldoende 
zijn toegesneden op het efficiënt en binnen een redelijke termijn afdwingen van pla-
nologische medewerking. Deze constatering klemt, nu - alleen al ten behoeve van de 

43 Zie in dit kader ABRS 8 april 1999, E01960460, ECLI:NL:RVS:1999:AN6110, 
AB 1999/402, m. nt. J. Struiksma, waarbij zich de situatie voordeed dat de raad een 
bestemmingsplan had vastgesteld om te voldoen aan de gegeven aanwijzing, terwijl 
de termijn als bedoeld in artikel 37, zevende lid, was overschreden. Het gevolg was 
dat de raad niet meer bevoegd was het plan vast te stellen en dat het aanwijzingsbe-
sluit was vervallen. 

44 Kamerstukken II 1977-1978, 14889, nr. 3, p. 15.
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uitvoering van een aangescherpt milieubeleid – maatregelen moeten worden getroffen, 
die veelal een zogenoemd nimby-karakter dragen.”45

Van de bevoegdheid van artikel 40 van de WRO is niet vaak gebruik gemaakt. 
Dat is, gelet op de strenge voorwaarden, ook niet verwonderlijk. Een voorbeeld 
waar wel gebruik is gemaakt van deze regeling is terug te vinden in een uitspraak 
van de Afdeling van 18 juli 2007 over de zogenoemde obstakelvrije vliegfunnel 
in Onderbanken.46 

Ook de nimby-bevoegdheid was een vorm van positief toezicht, in die zin dat in 
het kader van medebewind een gemeentelijke bevoegdheid kon worden overgeno-
men als er door de gemeente onvoldoende medewerking werd verleend.

De rijksprojectenprocedure

“In het huidige tijdsbestek waarin sprake is van een grote investeringsdynamiek en -in 
verband daarmee- van de noodzaak tot het nemen van tijdige beslissingen over diverse, 
zeer uiteenlopende, projecten, wordt het ontbreken van een algemene procedure voor 
de besluitvorming over rijksprojecten steeds indringender gevoeld. Het ontbreken van 
zo’n procedure heeft in de afgelopen jaren in een incidenteel geval zelfs geleid tot een 
soort ad hoc-wetgeving met als enig oogmerk de spoedige realisering van een concreet 
project.”47 

Uit dit citaat van de memorie van toelichting bij de wijziging van de WRO, waar-
bij de rijksprojectenprocedure is ingevoerd, volgt in het kort waarom aanleiding 
werd gezien om deze bevoegdheid aan de wet toe te voegen. Sinds 2004 bevatte de 
WRO in artikel 39a en verder dus een regeling voor grote projecten van nationaal 
belang. Onder dergelijke projecten werden projecten verstaan die een bovenlo-
kale ruimtelijke dimensie of bovenlokale ruimtelijke effecten hadden. Bij wet, pkb 
of ministerraadbesluit kon een project worden aangewezen als rijksproject, voor 
zover dergelijke projecten niet reeds onder de werking van andere sectorale wet-
ten, zoals de Tracéwet of de Luchtvaartwet vielen. Het rijksprojectbesluit gold als 
voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de WRO en als vrijstelling als 
bedoeld in artikel 19 van de WRO, voor zover een bestemmingsplan met het rijks-
projectbesluit in strijd was. Op de gemeenteraad rustte in dat geval de verplichting 
om binnen een jaar na het onherroepelijk worden van het rijksprojectbesluit het 

45 Kamerstukken II 1992-1993, 23015, nr. 3, p. 2. 
46 ABRS 18 juli 2007, 200603057/1, ECLI:NL:RVS:2007:BA9833, BR 2007/p. 953, 

m. nt. A.A.J. de Gier. In deze uitspraak oordeelde de Afdeling dat als door het col-
lege van burgemeester en wethouders wel vrijstelling is verleend ook van belang is 
of verleende vrijstelling overeenstemt met het doel en de strekking van het daaraan 
ten grondslag liggende verzoek. Een vrijstelling die wezenlijk afwijkt van het doel 
en de strekking van het verzoek wordt aangemerkt als een weigering van de ver-
zochte vrijstelling. 

47 Kamerstukken II 1999-2000, 27178, nr. 3, p.7.
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plan overeenkomstig dat besluit vast te stellen of te herzien. Een rijksprojectbe-
sluit werd meestal gecombineerd met de gecoördineerde voorbereiding van de 
benodigde uitvoeringsbesluiten waarbij de medewerking van andere bestuursorga-
nen kon worden gevorderd. De rechtsbescherming was geconcentreerd. Dit hield 
in dat tegen het rijksprojectbesluit en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten in 
eerste en enige aanleg beroep openstond bij de Afdeling.48 Indien een projectbe-
sluit en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten was gebaseerd op een concrete 
beleidsbeslissing waartegen reeds rechtsmiddelen hadden kunnen worden aange-
wend, was het aanwenden van rechtsmiddelen uitgesloten.

Het rijksprojectbesluit was een vorm van positief toezicht.

3.4 TOEZICHTINSTRUMENTEN IN DE Wro

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de instrumenten die de provin-
cie en het Rijk in de Wro tot hun beschikking hebben om invloed uit te oefenen op 
de ruimtelijke ordening. Per instrument wordt aangegeven of sprake is van positief 
toezicht of van negatief toezicht of dat geen van beide begrippen van toepassing is. 
Ten opzichte van de WRO kent de Wro grote verschillen in toezicht, zoals blijkt 
uit het volgende citaat.

“De nieuwe Wro stoelt op het basisprincipe dat iedere bestuurslaag verantwoordelijk is 
voor het eigen ruimtelijk beleid en het instrumentarium krijgt om dat beleid te realise-
ren. Bemoeienis met een andere overheid is alleen mogelijk indien de noodzaak vanuit 
het eigen ruimtelijke belang kan worden aangetoond.”49

Bij de totstandkoming van de Wro heeft wederom een decentrale verdeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden voorop gestaan. Nog steeds wordt de 
gemeente in beginsel het meest geschikte overheidsniveau voor de regeling van 
de ruimtelijke ordening geacht. De provincie en het Rijk zijn slechts aan zet als 
duidelijk is dat de betrokken belangen niet op gemeentelijk niveau kunnen worden 
behartigd. Dat is volgens de wetgever steeds vaker het geval. In de memorie van 
toelichting wordt er in dit verband op gewezen dat de toenemende ruimtebehoefte 
voor wonen, werken, infrastructuur, recreatie, water en natuur steeds meer het 
lokale niveau ontstijgt.50 

Met name de rol van de provincie in de ruimtelijke ordening is bij de invoering 
van de Wro ten opzichte van de WRO wezenlijk veranderd. In het provinciaal 
toezicht hebben er belangrijke wijzigingen plaatsgevonden. Zo is het provinciale 
goedkeuringsvereiste voor bestemmingsplannen afgeschaft en is de bevoegdheid 

48 Zie voor een voorbeeld van toepassing van deze regeling ABRS 29 augustus 2007, 
200606028/1, ECLI:NL:RVS:2007:BB2499, inzake de gaswinning in de Wadden-
zee.

49 Kamerstukken I 2007-2008, 30938, C, p. 2.
50 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 37.



55

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT IN DE RUIMTELIJKE ORDENING

tot vaststelling van bindende algemene regels en de bevoegdheid tot het geven van 
een reactieve aanwijzing ingevoerd. De wetgever was van mening dat voor een 
provinciaal goedkeuringsvereiste bij bestemmingsplannen geen noodzaak meer 
bestond, nu de Wro voldoende andere bevoegdheden kent voor de provincie om 
haar belangen te behartigen. Daarnaast heeft de wens de bestemmingsplanproce-
dure te bekorten een rol gespeeld bij de afschaffing van het goedkeuringsvereiste.51 

Het inpassingsplan

Als provinciale staten of de minister het met het oog op provinciale, respectie-
velijk nationale ruimtelijke belangen noodzakelijk achten kunnen zij op grond 
van de artikelen 3.26 of 3.28 van de Wro een rijks- of provinciaal inpassingplan 
vaststellen met uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenteraad om voor die 
gronden een bestemmingsplan vast te stellen. Aan een inpassingplan worden de-
zelfde eisen gesteld als aan een bestemmingsplan. In het tweede lid van de arti-
kelen 3.26 en 3.28 van de Wro zijn de relevante afdelingen van de Wro voor het 
bestemmingsplan van overeenkomstige toepassing verklaard. Het inpassingsplan 
is dus in zoverre niets anders dan een bestemmingsplan, maar dan vastgesteld door 
provinciale staten of de minister52. Er zijn echter wel wat verschillen met een ge-
meentelijk bestemmingsplan, nu bij een provinciaal inpassingsplan bijvoorbeeld 
provinciale algemene regels niet rechtstreeks bindend zijn, maar hebben te gelden 
als beleid.53 De bestemmingsplanbevoegdheid wordt bij een inpassingplan geheel 
overgenomen door de minister of provinciale staten, van voorbereiding tot en met 
de vaststelling.54 Ook de uitvoering van het plan kunnen provinciale staten of de 
minister aan zich houden. In dat geval moeten zij bij het inpassingplan bepalen 
dat het college van gedeputeerde staten of de minister de bevoegdheden en ver-
plichtingen als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, van de Wro uitoefenen en dat zij 
beslissen op aanvragen voor omgevingsvergunningen voor activiteiten als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c of g, van de Wabo. In een inpassingplan kan 
ook worden bepaald tot welk tijdstip de uitsluiting van de bevoegdheid van de ge-
meenteraad tot vaststelling van een bestemmingsplan voortduurt.55 De planperiode 

51 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 26-29.
52 Deze plannen werden tot aan amendement (Kamerstukken II 2005-2006, 28916, 

nr. 28) dan ook Rijks- of provinciale bestemmingsplannen genoemd. Het is echter 
noodzakelijk geacht om een andere benaming te gebruiken om zo aan te geven 
dat het bestemmingsplan een exclusief instrument is voor de gemeenten. Volledig-
heidshalve wordt hier nog opgemerkt dat de figuur van het rijksbestemmingsplan 
wel voorkomt in de Wro. In artikel 10.3 van de Wro wordt deze term gebruikt voor 
bestemmingsplannen voor gebieden die niet onder een gemeente of een provincie 
vallen. 

53 ABRS 12 november 2014, 201402666/1/R6, ECLI:NL:RVS:2014:4079. 
54 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 105.
55 Bij een rijksinpassingsplan kan dit ook worden bepaald ten aanzien van de be-

voegdheid van provinciale staten tot het vaststellen van een provinciaal inpassings-
plan. 
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van tien jaar mag daarbij niet worden overschreden. In dit verband is de uitspraak 
van de Afdeling van 22 augustus 2012 (Pijnacker-Nootdorp) van belang, waarin 
de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp gedurende de periode van uitsluiting 
in strijd met een geldend inpassingsplan een plan had vastgesteld voor de betrok-
ken gronden.56 Voor zover het plan in strijd was met het inpassingsplan vernietigde 
de Afdeling het bestemmingsplan wegens strijd met artikel 3.28, eerste en vijfde 
lid, van de Wro. 

De minister heeft terecht opgemerkt dat de bevoegdheid tot vaststelling van een 
inpassingplan geen interventiebevoegdheid is, maar een bevoegdheid om zelf 
actief ontwikkelingen te realiseren.57 Daarbij is gewezen op situaties waarbij de 
minister of provinciale staten zelf en direct juridisch bindend de bestemming van 
een concreet gebied en het gebruik daarvan willen vastleggen in verband met pro-
vinciale of nationale belangen.58 In de memorie van toelichting is in dit kader ge-
wezen op grote projecten die in meerdere opzichten grensoverschrijdend zijn, op 
projecten met een hoog maatschappelijk belang, dat lokale of regionale belangen 
overstijgt en op projecten en activiteiten die betrekking hebben op de veiligheid 
van het land59. De bevoegdheid tot vaststelling van een inpassingsplan zal alleen 
worden uitgeoefend indien de aard van de betrokken belangen of de schaal van het 
ruimtelijke vraagstuk het lokale of provinciale niveau duidelijk overstijgt, aldus de 
minister.60 Een mooi voorbeeld hiervan is de aanleg van een hoogspanningskabel 
tussen Wateringen en Zoetermeer.61

De vaststelling van een inpassingsplan is dus een bevoegdheid van provinciale 
staten of de minister om in het kader van provinciale of nationale ruimtelijke be-
langen zelfstandig een ontwikkeling te kunnen realiseren. Dit instrument is geen 
positief of negatief toezicht, maar mag in dit overzicht niet ontbreken omdat het 
een belangrijke bevoegdheid van de hogere bestuurslagen is die elementen van 
een indeplaatsstellingbevoegdheid kent. 

De structuurvisie

De structuurvisie is een beleidsinstrument waarmee een gemeenteraad, provinci-
ale staten of de minister de hoofdlijnen van het eigen ruimtelijke beleid aangeeft. 
Op grond van de eerste leden van artikelen 2.1, 2.2 of 2.3 van de Wro zijn res-
pectievelijk de gemeenteraad, provinciale staten en de Minister verplicht tot het 

56 ABRS 22 augustus 2012, 201012316/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BX5251.
57 Kamerstukken I 2005-2006, 28916, nr. C, p.14. 
58 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 38. 
59 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 52. 
60 Kamerstukken II 2004-2005, 28916, nr. 12, p. 41.
61 Zie ABRS 29 december 2010, 200908100/1/R1, ECLI:NL:RVS:2010:BO9217.
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vaststellen van één of meer structuurvisies.62 De genoemde artikelen maken een 
onderscheid tussen de verplichte structuurvisie ten aanzien van de hoofdlijnen van 
de voorgenomen ontwikkeling voor het grondgebied van de gemeente, provincie 
of het land en de onverplichte structuurvisie, die opgesteld kan worden met be-
trekking tot aspecten van het gemeentelijke, provinciale of nationale ruimtelijke 
beleid. 

De structuurvisie bindt uitsluitend het bestuursorgaan dat de structuurvisie heeft 
vastgesteld.63 De structuurvisie kan alleen beleid bevatten, waarvan het desbetref-
fende bestuursorgaan gemotiveerd kan afwijken. Een structuurvisie kan, anders 
dan het instrument van de algemene regels, geen algemeen verbindende voor-
schriften bevatten. Een gemeenteraad is dus slechts gebonden aan het beleid uit 
zijn eigen structuurvisie(s) en niet aan het beleid uit een provinciale of een natio-
nale structuurvisie. Dit betekent echter niet dat een gemeentebestuur een provinci-
ale of nationale structuurvisie volledig kan negeren bij zijn ruimtelijke besluitvor-
ming. De Afdeling heeft in dit verband geoordeeld dat, hoewel een gemeenteraad 
niet is gebonden aan beleid van het Rijk en de provincies, dat is opgenomen in 
structuurvisies, hij dit beleid wel moet betrekken bij de belangenafweging bij de 
vaststelling van een bestemmingsplan.64

De structuurvisie kan tot op zekere hoogte worden gezien als de vervanger van de 
pkb van het Rijk, het provinciale streekplan en het gemeentelijke structuurplan, 
zoals deze in de WRO waren opgenomen. Gelet op de strikte scheiding die in 
de Wro is aangebracht tussen beleid en normstelling, geldt deze vergelijking niet 
voor de bindende cbb65, die in een pkb of een streekplan kon voorkomen.66 Dat 
instrument is tot op zekere hoogte weer vervangen door de algemene regels in 
provinciale verordeningen of algemene maatregelen van bestuur. 

Tegen de structuurvisie kunnen geen rechtsmiddelen worden aangewend. De wet-
gever heeft het noodzakelijk geacht om de structuurvisie in artikel 1 van de Be-
voegdheidsregeling bestuursrechtspraak als bedoeld in artikel 8:5, eerste lid, van 
de Awb op te nemen.67 Dit heeft tot gevolg dat de beoordeling of het vastgestelde 
beleid in structuurvisies redelijk is in het bestuursrecht alleen via de band van een 

62 Kamerstukken II 2003-2004, 28916, nr. 11. Bij de derde nota van wijziging is de fi-
guur van de structuurvisie, op aandringen van de Tweede Kamer, verplicht gesteld. 
Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging uit van vrijwillige structuurvisies.

63 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 14.
64 ABRS 30 juni 2010, 200901350/1/R3, ECLI:NL:RVS:2010:BM9710, BR 

2010/p/893, m. nt. M. Fokkema en E.J. van Baardewijk en ABRS 27 oktober 2010, 
200909636/1/R3, ECLI:NL:RVS:2010:BO1832, AB 2010, 335 m. nt. A.A.J. de 
Gier. 

65 Zie artikel 4a van de WRO.
66 Zie in dit kader ook het overgangsrecht uit artikel 9.1.2 van de Invoeringswet Wro 

en 
67 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 15. 
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wel voor beroep vatbaar besluit, zoals de vaststelling van een plan, kan plaatsvin-
den.

De structuurvisie is een belangrijk positief toezichtinstrument voor de provincie 
en het Rijk. Enerzijds omdat door de vaststelling van een structuurvisie het be-
treffende bestuursorgaan zichzelf bindt bij zijn eigen besluitvorming. Anderzijds 
omdat de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan weliswaar 
niet gebonden is aan provinciale of nationale structuurvisies, maar daarmee wel 
rekening moet houden. Daar komt nog bij dat gemeenteraden beleid uit provin-
ciale structuurvisies vaak toepassen als eigen beleid en daarmee zichzelf aan dat 
beleid binden. 

Algemene regels

Als provinciale staten of de minister meer zekerheid willen over de doorwerking 
van het nationale of provinciale ruimtelijke beleid door gemeenten kunnen zij dit 
beleid vastleggen in bindende algemene regels in een provinciale verordening of 
een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 4.1 en 4.3 van de 
Wro.68 Deze algemene regels zijn algemeen verbindende voorschriften die door 
het gemeentebestuur bij de vaststelling van plannen en beheersverordeningen en 
het verlenen van omgevingsvergunningen tot afwijking van het bestemmingsplan 
in acht moeten worden genomen. Korsse noemt dit de preventieve werking van de 
algemene regels omdat de regels zodoende voorkomen dat het planologische regi-
me mogelijkheden gaat bieden die het provinciale of nationale beleid doorkruisen 
dat aan die regels ten grondslag ligt.69 Met het onderscheid tussen de structuurvisie 
en de algemene regels is in de Wro bewust een strikte scheiding gemaakt tussen 
beleid dat alleen het vaststellende orgaan zelf kan binden en bindende normstel-
ling.70 

De vaststelling van algemene regels is gebonden aan de materiële vereisten dat 
provinciale of nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke orde-
ning noodzakelijk moeten maken. In dit kader staat in de memorie van toelichting 
bij de Wro dat het Rijk en de provincies de mogelijkheid hebben om de echt be-
langrijke beleidsonderdelen op te nemen in juridisch bindende regelingen.71 Wat 
onder echt belangrijke beleidsonderdelen moet worden verstaan is niet nader ver-
klaard. In de memorie van toelichting is in dit verband nog wel opgemerkt dat het 

68 Delegatie van deze bevoegdheden is overigens mogelijk, gelet op artikel 4.1, eerste 
lid, en artikel 4.3, eerste lid, van de Wro. Voor de leesbaarheid wordt in deze tekst 
uitgegaan van algemene regels die zijn vastgesteld door provinciale staten of de 
Minister, tenzij anders wordt vermeld.

69 D. Korsse, Ruimtelijke ordening op niveau, Een juridisch onderzoek naar provin-
ciale en nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 4 van de Wro, 2014, 
Stichting instituut voor bouwrecht, Den Haag, p. 35 en verder en p. 255. 

70 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 11.
71 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 16. 
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Rijk en de provincies bij de vaststelling van hun strategische beleid steeds moeten 
afwegen welke onderdelen van de door hen voorgestane ruimtelijke ontwikke-
lingen zo belangrijk zijn dat deze ook in acht moeten worden genomen bij de 
ruimtelijke besluiten van andere overheden.72 Een element bij die afweging moet 
volgens de wetgever de vraag zijn of de verantwoordelijkheid voor die beleidson-
derdelen op nationaal of provinciaal niveau thuishoort en of het noodzakelijk is 
deze beleidselementen te verankeren in voor andere overheden juridisch bindende 
normen, hetgeen dwingt tot selectiviteit. 

In de memorie van toelichting bij de Wro is er verder op gewezen dat op rijks- of 
provinciaal niveau vastgestelde juridisch bindende normen alleen goed kunnen 
doorwerken, indien deze duidelijk en ondubbelzinnig zijn.73 In dit kader heeft De 
Gier terecht opgemerkt dat ruimtelijk beleid zal moeten worden vertaald in werk-
bare rechtsnormen en dat afgevraagd kan worden of veel onderdelen van beleid 
zich voor een dergelijke vertaling lenen.74 Van Buuren wijst er in dit verband op 
dat veel verordeningen algemene regels bevatten die niet voldoen aan de vereiste 
duidelijkheid en ondubbelzinnigheid.75 

Bij algemene regels kan worden bepaald dat deze slechts gelden voor een gedeelte 
van het grondgebied van de provincie of een gedeelte van het land. Hierbij geldt 
volgens de memorie van toelichting de ondergrens dat, indien de algemene regel 
zich toespitst op een klein, concreet gebied of project, een algemeen verbindend 
voorschrift in een verordening of een algemene maatregel van bestuur niet het ge-
eigende instrument is.76 In dat geval ligt het geven van een aanwijzing als bedoeld 
in artikel 4.2 of 4.4 van de Wro meer voor de hand.

Een algemene regel moet dus noodzakelijk zijn ter behartiging van provinciale of 
nationale belangen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, moet duide-
lijk en ondubbelzinnig zijn en mag geen betrekking hebben op een zodanig klein 
concreet gebied of project dat een (proactieve) aanwijzing aangewezen is. Deze 
vereisten geven provinciale staten en de minister veel ruimte om te bepalen of een 
beleidselement in een algemene regel kan worden vervat. 

72 Zie in dit verband ook ABRS 27 juni 2012, 201108336/1/T1/R1, 
ECLI:NL:RVS:2012:BW9573, AB 2012/287, m. nt. A.A.J. de Gier (Eijsden- 
Margraten), waarin de Afdeling aangeeft dat gemaakte bestuurlijke afspraken tus-
sen de gemeente en de provincie niet meer kunnen inhouden dan een inspannings-
verplichting en dat een verdergaande binding alleen kan worden bereikt door het 
stellen van algemene regels.

73 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3. p. 42.
74 Zie A.A.J. de Gier, Nationaal en provinciaal beleid bij wettelijk voorschrift, Gst 

2009, 7319, 62. 
75 P.J.J. van Buuren, Ervaringen met provinciale verordeningen, in: Toonbeelden, Ge-

dachten over provinciaal omgevingsrecht ter herinnering aan Toon de Gier, 2013, 
Kluwer, Deventer.

76 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 44.
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Tenzij een andere termijn wordt gesteld, moet de raad ingevolge artikel 4.1, twee-
de lid, en artikel 4.3, tweede lid, van de Wro binnen een jaar na inwerkingtreding 
van de provinciale verordening of de algemene maatregel van bestuur een be-
stemmingsplan of een beheersverordening vaststellen met in achtneming van de 
algemene regels. De implementatietermijn van artikel 4.1, tweede lid, en artikel 
4.3, tweede lid, van de Wro van een jaar na inwerkingtreding van de betreffende 
algemene regel geldt echter alleen indien de algemene regel noodzaakt tot het 
wijzigen van bestaande plannen. Dat is zelden het geval. Verreweg de meeste al-
gemene regels zijn zo geredigeerd dat zij eerbiedigende werking hebben en geen 
actieve implementatieverplichting met zich brengen. Deze regels moeten pas in 
acht worden genomen op het moment dat de raad overgaat tot de vaststelling van 
een nieuw bestemmingsplan na de inwerkingtreding van de algemene regel.77 Der-
gelijke regels voorkomen alleen dat nieuwe besluiten met deze regels strijdige 
situaties mogelijk maken, maar dwingen niet actief tot aanpassing van bestaande 
plannen. Korsse noemt dit de preventieve werking van algemene regels. Hij wijst 
erop dat op dat bij algemene regels die een eerbiedigende werking hebben en al-
leen gelden als het bestuursorgaan uit eigen beweging overgaat tot wijziging van 
het planologisch regime de regels geen corrigerende werking hebben omdat deze 
niet actief verplichten tot aanpassing van het bestaande planologische regime.78 
In dit verband is de uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (Hardenberg) dan 
ook opmerkelijk te noemen.79 In dat geval had het college van gedeputeerde staten 
van Overijssel een proactieve aanwijzing gegeven met als doel de recent aan een 
recreatiewoning toegekende woonbestemming weer terug te veranderen in een 
recreatieve bestemming. Het college had bij het recent vastgestelde plan geen re-
actieve aanwijzing gegeven, aangezien hij tegen het ontwerp geen zienswijze had 
ingediend, omdat hij ervan uit was gegaan dat de met de gemeente gemaakte af-
spraken zouden worden nageleefd. Het college verwees bij de proactieve aanwij-
zing echter naar een eerbiedigende algemene regel die juist wel aan de reactieve 
aanwijzing ten grondslag had kunnen worden gelegd, maar niet actief dwingt tot 
aanpassing van een bestaande geldend plan en geen basis gaf voor een proactieve 
aanwijzing. Wellicht heeft de Afdeling dit onderkend door in haar motivering niet 
alleen naar deze algemene regel te verwijzen, maar ook het achterliggende provin-
ciale beleid te noemen. 

Daarnaast respecteren de meeste algemene regels de bestaande planologische situ-
atie, ook als die nog niet is gerealiseerd. Zie voor een uitzondering hierop de uit-

77 Zie ook D. Korsse en R. Widdershoven, Het Unierecht en de doorwerking van 
interbestuurlijke regels in het ruimtelijk bestuursrecht, in: Toonbeelden, Gedachten 
over provinciaal omgevingsrecht ter herinnering aan Toon de Gier, 2013, Kluwer, 
Deventer.

78 D. Korsse, Ruimtelijke ordening op niveau, Een juridisch onderzoek naar provin-
ciale en nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 4 van de Wro, 2014, 
Stichting Instituut voor Bouwrecht, Den Haag, p. 53.

79 ABRS 27 mei 2015, 201405782/1/R1, ECLI:NL:RVS:2015:1652.
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spraak van de Afdeling van 24 juli 2013 (Gouda).80 In dat geval gold een algemene 
regel die, onder voorwaarden, met zich bracht dat bestaande, maar nog onbenutte 
planologische mogelijkheden uit het vorige plan moesten worden wegbestemd om 
het overaanbod aan kantoren in de provincie tegen te gaan. Het betrof een alge-
mene regel die wel een eerbiedigende werking had, in die zin dat er geen actieve 
verplichting was om het bestaande regime aan te passen, maar zodra hiertoe werd 
overgegaan ontstond wel de verplichting om bestaande onbenutte planologische 
mogelijkheden weg te bestemmen. 

Bij de implementatie van algemene regels moet een onderscheid gemaakt worden 
tussen de regels, als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, en artikel 4.3, eerste lid, 
van de Wro, die zich tot het gemeentebestuur (of provinciale staten) richten en de 
regels, als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, en 4.3, derde lid, van de Wro, die zich 
tot grondgebruikers richten. Als er sprake is van regels als bedoeld in artikel 4.1, 
derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wro, er nog geen bestemmingsplan of beheers-
verordening in werking is getreden waarin de algemene regels juist zijn geïmple-
menteerd en een met deze regels strijdige aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning wordt gedaan, dan volgt uit de artikelen 2.10, eerste lid, aanhef en onder c, 
2.11, eerste lid, en 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo dat deze aanvraag dient 
te worden afgewezen wegens strijd met bedoelde algemene regels. In zoverre kan 
dus worden verzekerd dat er in de implementatieperiode geen ontwikkelingen 
kunnen plaatsvinden die in strijd zijn met de algemene regels.

Op het eerste gezicht dringt bij het instrument van de algemene regel de vergelij-
king op met het instrument van de cbb uit de WRO. Beide instrumenten zijn bin-
dende beleidsonderdelen die de gemeenteraad in acht moet nemen bij onder meer 
de vaststelling van een bestemmingsplan. Tegen cbb’s stond echter, anders dan 
bij algemene regels, die op grond van artikel 8:3, eerste lid, onder a, van de Awb 
van beroep zijn uitgezonderd, wel beroep open bij de Afdeling.81 Dit is een essen-
tieel verschil, waardoor de rechter algemene regels slechts exceptief zal kunnen 
toetsen. Deze indirecte en terughoudende toetsing brengt met zich dat uitsluitend 
indien een algemene regel in strijd is met hogere regelgeving of algemene rechts-
beginselen deze onverbindend moet worden verklaard.82 Indien op grond van een 
bevoegdheid in een verordening het college van gedeputeerde staten bij besluit de 
begrenzing van een gebied in de verordening aanpast, waarmee het toepassingsbe-
reik van de verordening wordt veranderd is volgens de Afdeling overigens sprake 
van een voor beroep vatbaar concretiserend besluit van algemene strekking in 
plaats van een niet voor beroep vatbaar algemeen verbindend voorschrift.83 

80 ABRS 24 juli 2013, 201211139/1/R4, ECLI:NL:RVS:2013:437.
81 Zie artikel 54, tweede lid, van de WRO, gelezen in samenhang met artikel 56, eerste 

lid, van de WRO.
82 Zie voor exceptieve toetsing van regelgeving onder meer het arrest van HR 16 mei 

1986, NJ 1987, 251 (Landbouwvliegersarrest).
83 ABRS 9 juli 2014, 201309065/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:2523.
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De bevoegdheid tot vaststelling van algemene regels is het belangrijkste positieve 
toezichtinstrument voor de provincie en het Rijk, nu deze regels zorgen voor een 
directe doorwerking van het provinciale en nationale ruimtelijke beleid in ruimte-
lijke besluitvorming van de gemeente en de provincie.

Ontheffing van algemene regels

In artikel 4.1a en artikel 4.3a van de Wro is voorzien in de mogelijkheid voor het 
college van gedeputeerde staten of de minister om naar aanleiding van een aan-
vraag van het college van burgemeester en wethouders (of het college van gede-
puteerde staten bij nationale algemene regels) van algemene regels een ontheffing 
te verlenen. Deze mogelijkheid moet in een algemene maatregel van bestuur of 
de verordening worden opgenomen en is slechts mogelijk indien de verwezenlij-
king van het gemeentelijk of provinciaal beleid wegens bijzondere omstandighe-
den onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen 
nationale of provinciale belangen. De figuur van de ontheffing van de algemene 
regels kwam tot 1 oktober 2012 niet voor in de Wro.84 Maar in veel provinciale 
verordeningen was echter ook daarvoor al wel voorzien in de mogelijkheid om een 
ontheffing te kunnen verlenen van algemene regels85. 

In dit verband zijn de uitspraken van de voorzitter van de Afdeling van 6 juli 2011 
en de Afdeling van 6 juni 2012 (Langedijk) van belang.86 In die uitspraken is aan-
genomen dat een dergelijke constructie op grond van de Wro, zoals die gold voor 1 
oktober 2012, ook reeds mogelijk was. Artikel 4.1, eerste lid, van de Wro omvatte 
volgens de Afdeling tevens de bevoegdheid een ontheffing te kunnen verlenen van 
de algemene regels. De Afdeling oordeelde verder dat er sprake was van gecon-
centreerde rechtsbescherming bij de vaststelling van een bestemmingsplan waar-
voor een ontheffing is verleend, indien een belanghebbende die ontheffing aan 
de orde wil stellen. Afzonderlijke rechtsmiddelen tegen een verleende ontheffing 
zijn niet mogelijk, nu na het verlenen van de ontheffing nog een bestemmingsplan 
zal worden vastgesteld en in dat kader tegen de verleende ontheffing kan worden 
opgekomen. Bij een ontheffing voor een projectbesluit als bedoeld in het destijds 

84 Zie Stb 2012, 391, Wet van 21 juni 2012 tot wijziging van de Wet ruimtelijke orde-
ning en enige andere wetten (voorzien in een wettelijke grondslag voor provinciaal 
medebewind en voor de mogelijkheid tot afwijking van algemene regels).

85 F.A.G. Groothuijse en D. Korsse, De ontheffingsbevoegdheid in provinciale veror-
deningen in het licht van de wijzigingswet Wro, TO oktober 2011. Groothuijse en 
Korsse hebben in dit verband betoogt dat de Wro bij haar invoering geen wettelijke 
grondslag bood voor de figuur van de ontheffing van algemene regels en zij hebben 
dit kader terecht de vraag gesteld worden wat de status is van dergelijke onthef-
fingen. De wetgever deelde de mening over de ontbrekende wettelijke grondslag 
en achtte een wijziging van de Wro noodzakelijk om alsnog te voorzien in deze 
wettelijke grondslag. 

86 Vz ABRS 6 juli 2011, 201106895/1/R1, ECLI:NL:RVS:2011:BR0814, en ABRS 6 
juni 2012, 201110671/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW7636.
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geldende artikel 3.10 van de Wro (thans omgevingsvergunning tot afwijking van 
het bestemmingsplan) waarvoor een ontheffing is verleend gold hetzelfde.87 Bij 
de weigering een bouwvergunning te verlenen in combinatie met de weigering 
een ontheffing van algemene regels te verlenen werd ook uitgegaan van gecon-
centreerde rechtsbescherming. Zie in dit verband de uitspraak van de Afdeling 
van 2 november 2011 (Zeewolde), waarbij een hoger beroep in het kader van de 
weigering van een bouwvergunning aan de orde was omdat was geweigerd onthef-
fing te verlenen van de algemene regels, als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, van 
de Wro.88 

Indien de weigering om een ontheffing te verlenen geen verband heeft met een 
geweigerde bouwvergunning of een ander besluit waartegen rechtsmiddelen kun-
nen worden aangewend is de uitspraak van de Afdeling van 13 juni 2012 (Anna 
Paulowna) van belang.89 De Afdeling oordeelde dat als een ontheffing van de al-
gemene regels wordt geweigerd het niet in de rede ligt dat de raad desondanks 
alsnog een bestemmingsplan zal vaststellen dat in strijd is met algemene regels. 
Anders dan tegen een besluit tot verlening van een ontheffing, waartegen rechts-
middelen kunnen worden aangewend bij het besluit waarvoor de ontheffing is ver-
leend, bestaat er daarom bij de weigering om een ontheffing te verlenen behoefte 
aan het bieden van zelfstandige rechtsbescherming. Datzelfde geldt volgens de 
Afdeling overigens ook bij een weliswaar verleende ontheffing die als gevolg van 
een daaraan verbonden voorschrift gelijk is te stellen met een weigering.90 Omdat 
tussen een bestemmingsplan en het besluit op een aanvraag om een ontheffing ten 
behoeve daarvan een nauwe samenhang bestaat en met het oog op een doelmatige 
rechtsbescherming achtte de Afdeling zich bevoegd om als rechter in eerste en 
enige aanleg kennis te nemen van beroepen tegen besluiten waarbij is geweigerd 
ontheffing te verlenen, indien de gevraagde ontheffing betrekking heeft op een 
bestemmingsplan. 

Op de vraag of met de mogelijkheid van een aan de vaststelling van het plan 
voorafgaande ontheffing van algemene regels geen constructie was ontstaan die in 
strijd is met artikel 132, derde lid, van de Grondwet en artikel 10:32 van de Awb 
antwoordde de Afdeling dat dat niet het geval was. Er was immers geen sprake van 
een verplichte vorm van voorafgaande toestemming die noodzakelijk is voor de 
inwerkingtreding van het besluit als bedoeld in afdeling 10.2.1 van de Awb (Goed-
keuring), maar van een ontheffing van een concreet verbod. Er moest dus vol-
gens de Afdeling een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds vormen van 
voorafgaand toezicht waar de plicht bestaat een besluit aan het toezichthoudende 

87 ABRS 1 februari 2012, 201105434/1/A1, ECLI:NL:RVS:2012:BV2454, AB 
2012/66, m. nt. D. Korsse

88 ABRS 2 november 2011, 201103317/1/H4, ECLI:NL:RVS:2011:BU3123. 
89 ABRS 13 juni 2012, 201108650/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW8172, AB 

2012/217, m. nt. F.A.G. Groothuijse en D. Korsse.
90 ABRS 5 november 2014, 201400731/1/R3, ECLI:NL:RVS:2014:3954, en ABRS 5 

november 2014, 201309447/1/R3 en 201309448/1/R3, ECLI:NL:RVS:2014:3921. 
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orgaan voor te leggen voordat het in werking kan treden, zoals goedkeuring als 
bedoeld in artikel 10:25 van de Awb, en anderzijds gevallen waarbij besluiten met 
een bepaalde inhoud slechts kunnen worden genomen zonder in strijd te handelen 
met hogere regels nadat een ontheffing is verleend. Een subtiel, maar belangrijk 
onderscheid voor de kwalificatie van de ontheffing, aangezien dit instrument wel 
een vorm van positief toezicht is, maar geen vorm van het in de Grondwet en de 
Awb bedoelde voorafgaande negatieve toezicht.91 Daarbij is onder meer van be-
lang dat indien met algemene regels strijdige plannen worden vastgesteld, zonder 
benodigde ontheffing, deze plannen in werking kunnen treden, tenzij dit wordt 
verhinderd door de provincie (of het Rijk) door het geven van een reactieve aan-
wijzing of het instellen van beroep, in combinatie met een verzoek om een voor-
lopige voorziening. De regelingen in artikel 19 van de WRO, waarbij in bepaalde 
gevallen een verklaring van geen bezwaar was vereist voor het verlenen van een 
vrijstelling of in artikel 11, zevende lid, van de WRO, waarbij het college van 
gedeputeerde staten bij het besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan 
kon bepalen in welke gevallen een uitwerkings- of wijzigingsplan wel of geen 
goedkeuring meer behoefde zijn derhalve maar tot op zekere hoogte vergelijkbaar. 
In die gevallen bestond er wel een plicht om besluiten voor te leggen als dat was 
voorgeschreven voordat deze in werking konden treden. Die plicht bestaat bij de 
vaststelling van een plan dat in strijd is met algemene regels niet, maar zoals de 
Afdeling in de uitspraak van 13 juni 2012 (Anna Paulowna) reeds opmerkte ligt 
het niet in de rede te verwachten dat de raad die zich geconfronteerd ziet met 
strijdige algemene regels en een weigering van een ontheffing alsnog een plan zal 
vaststellen in strijd met deze algemene regels. Maar het kan wel. 

Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraak van de Afdeling van 1 april 2015 (Heiloo)92. 
In dat geval had het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland op grond 
van artikel 4.1a van de Wro geweigerd een ontheffing te verlenen van een algeme-
ne regel die de bouw van een windturbine verbood en een reactieve aanwijzing ge-
geven met betrekking tot het vastgestelde plan dat toch in de windturbine voorzag. 
De Afdeling oordeelde dat het college de ontheffing had kunnen weigeren en dat 
er geen bijzondere omstandigheden waren die het gemeentelijke beleid onevenre-
dig belemmeren in verhouding tot de provinciale belangen als bedoeld in artikel 
4.1a van de Wro. Voor de motivering dat het college vervolgens ook een reactieve 
aanwijzing had mogen geven over het plan dat zonder vereiste ontheffing door de 
raad was vastgesteld en dus in strijd was met de algemene regel verwees de Afde-
ling naar haar motivering over de geweigerde ontheffing.

Inmiddels is de beroepsregeling bij ontheffingen vastgelegd in artikel 8:6, eerste 
lid, van de Awb en artikel 2 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, 

91 Aan dit onderscheid gaan Groothuijse en Korsse in hun annotatie bij ABRS 13 juni 
2012, 201108650/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW8172, AB 2012/217, ten onrechte 
voorbij. 

92 ABRS 1 april 2015, 201401654/1/R1 en 201402613/1/R1, ECLI:NL:RVS:2015:990.
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onder Wro, onder i. Daarbij valt op dat afzonderlijk beroep tegen de verleende 
ontheffing mogelijk lijkt, nu de geconcentreerde rechtsbescherming daar niet is 
vastgelegd. Dit lijkt een omissie, nu nergens uit af valt te leiden dat de wetgever 
veranderingen heeft beoogd in de door de Afdeling ontwikkelde beroepsregeling. 
De geconcentreerde rechtsbescherming bij verleende ontheffingen en de afzon-
derlijke rechtsbescherming bij geweigerde ontheffingen op basis van artikel 6:2, 
onder a, van de Awb is dan ook ongewijzigd gebleven. De Afdeling achtte zich 
in de uitspraak van 20 augustus 2014 (Haarlemmermeer) dan ook bevoegd om in 
eerste en enige aanleg kennis te nemen van een beroep tegen de weigering om een 
ontheffing te verlenen ingevolge artikel 4.1a van de Wro en oordeelde dat geen 
bezwaar mogelijk is tegen een dergelijke weigering, nu moet worden aangenomen 
dat is beoogd om direct beroep open te stellen.93

Met de invoering van de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro is de bevoegdheid tot 
het verlenen van een ontheffing wezenlijk beperkt, nu deze alleen mag worden 
verleend indien de verwezenlijking van het provinciale of gemeentelijke beleid 
wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding 
tot de met de algemene regels te dienen nationale of provinciale belangen. Dit 
betekent dat geen gebruik meer mag worden gemaakt van ruimer geformuleerde 
ontheffingsbevoegdheden. Zie in dit verband ook de uitspraak van 5 februari 2014 
(Grolloo), waarin de Afdeling een ontheffingsbepaling uit de Omgevingsveror-
dening Drenthe onverbindend verklaarde wegens strijd met artikel 4.1a van de 
Wro.94

De ontheffing van algemene regels voor de vaststelling van een plan is een vorm 
van positief toezicht, al heeft de ontheffing wel trekken van negatief preventief 
toezicht en is deze enigszins vergelijkbaar met de verklaring van geen bezwaar of 
geen bedenkingen. Maar de ontheffing is daarmee niet gelijk te stellen. Dat de wet-
gever in artikel 4.1a, tweede lid, en artikel 4.3a, tweede lid, van de Wro de onthef-
fing wel gelijkgesteld met de verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in arti-
kel 2.27 van de Wabo bij de omgevingsvergunning tot afwijking maakt het beeld 
nog diffuser. De ontheffing is bij de omgevingsvergunning wel een voorafgaande 
toestemming tot het nemen van een besluit, want ingevolge artikel 2.27 van de 
Wabo wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat het toezichthou-
dende bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. 
Indien bij de vaststelling van een bestemmingsplan een ontheffing ontbreekt blijft 
de raad bevoegd om zonder die ontheffing een plan vast te stellen, ook al volgt uit 
de algemene regels dat hiervoor een ontheffing was vereist. 

93 ABRS 20 augustus 2014, 201400964/1/R1, ECLI:NL:RVS:2014:3094, AB 
2014/359, m. nt. D. Korsse.

94 ABRS 5 februari 2014, 201304804/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:333, AB 2014/140, 
m. nt. D. Korsse. 
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De (proactieve) aanwijzing

Als het college van gedeputeerde staten of de minister95 in een concreet geval een 
ontwikkeling wil mogelijk maken, maar geen aanleiding ziet voor de vaststel-
ling van een provinciaal of nationaal inpassingsplan, kunnen zij aan de raad een 
zogenoemde proactieve aanwijzing geven als bedoeld in artikel 4.2 of 4.4 van de 
Wro. Daarvoor is vereist dat provinciale of nationale belangen het noodzakelijk 
maken dat de proactieve aanwijzing in het kader een goede ruimtelijke ordening 
wordt gegeven.96 De raad waaraan de aanwijzing is gericht moet binnen een in 
de aanwijzing gegeven termijn een plan vaststellen in overeenstemming met de 
aanwijzing. In artikel 4.4, eerste lid, onder b, van de Wro is de bevoegdheid voor 
de minister opgenomen om provinciale staten een aanwijzing te geven om binnen 
een bepaalde termijn toepassing te geven aan artikel 4.1 van de Wro. De minister 
kan door middel van een aanwijzing provinciale staten dus dwingen algemene re-
gels vast te stellen conform de gegeven aanwijzing. In artikel 4.4, eerste lid, onder 
c, van de Wro is de bevoegdheid van de minister opgenomen om het college van 
gedeputeerde staten een aanwijzing te geven om binnen een termijn van maximaal 
drie maanden een aanwijzing aan de raad te geven als bedoeld in artikel 4.2 van de 
Wro. Dit wordt ook wel de getrapte proactieve aanwijzing genoemd. 

Tegen een proactieve aanwijzing kan, gelet op artikel 8:6, eerste lid, van de Awb, 
gelezen in samenhang met artikel 1 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrecht-
spraak, bij de Afdeling alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende 
indien de aanwijzing betrekking heeft op een concreet aangegeven locatie waar-
van geen afwijking mogelijk is. Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, van de Wro kun-
nen bij een beroep tegen een op grond van een proactieve aanwijzing vastgesteld 
plan geen gronden worden aangevoerd die betrekking hebben op deze aanwijzing, 
voor zover die betrekking heeft op een concreet aangegeven locatie waarvan geen 
afwijking mogelijk is Indien dat niet het geval is, kan een belanghebbende, die het 
niet eens is met de aanwijzing, deze aanwijzing bij het vastgestelde plan aan de 
orde stellen. In de uitspraak van de Afdeling van 17 september 2014 (proactieve 
aanwijzing Montfoort) verklaarde de Afdeling zich dan ook onbevoegd om kennis 
te nemen van beroepen tegen een proactieve aanwijzing die geen betrekking had 
op een concreet aangegeven locatie, maar op generieke sloopregeling.97 

Hier valt een vergelijking te maken met de cbb uit de WRO, nu de regeling voor 
de proactieve aanwijzing kenmerken vertoont van de regeling uit artikel 24 van de 
WRO. Die regeling die belette dat belanghebbenden een cbb, waartegen rechts-
middelen hadden opengestaan, aan de orde konden stellen in de procedure over het 
plan, dat voorzag in de vertaling van deze cbb. Het is aan de Afdeling gelaten om 

95 Of de minister wie het aangaat, in overeenstemming met de minister van Infrastruc-
tuur en Milieu.

96 Zie ook ABRS 27 mei 2015, 201405782/1/R1, ECLI:NL:RVS:2015:1652.
97 ABRS 17 september 2014, 201400756/1/R2, ECLI:NL:RVS:2014:3436.
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te bepalen of een aanwijzing voorziet in een concreet aangegeven locatie, waar-
van geen afwijking mogelijk is. In dit verband lijkt de jurisprudentie over cbb’s 
tot aan de wetswijziging van de WRO in 2000 overigens weer relevant te kunnen 
worden.98

De proactieve aanwijzing is een positief toezichtinstrument.99 

De reactieve aanwijzing

In artikel 3.8, zesde lid, van de Wro is de bevoegdheid van het college van ge-
deputeerde staten en de minister tot het geven van een reactieve aanwijzing ten 
aanzien van een vastgesteld bestemmingsplan opgenomen. Dit toezichtinstrument 
voorziet er in dat zij, onder voorwaarden, de bevoegdheid hebben om aan de raad 
een aanwijzing te geven waardoor een reeds vastgesteld bestemmingsplan of een 
deel daarvan niet in werking treedt en komt te vervallen. Een van de vereisten voor 
het geven van een reactieve aanwijzing is dat door het college van gedeputeerde 
staten of de minister een zienswijze is ingediend tegen het ontwerp van het plan en 
dat aan deze zienswijze niet of niet geheel is tegemoet gekomen bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan of dat de bij de vaststelling wijzigingen zijn aangebracht 
ten opzichte van het ontwerp en die het college van gedeputeerde staten of de mi-
nister aanleiding geven voor een reactieve aanwijzing. Verder moeten provinciale 
of nationale belangen met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk 
maken dat een reactieve aanwijzing wordt gegeven en moet worden gemotiveerd 
waarom geen gebruik kon worden gemaakt van andere aan hen toekomende be-
voegdheden voordat tot het geven van een reactieve aanwijzing is overgegaan. In 
hoofdstuk 4 zal uitgebreid worden ingegaan op de voorgeschiedenis en het toepas-
singsbereik van de reactieve aanwijzing, de procedurele en materiële vereisten 
voor het geven van een reactieve aanwijzing en de gevolgen van de reactieve 
aanwijzing.

De reactieve aanwijzing is het enige negatieve preventieve toezichtinstrument in 
de Wro en is, voor zover het bestemmingsplan betreft, in zoverre te zien als de 
opvolger van het besluit omtrent goedkeuring uit de WRO. 

98 Tot aan dat moment diende de Afdeling ter bepaling van haar bevoegdheid bij be-
roepen tegen een streekplan na te gaan of het onderdeel waartegen beroep werd 
ingesteld aan te merken was als een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. 
Daarbij werden de criteria gebruikt dat over een onderdeel een afgewogen concrete 
beslissing was beoogd, dat de plaats waarvoor het onderdeel gold voldoende con-
creet was en dat de voorziene ontwikkeling voldoende concreet was aangegeven. 

99 Zie ook Commissie Oosting, Van specifiek naar generiek, Doorlichting en beoorde-
ling van interbestuurlijke toezichtinstrumenten, p. 27.
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3.5 TOEZICHTINSTRUMENTEN IN ORGANIEKE WETTEN

Naast de aan de ruimtelijke ordening eigen positieve en negatieve toezichtinstru-
menten bestaan er ook generieke interbestuurlijke toezichtinstrumenten die voor 
de ruimtelijke ordening van belang kunnen zijn. Deze zijn te vinden in organieke 
wetten, zoals de Provinciewet en de Gemeentewet. Het belangrijkste generieke 
negatieve toezichtinstrument is het repressieve toezichtinstrument van de spon-
tane vernietiging. Dit instrument maakt het, onder voorwaarden, mogelijk om 
een besluit van een lager orgaan, nadat dit is genomen en in werking is getreden, 
te vernietigen. Daarnaast is het interbestuurlijke toezichtinstrument van de inde-
plaatsstelling bij taakverwaarlozing van belang, nu dit tot nu toe weinig toegepaste 
generieke toezichtinstrument ook van toepassing is op ruimtelijke besluiten. 

Spontane vernietiging

De bevoegdheid van de Kroon tot spontane vernietiging van gemeentelijke en pro-
vinciale besluiten, dan wel niet schriftelijke beslissingen van het provinciebestuur 
en het gemeentebestuur, vindt haar grondwettelijke basis in artikel 132, vierde lid, 
van de Grondwet en is nader uitgewerkt in artikel 261 van de Provinciewet en in 
artikel 268 van de Gemeentewet. In afdeling 10.2.2 van de Awb zijn nadere regels 
te vinden over de spontane vernietiging van besluiten. De Kroon mag ingevolge 
artikel 132, vierde lid, van de Grondwet en artikel 10:35 van de Awb slechts over-
gaan tot spontane vernietiging wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

De spontane vernietiging is in de afgelopen decennia slechts zelden gebruikt 
omdat het instrument tot voor kort als een ultimum remedium werd gezien. 
Daarin is met de inwerkintreding van de Wet revitalisering generiek toezicht op  
1 oktober 2012 echter beoogd een verandering te brengen.100 Hoewel deze wet in 
de wettelijke bepalingen voor de spontane vernietiging geen grote wijzigingen 
met zich heeft gebracht en gronden voor vernietiging ongewijzigd zijn gebleven, 
is in dit verband van belang dat het Beleidskader “Spontane vernietiging” uit 2006 
is vervangen door het Beleidskader “Schorsing en vernietiging” en dat daarin het 
uitgangspunt dat de spontane vernietiging een ultimum remedium is, is losgelaten. 

Om enig beeld te krijgen van de wijze waarop de spontane vernietiging tot nu toe 
is gebruikt volgt hieronder een korte weergave van een aantal belangrijke uitspra-
ken over de spontane vernietiging.101 

In een uitspraak van de Afdeling van 20 november 2002 (Valkenswaard) was een 
geval aan de orde waarbij een onherroepelijke bouwvergunning voor een woning 

100 Zie Stb 2012, 233 en 2012, 276 voor de Wet Revitalisering generiek toezicht en de 
inwerkingtreding daarvan. 

101 Zie voor een uitvoeriger overzicht R.J.M.H. de Greef, Inventarisatie spontane ver-
nietigingsbesluiten van de Kroon 1993-2004, Gst. 2006, 55.
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met een overdekt zwembad ingevolge artikel 268 van Gemeentewet, gelezen in 
samenhang met artikel 10:35 van de Awb, door de Kroon was vernietigd wegens 
strijd met het recht.102 Deze vergunning was willens en wetens verleend in strijd 
met het vigerende plan en er was geen zicht op legalisering van de illegale situ-
atie. De Afdeling oordeelde dan ook dat de Kroon terecht was overgegaan tot 
vernietiging van deze vergunning. In deze uitspraak wordt onder meer uiteengezet 
dat het beleid ten aanzien van het hanteren van de spontane vernietiging inhoudt 
dat dit instrument met terughoudendheid werd ingezet en dat strijd met het recht 
of met het algemeen belang alleen onvoldoende was om over te gaan tot spontane 
vernietiging. Voordat het instrument werd ingezet moest worden voldaan aan drie 
beleidscriteria. Ten eerste moest de inbreuk op de rechtsorde zodanig zijn dat een 
dwingend openbaar belang was gediend met vernietiging. Ten tweede mocht de 
vernietiging geen doel op zich zijn, maar moest mede strijd met het recht of het 
algemeen belang te voorkomen zijn beoogd. Ten derde diende het toezichthou-
dende orgaan zelf ook de beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. 
De Afdeling oordeelde dat het verweerster vrij stond om door middel van deze 
beleidscriteria invulling te geven aan haar discretionaire bevoegdheid, mits niet in 
strijd met de wettelijke bepalingen. In deze beleidscriteria lag het ultimum reme-
diumkarakter van de spontane vernietiging besloten. 

In de uitspraak van de Afdeling van 23 januari 2008 (Onderbanken) over de Pro-
vinciale Milieuverordening Limburg was een spontane vernietiging van een wij-
ziging van de verordening aan de orde die met zich bracht dat voor het motorisch 
omzagen van bomen in de Schinveldse bossen een provinciale ontheffing was ver-
eist.103 Daarmee werd het realiseren en het onderhouden van de zogenoemde ob-
stakelvrije vliegfunnel van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen lastiger gemaakt. 
De Kroon achtte dit algemeen verbindende voorschrift in strijd met de wet en het 
algemeen belang, gelet op de WRO en de internationale afspraken in het kader 
van NAVO-verband. De Afdeling ging daar echter niet in mee. De gestelde door-
kruising van artikel 40 van de WRO deed zich volgens de Afdeling niet voor, nu 
de vereiste ontheffing de vrijstelling van het bestemmingsplan voor het kappen 
van een deel van de Schinveldse bossen in verband met de obstakelvrije vliegfun-
nel niet doorkruiste, maar slechts een juridisch obstakel kon vormen. In dit kader 
wees de Afdeling er op dat strijd met de wet zich alleen voordoet als het besluit 
rechtstreeks in strijd is met de wet. Strijd met het algemeen belang werd door 
de Afdeling evenmin aangenomen, nu het dienen van dat belang niet onmogelijk 
werd gemaakt door het ontheffingsvereiste.

In de uitspraak van de Afdeling van 22 april 2009 (Landsbanki) was de spon-
tane vernietiging van besluiten van diverse bestuursorganen tot het voeren van 

102 ABRS 20 november 2002, 200201516/1, ECLI:NL:RVS:2002:AF0828, AB 
2003/1, m. nt. A.A.J. de Gier.

103 ABRS 23 januari 2008, 200700877/1, ECLI:NL:RVS:2008:BC2506, JB 2008/46, 
m. nt. J.L.W. Broeksteeg.
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een rechtsgeding tegen de IJslandse bank Landsbanki in verband met het behalen 
van een executoriale titel voor conservatoir beslag aan de orde.104 De Kroon had 
deze besluiten vernietigd wegens strijd met het algemeen belang. De Afdeling 
ging hier niet in mee en overwoog dat de bevoegdheid tot spontane vernietiging in 
artikel 132, vierde lid, van de Grondwet een bestuurlijk instrument is dat de cen-
trale overheid ter beschikking staat om de staatsrechtelijke taakverdeling tussen 
de verschillende bestuurslagen, gegeven de grondwettelijke verhoudingen binnen 
de gedecentraliseerde eenheidsstaat, te bewaken. De Afdeling haalde vervolgens 
het Beleidskader spontane vernietiging aan waarin stond dat deze discretionaire 
bevoegdheid het de Kroon mogelijk maakt in te grijpen wanneer de decentrale 
overheden naar haar oordeel buiten de grenzen van hun bevoegdheidsterrein tre-
den en aldus de ruimte van andere overheden doorkruisen om naar eigen inzicht 
binnen hun bevoegdheidsterrein besluiten te nemen en ten uitvoer te leggen. In 
dit geval was de spontane vernietiging volgens de Afdeling echter niet ingegeven 
door bewaking van de constitutionele bevoegdheidsverdeling. De Afdeling over-
woog dat, hoewel zij terughoudendheid moet betrachten bij de toetsing van het 
algemeen belang, gegeven het feit dat er beroep is opengesteld tegen de spontane 
vernietiging zij aan deze toetsing wel inhoud moet geven. Verder wees de Afdeling 
erop dat de aanwending van deze bevoegdheid een laatste redmiddel is dat als zeer 
ingrijpend kan worden ervaren, dat daarom de gronden voor vernietiging volledig 
en begrijpelijk in het besluit uiteen moeten worden gezet en dat die motivering er 
blijk van moet geven dat alle relevante belangen zijn meegewogen.

In een uitspraak van de Afdeling van 2 maart 2011 (Winkeltijdenverordening 
Westland) was een spontane vernietiging van de Winkeltijdenverordening van de 
gemeente Westland aan de orde.105 De Kroon was van mening dat de gemeente 
Westland geen beroep kon doen op de bepaling in de Winkeltijdenwet die het 
mogelijk maakt bij zogenoemde autonome toeristische aantrekkingskracht vrij-
stelling te verlenen voor zondagsopenstelling van winkels. Ook in deze uitspraak 
wordt gewezen op eerdergenoemd Beleidskader en wordt aangegeven dat het be-
grip constitutionele verhoudingen uit dit Beleidskader zowel betrekking heeft op 
autonome bevoegdheden als medebewindsbevoegdheden.

Uit het voorgaande volgt dat de spontane vernietiging een ultimum remedium 
was en niet lichtvaardig werd ingezet door de Kroon. De Afdeling toetst spon-
tane vernietigingen aan de hand van de beroepsgronden op rechtmatigheid zon-
der terughoudendheid. In het uitzonderlijke geval dat een spontane vernietiging 
is gebaseerd op strijd met het algemeen belang toetst de Afdeling terughoudend, 
maar daarbij heeft zij terecht aangegeven dat deze toetsing wel enige inhoud moet 

104 ABRS 22 april 2009, 200809196/1, ECLI:NL:RVS:2009:BI1842, JB 2009/144 m. 
nt. J.L.W. Broeksteeg. 

105 ABRS 2 maart 2011, 201003855/1/H2, ECLI:NL:RVS:2011:BP6327, Gst. 2011/73 
m. nt. S.A.J. Munneke. 
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krijgen.106 Bij de beoordeling van strijd met het algemeen belang toetst de Afde-
ling of alle relevante belangen in kaart zijn gebracht en op een evenwichtige wijze 
zijn meegewogen. Het vereiste van het algemeen belang is dus geen vrijbrief voor 
de Kroon. Sinds de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht 
en het bij behorende Beleidskader geldt de spontane vernietiging niet meer als 
een ultimum remedium en is het de bedoeling dat dit instrument vaker zou wor-
den ingezet in verband met een afname van specifieke toezichtinstrumenten.107 
Daar is tot nu echter in de jurisprudentie niet van gebleken. In het kader van de 
revitalisering van het generiek toezicht is echter wel bepleit dat de spontane ver-
nietiging een goed alternatief zou kunnen vormen voor de reactieve aanwijzing.108 
In hoofdstuk 6 wordt uitgebreider ingegaan op de spontane vernietiging en een 
vergelijking gemaakt met de reactieve aanwijzing. Daarbij komt onder meer de 
vraag aan de orde of de spontane vernietiging inderdaad een alternatief voor de 
reactieve aanwijzing kan zijn. 

Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing

In artikel 132, vijfde lid, van de Grondwet is bepaald dat de wet voorzieningen 
regelt als provincies en gemeenten in gebreke blijven ten aanzien van regeling en 
bestuur, gevorderd krachtens artikel 124, tweede lid, van de Grondwet. Hiermee 
wordt gedoeld op taakverwaarlozing bij medebewindstaken. De taakverwaarlo-
zingsregelingen bij medebewind zijn nader uitgewerkt in de artikelen 124 en ver-
der van de Gemeentewet en de artikelen 121 en verder van de Provinciewet. De 
regelingen komen er op neer dat indien het betreffende bestuursorgaan een bij of 
krachtens een andere wet gevorderde beslissing niet of niet naar behoren neemt, 
een bij wet gevorderde handeling niet of niet naar behoren verricht of anderszins 
een bij wet gevorderd resultaat niet, niet tijdig of niet naar behoren tot stand brengt 
een hoger bestuursorgaan daarin kan voorzien door middel van een besluit tot in-
deplaatsstelling. Het toezichtinstrument van de indeplaatsstelling is tot nu toe niet 
veel toegepast en wordt door Zijlstra het minst ontwikkelde toezichtinstrument 
genoemd.109 Ook bij dit generieke toezichtinstrument geldt sinds de inwerkingtre-
ding van de Wet revitalisering generiek toezicht en het Beleidskader Indeplaats-
stelling bij taakverwaarlozing echter het voornemen dat dit makkelijker en vaker 
zal worden ingezet in plaats van specifieke toezichtinstrumenten. In hoofdstuk 7 

106 Zie R.J.M.H. de Greef en C.B.M. van Haaren-Dresens, Spontane vernietiging we-
gens strijd met het algemeen belang, Gst. 2011/116. 

107 Zie ook H.J. de Vries, Ingrijpende veranderingen in het interbestuurlijk toezicht 
tussen overheden en de gevolgen voor het omgevingsrecht, TO april 2009, nr. 1. 

108 Zie H.J. de Vries, Waarom aanwijzingen van Rijk en provincies op grond van de 
Wro tot het interbestuurlijk toezicht horen en waarom de reactieve aanwijzing kan 
worden gemist in de nieuwe Omgevingswet, TO maart 2013, nr. 1.

109 Zie S.E. Zijlstra, Bestuurlijk organisatierecht, 2009, Kluwer, Deventer, p. 156 en 
zie voor indeplaatsstellingen bij autonome bevoegdheden J.W.L. Broeksteeg, Een 
bestuurlijke artikel 12-regeling, Gst. 2009/27.



72

HOOFDSTUK 3

zal uitgebreid worden ingegaan op de indeplaatsstelling en het voornemen om dit 
toezichtinstrument vaker te gaan inzetten. 

Een besluit tot indeplaatsstelling kan onder meer worden beschouwd als een vorm 
van negatief toezicht, omdat daarmee een onwelgevallig besluit of de weigering 
een besluit te nemen kan worden ontdaan van zijn gevolgen door daar een besluit 
van het toezichthoudende bestuursorgaan voor in de plaats te stellen.

3.6 CONCLUSIES

De WRO is sinds de inwerkingtreding in 1965 veelvuldig gewijzigd. In het kader 
van het interbestuurlijk toezicht valt daarbij op dat steeds meer en verdergaande 
positieve toezichtinstrumenten in het kader van medebewind zijn toegevoegd aan 
het wettelijke stelsel en dat zodoende meer sturingsmogelijkheden voor de pro-
vincie en het Rijk zijn ontstaan. Zo zijn van 1965 tot 2008 ter versterking van de 
sturing door de provincie en het Rijk de rechtstreekse aanwijzingsbevoegdheid, 
het vervangingsbesluit, de PKB en het streekplan met bindende concrete beleids-
beslissingen, de zogenoemde Nimby-procedure en de rijksprojectenprocedure ge-
introduceerd in de WRO. De beoordelingsvrijheid van het gemeentebestuur in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening is daardoor beperkt. De centrale positie 
van het gemeentelijke bestemmingsplan in de ruimtelijke ordening is door de in-
troductie van diverse positieve toezichtinstrumenten afgenomen. In dit verband 
is de conclusie gerechtvaardigd dat het aanvankelijke uitgangspunt dat er geen 
planhiërarchie in de WRO bestond langzaam is verlaten.110 Waar aanvankelijk al-
leen het bestemmingsplan rechtstreeks bindende rechtsnormen bevatte, heeft on-
der meer de introductie van de instrumenten van de cbb in het streekplan en de 
pkb en het rijksprojectbesluit daar een einde aan gemaakt. Steeds meer kregen de 
provincie en het Rijk bindende positieve toezichtinstrumenten om de door hen 
gewenste ruimtelijke ordening uit te laten voeren en het door hen gewenste ruim-
telijke beleid te laten doorwerken.

Het negatieve preventieve toezicht in de ruimtelijke ordening is daarentegen wel 
vrijwel ongewijzigd gebleven en heeft tot 2008 een betrekkelijk rustig bestaan 
gehad. Daarbij is opvallend dat het negatieve preventieve toezicht in de vorm van 
de provinciale goedkeuring van gemeentelijke bestemmingsplannen vele decennia 
niet als onaanvaardbaar belemmerend of bevoogdend werd ervaren. Zonder een 
duidelijke aanwijsbare reden heeft er een omslag in het denken plaatsgevonden 
bij de wetgever die heeft geleid tot de afschaffing van de bestaande negatieve 
preventieve toezichtinstrumenten van de goedkeuring en de verklaring van geen 
bezwaar bij de invoering van de Wro. Uit de memorie van toelichting bij de Wro 
volgt dat met name de duur van de goedkeuringsprocedure en de veronderstelde 

110 Zie in dit verband ook P.C.M. Heinen, Op weg naar een partiële planhiërarchie in 
de ruimtelijke ordening?!, Gst, 1992, 6950, 1. 
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volledige bestuurlijke heroverweging door het college van gedeputeerde staten 
als te grote nadelen van het provinciale goedkeuringsvereiste bij plannen werden 
gezien. De wens van de regering was dan ook een kortere bestemmingsplanproce-
dure en terughoudender interbestuurlijk toezicht door de provincie. De provincie 
moest een andere rol krijgen, waarbij het zwaartepunt op sturing voorafgaand aan 
de gemeentelijke ruimtelijke besluitvorming moest liggen en niet op interventie 
achteraf. Bij de Wro werd de provinciale goedkeuring dan ook afgeschaft en aan-
vankelijk was het de bedoeling om uitsluitend te voorzien in sturing door middel 
van positief toezicht. Negatief preventief toezicht zou niet meer nodig zou zijn.111 
Als het desondanks fout zou gaan bij de vaststelling van een bestemmingsplan 
kon het provinciebestuur altijd nog gebruik kon maken van de bevoegdheid van de 
provincie om zelf een vervangend plan vast te stellen, aldus de regering. Gelet op 
dat uitgangspunt zijn de positieve toezichtinstrumenten voor sturing van provincie 
en Rijk in de Wro ten opzichte van de WRO nog verder uitgebreid. Met betrekking 
tot dit positieve toezicht wordt in de memorie van toelichting bij de Wro gewezen 
op onder meer de bevoegdheid tot vaststelling van algemene regels, de bevoegd-
heid tot het geven van een concrete aanwijzing en de bevoegdheid om zelf een 
bestemmingplan (lees: inpassingsplan) vast te stellen, al valt die laatste bevoegd-
heid strikt genomen niet onder positief toezicht.

Bij de vierde nota van wijziging is, na een succesvolle lobby van het IPO, echter 
alsnog voorzien in een negatief preventief toezichtinstrument door de introduc-
tie van de reactieve aanwijzing in de Wro, waarbij het voornaamste argument de 
behoefte aan een effectief en proportioneel toezichtinstrument voor de provincie 
was.112 Bij nader inzien werd het toch wenselijk geacht dat het provinciebestuur 
een instrument ter beschikking zou hebben waarmee tijdig, dat wil zeggen voor de 
inwerkingtreding van het gemeentelijke bestemmingsplan, en proportioneel kon 
worden ingegrepen. Met proportioneel werd bedoeld dat het interbestuurlijke toe-
zichtinstrument niet tot gevolg moest hebben dat het provinciebestuur in de plaats 
van de raad zou moeten treden en zelf een vervangend plan(deel) zou moeten 
vaststellen, maar kon volstaan met het blokkeren van de inwerkingtreding van een 
plan(deel). Een keuze voor een zuiver werend instrument dus, die past binnen het 
in paragraaf 2.7.2. beschreven evenredigheidsbeginsel.

Met de invoering van de reactieve aanwijzing is één van de centrale uitgangspun-
ten van de Wro, te weten alleen sturing vooraf via positief toezicht, dus al vrij snel 
weer verlaten en hebben de provincie en het Rijk alsnog een interventiemogelijk-
heid gekregen die tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met de negatieve preven-
tieve toezichtinstrumenten van de goedkeuring en de verklaring van geen bezwaar 
uit de WRO113. De aard van het toezichtinstrument en het toetsingskader zijn ech-

111 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3. p. 29-30. 
112 Kamerstukken II 2004-2005, 28916, nr. 15. 
113 Zie in dit verband ook J.A.W. Scholten-Hinloopen, Een nieuwe sturingsfilosofie in 

de ruimtelijke ordening: vooraf sturen… of toch maar niet? in: Goed verdedigbaar, 
vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht, opstellen aangeboden aan prof. 
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ter wel wezenlijk gewijzigd en dat heeft het karakter van het negatieve preventieve 
toezicht in de ruimtelijke ordening aanzienlijk veranderd. Slechts indien nationale 
of provinciale ruimtelijke belangen in het geding zijn mag de reactieve aanwij-
zing worden ingezet en worden geïntervenieerd. Het college van gedeputeerde 
staten verrichtte onder de WRO immers door middel van de provinciale goed-
keuring van bestemmingsplannen verplicht structureel negatief preventief toezicht 
en behartigde niet uitsluitend provinciale belangen, maar voorzag ook in rechts-
bescherming en algemene kwaliteitsbewaking door de plannen te beoordelen op 
objectieve rechtmatigheid. Onder de Wro kan het college slechts door middel van 
de reactieve aanwijzing toezichthoudend optreden als de provinciale ruimtelijke 
belangen in het geding zijn. Een andere bevoegdheid met een ander motief dus. 
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat negatief preventief toezicht door mid-
del van de reactieve aanwijzing als ultimum remedium werd beschouwd en dat 
het niet de bedoeling was dat de reactieve aanwijzing ging functioneren als een 
onthouding van goedkeuring in een nieuw jasje. 

Bij de veronderstelling dat de Wro, zelfs met de reactieve aanwijzing, niet zou 
leiden tot meer interbestuurlijk toezicht kunnen echter kanttekeningen worden 
geplaatst. Juist de ruime mogelijkheden voor sturing vooraf door middel van het 
vaststellen van algemene regels in combinatie met de mogelijkheid tot het geven 
van een reactieve aanwijzing maken het mogelijk dat er veelvuldig en vergaand 
kan worden ingegrepen in de gemeentelijke ruimtelijke ordening. In kwantitatief 
opzicht is nog wel te verdedigen dat meer sturing vooraf door middel van positief 
toezicht heeft geleid tot minder toezicht achteraf (al zijn de verschillen in aan-
tallen reactieve aanwijzingen per provincie zo groot gebleken dat dit in niet in 
dezelfde mate voor elke provincie lijkt te gelden114), maar in kwalitatief opzicht 
is het provinciale toezicht niet minder geworden. Daarbij is van belang dat de be-
voegdheid tot het vaststellen van algemene regels vrijwel onbegrensd is gebleken 
en er spanning bestaat met het specialiteitsbeginsel. Een actief provinciebestuur 
kan de gemeentelijke ruimtelijke ordening in belangrijke mate bepalen.115 Indien 
er steeds meer algemene regels gelden en deze bovendien niet altijd even duidelijk 
zijn, neemt ook het risico op interpretatieverschillen en misverstanden en de kans 
op reactieve aanwijzingen navenant toe.116 

Nog voordat de Wro in werking was getreden en de gevolgen van de reactieve 
aanwijzing kon worden beoordeeld ontstond echter al het idee dat de reactieve 

mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar bestuurs-
recht in het bijzonder ruimtelijke bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, 2011, 
Kluwer, Deventer. 

114 Zie Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, Eerste resultaten, Planbureau 
voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven 2010, pagina 88.

115 Zie ook P.J.J. van Buuren, De (on)mogelijkheden van provinciale planologische 
verordeningen, BR 2005/109, p. 476. 

116 Zie in dit verband ook A.G. Bregman, De positie van de provincie na de Vierde nota 
van wijziging Wro, BR 2005/213, p. 965. 
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aanwijzing kon worden gemist. In het rapport “Van specifiek naar generiek” van 
de commissie Oosting uit 2007 werd al geadviseerd dat specifieke toezichtinstru-
menten zoveel mogelijk moesten worden afgeschaft ten behoeve van de gerevita-
liseerde generieke toezichtinstrumenten van de spontane vernietiging en de inde-
plaatsstelling. De commissie stelde in het rapport dat het generieke toezichtinstru-
mentarium voldoende mogelijkheden bood om achteraf corrigerend op te treden 
en dat de reactieve aanwijzing niet nodig was. In de literatuur kreeg deze gedachte 
van diverse auteurs bijval.117 Op basis van het rapport van de commissie Oosting 
kwam vervolgens de Wet revitalisering generiek toezicht tot stand die op 1 okto-
ber 2012 in werking trad. Veel van de aanbevelingen van de commissie Oosting 
werden overgenomen, maar de afschaffing van de reactieve aanwijzing achtte de 
regering op dat moment nog prematuur.118 Eerst moest de evaluatie van de Wro 
worden afgewacht en vervolgens werd in de komende Omgevingswet aanleiding 
gezien om de bestaande reactieve aanwijzing ongemoeid te laten.

Uit het voorgaande komen drie ontwikkelingen in het interbestuurlijk toezicht in 
de ruimtelijke ordening naar voren. 

Ten eerste is met de afschaffing van het goedkeuringsvereiste uit de WRO en de 
invoering van de reactieve aanwijzing in de Wro een ontwikkeling waar te nemen 
naar subjectiever negatief interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening. Het 
toezichthoudende orgaan wordt niet langer geacht om de objectieve rechtmatig-
heid van ieder besluit van het lagere orgaan te beoordelen, maar kan door mid-
del van een discretionaire bevoegdheid uitsluitend zijn eigen ruimtelijke belangen 
behartigen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de huidige politieke opvattingen over 
de taakverdeling en de verdeling van verantwoordelijkheden in de ruimtelijke or-
dening, waarbij er van wordt uitgegaan dat de gemeente de hoofdrol heeft bij het 
beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en de provincie en het Rijk 
slechts een rol hebben als de schaal of de aard van de problematiek dat vereist.119 

Ten tweede heeft er een duidelijke verschuiving van negatief preventief toezicht 
naar voorafgaande sturing door middel van positief toezicht plaatsgevonden. De 
instrumenten om de ruimtelijke besluitvorming van het lagere orgaan vooraf te 
beïnvloeden hebben onder WRO met onder meer de invoering van de concrete 
beleidsbeslissing en de aanwijzingsbevoegdheid aan belang gewonnen. Onder de 
Wro is de bevoegdheid tot het vaststellen van nationale en provinciale algemene 
regels één van de belangrijkste toezichtinstrumenten geworden van de provincie 
en het Rijk om de ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau te beïnvloeden. 
Deze algemene regels kunnen vervolgens worden gehandhaafd met de reactieve 

117 Zie bijvoorbeeld J.W. van Zundert, De reactieve aanwijzing uit de Wro, Gst. 2012, 
30 en H.J. de Vries, Waarom aanwijzingen van Rijk en provincies op grond van de 
Wro tot het interbestuurlijk toezicht horen en waarom de reactieve aanwijzing kan 
worden gemist in de nieuwe Omgevingswet, TO maart 2013, nr. 1. 

118 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 30.
119 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 43. 
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aanwijzing. Beide bevoegdheden kennen weinig materiële begrenzing en leiden 
niet zonder meer tot een terughoudender toezicht onder de Wro en schuren in zo-
verre met het in paragraaf 2.7.1 genoemde specialiteitsbeginsel. 

Ten derde is een ontwikkeling waar te nemen waarbij er in het bestuursrecht wordt 
gestreefd naar minder specifiek negatief preventief toezicht, maar waarbij er in de 
ruimtelijke ordening wel steeds aanleiding is gezien voor het handhaven van een 
specifiek negatief preventief toezichtinstrument voor met name de provincie, naast 
de bestaande generieke toezichtinstrumenten.
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De reactieve aanwijzing

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt de reactieve aanwijzing beschreven. Eerst worden het toe-
passingsbereik en de voorgeschiedenis van de reactieve aanwijzing beschreven en 
vervolgens worden de procedurele en materiële vereisten voor het geven van een 
reactieve aanwijzing behandeld. Verder zal onder meer worden ingegaan op de 
gevolgen en het doel van de reactieve aanwijzing en de rechtsbeschermingsmoge-
lijkheden. Daarna zal aan de hand van reeds verrichte evaluaties en jurisprudentie 
worden ingegaan op de toepassing van de reactieve aanwijzing in de verschillende 
provincies. Tot slot volgen de conclusies. 

4.2 TOEPASSINGSBEREIK VAN DE REACTIEVE 
AANWIJZING

De bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing van het college van 
gedeputeerde staten of de minister bestaat bij diverse ruimtelijke besluiten, maar 
niet bij alle. Hieronder volgt een overzicht bij welke ruimtelijke besluiten de reac-
tieve aanwijzing wel of niet kan worden gegeven.

Bestemmingsplan 

Voor het bestemmingsplan zijn de bevoegdheid van het college van gedeputeerde 
staten of de minister tot het geven van een reactieve aanwijzing en de vereisten op 
grond waarvan van deze bevoegdheid gebruik mag worden gemaakt in artikel 3.8, 
vierde, zesde en zevende lid, van de Wro opgenomen. 

In het zesde lid staat dat een reactieve aanwijzing kan worden gegeven met be-
trekking tot het desbetreffende onderdeel van het vastgestelde plan. Daarbij moet 
gedacht worden aan plandelen, planregels en aanduidingen.1 Anders dan artikel 
3.8, zesde lid, van de Wro doet vermoeden, kan een reactieve aanwijzing ook be-
trekking hebben op een heel bestemmingsplan.2 

1 Zie ABRS 18 februari 2015, 201400571/1/R6, ECLI:NL:RVS:2015:446.
2 Zie ABRS 20 maart 2013, 201204160/1/R2, ECLI:NL:RVS:2013:BZ4967.
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Afwijzing om een bestemmingsplan vast te stellen

In artikel 3.9, eerste lid, van de Wro is bepaald dat artikel 3.8 van de Wro niet van 
toepassing is op de afwijzing van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te 
stellen. Bij een dergelijk besluit is het geven van een reactieve aanwijzing niet 
mogelijk. Een reactieve aanwijzing bij een afwijzing van een aanvraag tot vast-
stelling van een bestemmingsplan is ook moeilijk voorstelbaar. Ten eerste omdat 
het blokkeren van de inwerkingtreding van een afwijzing een bestemmingsplan 
vast te stellen geen rechtsgevolg heeft. Ten tweede zou een dergelijke aanwijzing 
er toe kunnen leiden dat de gemeenteraad tegen zijn zin een bestemmingsplan 
zou moeten gaan vaststellen omdat het provinciale of nationale ruimtelijke belang 
dat noodzakelijk zou maken. Voor die situatie is in de Wro voorzien in een ander 
instrument, namelijk de proactieve aanwijzing als bedoeld in artikel 4.2 en artikel 
4.4 van de Wro.

Beheersverordening

Een reactieve aanwijzing met betrekking tot het besluit tot vaststelling van een 
beheersverordening is, gelet op artikel 3.38 van de Wro, evenmin mogelijk. Dit 
lijkt ook logisch omdat een beheersverordening slechts mogelijk is voor delen van 
het grondgebied van de gemeente waar geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
zijn voorzien en het beheer van het gebied overeenkomstig het bestaande gebruik 
moet worden geregeld.3 Hier kan echter de kanttekening bij worden geplaatst dat 
als een beheersverordening ten onrechte juist wel voorziet in nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen of illegaal bestaand gebruik legaliseert, er wel degelijk provinci-
ale of nationale ruimtelijke belangen in het geding kunnen zijn die ingrijpen kun-
nen rechtvaardigen. Nu ook beroep tegen een beheersverordening niet mogelijk 
is, bestaat er in het ruimtelijk bestuursrecht voor het college of de minister geen 
mogelijkheid om in te grijpen bij een beheersverordening, die strijdig is met nati-
onale of provinciale ruimtelijke belangen.4

Wijzigingsplan en uitwerkingsplan

In artikel 3.9a van de Wro, waarin de procedure tot wijziging of uitwerking van 
een bestemmingsplan is neergelegd, is de mogelijkheid tot het geven van een reac-
tieve aanwijzing niet opgenomen. In het zesde lid van artikel 3.8 van de Wro zijn 

3 Zie ABRS 24 september 2014, 201210299/1/R3, ECLI:NL:RVS:2014:3481. De 
Afdeling heeft in onder meer deze uitspraak geoordeeld dat geen ruimtelijke ont-
wikkeling in artikel 3.38 van de Wro niet betekent dat er geen enkele ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk is, maar dat het bestaande gebruik ten tijde van de vaststel-
ling van verordening als uitgangspunt geldt en dat er niet mag worden voorzien in 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ten opzichte van het voorheen geldende plano-
logische regime. 

4 Toepassing van artikel 124, eerste lid, van de Gemeentewet door het college van 
gedeputeerde staten lijkt in een dergelijk geval wel mogelijk. 
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het wijzigingsplan en het uitwerkingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, 
onder a en b, van de Wro, evenmin genoemd. In haar uitspraak van 9 oktober 2013 
(Lansingerland) oordeelde de Afdeling dat een reactieve aanwijzing bij een wijzi-
gingsplan niet mogelijk is.5 Op het eerste gezicht valt hier weinig op af te dingen. 
Maar de Afdeling oordeelde in haar uitspraak van 26 oktober 2011 (Vlagtwedde) 
juist dat nu een wijzigingsplan of een uitwerkingsplan ingevolge artikel 3.6, derde 
lid, van de Wro deel uitmaakt van het bestemmingsplan waarop het is gebaseerd, 
een redelijke uitleg van artikel 4.1, eerste lid, van de Wro met zich brengt dat 
algemene regels die betrekking hebben op de inhoud van een bestemmingsplan 
ook betrekking hebben op de inhoud van een wijzigingsplan.6 Dus zonder dat de 
Wro daarvoor een expliciete grondslag bood oordeelde de Afdeling dat algemene 
regels van toepassing zijn op een wijzigings- of uitwerkingsplan omdat deze plan-
nen uiteindelijk deel gaan uitmaken van een bestemmingsplan. Een soortgelijke 
redenering was ook mogelijk en wenselijk geweest bij de reactieve aanwijzing 
voor wijzigings- en uitwerkingsplannen. Nu een reactieve aanwijzing mogelijk is 
bij onderdelen van een vastgesteld bestemmingsplan zou dit ook mogelijk moe-
ten zijn met betrekking tot onderdelen van een vastgesteld wijzigingsplan of uit-
werkingsplan omdat deze plannen uiteindelijk weer deel gaan uitmaken van het 
vastgestelde bestemmingsplan. Het wijzigingsplan en het uitwerkingsplan zijn in 
zoverre niets anders dan nieuw vastgestelde onderdelen van het bestemmingsplan. 

In dit verband kan wel de kanttekening worden gemaakt dat een reactieve aanwij-
zing bij een wijzigingsplan of uitwerkingsplan niet mogelijk zou moeten zijn als 
deze zich in wezen richt tegen de reeds bij het bestemmingsplan vastgestelde wij-
zigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht en waartegen geen reactieve aanwijzing 
is gegeven bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Een andere opvatting zou 
immers met zich brengen dat het college van gedeputeerde staten of de minister 
via een wijzigingsplan of een uitwerkingsplan ‘een tweede kans’ zou krijgen om 
alsnog een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht uit een reeds vastgesteld 
bestemmingsplan te blokkeren. Daarbij is van belang dat in het kader van wij-
zigings- of uitwerkingsplannen de Afdeling er veelvuldig op heeft gewezen dat 
met het bestaan van een in rechte onaantastbare wijzigingsbevoegdheid of uitwer-
kingsplicht in een bestemmingsplan de aanvaardbaarheid van de nieuwe bestem-
mingen, binnen het gebied waarop de wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht 
ziet, in beginsel een gegeven is.7

Nu een reactieve aanwijzing met betrekking tot een wijzigingsbevoegdheid of 
uitwerkingsplicht mogelijk was en daar in dat geval geen of zonder succes van 
gebruik is gemaakt, zouden de argumenten van het college bij een reactieve aan-

5 ABRS 9 oktober 2013, 201211566/1/R4, ECLI:NL:RVS:2013:1447. 
6 ABRS 26 oktober 2011, 200909916/1/R1, ECLI:NL:RVS:2011:BU1634, AB 

2011/360, m. nt. D. Korsse.
7 Zie bijvoorbeeld ABRS 25 april 2012, 201012191/1/R3, 

ECLI:NL:RVS:2012:BW3848 en ABRS 13 juni 2012, 201103390/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2012:BW8128.
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wijzing bij een wijziging- of uitwerkingsplan redelijkerwijs alleen de gekozen in-
vulling mogen betreffen. Een reactieve aanwijzing is in dat geval alleen op zijn 
plaats als door het college van burgemeester en wethouders is gekozen voor een 
invulling die de wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht te buiten gaat en 
waarmee provinciale of nationale ruimtelijke belangen worden geschonden.

Een belangrijk voordeel van een mogelijke reactieve aanwijzing bij wijzigings- en 
uitwerkingsplannen zou zijn dat ruime wijzigingsbevoegdheden en uitwerkings-
plichten in het zogenoemde moederplan mogelijk blijven. Pas bij de concrete in-
vulling van de wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht zal moeten worden 
beoordeeld of er strijd is met provinciale ruimtelijke belangen en of een reactieve 
aanwijzing noodzakelijk is. De door Afdeling gekozen redenering in de genoemde 
uitspraak van 9 oktober 2013 betekent echter dat het college van gedeputeerde 
staten reeds bij het moederplan zal moeten beoordelen of er wijzigingsbevoegd-
heden of uitwerkingsplichten zijn vastgesteld waarbij er een invulling mogelijk is 
die in strijd kan zijn met provinciale ruimtelijke belangen. Met name bij bestem-
mingsplannen voor buitengebieden, die veelal ruim geformuleerde flexibiliteitsin-
strumenten kennen, kan de door de Afdeling gekozen lijn leiden tot meer reactieve 
aanwijzingen. 

Exploitatieplan

De bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing is niet van toepassing 
op de vaststelling van een exploitatieplan dat, indien vereist, gelijktijdig wordt 
vastgesteld met het bestemmingsplan. Het is ook moeilijk voorstelbaar dat een ex-
ploitatieplan, los van het bestemmingsplan waar het bij hoort, strijd kan opleveren 
met provinciale of nationale ruimtelijke belangen. Dat een reactieve aanwijzing 
met betrekking tot een bestemmingsplan wel vergaande gevolgen kan hebben voor 
een exploitatieplan komt in paragraaf 4.6.1 aan de orde.

Omgevingsvergunning tot afwijking van het bestemmingsplan 

In artikel 3.13 van de Wabo is een regeling opgenomen voor de reactieve aanwij-
zing met betrekking tot een omgevingsvergunning tot (buitenplanse) afwijking 
van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder 
a, sub 3, van de Wabo.8 

De Vries heeft opgemerkt dat ten onrechte in artikel 3.13 van de Wabo een re-
geling ontbreekt voor het geval wordt overgegaan tot een gewijzigde verlening 
van de omgevingsvergunning tot afwijking van het plan en deze wijzigingen niet 
het gevolg zijn van de zienswijze van het college van gedeputeerde staten.9 Een 

8 Zie ook Kamerstukken II 2006-2007, 30844, nr. 3, p. 128. 
9 H.J. de Vries, Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht: een zonnige toe-

komst voor twee klassieke toezichtinstrumenten uit de negentiende eeuw?, in: 



81

DE REACTIEVE AANWIJZING

wijziging die in strijd is met de nationale of provinciale ruimtelijke belangen kan 
echter interbestuurlijk ingrijpen noodzakelijk maken, maar nu niet is voorzien in 
een wettelijke grondslag lijkt een reactieve aanwijzing in dat geval niet mogelijk. 
Of deze evidente omissie er, zoals De Vries betoogt, toe zou moet leiden dat het 
college van gedeputeerde staten of de minister in die gevallen niet beschikken 
over de bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing is echter de vraag. 
Er kan immers ook betoogd worden dat aan de bevoegdheid tot het geven van een 
reactieve aanwijzing bij omgevingsvergunningen tot buitenplanse afwijking van 
het plan inherent is dat deze bevoegdheid zich ook uitstrekt over bij de verlening 
van de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen en dat het niet indienen 
van een zienswijze in die gevallen verschoonbaar moet worden geacht. 

Omgevingsvergunning tot binnenplanse afwijking en kruimelgevallen

Bij gebruikmaking van een bevoegdheid tot binnenplanse afwijking als bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, onder c, van de Wro, gelezen in samenhang met artikel 2.12, 
eerste lid, aanhef en onder a, sub 1, van de Wabo is een reactieve aanwijzing niet 
mogelijk. Nu dergelijke afwijkingen uitsluitend ondergeschikte wijzigingen van 
het bestemmingplan mogen betreffen is het verklaarbaar dat het instrument van de 
reactieve aanwijzing hier niet op van toepassing is verklaard. 

Een reactieve aanwijzing is evenmin mogelijk bij een omgevingsvergunning op 
grond van artikel artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, sub 2, van de Wabo. 
Dit artikel ziet op afwijkingen van het bestemmingsplan in de bij algemene maat-
regel van bestuur aangewezen gevallen (ook wel buitenplanse kruimelgevallen 
genoemd). 

Als de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid volgens het college van gedeputeerde 
staten of de minister in strijd is met provinciale of nationale ruimtelijke belangen 
kan hierover bij de vaststelling van het plan ingevolge artikel 3.8, zesde lid, wel 
een reactieve aanwijzing worden gegeven. 

In dit opzicht bestaat er een overeenkomst met het wijzigings- en uitwerkingsplan 
en de wijzigingsbevoegdheid of de uitwerkingsplicht in het ‘moederplan’.

Provinciaal inpassingsplan 

In artikel 3.26, tweede lid, van de Wro is voorzien in de bevoegdheid tot het geven 
van een reactieve aanwijzing voor de minister met betrekking tot een provinciaal 

Goed verdedigbaar, vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht, opstellen 
aangeboden aan prof. mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als 
hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijke bestuursrecht aan de Univer-
siteit Utrecht, 2011, Kluwer, Deventer, p.564. 
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inpassingsplan door het van toepassing verklaren van afdeling 3.2 van de Wro. 
Ter toelichting is hierover in de memorie van antwoord het volgende opgemerkt:

“Strikt formeel is het mogelijk dat de provincie een inpassingsplan vaststelt dat in strijd 
is met het beleid van het rijk. In bestuurlijk overleg tussen rijk en provincie zal het be-
leid en de inzet van het instrumentarium worden afgestemd, waardoor deze situatie zich 
in de praktijk naar verwachting niet zal voordoen. Zou zich dat buiten elke verwachting 
toch voordoen dan heeft het rijk de mogelijkheid een reactieve aanwijzing te geven ten 
aanzien van een provinciaal inpassingsplan, of een gedeelte daarvan.”10 

Nu het provinciaal inpassingsplan in beginsel niets anders is dan een bestem-
mingsplan, maar dan vastgesteld door provinciale staten in plaats van de gemeen-
teraad, is het logisch dat voor de minister de mogelijkheid bestaat om een reac-
tieve aanwijzing te geven als een dergelijk inpassingsplan in strijd is met nationale 
ruimtelijke belangen. 

Rijksinpassingplan

Bij het rijksinpassingsplan is niet voorzien in de bevoegdheid tot het geven van 
een reactieve aanwijzing. In artikel 3.28, tweede lid, van de Wro is artikel 3.8, 
vierde en zesde lid, van de Wro immers uitgezonderd. Het is ook niet goed denk-
baar dat het college van gedeputeerde staten een negatief preventief toezichtinstru-
ment als de reactieve aanwijzing zou kunnen inzetten bij een rijksinpassingsplan, 
te meer de minister in de Wro weer beschikt over instrumenten om de provincie 
aan te sturen, zoals het geven van aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste 
lid, onder b en c, van de Wro. Hoewel in de parlementaire geschiedenis bij de 
Wro niets is opgenomen over de uitzondering van de reactieve aanwijzing bij het 
rijksinpassingsplan zullen de verhouding tussen Rijk en provincie en de mogelijke 
bestuurlijke patstelling bij een reactieve aanwijzing bij een rijksinpassingsplan 
hebben meegespeeld bij deze regeling. 

Rijksbestemmingsplan

Een rijksbestemmingsplan als bedoeld in artikel 10.3 van de Wro heeft betrekking 
op gronden die geen deel uitmaken van het grondgebied van een gemeente of een 
provincie. Ingevolge het tweede lid is het geven van een reactieve aanwijzing 
uitgesloten. Net als bij het rijksinpassingsplan is logisch dat het geven van een 
reactieve aanwijzing hier is uitgesloten, waarbij nog kan worden opgemerkt dat 
het slecht denkbaar is dat een rijksbestemmingsplan in strijd zou kunnen zijn met 
provinciale ruimtelijke belangen. 

Projectuitvoeringsbesluit

10 Kamerstukken I 2005-2006, 28916, nr. C, p. 19.
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In artikel 2.15 van de Chw is artikel 3.8, zesde lid, van de Wro van toepassing 
verklaard op een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van die wet, 
zodat de minister of het college van gedeputeerde staten de bevoegdheid hebben 
om op te treden als een projectuitvoeringsbesluit in strijd is met de nationale of 
provinciale ruimtelijke belangen.11 

Besluiten op grond van de Waterwet

In de Waterwet is in het kader van interbestuurlijk toezicht in ruime zin voorzien in 
diverse instrumenten. Zo kent de Waterwet in de artikelen 3.12 en 3.13 instrumen-
ten die vergelijkbaar zijn met de proactieve aanwijzing uit de Wro. Een instrument 
dat vergelijkbaar is met de reactieve aanwijzing kent de Waterwet echter niet. Bij 
projectplannen tot de aanleg, verlegging of versterking van primaire of andere 
waterkeringen als bedoeld in artikel 5.5 van de Waterwet geldt ingevolge artikel 
5.7, eerste lid, van deze wet dat dergelijke plannen goedkeuring behoeven van 
het college van gedeputeerde staten. Er is hier gekozen voor handhaving van het 
goedkeuringsvereiste zoals dat ook gold op basis van de Waterkeringswet, die is 
vervangen door de Waterwet en niet voor het instrument van de reactieve aanwij-
zing, omdat de provincie volgens de wetgever de verbindende schakel is tussen het 
sectorale waterbeleid met de integrale gebiedsvisie.12

Slotsom

Kortom, een reactieve aanwijzing is mogelijk bij: het bestemmingsplan, de omge-
vingsvergunning tot buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, het provin-
ciaal inpassingsplan en het projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in de Chw. Een 
reactieve aanwijzing is niet mogelijk bij: de afwijzing van een aanvraag voor een 
bestemmingsplan, de beheersverordening, het wijzigingsplan, het uitwerkings-
plan, de omgevingsvergunning tot binnenplanse afwijking, de omgevingsvergun-
ning tot afwijking voor kruimelgevallen, het rijksinpassingsplan, het rijksbestem-
mingsplan en besluiten op grond van de Waterwet. Hierna wordt overigens in be-
ginsel uitgegaan van een reactieve aanwijzing van het college van gedeputeerde 
staten met betrekking tot een vastgesteld bestemmingsplan, nu dat de meest voor-
komende variant is van de reactieve aanwijzing 

11 Kamerstukken II 2009-2010, 32127, nr. 62 en nr. 132. 
12 Kamerstukken II 2006-2007, 30818, nr. 3, p. 26-30. 
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4.3 VOORGESCHIEDENIS VAN DE REACTIEVE 
AANWIJZING

In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de Wro was de reactieve aanwijzing niet 
opgenomen en werd een instrument, dat voorzag in preventief toezicht na de vast-
stelling van het plan, niet noodzakelijk geacht, zoals blijkt uit het volgende citaat 
uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

“Met de normstellende bevoegdheden voor de ruimtelijke ordening die het wetsvoor-
stel aan de provincies toekent, vervalt de noodzaak van de goedkeuring van het bestem-
mingsplan door de provincie. De provinciale toets achteraf wordt vervangen door:
- een toetsingsmoment voor provincie (en Rijk) in de bestemmingsplanprocedure zelf, 
teneinde te beoordelen of het ontwerpplan aansluit bij dan wel adequaat rekening houdt 
met het provinciale of rijksbeleid dan wel met de belangen van provincie of Rijk ten 
aanzien van het in het plan begrepen gebied;
- de bevoegdheid voor de provincie (en Rijk) om vooraf randvoorwaarden of kwaliteit-
seisen te stellen waaraan bestemmingsplannen dienen te voldoen;
- de bevoegdheid voor de provincie (en Rijk) om een concrete aanwijzing te geven;
- de bevoegdheid voor provincie (en Rijk) zelf rechtstreeks een bestemmingsplan vast 
te stellen.”13 

Indien na de vaststelling van een bestemmingsplan interventie door de provincie 
of het Rijk nodig werd geacht in het kader van provinciale of nationale ruimtelijke 
belangen waren volgens de minister in de Wro voldoende instrumenten beschik-
baar. Het vervangende provinciale of nationale bestemmingsplan, het vaststellen 
van algemene regels of het geven van een proactieve aanwijzing, al dan niet in 
combinatie met een voorbereidingsbesluit, werden toereikend geacht om in te 
grijpen bij een vastgesteld bestemmingsplan dat in strijd was met provinciale of 
nationale ruimtelijke belangen.14 Opvallend was dat steeds als uiterst middel bij 
een ongewillig gemeentebestuur het vervangende nationale of provinciale bestem-
mingsplan werd genoemd. 

Uit de nota naar aanleiding van het nader verslag volgt echter een duidelijke om-
slag in het denken van de minister en werd het standpunt ingenomen dat wel be-
hoefte bestond aan een negatief toezichtinstrument zonder dat hierbij de provincie 
of het Rijk zelf een vervangend plan moeten vaststellen.15 Naar aanleiding van 
een voorstel van de CDA-fractie om in de Wro te voorzien in een facultatief goed-
keuringsvereiste voor bestemmingsplannen, werd overwogen dat een dergelijk 
instrument te tijdrovend zou zijn, maar dat er wel aanleiding bestond voor het 
opnemen van de eveneens door de CDA-fractie voorgestelde negatieve aanwij-
zing. De reden hiervoor was dat bij nader inzien de vaststelling van een eigen 

13 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 29.
14 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 54-55.
15 Kamerstukken II 2004-2005, 28916, nr. 14.
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plan of een proactieve aanwijzing in veel gevallen te verstrekkend of onvoldoende 
effectief werd gevonden. Daarbij werd als nadeel gezien dat de provincie zich te 
veel op het terrein van de gemeentelijke ruimtelijke ordening zou moeten bege-
ven en in de gemeentelijke belangenafweging zou worden gezogen.16 Vervolgens 
werd het voorstel van de CDA-fractie overgenomen, met als kanttekening dat de 
negatieve aanwijzing voortaan de reactieve aanwijzing zou heten. Er werd alsnog 
voorzien in een toezichtinstrument dat de inwerkingtreding van een reeds vastge-
steld plan(deel) kon voorkomen. Het wetsvoorstel voor de Wro werd aldus, mede 
naar aanleiding van een succesvolle lobby van het Interprovinciaal overleg (IPO), 
ingrijpend gewijzigd. Ter toelichting op de noodzaak voor dit instrument is bij de 
vierde nota van wijziging nog het volgende opgemerkt: 

“Daarnaast bestaat echter in de praktijk behoefte aan een expliciete, efficiënte moge-
lijkheid voor de provincie en het Rijk om de inwerkingtreding van een vastgesteld 
gemeentelijk bestemmingsplan ter bescherming van bovengemeentelijke belangen te 
blokkeren zonder daar zelf een eigen bestemmingsplanwijziging voor in de plaats te 
stellen. (…) Het betreft hier een bijzondere verschijningsvorm van het, in de regel pro-
actief werkende, aanwijzingsinstrument, dat in dit geval uitsluitend tot een negatief 
gevolg voor het desbetreffende bestemmingsplan leidt.”17

Door de invoering van de reactieve aanwijzing werd het voorgestane model met 
uitsluitend sturing vooraf door middel van positief toezicht verlaten en ontstond 
alsnog een mogelijkheid voor negatief toezicht.18 Dat wil zeggen, na de vaststel-
ling van het bestemmingsplan. Weliswaar is het negatieve toezicht niet in de vorm 
van de provinciale goedkeuring teruggekeerd, maar wel in de vorm van een instru-
ment waarbij het college van gedeputeerde staten na de vaststelling van het plan 
kan voorkomen dat een plan(deel) in werking treedt, zonder dat de provincie daar 
zelf vervangende besluitvorming voor in de plaats moet stellen. In zoverre was de 
Wro, na de toevoeging van de reactieve aanwijzing, een minder grote breuk met 
de WRO dan aanvankelijk was beoogd. De provincie kreeg een negatief preventief 
toezichtinstrument, waarmee zij, na de vaststelling van een bestemmingsplan, in 
combinatie met de bevoegdheid tot het vaststellen van algemene regels veel in-
vloed kon gaan uitoefenen op de gemeentelijke ruimtelijke ordening. 

Bij de invoering van de reactieve aanwijzing werd een zeer terughoudend gebruik 
van het instrument voorgestaan. In de parlementaire geschiedenis bij de Invoe-
ringswet Wro wordt in dit verband gesproken over een vangnetbevoegdheid. Dit is 
tot uitdrukking gebracht in de dubbele motiveringsplicht als bedoeld in het zesde 
lid van artikel 3.8 van de Wro.19 Naast dat moet worden gemotiveerd dat een re-

16 Kamerstukken II 2004-2005, 28916, nr. 14, p. 22-23. 
17 Kamerstukken II 2004-2005, 28916, nr. 15, p. 6.
18 Zie hierover ook: J.A.W. Scholten-Hinloopen, Een nieuwe sturingsfilosofie in de 

ruimtelijke ordening: vooraf sturen… of toch maar niet? In Goed verdedigbaar, 
2011, Kluwer, Deventer, p. 491 en verder. 

19 Kamerstukken I 2007-2008, 30938, nr. C, p. 19.
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actieve aanwijzing noodzakelijk is in het kader van een nationaal of provinciaal 
ruimtelijk belang moet ook worden gemotiveerd dat dit belang niet met een andere 
bevoegdheid kan worden beschermd. In dit kader is de reactieve aanwijzing ook 
wel aangemerkt als een ultimum remedium. 

4.4 PROCEDURELE VEREISTEN

In deze paragraaf is beschreven aan welke procedurele vereisten moet worden 
voldaan bij het geven van een reactieve aanwijzing. Daarbij wordt onder meer een 
onderscheid gemaakt tussen de voorprocedure, de kennisgeving, de bekendma-
king, de inwerkingtreding en de beschikbaarstelling van de reactieve aanwijzing.

4.4.1 Verplichte zienswijze

Uit het vierde lid van artikel 3.8 van de Wro volgt dat een reactieve aanwijzing 
pas mag worden gegeven als bij de vaststelling van het plan niet of niet geheel 
aan de door het college van gedeputeerde staten ingediende zienswijze tegen het 
ontwerp is tegemoet gekomen. Een uitzondering op dit vereiste is de gewijzigde 
vaststelling van het plan, mits deze wijzigingen geen verband houden met de door 
het college van gedeputeerde staten of de inspecteur ingediende zienswijze. In 
dat geval is een voorafgaande zienswijze tegen het ontwerpplan bij een reactieve 
aanwijzing niet vereist. 

Om er voor te zorgen dat het college van gedeputeerde staten tijdig in kennis 
wordt gesteld van het ontwerpplan is in artikel 3.8, eerste lid, onder b, van de Wro 
geregeld dat de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerp, gelijktij-
dig met de plaatsing hiervan in de Staatscourant, langs elektronische weg moet 
worden toegezonden aan onder meer de diensten van provincie en Rijk die belast 
zijn met de behartiging van belangen die in het plan in geding zijn. Op die manier 
worden zij op een vrij eenvoudige wijze in staat gesteld tijdig zienswijzen in te 
dienen. Bij de omgevingsvergunning tot afwijking van het bestemmingsplan, die 
net als een bestemmingsplan met afdeling 3.4 van de Awb wordt voorbereid, is 
gekozen voor een iets andere regeling. Ingevolge artikel 6.12, eerste lid, van het 
Bor dient het bevoegd gezag het ontwerp van deze omgevingsvergunning en de 
daarop betrekking hebbende stukken aan het college van gedeputeerde staten en 
de inspecteur toe te zenden. De kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12 van de 
Awb wordt hier niet genoemd, terwijl het ontwerp zelf en de daarop betrekking 
hebbende stukken, anders dan bij het bestemmingsplan, juist wel moeten worden 
toegezonden. 

In een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch 
van 17 juli 2012 leidde een schending van artikel 6.12, eerste lid, van het Bor zelfs 
tot vernietiging van de omgevingsvergunning omdat hierdoor aan het college de 
mogelijkheid zou zijn onthouden om zienswijzen kenbaar te maken en vervolgens 
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een reactieve aanwijzing te geven.20 Dat is niet juist, nu een schending van artikel 
6.12, eerste lid, van het Bor niet met zich brengt dat het college geen zienswijze 
had kunnen indienen. Uit artikel 3.12 van de Wabo volgt immers dat van de ont-
werpvergunning een kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12 van de Awb in de 
Staatscourant moet zijn geplaatst en deze tevens langs elektronische weg beschik-
baar moet zijn gesteld. Het was voor het college dus niet onmogelijk om een ziens-
wijze in te dienen, maar door de schending van artikel 6.12, eerste lid, van het Bor 
was dit uiteraard wel bemoeilijkt. Daarbij moet worden bedacht dat het college er 
op grond van dit artikel vanuit mag gaan dat het ontwerp en de stukken worden 
toegezonden en daar zijn handelen op af zal stemmen. In de uitspraak van de 
Afdeling van 3 december 2013 (Katwijk) was ook een geval aan de orde waarbij 
een reactieve aanwijzing was gegeven zonder dat er een voorafgaande zienswijze 
was ingediend omdat geen toepassing was gegeven aan artikel 6.12 van het Bor.21 
De rechtbank oordeelde dat dit in dit geval niet kon leiden tot verschoonbaarheid, 
nu het college vlak na het verstrijken van de termijn voor het indienen van een 
zienswijze wel op de hoogte was gesteld van de bouwplannen en had afgezien om 
alsnog zo spoedig mogelijk een zienswijze in te dienen. De rechtbank oordeelde 
dat het college onbevoegd was tot het geven van een reactieve aanwijzing. De 
Afdeling volgde de rechtbank hierin. Deze uitspraak is niet goed te begrijpen, nu 
juist het college van burgemeester en wethouders een wettelijke verplichting had 
geschonden en de nadelige gevolgen hiervan uiteindelijk voor rekening kwamen 
van het college van gedeputeerde staten. Het had in dat geval in de rede gelegen 
om het niet indienen van een zienswijze door het college wel verschoonbaar te 
achten, want van het college mocht niet verwacht worden dat het na het verstrijken 
van de termijn alsnog een zienswijze zou indienen. 

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was in het vijfde tot en met het zevende lid van 
artikel 3.8 bepaald dat als het college van gedeputeerde staten of de inspecteur een 
zienswijze had ingediend en binnen zes weken na de vaststelling van het plan werd 
verklaard dat algemene regels worden voorbereid, dan wel dat een proactieve aan-
wijzing, een rijks- of provinciaal bestemmingsplan (thans: inpassingsplan) werd 
voorbereid en een daartoe strekkend voorbereidingsbesluit was genomen, het be-
treffende deel van het vastgestelde plan niet in werking zou treden. Na de vierde 
nota van wijziging is het vijfde, zesde en zevende lid van artikel 3.8 van de Wro 
vervangen door de regeling van de reactieve aanwijzing, waarbij het vereiste van 
het indienen van een zienswijze tegen het ontwerp is gehandhaafd als voorwaarde 
voor het interveniëren door het college van gedeputeerde staten.

De ratio achter het procedurele vereiste van het eerst indienen van een zienswijze 
is dat de raad zijn plan nog kan wijzigen en zodoende kan voorkomen dat het 

20 Voorzieningenrechter Rb ’s-Hertogenbosch 17 juli 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012: 
BX1691.

21 ABRS 3 december 2013, 201309155/1/A1 en 201309155/2/A1, ECLI:NL:RVS: 
2013:2419.
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college van gedeputeerde staten zal ingrijpen met een reactieve aanwijzing. De 
bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing ontstaat immers pas als 
de zienswijze niet volledig is overgenomen, behoudens voor zover het plan geheel 
of gedeeltelijk gewijzigd is vastgesteld. Het vereiste is te beschouwen als een wet-
telijke uitwerking van het in paragraaf 2.7.2 beschreven evenredigheidsbeginsel.

Een zienswijze van het college van gedeputeerde staten heeft tot gevolg dat het 
vastgestelde bestemmingsplan later bekend moet worden gemaakt. In plaats van 
na twee weken na de vaststelling mag ingevolge artikel 3.8, vierde lid, van de Wro 
een bestemmingsplan in dat geval pas na zes weken na de vaststelling bekend te 
worden gemaakt. Deze langere termijn is bedoeld om het college van gedepu-
teerde staten of de minister in de gelegenheid te stellen om een afweging te maken 
of volledig aan de zienswijze is tegemoetgekomen en zo niet, of de schending van 
het provinciale of nationale ruimtelijke belang zodanig is dat dit een reactieve 
aanwijzing rechtvaardigt. Het geven van een reactieve aanwijzing is immers een 
discretionaire bevoegdheid en geen plicht. 

Het vereiste dat de zienswijze bij de vaststelling van het plan volledig moet zijn 
overgenomen roept de vraag op wanneer dit het geval is en vergt, ter voorkoming 
van onduidelijkheden, van het college van gedeputeerde staten of de inspecteur 
dat zij in hun zienswijze duidelijk aangeven op welke planonderdelen die betrek-
king heeft en hoe aan de zienswijze kan worden tegemoetgekomen. 

De Afdeling heeft in een uitspraak van 2 februari 2011 (Halderberge) naar aanlei-
ding van een betoog dat de grondslag van de zienswijze was verlaten bij de aan-
wijzing overwogen dat de strekking van de zienswijze voldoende duidelijk was.22 
Het college had in zijn zienswijze verwezen naar het vooroverleg met de raad en 
mede daaruit had de raad af kunnen leiden dat het college slechts met zeer geringe 
uitbreidingsmogelijkheden van het betrokken bedrijf kon instemmen en niet met 
een nieuw agrarisch bouwblok. 

In een uitspraak van 19 oktober 2011 (Baarle-Nassau) heeft de Afdeling in dit 
kader overwogen dat het college in de zienswijzen duidelijk moet aangeven op 
welke onderdelen de raad het plan bij de vaststelling moet wijzigen ten opzichte 
van het ontwerp om een reactieve aanwijzing te voorkomen.23 

Indien de provinciale of nationale ruimtelijke belangen zijn vervat in duidelijke 
en ondubbelzinnige algemene regels zal over dit punt niet snel discussie kunnen 
ontstaan als de zienswijze betrekking heeft op strijd met deze regels en duidelijk is 
aangegeven welke planonderdelen moeten worden gewijzigd ter voorkoming van 

22 ABRS 2 februari 2011, 201009121/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BP2846, BR 
2011/73, m. nt. W.J. Bosma.

23 ABRS 19 oktober 2011, 200907617/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BU9472. Zie ook 
ABRS 11 september 2013, 201202218/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:1051, en ABRS 
20 augustus 2014, 201309450/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:3116. 
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een reactieve aanwijzing. Bij bijvoorbeeld een algemene regel dat een agrarisch 
bouwvlak in het buitengebied niet meer dan twee hectare mag zijn zal het voor de 
raad bij een plan dat voorziet in grotere bouwvlakken snel duidelijk zijn hoe aan 
een daarop betrekking hebbende zienswijze van het college tegemoet kan worden 
gekomen. Dit is echter niet altijd het geval. Met name niet als in de zienswijze 
een beroep wordt gedaan op een vage algemene regel die bijvoorbeeld inhoudt 
dat moet worden voldaan aan een zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit.24 Als 
een zienswijze is gebaseerd op een dergelijke vage algemene regel of op provin-
ciaal ruimtelijk beleid met een vagere status en inhoud zal snel discussie kunnen 
ontstaan of hiermee in strijd is gehandeld en of aan de zienswijze is tegemoetge-
komen bij de vaststelling van het plan. In dit kader is de volgende passage van de 
memorie van toelichting van belang:

“Rijk en provincie zullen bij de vaststelling van hun strategische beleid steeds moeten 
afwegen welke onderdelen van de door hen voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen 
zo belangrijk zijn dat deze ook in acht moeten worden genomen bij de ruimtelijke 
besluiten van andere overheden. Een element bij die afweging is de vraag of de verant-
woordelijkheid voor die beleidsonderdelen daadwerkelijk op nationaal of provinciaal 
niveau thuishoort en of het noodzakelijk is die beleidselementen te verankeren in voor 
andere overheden juridisch bindende normen. Dit dwingt tot selectiviteit. Voorts kun-
nen op rijks- of provinciaal niveau vastgestelde juridisch bindende normen alleen goed 
doorwerken, indien deze duidelijk en ondubbelzinnig zijn.”25 

Hoewel hieruit voornamelijk kan worden afgeleid dat het Rijk en de provincie 
selectief moeten zijn bij de keuze welke beleidsonderdelen zij in algemene regels 
opnemen, kan hier ook uit worden afgeleid dat zij alleen mogen interveniëren als 
de normen waar zij zich op beroepen duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Dit moet 
vervolgens voldoende duidelijk in een zienswijze zijn verwoord.

Een reactieve aanwijzing moet dus steunen op een heldere zienswijze, die (bij 
voorkeur) is gebaseerd op duidelijke en ondubbelzinnige algemene regels, waar-
mee het betrokken provinciale ruimtelijke belang kan worden onderbouwd. Als 
dergelijke algemene regels (nog) niet voorhanden zijn moet er in ieder geval spra-
ke zijn van kenbaar en bestendig provinciaal beleid. Uit de zienswijze moet kun-
nen worden afgeleid met welke planonderdelen het college zich niet kan verenigen 
en op basis waarvan. Het is echter niet vereist dat al deze planonderdelen precies 
zijn benoemd. Voldoende is dat uit de strekking van de zienswijze voldoende dui-

24 Zie ABRS 18 november 2011, 200908600/6/R4, ECLI:NL:RVS:2011:BU5400, 
waarbij de Afdeling oordeelde dat deze in de provinciale verordening van Noord-
Brabant opgenomen zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit zodanig algemeen was 
dat de gegeven reactieve aanwijzing ten aanzien van de inhoudsmaat van burger-
woningen in het buitengebied daar niet op kon worden gebaseerd. Zie in dit ver-
band ook ABRS 2 mei 2012, 201109310/1/R3, ECLI:NL:RVS:2012:BW4500, AB 
2012/163, met kritische noot van A.G.A. Nijmeijer. 

25 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 42. 
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delijk kan worden afgeleid op welke planonderdelen deze betrekking heeft.26 Als 
de strekking onduidelijk is, kan de raad niet worden verweten dat hij de zienswijze 
niet volledig heeft overgenomen. In dit kader is de uitspraak van de Afdeling van 
18 september 2013 (Baarle-Nassau, Ulicoten) vermeldenswaardig.27 In dat geval 
had het college wel een zienswijze ingediend met de strekking dat er in het bui-
tengebied niet mocht worden voorzien in nieuwe burgerwoningen, maar pas bij de 
vaststelling was het voor het college duidelijk geworden dat één van de percelen 
met een woonbestemming niet reeds in het voorheen geldende plan was opgeno-
men en nieuw was. De Afdeling oordeelde dat nu een zogenoemde retrospectieve 
toets had ontbroken het college niet kon worden verweten dat dit plandeel niet 
expliciet werd genoemd in zijn zienswijze. 

Indien een reactieve aanwijzing is gegeven met betrekking tot een planonderdeel 
dat niet gewijzigd is vastgesteld en waartegen geen of een onvoldoende duidelijke 
zienswijze van het college is gericht, zal deze reactieve aanwijzing door de Afde-
ling wegens strijd met artikel 3.8, vierde en zesde lid, van de Wro worden vernie-
tigd, als dit in beroep wordt aangevoerd. Zie in dit verband bijvoorbeeld de eerder-
genoemde uitspraak van de Afdeling van 19 oktober 2011 (Baarle-Nassau).28 Ook 
in het geval wel een duidelijke zienswijze is ingediend, maar die bij de vaststelling 
van het plan volledig is overgenomen, is een reactieve aanwijzing in strijd met 
artikel 3.8, vierde en zesde lid, van de Wro, zoals blijkt uit de uitspraak van de 
Afdeling van 24 juli 2013 (Gouda).29 Opvallend is dat de Afdeling in de gevallen 
waarbij ten onrechte geen zienswijze is ingediend of deze zienswijze volledig is 
overgenomen er doorgaans niet voor kiest om het college onbevoegd te achten tot 
het geven van een reactieve aanwijzing, maar kiest voor vernietiging op grond 
van artikel 3.8, vierde en zesde lid, van de Wro. In de uitspraak van 3 december 
2013 (Katwijk) koos de Afdeling, in navolging van de rechtbank, echter wel na-
drukkelijk voor onbevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing bij 
het ontbreken van een zienswijze.30 Het verschil lijkt wellicht niet erg relevant, 
maar de lijn van de Afdeling waarbij de formele bevoegdheid van het college wel 
wordt aangenomen betekent dat de vragen of een zienswijze is ingediend of dat 
hieraan is tegemoet gekomen, geen bevoegdheidsvragen betreffen die ambtshalve 
worden getoetst. De afwijkende benadering in de uitspraak van de Afdeling van  
3 december 2013 (Katwijk) zou kunnen impliceren dat de rechter in het kader van 
de bevoegdheid van het bestuursorgaan onder meer ambtshalve moet nagaan of er 
tijdig een zienswijze is ingediend en zo ja, of aan deze zienswijze is tegemoet ge-
komen. De bevoegdheid van het bestuursorgaan om een besluit te nemen behoort 

26 Zie ABRS 2 februari 2011, 201009121/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BP2846 .
27 ABRS 18 september 2013, 201201367/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:1184.
28 ABRS 19 oktober 2011, 200907617/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BU9472.
29 ABRS 24 juli 2013, 201211139/1/R4, ECLI:NL:RVS:2013:437.
30 ABRS 3 december 2013, 201309155/1/A1 en 201309155/2/A1, ECLI:NL:RVS: 

2013:2419.
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immers tot de door de bestuursrechter ambtshalve te beoordelen aspecten.31 Daar 
kan echter tegenin worden gebracht dat alle vereisten in artikel 3.8, zesde lid, en 
artikel 4.2, eerste lid, van de Wro zijn vormgegeven als vereisten voor de toepas-
sing van de bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing. Bij schending 
van deze vereisten doet zich geen formele onbevoegdheid, maar materiële onbe-
voegdheid voor. Derhalve verdient in deze gevallen een vernietiging op grond 
van artikel 3.8 van de Wro de voorkeur boven het vaststellen van onbevoegdheid. 
Ambtshalve toetsing van bevoegdheid beperkt zich tot formele bevoegdheid en 
derhalve tot de vraag of het juiste orgaan het besluit heeft genomen en ziet niet op 
materiële bevoegdheidsvereisten zoals het tijdig indienen van een zienswijze bij 
een reactieve aanwijzing.32 

4.4.2 Termijnen en kennisgeving van de reactieve aanwijzing

De kennisgeving van een reactieve aanwijzing hangt onlosmakelijk samen met 
de vaststelling en de bekendmaking van het plan. Uit artikel 3.8, derde en vierde 
lid, van de Wro volgt dat de bekendmaking van het vaststellingsbesluit geschiedt 
binnen twee weken na de vaststelling, tenzij een zienswijze tegen het ontwerp was 
ingediend door het college van gedeputeerde staten en hieraan niet of niet volledig 
is tegemoetgekomen of sprake is van een gewijzigde vaststelling van het plan. 
Dan geldt een termijn van zes weken voor de bekendmaking van het plan. Als een 
reactieve aanwijzing is gegeven, moet het aanwijzingsbesluit, gelet op artikel 3.8, 
vierde en zesde lid, van de Wro, binnen zes weken na de planvaststelling aan de 
raad worden verzonden.33 Uit de uitspraak van de Afdeling van 10 december 2014 
(Zoeterwoude) volgt dat deze termijn van zes weken inhoudt dat de reactieve aan-
wijzing binnen zes weken na de vaststelling moet zijn verzonden aan de raad en 
dat dit niet zes volledige weken betreft.34 De Afdeling benadrukte dat onder het ge-
ven van een reactieve aanwijzing binnen de termijn niet moet worden verstaan dat 
het besluit van het college binnen de wettelijke termijn moet zijn ontvangen. Hier 
geldt dus de verzendtheorie. De termijn eindigt dus op de dag vóór die waarop het 
vaststellingsbesluit op grond van artikel 3.8, vierde lid, van de Wro bekend zou 
moeten worden gemaakt in het geval geen reactieve aanwijzing wordt gegeven en 
binnen die termijn moet de reactieve aanwijzing zijn verzonden. 

31 Zie ook M. Schreuder-Vlasblom, Rechtsbescherming en bestuurlijke voorproce-
dure, 2013, Kluwer, Deventer, p. 636.

32 Zie in dit verband ook de annotatie van Y.E. Schuurmans en P.A. Willemsen 
bij ABRS 23 maart 2011, 201008080/1/H1, ECLI:NL:RVS:2011:BP8728, AB 
2011/152.

33 Uit de uitspraak van de Afdeling van 25 juni 2014, 201307360/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2014:2294, volgt overigens dat het relativiteitsvereiste van artikel 
8:69a van de Awb met zich brengt dat derden zich niet succesvol kunnen beroepen 
op deze norm, nu deze er uitsluitend toe strekt tot om het college of de minister in 
de gelegenheid te stellen om een reactieve aanwijzing te geven. 

34 ABRS 10 december 2014, 201403489/1/R6, ECLI:NL:RVS:2014:4502.



92

HOOFDSTUK 4

Uit de uitspraak van de Afdeling van 6 februari 2013 (Zeevang) volgt dat deze 
termijn van zes weken geen termijn van openbare orde is, maar een fatale ter-
mijn.35 Volgens de Afdeling kunnen er echter omstandigheden zijn die ertoe leiden 
dat een overschrijding van deze termijn geen onbevoegdheid tot het geven van 
een reactieve aanwijzing tot gevolg heeft. In deze uitspraak was een geval aan de 
orde waarbij als gevolg van het faillissement van het stedenbouwkundig bureau 
dat het plan had gemaakt de raad niet in staat was geweest om het vastgestelde 
plan onverwijld naar het college van gedeputeerde staten te sturen, maar pas drie 
dagen voor het verstrijken van de termijn. Onder die omstandigheden was het 
college niet meer in staat om tijdig een reactieve aanwijzing te geven. In de uit-
spraak van 11 december 2013 (Cuijk) oordeelde de Afdeling, onder verwijzing 
naar de uitspraak van 6 februari 2013 (Zeevang), dat indien het college van bur-
gemeester en wethouders niet onverwijld het vastgestelde plan (met wijzigingen) 
aan het college van gedeputeerde staten toezendt de mogelijke overschrijding van 
de termijn van artikel 3.8, zesde lid, van de Wro niet met zich brengt dat het col-
lege onbevoegd zou zijn tot het geven van een reactieve aanwijzing.36 Met deze 
uitspraak wordt duidelijk dat het college van gedeputeerde staten geen genoegen 
moet nemen met toezending van andere stukken dan het daadwerkelijk door de 
raad vastgestelde plan, waarin eventuele wijzigingen zijn verwerkt en dat als dit 
plan niet onverwijld wordt toegezonden een eventuele termijnoverschrijding ver-
schoonbaar wordt geacht.

Een voorbeeld waarbij de fatale termijn van artikel 3.8, vierde lid, van de Wro 
wel tot onbevoegdheid van het college van gedeputeerde staten leidde is te vinden 
in de uitspraak van de Afdeling van 18 februari 2015 (Haaksbergen).37 De tijdig 
gegeven aanwijzing voldeed niet aan het quorumvereiste van het college van ge-
deputeerde staten en was onbevoegd gegeven. De bekrachtiging van het besluit na 
deze termijn werd door de Afdeling niet mogelijk geacht. Het bevoegdheidsgebrek 
kon dus niet met terugwerkende kracht buiten de termijn worden hersteld. 

De door de Afdeling gekozen oplossing van de mogelijke verschoonbare over-
schrijding van de fatale termijn is praktisch. Wel is opmerkelijk dat de Afdeling 
niet in gaat op de mogelijkheid van het college van gedeputeerde staten om juist 
in een dergelijk geval beroep tegen het plan in stellen en eventueel een voorlopige 
voorziening te vragen. Indien de termijn van artikel 3.8, vierde lid, van de Wro 
wordt overschreden betekent dat immers niet dat het college geen mogelijkheden 
meer heeft om de inwerkingtreding van de bestreden plandelen te voorkomen. 
Hoewel beroep en een voorlopige voorziening niet gelijk zijn te stellen met een 
reactieve aanwijzing, had het college van deze mogelijkheden gebruik kunnen 
maken. De door de Afdeling gekozen oplossing is overigens alleen mogelijk als 

35 ABRS 6 februari 2013, 201202085/1/R1, ECLI:NL:RVS:2013:BZ0788, BR 
2013/65 m. nt. C.N.J. Kortmann en I.O. den Hollander. 

36 ABRS 11 december 2013, 201201269/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:2322.
37 ABRS 18 februari 2015, 201308561/1/R1, ECLI:NL:RVS:2015:421.



93

DE REACTIEVE AANWIJZING

de raad het vastgestelde plan nog niet bekend heeft gemaakt. Alleen als de ken-
nisgeving van een reactieve aanwijzing aan de raad na de voormelde zes weken 
plaatsvindt, maar het vastgestelde plan nog niet is bekendgemaakt en in werking 
getreden, kan er immers vanuit worden gegaan dat de aanwijzing haar werking 
nog kan hebben.

Indien de kennisgeving van de reactieve aanwijzing aan de raad wordt gegeven 
buiten de gestelde zes weken en het vastgestelde plan is reeds bekendgemaakt 
en in werking getreden, kan het aanwijzingsbesluit zijn werking niet meer heb-
ben. Het plan is immers al bekendgemaakt en treedt, gelet op artikel 3.8, vijfde 
lid, van de Wro in beginsel in werking na de beroepstermijn. Als het college van 
gedeputeerde staten dit wil voorkomen, kan het college gedurende de beroepster-
mijn tegen het vastgestelde en bekendgemaakte plan wel beroep instellen en om 
een voorlopige voorziening vragen. Als het goed is, is dat beroep ontvankelijk, 
want op grond van artikel 3.8, vierde lid, van de Wro zal een zienswijze moeten 
zijn ingediend over de onwelgevallige onderdelen van het plan of doet zich een 
gewijzigd vastgesteld plan(deel) voor. Voor de volledigheid wijs ik er hier alvast 
op dat de bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing er niet aan in 
de weg staat om beroep in te stellen. Zie in dit verband onder meer de uitspraak 
van de Afdeling van 15 april 2011 (Heeze-Leende)38. Op de verhouding tussen de 
reactieve aanwijzing en de daarnaast bestaande mogelijkheid om in beroep te gaan 
wordt in hoofdstuk 8 nader ingegaan.

Een andere complicatie die zich bij deze regeling kan voordoen is dat het plan bin-
nen twee weken na de vaststelling wordt bekendgemaakt, terwijl het vierde lid van 
artikel 3.8 van de Wro van toepassing is en er een termijn zes weken aangehouden 
had moeten worden. In dat geval kan het college van gedeputeerde staten alsnog 
binnen de daartoe gestelde termijn een aanwijzing geven, aangezien de onjuiste 
bekendmaking niet het gevolg mag hebben dat geen reactieve aanwijzing meer 
kan worden gegeven. De bekendmaking van het vastgestelde plan zal in dat geval 
moeten worden gerectificeerd en het plan zal inclusief de aanwijzing in overeen-
stemming met het zesde lid van de Wro alsnog op de juiste wijze bekend moeten 
worden gemaakt.

Een wijziging van een reactieve aanwijzing na de in artikel 3.8, vierde en zesde 
lid, van de Wro vervatte termijn op grond van artikel 6:19 van de Awb is in begin-
sel niet mogelijk, nu na deze termijn geen aanwijzing meer mag worden gege-
ven. Na deze termijn kan het aanwijzingsbesluit niet worden gewijzigd, omdat de 
plandelen, waar de aanwijzing niet op zag, bekend zijn gemaakt en in beginsel in 
werking zijn getreden. Deze situatie moet worden onderscheiden van de situatie 
waarbij na een eerdere reactieve aanwijzing het plan door de raad met toepassing 
van artikel 6:19 van de Awb wordt gewijzigd. Tegen een dergelijk wijzigingsbe-

38 ABRS 15 april 2011, 200902874/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1865, AB 
2011/228, m. nt. A.A.J. de Gier



94

HOOFDSTUK 4

sluit is een reactieve aanwijzing wel mogelijk, zoals blijkt uit de uitspraak van 
de Afdeling van 7 augustus 2013 (Vlaardingen).39 Die reactieve aanwijzing werd 
beschouwd als een besluit als bedoeld in artikel 6:19 van de Awb en de beroepen 
tegen de eerste reactieve aanwijzing werden geacht van rechtswege te zijn gericht 
tegen de tweede reactieve aanwijzing, voor zover appellanten daarbij voldoende 
belang hadden. 

Een gehele of gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing, is, gelet op de 
uitspraak van de Afdeling van 5 oktober 2011 (Baarle-Nassau), mogelijk tot aan 
het onherroepelijk worden van de aanwijzing.40 

4.4.3 Bekendmaking, inwerkingtreding en beschikbaarstelling

Een ander procedureel vereiste is dat de reactieve aanwijzing op gelijke wijze als 
het vastgestelde plan, met uitzondering van de door de aanwijzing getroffen delen, 
moet worden bekendgemaakt door het college van burgemeester en wethouders. 

In dit verband is van belang dat alleen het dictum van de reactieve aanwijzing het 
rechtsgevolg bepaalt.41 Dit betekent dat voor de bekendmaking en inwerkingtre-
ding van het plan(deel) van dat onderdeel van het aanwijzingsbesluit moet worden 
uitgegaan. Dat gaat niet altijd goed, zoals onder meer uit de uitspraken van de Af-
deling van 19 oktober 2011 (Baarle-Nassau) en 25 maart 2015 (Moerdijk) blijkt.42 
In de uitspraak van 19 oktober 2011 was de opmerkelijke situatie aan de orde dat 
partijen in de veronderstelling waren dat met betrekking tot een bepaald plandeel 
een reactieve aanwijzing was gegeven en dat dit dus ook niet bekend zou zijn 
gemaakt. Dit volgde echter niet uit het dictum van het aanwijzingsbesluit. Het in 
het dictum beschreven plandeel had in het vastgestelde plan namelijk een andere 
bestemming. De Afdeling verklaarde het beroep tegen de vermeende reactieve 
aanwijzing niet-ontvankelijk, omdat dit niet was gericht tegen een op rechtsgevolg 
gericht onderdeel van het aanwijzingsbesluit. De reactieve aanwijzing zag immers 
op een (niet bestaand) plandeel met een andere bestemming. Met betrekking tot 
het wel bestaande en vastgestelde plandeel stelde de Afdeling vast dat dit wel reeds 
was bekendgemaakt, maar dat het niet uitgesloten was dat derden hadden afgezien 
van het instellen van beroep, omdat zij in de veronderstelling verkeerden dat met 
betrekking tot dit plandeel een reactieve aanwijzing was gegeven. De Afdeling 
droeg onder die omstandigheden het college van burgemeester en wethouders op 
mededeling te doen van dit plandeel waarna daartegen beroep zal openstaan. In 

39 ABRS 7 augustus 2013, 201208707/1/R4, ECLI:NL:RVS:2013:638.
40 ABRS 5 oktober 2011, 201002943/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BT6660, JB 

2011/260, m. nt. B. de Kam.
41 ABRS 15 april 2011, 200902874/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1865, AB 

2011/228, m. nt. A.A.J. de Gier en ABRS 11 december 2013, 201201269/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2013:2322.

42 ABRS 19 oktober 2011, 200907617/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BU9472 en ABRS 
25 maart 2015, 201306584/1/R3, ECLI:NL:RVS:2015:913
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dit kader wees de Afdeling terecht op artikel 6:11 van de Awb, nu de mogelijke 
beroepen tegen dit plandeel aangemerkt zouden moeten worden als verschoonbaar 
te laat. In de uitspraak van 25 maart 2015 was een situatie aan de orde waarbij het 
college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant in het onderdeel van de aan-
wijzing dat de Afdeling duidde als het dictum een ander adres had genoemd dan in 
de overwegingen en op de kaart bij de reactieve aanwijzing. Nu uit de tekst van de 
aanwijzing niet kon worden afgeleid dat de aanwijzing redelijkerwijs geen betrek-
king kon hebben op het perceel in het dictum, kwam de Afdeling tot het oordeel 
dat de reactieve aanwijzing geen betrekking had op het perceel genoemd in de 
overwegingen en aangeduid op de kaart, maar wel op het perceel genoemd in het 
dictum. De beroepen die waren gericht tegen de vermeende reactieve aanwijzing 
met betrekking tot het perceel genoemd in de overwegingen en aangeduid op de 
kaart werden vervolgens niet-ontvankelijk verklaard. En ook hier wees de Afde-
ling erop dat derden door deze gang van zaken konden zijn misleid en dat tegen 
het plandeel dat niet was getroffen door een reactieve aanwijzing alsnog beroep 
moest worden opengesteld. 

De bekendmaking van de reactieve aanwijzing en het vastgestelde plan moet bin-
nen zeven weken na de vaststelling van het plan plaatsvinden. In artikel 3.8, zesde 
lid, van de Wro staat dat de in het vierde lid genoemde termijn van zes weken met 
een week wordt verlengd. De ratio achter deze extra zevende week valt in de parle-
mentaire geschiedenis niet te traceren. De gedachte zal waarschijnlijk zijn geweest 
dat het college van burgemeester en wethouders wat extra tijd nodig heeft om de 
bekendmaking aan te passen in verband met de gegeven reactieve aanwijzing.

De termijn van zeven weken wijkt dus af van de termijn van zes weken voor het 
bekendmaken van een vastgesteld plan, als door het college van gedeputeerde sta-
ten wel zienswijze is ingediend tegen het ontwerp, maar er na de vaststelling van 
het plan geen reactieve aanwijzing volgt. Als er geen zienswijze door het college 
is ingediend en geen sprake is van een gewijzigde vaststelling moet het plan, gelet 
op artikel 3.8, derde lid, van de Wro, binnen twee weken na de vaststelling hiervan 
bekend worden gemaakt.

Dat de reactieve aanwijzing op gelijke wijze bekend dient te worden gemaakt als 
het vastgestelde plan heeft tot gevolg dat artikel 3:42 van de Awb van toepassing 
is. Hieruit volgt aan welke eisen de bekendmaking van een reactieve aanwijzing 
moet voldoen. Na de bekendmaking volgt de terinzagelegging van het vastgestel-
de plan en het aanwijzingsbesluit. Gedurende een termijn van zes weken kan door 
belanghebbenden beroep bij de Afdeling worden ingesteld tegen het vastgestelde 
plan, behoudens de door de aanwijzing getroffen delen, en het aanwijzingsbesluit.

In dit verband is ook artikel 3.8, zevende lid, van de Wro van belang, nu daaruit 
volgt dat aan diegenen die ten aanzien van het onderdeel dat door de reactieve 
aanwijzing is getroffen een zienswijze naar voren hebben gebracht of een aan-
vraag tot vaststelling hebben ingediend mededeling wordt gedaan van het aanwij-
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zingsbesluit. De ratio hierachter is dat juist deze belanghebbenden kunnen worden 
benadeeld door de reactieve aanwijzing.

De termijn voor het instellen van beroep vangt aan met ingang van de dag na die 
waarop het aanwijzingsbesluit ter inzage is gelegd. Dit is gelijk aan de termijn 
voor het instellen van beroep tegen de onderdelen van het vastgestelde plan, die 
niet zijn getroffen door de aanwijzing. In haar uitspraak van 29 juli 2015 (Ter-
neuzen) overwoog de Afdeling dat indien de bekendmaking eerder plaatsvindt 
dan zeven weken na de vaststelling niet volgt dat de termijn voor het instellen 
van beroep geen aanvang neemt.43 Het college van burgemeester en wethouders 
van Terneuzen had gedurende de eerste periode van terinzagelegging geen beroep 
ingesteld en vervolgens het plan en de reactieve aanwijzing nogmaals bekend-
gemaakt en voor een tweede periode ter inzage gelegd. Binnen deze periode had 
het college van burgemeester en wethouders wel tijdig beroep ingesteld tegen het 
aanwijzingsbesluit. Dat accepteerde de Afdeling niet, nu op het college en burge-
meester en wethouders zelf zijn belast met de bekendmaking en terinzagelegging 
van het aanwijzingsbesluit. Door het nogmaals bekendmaken en ter inzage leggen 
van het aanwijzingsbesluit zou het college van burgemeester en wethouders de 
niet verschoonbare overschrijding van de eerste beroepstermijn ongedaan kunnen 
maken. 

Het aanwijzingsbesluit treedt op grond van artikel 3:40 van de Awb in werking op 
de dag na de bekendmaking. Dit verschilt van het bestemmingsplan, dat ingevolge 
artikel 3.8, vijfde lid, van de Wro in werking treedt met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. Dit verschil is echter niet problematisch omdat 
het rechtsgevolg van een reactieve aanwijzing nu juist is dat de getroffen planon-
derdelen niet in werking treden.

In artikel 8.4 van de Wro is bepaald dat indien een verzoek om voorlopige voorzie-
ning ten aanzien van een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan wordt 
gedaan binnen de beroepstermijn dit de werking van het besluit opschort totdat op 
dit verzoek is beslist. Het aanwijzingsbesluit is niet genoemd in artikel 8.4 van de 
Wro en derhalve geldt ten aanzien van een verzoek om voorlopige voorziening de 
hoofdregel dat een dergelijk verzoek geen opschortende werking heeft. Voor de 
complicaties van een verzoek om voorlopige voorziening bij een reactieve aanwij-
zing wordt verwezen naar paragraaf 4.7.3.

Sinds 1 oktober 2012 geldt voor reactieve aanwijzingen op grond van artikel 1.2.1, 
eerste lid, van het Bro de verplichting om deze aan een ieder elektronisch be-
schikbaar te stellen.44 Daarbij is opvallend dat in artikel 1.2.1, eerste lid, onder g, 
van het Bro de proactieve aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.2 of 4.4 van de 

43 ABRS 29 juli 2015, 201407048/1/R2, ECLI:NL:RVS:2015:2363, AB 2015/265, m. 
nt. A.G.A. Nijmeijer. 

44 Zie Stb. 2012, 332.
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wet worden genoemd en niet de reactieve aanwijzing als bedoeld in artikel 3.8, 
zesde lid, van de Wro. Uit de nota van toelichting volgt dat de wetgever wel heeft 
beoogd de elektronische beschikbaarstelling van de reactieve aanwijzing verplicht 
te stellen en daarbij geeft hij aan dat de reactieve aanwijzing een aanwijzing is als 
bedoeld in artikel 4.2 of 4.4 van de Wro. Dat is juist, maar voor de duidelijkheid 
was het wenselijk geweest om de reactieve aanwijzing expliciet op te nemen in ar-
tikel 1.2.1 van het Bro. Naast het eerste lid van artikel 1.2.1 van het Bro is ook het 
derde lid voor de reactieve aanwijzing van belang. Daaruit volgt dat er een plicht 
bestaat om er voor te zorgen dat als een plan(deel) niet in werking is getreden dit 
bij de raadpleging van het plan langs elektronische weg kenbaar is. Dit houdt in 
dat op www.ruimtelijkeplannen.nl zichtbaar moet zijn dat een plan(deel) is getrof-
fen door een reactieve aanwijzing. In de uitspraak van 30 april 2014 (Mill en Sint 
Hubert) heeft de Afdeling overwogen dat het gemeentebestuur en niet het college 
van gedeputeerde staten gehouden is om de reactieve aanwijzing te verwerken in 
de digitale planverbeelding op www.ruimtelijkeplannen.nl.45 Hoewel in deze zaak 
artikel 1.2.1, derde lid, van het Bro niet van toepassing was omdat het bestreden 
besluit dateerde van voor 1 oktober 2012, volgt hieruit dat het college niet verant-
woordelijk is voor de verwerking van de reactieve aanwijzing in het elektronisch 
vastgestelde plan, maar dat dit een verplichting van het college van burgemeester 
en wethouders is. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat de Afdeling dit anders 
zal beoordelen in een zaak waarbij artikel 1.2.1, derde lid, van het Bro wel van 
toepassing is. 

De regeling van de elektronische beschikbaarstelling van de reactieve aanwijzing 
en de verwerking hiervan in het vastgestelde en elektronisch beschikbaar gestelde 
plan is een verbetering ten opzichte van de situatie van voor 1 oktober 2012, maar 
sluit discrepanties tussen het vastgestelde en bekendgemaakte plan en de reactieve 
aanwijzing niet geheel uit. Het blijft immers mogelijk dat de reactieve aanwijzing 
verschilt van het elektronisch beschikbaar gestelde plan op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en dat belanghebbenden bij het bestuderen van een plan ervan uitgaan dat 
een plandeel in werking is getreden, terwijl er een reactieve aanwijzing is gege-
ven. Aangezien het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is 
voor een correcte verwerking van de reactieve aanwijzing en deze samen met het 
plan elektronisch beschikbaar te stellen moet bij discrepanties tussen de reactieve 
aanwijzing en het elektronische vastgestelde plan (het dictum van) de reactieve 
aanwijzing doorslaggevend zijn. Een ander standpunt zou met zich brengen dat 
het college en burgemeester en wethouders op een gemakkelijke wijze onder een 
reactieve aanwijzing uit kan komen. 

Als een belanghebbende in de planprocedure beroep komt tegen een plan(deel) 
dat is geraakt door een reactieve aanwijzing, terwijl dit ten onrechte niet is aan-
gegeven in het elektronisch vastgestelde plan, zal het beroep niet-ontvankelijk 

45 ABRS 30 april 2014, 201208740/1/R3, ECLI:NL:RVS:2014:1510.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.45
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.45
http://www.ruimtelijkeplan-nen.nl
http://www.ruimtelijkeplan-nen.nl
http://www.ruimtelijkeplan-nen.nl
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moeten worden verklaard, nu dit is gericht tegen een niet bekendgemaakt en niet 
in werking getreden plan(deel).

Een lastiger situatie is het geval als belanghebbenden hebben afgezien van het 
instellen van beroep tegen een vastgesteld plan(deel) omdat zij, na het raadple-
gen van het elektronisch vastgestelde plan, in de veronderstelling waren dat een 
plan(deel) niet in werking was getreden door een reactieve aanwijzing, terwijl de 
aanwijzing geen betrekking had op dat plan(deel). In die situatie ligt het voor de 
hand dat als er beroep is ingesteld tegen de vermeende reactieve aanwijzing dat de 
lijn uit de uitspraak van de Afdeling van 19 oktober 2011 (Baarle–Nassau) wordt 
gevolgd. Het beroep tegen de vermeende reactieve aanwijzing zal in dat geval 
niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Vervolgens moet worden vastgesteld 
dat het plan(deel) wel reeds is bekendgemaakt, maar dat het niet uitgesloten is 
dat derden hebben afgezien van het instellen van beroep, omdat zij in de veron-
derstelling verkeerden dat met betrekking tot dit deel van het plan een reactieve 
aanwijzing was gegeven. Tot slot moet het college van burgemeester en wethou-
ders worden opgedragen mededeling te doen van dit plandeel waarna daartegen 
beroep zal openstaan. Ook zal de Afdeling moeten opdragen om kenbaar te maken 
dat het plandeel wel in werking is getreden als bedoeld in artikel 1.2.1, derde lid, 
van het Bro. 

De situatie kan nog lastiger worden als er geen beroep tegen de vermeende reac-
tieve aanwijzing is ingesteld. In dat geval komt de discrepantie tussen de reactieve 
aanwijzing en het elektronisch vastgestelde plan niet in de beroepsfase aan het 
licht en blijven partijen op grond van het elektronisch vastgestelde plan in de ver-
onderstelling dat het plan(deel) door de aanwijzing niet in werking is getreden, 
terwijl dat wel het geval is. Een dergelijke situatie kan aan het licht komen bij de 
mogelijke verlening van omgevingsvergunningen, aangezien dan, bij bestudering 
van het dictum van de aanwijzing, alsnog kan blijken dat het desbetreffende plan-
deel wel in werking is getreden. 

Het spiegelbeeld van deze situatie kan zich ook voordoen. Indien door een gebrek-
kige bekendmaking van het vastgestelde plan belanghebbenden ervan uitgaan dat 
een plandeel in werking is getreden, terwijl hier een reactieve aanwijzing op rust, 
en tegen het plandeel geen beroep is ingesteld, kan niet aan de hand van een niet-
ontvankelijk beroep worden vastgesteld dat het plandeel is getroffen door een re-
actieve aanwijzing. Ook die situatie kan bij de beoordeling van een omgevingsver-
gunning aan het licht komen. In een dergelijk geval zal de omgevingsvergunning 
moeten worden geweigerd omdat het plan(deel) als gevolg van de onherroepelijke 
reactieve aanwijzing is vervallen en geen titel kan bieden voor deze vergunning. 

4.5 MATERIËLE VEREISTEN 

De materiële vereisten voor een reactieve aanwijzing staan in artikel 3.8, zesde 
lid, gelezen in samenhang met de artikelen 4.2, eerste lid, of 4.4, eerste lid, van 
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de Wro. Een reactieve aanwijzing mag alleen worden gegeven als provinciale of 
nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzake-
lijk maken en deze belangen niet met de inzet van andere bevoegdheden kunnen 
worden beschermd. Ten eerste moet er een provinciaal of nationaal ruimtelijk be-
lang zijn. Ten tweede moet er sprake zijn van de noodzaak tot het geven van een 
reactieve aanwijzing. Ten derde moet worden gemotiveerd waarom het belang 
niet door middel van gebruikmaking van een andere bevoegdheid kan worden 
beschermd. 

4.5.1 Provinciaal of nationaal ruimtelijk belang

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven heeft de wetgever bewust gekozen om de 
wettelijke normen provinciaal of nationaal belang in de Wro niet te definiëren.46 
Daarbij is er op gewezen dat de WRO ook open begrippen kende en deze in het 
algemeen geen aanleiding hebben gegeven tot juridische vraagstukken.47 Verder 
werd er op gewezen dat een verfijning van deze begrippen zou leiden tot een cu-
mulatie van subnormen die op het punt van de rechtszekerheid geen toegevoegde 
waarde zouden hebben, de wet zouden compliceren en zouden kunnen leiden tot 
juridische discussies over de juiste interpretatie en dus mogelijk meer procedures. 
Zodoende is er gekozen voor open en betrekkelijk vage normen met beoordelings-
ruimte voor het bestuursorgaan dat aan deze normen invulling geeft. Dit sluit aan 
bij de door Klap beschreven materiële terugtred van de wetgever, nu deze geen 
inhoudelijke aanknopingspunten geeft voor de invulling van deze normen en het 
bestuur tot op zekere hoogte vrijlaat om deze in te vullen zonder dat de rechter 
concrete materiële normen wordt geboden om het bestuur te controleren.48 

De reactieve aanwijzing is een discretionaire bevoegdheid. Bij de aanwending 
hiervan bestaat beleidsvrijheid. Daarnaast bestaat bij de invulling van de open en 
vage normen nationaal of provinciaal belang en een goede ruimtelijke ordening 
beoordelingsvrijheid. Voor de rechter is slechts ruimte voor een terughoudende 
toets bij de vragen of in redelijkheid een reactieve aanwijzing kon worden gege-
ven en of er een provinciaal of nationaal ruimtelijk belang aan de orde is. Beide 
aspecten toetst de Afdeling dan ook terughoudend. 

Met name gemeentebesturen betogen in beroep (tegen reactieve aanwijzingen) 
vaak dat de provincie zich onvoldoende terughoudend opstelt en dat de beoorde-
lingsvrijheid van de raad in het kader van een goede ruimtelijke ordening te veel 
wordt beperkt door de algemene regels en de reactieve aanwijzing.

46 Zie Kamerstukken I 2005-2006, 28916, nr. C, p. 2-5.
47 Overigens is de discussie over de definiëring van het gemeentebelang, provinciebe-

lang en het Rijksbelang al ouder. In de parlementaire geschiedenis bij de Woning-
wet 1901 is reeds opgemerkt dat in abstracto niet aan te geven is wat Rijks-, wat 
provinciaal, en wat gemeentebelang is. Zie hiervoor Kamerstukken II 1900-1901, 
34.1, p. 2. 

48 A.P. Klap, Vage normen in het bestuursrecht, 1994, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
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In de uitspraak van 21 april 2010 (inpassingplan Overdiepse polder) overwoog 
de Afdeling, onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis bij de Wro, dat 
een provinciaal belang kan bestaan complementair aan een rijksbelang. Het uit-
gangspunt dat er geen sprake is van exclusieve, maar complementaire ruimtelijke 
belangen tussen de diverse bestuurslagen werd daarmee ook in de jurisprudentie 
aanvaard.49 

In de uitspraak van 20 oktober 2010 (Groningen) ging de Afdeling naar aanlei-
ding van een beroep van het gemeentebestuur van Groningen voor het eerst in op 
het vereiste van het provinciale ruimtelijke belang bij een reactieve aanwijzing.50 
Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis bij de Wro benadrukte de 
Afdeling dat sprake is van complementaire ruimtelijke belangen. Dit betekent dat 
indien sprake is van een gemeentelijk ruimtelijk belang, niet uitgesloten is dat ook 
sprake is van een provinciaal ruimtelijk belang. Verder oordeelde de Afdeling dat 
niet viel 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 en daarmee samenhangend het belang van het voorkomen van 
ontsiering van het landschap als provinciaal belang had kunnen aantrekken. Deze 
zeer ruim geformuleerde provinciale ruimtelijke belangen vloeiden voort uit be-
leid uit het provinciaal omgevingsplan van Groningen, dat over reclamemasten 
een cbb bevatte. Verder was van belang dat hierover algemene regels in voorbe-
reiding waren. De Afdeling overwoog dat nu niet was uitgesloten dat, zolang de 
verordening nog niet gold, in afwijking van de verordening en het provinciale 
beleid reclamemasten hoger dan 6 meter in het plangebied zouden kunnen wor-
den opgericht, het college van gedeputeerde staten in redelijkheid kon uitgaan 
van de noodzaak van het geven van een reactieve aanwijzing. Uit het feitenrelaas 
van deze zaak blijkt dat reclamemasten van maximaal 10 meter mogelijk werden 
gemaakt op een aan de rand van de stad Groningen gelegen bedrijventerrein. De 
maximale hoogte voor reclamemasten die de provincie toelaatbaar vond was 6 
meter. De aanwezigheid van het provinciale ruimtelijke belang beoordeelde de 
Afdeling zeer terughoudend en in abstracto.51 Het belang van het voorkomen van 
een inbreuk op de kwaliteit van het stedelijk gebied en het buitengebied is een zeer 
ruim geformuleerd belang. Op grond daarvan kan het college van gedeputeerde 
staten bij vrijwel iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling een reactieve aanwijzing 
geven. De Afdeling had beter kunnen oordelen dat het voorkomen van een inbreuk 
op de kwaliteit van het stedelijk gebied en landschapsontsiering weliswaar provin-
ciale ruimtelijke belangen kunnen zijn voor de vaststelling van algemene regels, 
maar dat het college van gedeputeerde staten zich in dit geval niet in redelijkheid 
op het standpunt had kunnen stellen dat deze belangen in het concrete geval aan 

49 ABRS 21 april 2010, 200905509/1/R3, 200906840/1/R1 en 200906847/1/R2, 
ECLI:NL:RVS:2010:BM1799, AB 2010/149, m. nt. A.A.J. de Gier.

50 ABRS 20 oktober 2010, 200910210/1/R1, ECLI:NL:RVS:2010:BO1178, AB 
2010/298, m. nt. A.A.J. de Gier.

51 Zie ook H. Koolen, Instructieregels in de provinciale verordening: overspelen de 
provincies hun ruimtelijke ordeningshand? TBR 2015/109. 
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de orde waren.52 Het betrof hier immers een reeds bebouwd bedrijventerrein aan 
de rand van de stad Groningen, waarbij al bebouwing van meer dan 6 meter mo-
gelijk was. Het belang van deze uitspraak is groot. In haar eerste uitspraak over 
een reactieve aanwijzing liet de Afdeling direct zien dat de beoordeling van het 
provinciale ruimtelijke belang zeer terughoudend en weinig concreet is. Deze lijn 
heeft de Afdeling vervolgens doorgezet. 

In onder meer de uitspraak van 16 februari 2011 (Roosendaal) heeft de Afdeling, 
onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis bij de Wro, verder overwo-
gen dat voor de vraag of een belang een provinciaal belang is bepalend is of het 
belang zich leent voor behartiging op provinciaal niveau vanwege de daaraan kle-
vende bovengemeentelijke aspecten.53 De betreffende provinciale belangen hoe-
ven volgens de Afdeling geen bijzonder zwaarwegende belangen te zijn, nu voor 
dat standpunt geen steun is te vinden in de parlementaire geschiedenis.

In de uitspraak van 15 april 2011 (Heeze-Leende) oordeelde de Afdeling, onder 
verwijzing naar haar uitspraken van 20 oktober 2010 (Groningen) en 16 februari 
2011 (Roosendaal), dat een provinciaal belang geen zwaarwegend belang hoeft 
te zijn en dat het provinciale belang ook kan bestaan als het stellen van algemene 
regels wordt overwogen of voorbereid.54 

In de uitspraak van 29 juni 2011 (Rijswijk) heeft de Afdeling overwogen dat de 
bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing niet beperkt is tot de ge-
vallen waarin provinciale algemene regels zijn vastgesteld dan wel in ontwerp 
aanwezig zijn55. Ook in andere gevallen kan een provinciaal ruimtelijk relevant 
belang het geven van een reactieve aanwijzing noodzakelijk maken. De reactieve 
aanwijzing was in dit geval niet gebaseerd op algemene regels die werden over-
wogen of voorbereid, maar op regulier provinciaal beleid uit onder meer het voor-
malige streekplan56. In dit verband zijn ook de uitspraken van de Afdeling van 
25 februari 2015 (Leeuweradeel) en 22 april 2015 (Harlingen) van belang.57 In 

52 Zie ook de kritische annotatie van G.H.J. Heutink bij ABRS 8 oktober 2014, 
201309388/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:3602, TBR 2015/42. 

53 ABRS 16 februari 2011, 201005138/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BP4732, AB 
2011/120, m. nt. D. Korsse. Zie ook onder meer ABRS 13 november 2013, 
201112843/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:1883, ABRS 28 mei 2014, 201400462/1/
R4, ECLI:NL:RVS:2014:1954 en ABRS 5 november 2014, 201308006/1/R4, 
ECLI:NL:RVS:2014:3923.

54 ABRS 15 april 2011, 200902874/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1865, AB 
2011/228, m. nt. A.A.J. de Gier. 

55 ABRS 29 juni 2011, 201002266/1/R2, ECLI:NL:RVS:2011:BQ9621, AB 2011/347, 
m. nt. A.A.J. de Gier.

56 Bij de proactieve aanwijzing heeft de Afdeling dezelfde lijn gevolgd en geaccep-
teerd dat een proactieve aanwijzing ook kan worden gegeven op basis van provin-
ciaal beleid. Zie ABRS 27 mei 2015, 201405782/1/R1, ECLI:NL:RVS:2015:1652.

57 ABRS 25 februari 2015, 201309187/1/R4, ECLI:NL:2015:515 en ABRS 22 april 
2015, 201403506/1/A1, ECLI:NL:RVS:2015:1223.
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die zaken waren door het college van gedeputeerde staten van Friesland reactieve 
aanwijzingen gegeven met betrekking tot de mogelijke bouw van windturbines. 
Het provinciaal beleid over windturbines zou worden aangescherpt, maar ten tijde 
van de bestreden besluiten waren de in dat kader strengere algemene regels nog 
niet in ontwerp aanwezig of vastgesteld. Van bestendig provinciaal beleid kon niet 
worden gesproken. Het betrof immers juist een aanscherping van het bestaande 
provinciale beleid, die nog geen vertaling had gekregen in de provinciale struc-
tuurvisie en de verordening. In de uitspraak van 25 februari 2015 wordt dan ook 
niet gesproken over bestendig provinciaal beleid, maar van een duidelijk en con-
sequent voornemen om op provinciaal niveau algemene regels vast te stellen om te 
voorkomen dat ruimere mogelijkheden worden geboden voor windturbines. Reeds 
vastgestelde algemene regels of regels in ontwerp zijn voor een reactieve aanwij-
zing dus niet vereist, maar in dergelijke gevallen moet het provinciale ruimtelijke 
belang wel uit bestendig provinciaal beleid of uit een duidelijk en consequent 
voornemen om dat beleid te wijzigen afgeleid kunnen worden.

In de uitspraak van 13 juli 2011 (Boxmeer) kwam de Afdeling tot het oordeel dat 
ten aanzien van één van de reactieve aanwijzingen het college van gedeputeerde 
staten onvoldoende had gemotiveerd dat de provinciale ruimtelijke belangen door 
de getroffen planregel onvoldoende werden gewaarborgd.58 De reactieve aanwij-
zing over die planregel was gegeven met het oog op de vertaling van de provin-
ciale belangen in algemene regels die in voorbereiding waren. Ten tijde van de 
behandeling van het beroep tegen de reactieve aanwijzing was die verordening 
inmiddels vastgesteld en bleek dat deze uiteindelijk geen algemene regels bevatte 
over het bedoelde onderwerp, maar dat was voorzien in algemene regels die de 
raad meer beoordelingsvrijheid boden. Deze uitspraak moet zo worden gelezen 
dat de Afdeling van oordeel was dat het college reeds ten tijde van het bestreden 
besluit onvoldoende had gemotiveerd wat het betrokken provinciale belang was, 
nu het college dit belang baseerde op de in voorbereiding zijnde algemene regels. 
Het verwijt van de Afdeling is dus niet dat na de reactieve aanwijzing geen alge-
mene regel over het betreffende onderwerp is vastgesteld, maar dat het college 
ten tijde van de reactieve aanwijzing redelijkerwijs reeds had kunnen en moeten 
inzien dat met de planregeling de provinciale belangen voldoende waren geborgd.

Uit de uitspraak van de Afdeling van 18 november 2011 (Eersel) volgt dat alge-
mene regels die zijn gesteld in het kader van provinciale ruimtelijke belangen wel 
een zekere concreetheid moeten hebben om te kunnen dienen als basis voor een 
reactieve aanwijzing. In deze uitspraak oordeelde de Afdeling dat een algemene 
zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit in een provinciale verordening zodanig alge-
meen was dat daaruit niet de concrete eis kon worden afgeleid dat burgerwoningen 
in het buitengebied niet groter mogen zijn dan 650 kubieke meter.59 In de uitspra-
ken van 26 februari 2014 (Vught) en 10 december 2014 (Schijndel) nuanceert de 

58 ABRS 13 juli 2011, 200907775/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BR1410. 
59 ABRS 18 november 2011, 200908600/6/R4, ECLI:NL:RVS:2011:BU5400.
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Afdeling dit oordeel door te overwegen dat het aan de raad is om in een concreet 
geval vorm te geven aan de zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit.60 Als er geen 
andere concrete provinciale regels zijn, betekent dit dat de raad in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening beoordelingsvrijheid heeft bij de invulling van 
deze zorgplicht. In een geval waarbij de raad in het kader van een goede ruimtelij-
ke ordening voldoende waarborgen heeft gesteld en daarmee een redelijke invul-
ling heeft gegeven aan het open begrip, kan deze vage algemene regel geen basis 
bieden voor een reactieve aanwijzing. Dit betekent dus dat als in een algemene 
regel een open norm wordt gebruikt, dit in eerste instantie beoordelingsvrijheid 
voor de raad bij de vaststelling van een plan met zich brengt. Als het college echter 
van mening is dat de raad die beoordelingsvrijheid op een onredelijke wijze heeft 
ingevuld, biedt de open norm in de algemene regel het college beoordelingsvrij-
heid bij het geven van een reactieve aanwijzing.

Tot slot mag in het kader van het provinciale ruimtelijke belang de uitspraak van 
de Afdeling van 18 maart 2015 (Schiedam) niet onvermeld blijven.61 In die zaak 
was een reactieve aanwijzing van het college van gedeputeerde staten van Zuid-
Holland aan de orde die onder meer betrekking had op de mogelijkheden voor de-
tailhandel binnen de bebouwde kom. Het college van burgemeester en wethouders 
voerde aan dat er geen sprake was van een provinciaal ruimtelijk belang en wees 
onder meer op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 2, van de Wabo en artikel 
4, negende lid, van bijlage II van het Bor. Daarin is geregeld dat het college een 
omgevingsvergunning voor afwijken van het plan mag verlenen, mits de activiteit 
binnen de bebouwde kom plaatsvindt en minder dan 1500 vierkante meter betreft. 
De Afdeling verwees voor de beoordeling van het provinciale ruimtelijke belang 
naar eerdere jurisprudentie en oordeelde vervolgens dat uit de Wabo en het Bor 
niet kan worden afgeleid dat de wetgever het niet mogelijk heeft willen maken dat 
provinciale staten algemene regels vaststellen die eraan in de weg staan dat de raad 
in een bestemmingsplan bij recht mogelijkheden biedt voor bepaalde vormen van 
grondgebruik binnen de bebouwde kom die betrekking heeft op oppervlaktes van 
niet meer dan 1500 vierkante meter. Bij dat oordeel kunnen vraagtekens worden 
geplaatst. Kan uit de Wabo en het Bor nu niet juist worden afgeleid dat de aan-
vaardbaarheid van dergelijke beperkte gebruiksafwijkingen binnen de bebouwde 
kom ter vrije beoordeling zijn van het gemeentebestuur? Voor dit standpunt kan 
ook steun worden gevonden in artikel 3.13 van de Wabo. Daarin heeft de wetge-
ver de reactieve aanwijzing immers uitsluitend mogelijk gemaakt bij omgevings-
vergunningen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 3, van 
de Wabo en niet bij omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.12, eerste 
lid, onder a, onderdeel 1 en 2 van de Wabo, zodat negatief preventief provinciaal 
toezicht niet mogelijk is bij omgevingsvergunningen voor binnenplans afwijken 
of voor de buitenplanse kruimelgevallen. Mijns inziens is het verschil of een der-

60 ABRS 26 februari 2014, 201211520/1/R3, ECLI:NL:RVS:2014:602 en ABRS 10 
december 2014, 201309003/1/R3, ECLI:NL:RVS:2014:4437. 

61 ABRS 18 maart 2015, 201401913/1/R4, ECLI:NL:RVS:2015:811.
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gelijk kruimelgeval bij recht mogelijk wordt gemaakt of pas na verlening van een 
omgevingsvergunning na afwijking in zoverre niet doorslaggevend.

Uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt dat het provinciale ruimtelijke belang 
onder meer zijn grondslag kan vinden in vastgestelde algemene regels of in alge-
mene regels die worden overwogen of voorbereid. Indien algemene regels worden 
overwogen of voorbereid kan een reactieve aanwijzing worden gegeven indien 
sprake is van bestendig provinciaal beleid of als juist sprake is van een beleids-
wijziging met een duidelijk en consequent voornemen om op provinciaal niveau 
regels vast te stellen. Volgens de Afdeling kan een reactieve aanwijzing echter ook 
in gevallen, waarbij er geen algemene regels zijn vastgesteld of worden voorbe-
reid, worden gegeven. Een vereiste is in dat geval wel steeds dat het provinciale 
of nationale ruimtelijke belang moet voortvloeien uit kenbaar en bestendig beleid. 
Korsse wijst er terecht op dat er sprake moet zijn van een ruimtelijk relevante 
beleidsdoelstelling.62 De ruimtelijke relevante beleidsdoelstelling moet zich daar-
naast lenen voor behartiging op provinciaal niveau vanwege de daaraan klevende 
bovengemeentelijke aspecten. Daar is in de ruimtelijke ordening snel sprake van. 
Tot nu toe is het provinciale ruimtelijke belang als zodanig steeds door de Afdeling 
aangenomen. Gelet op de parlementaire geschiedenis en het feit dat het vereiste 
van het provinciale ruimtelijke belang een vage open norm betreft, waaraan de 
Afdeling, met inachtneming van de beoordelingsvrijheid van het bestuursorgaan 
terughoudend moet toetsen, is dit in de meeste gevallen ook goed verdedigbaar. 
Slechts indien kan worden geoordeeld dat het college zich niet in redelijkheid 
op het standpunt heeft kunnen stellen dat een belang een provinciaal ruimtelijk 
belang betreft zou schending van dit vereiste tot vernietiging kunnen leiden. Het 
gaat dan om gevallen waaraan geen enkel bovengemeentelijk aspect kleeft en ge-
let op de verwevenheid van de ruimtelijke belangen van de bestuurslagen zal een 
dergelijk geval zich niet snel voordoen. Maar de bouw van reclamemasten op een 
bedrijventerrein in stedelijk gebied of het bij recht mogelijk maken van beperkte 
gebruiksactiviteiten binnen de bebouwde kom waarvoor op grond van de Wabo 
en het Bor reeds een afwijkingsvergunning kan worden verleend zonder dat een 
reactieve aanwijzing mogelijk is, zijn mijns inziens toch concrete gevallen waar 
niet van bovengemeentelijke aspecten kan worden gesproken. 

Het provinciale ruimtelijke belang is door de wetgever bewust niet gedefinieerd en 
de Afdeling heeft zich in haar jurisprudentie terughoudend opgesteld. Het vereiste 
heeft daardoor tot nu toe weinig onderscheidend vermogen gehad en geeft geen 
objectieve beperking aan de bevoegdheden tot vaststelling van algemene regels en 
het geven van een reactieve aanwijzing. Dit heeft aanleiding gegeven voor kritiek. 
Zo heeft Teunissen gesteld dat in wezen sprake is van een blanco aanwijzingsbe-
voegdheid die in strijd is met artikel 124 van de Grondwet, waarin de beginse-

62 D. Korsse, Ruimtelijke ordening op niveau, Een juridisch onderzoek naar provin-
ciale en nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 4 van de Wro, 2014, 
Stichting Instituut voor Bouwrecht, Den Haag. p. 71-74.
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len van autonomie en medebewind zijn neergelegd.63 Een ontoelaatbare blanco 
aanwijzingsbevoegdheid doet zich hier echter niet voor, aangezien een dergelijke 
ontoelaatbare aanwijzingsbevoegdheid verband houdt met autonome bevoegdhe-
den en de vaststelling van een bestemmingsplan een bevoegdheid in medebewind 
is.64 Maar ik ben wel van mening dat zowel de wetgever als de Afdeling aan het 
vereiste van het provinciale ruimtelijk belang te weinig invulling hebben gegeven, 
waardoor dit geen wezenlijke materiële betekenis heeft. Daardoor is er spanning 
ontstaan met het specialiteitsbeginsel. Het vrije medebewind in het kader van de 
vaststelling van een bestemmingsplan kan, in strijd met de sturingsfilosofie van 
de Wro, verworden tot mechanisch medebewind. Voorts maakt de Afdeling geen 
onderscheid tussen het abstractere provinciale ruimtelijke belang bij algemene re-
gels en het concretere provinciale belang bij de reactieve aanwijzing. Dit heeft 
bij reactieve aanwijzingen tot gevolg dat de beoordeling of er een provinciale 
ruimtelijke beleidsdoelstelling is waaraan bovengemeentelijke aspecten kleven 
op een te abstract niveau plaatsvindt en de beoordeling of in het concrete geval 
ook daadwerkelijk een provinciaal belang aanwezig is dat een reactieve aanwij-
zing rechtvaardigt achterwege blijft. Daarmee wordt miskend dat een provinciaal 
ruimtelijk belang bij een algemene regel niet zonder meer betekent dat er ook een 
provinciaal ruimtelijk belang aanwezig is bij een reactieve aanwijzing op grond 
van strijd met die algemene regel. 

4.5.2 Provinciaal ruimtelijk belang op basis van beleid

Nu één van de centrale uitgangspunten van de Wro de scheiding tussen beleid en 
normstelling is en bindende normstelling door een hoger bestuursorgaan alleen 
mogelijk is door vaststelling van algemene regels, is een veel voorkomend misver-
stand dat een reactieve aanwijzing alleen mag worden gegeven als er strijd is met 
vastgestelde of in voorbereiding zijnde algemene regels. De minister heeft in het 
volgende citaat reeds aangegeven dat een reactieve aanwijzing ook mogelijk is als 
er strijd is met gewoon beleid, maar dat er in dat geval geen seriële aanwending 
van deze bevoegdheid mag plaatsvinden.65 

“Ik vind dus ook dat de vangnetbevoegdheid van de reactieve aanwijzing niet de functie 
kan vervullen van een permanent inzetbaar handhavingsinstrument voor het naleven 
van bestuurlijke afspraken of het afdwingen van beleidsopvattingen. Seriële aanwen-
ding van de reactieve aanwijzing voor borging van bestuurlijke afspraken of beleid of 

63 J.M.H.F. Teunissen, Nieuw omgevingsrecht: lokale autonomie in geding, Gst. 
2007/38. 

64 D. Korsse, Ruimtelijke ordening op niveau, Een juridisch onderzoek naar provin-
ciale en nationale instructieregels op grond van hoofdstuk 4 van de Wro, 2014, 
Stichting Instituut voor Bouwrecht, Den Haag, p. 86. 

65 Zie in dit verband ook de uitspraak van 18 september 2013, 201201367/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2013:1184, waarin de Afdeling oordeelde dat indien het vastge-
stelde algemene regels betreft het niet van belang is of het college de reactieve 
aanwijzing meer dan incidenteel zou inzetten.
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beleidsregels, vastgelegd in nota’s of visies past niet in het stelsel van de Wro. Waar 
provinciale of nationale belangen in het geding zijn, geeft de wet bevoegdheden aan de 
provincies of het Rijk om die belangen te kunnen borgen. Maken zij gebruik van deze 
bevoegdheden dan zullen gemeenten hun beleid daarop moeten aanpassen. Maken zij 
geen gebruik van die bevoegdheden dan zijn gemeenten in principe vrij om hun be-
leid naar eigen inzicht vorm te geven. In uitzonderingsgevallen kunnen de provincies 
of het Rijk reactief optreden. Hiervoor zullen zij wel een sterke motivering kunnen 
overleggen.”66 

In het licht van dit deel van de memorie van antwoord valt het oordeel van Afde-
ling in eerdergenoemde uitspraak van 29 juni 2011 (Rijswijk) dat het geven van 
een reactieve aanwijzing niet beperkt is tot de gevallen waarin provinciale alge-
mene regels zijn vastgesteld of worden voorbereid goed te plaatsen.67 

In uitzonderingsgevallen is een reactieve aanwijzing mogelijk zonder dat er een 
verband is met een al dan niet vastgestelde algemene regel. Daarbij rijzen wel de 
vragen wat die bedoelde uitzonderingsgevallen zijn en waar de grens ligt. Hierbij 
is van belang dat provinciaal beleid uitsluitend een gemeenteraad bij de vaststel-
ling van een plan kan binden als dit in een algemene regel is vertaald of in een 
proactieve aanwijzing is omgezet. Aan provinciaal beleid, dat is vervat in een pro-
vinciale structuurvisie, een bestuurlijke afspraak of een ander beleidsstuk is een 
gemeentebestuur niet gebonden. Het geven van een reactieve aanwijzing bij een 
plan dat hiermee in strijd is, is niet het uitgangspunt van de Wro. Gemeenteraden 
zijn bij de vaststelling van bestemmingsplannen dus niet gebonden aan ‘gewoon’ 
provinciaal beleid, dat de provincie niet van zodanig belang vond dat zij dit in 
normstellende algemene regels heeft willen vertalen. Het volgende citaat over al-
gemene regels uit de memorie van toelichting bij de Wro is hierbij illustratief.

“Rijk en provincies zullen bij de vaststelling van hun strategische beleid steeds moeten 
afwegen welke onderdelen van de door hen voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen zo 
belangrijk zijn dat deze ook in acht moeten worden genomen bij de ruimtelijke beslui-
ten van andere overheden. Een element bij die afweging is de vraag of de verantwoor-
delijkheid voor die beleidsonderdelen daadwerkelijk op nationaal of provinciaal niveau 
thuishoort en of het noodzakelijk is die beleidselementen te verankeren in voor andere 
overheden juridisch bindende normen. Dit dwingt tot selectiviteit.”68 

Gelet hierop is er volgens mij alleen plaats voor een reactieve aanwijzing, los 
van een vastgestelde of in voorbereiding zijnde algemene regel, bij onvoorziene 
gevallen. Daarbij geldt dat door de provincie nog geen afweging is gemaakt over 
het betreffende beleidsonderwerp en de gewenste juridische status daarvan en dat 

66 Kamerstukken I 2007-2008, 30938, nr. C, p. 19-20. 
67 ABRS 29 juni 2011, 201002266/1/R2, ECLI:NL:RVS:2011:BQ9621, AB 2011/347, 

m. nt. A.A.J. de Gier.
68 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 42. 
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redelijkerwijs ook niet van de provincie had mogen worden verwacht. Daarmee 
wordt gedoeld op de situatie dat een plan is vastgesteld waarin een zodanige ruim-
telijke ontwikkeling is voorzien dat de provincie bij het ontbreken van beleid over 
die ontwikkeling redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij (nog) geen keuze 
heeft gemaakt om dit in een provinciale structuurvisie op te nemen of juist in 
bindende algemene regels. Het moet bij bedoelde uitzonderingsgevallen gaan om 
voor de provincie daadwerkelijk onvoorziene ontwikkelingen. 

Gelet hierop heeft de Afdeling in de uitspraak van 29 juni 2011 (Rijswijk) te-
recht geoordeeld dat het geven van een reactieve aanwijzing niet is beperkt tot de 
gevallen waarin provinciale algemene regels zijn vastgesteld of worden voorbe-
reid. Er zijn immers onvoorziene uitzonderingsgevallen mogelijk die het geven 
van een reactieve aanwijzing op basis van gewoon beleid kunnen rechtvaardi-
gen. Maar vervolgens ontbreekt in deze uitspraak de beoordeling van de vraag 
of zich een zodanig uitzonderingsgeval voordeed dat een reactieve vanwege een 
onvoorziene ontwikkeling gerechtvaardigd was. Nu in het streekplan, dat inmid-
dels gold als provinciale structuurvisie, beleid stond over landgoederen kon de 
provincie redelijkerwijs het verwijt worden gemaakt dat het onderwerp in zoverre 
niet onvoorzien was. Er was immers ten tijde van de reactieve aanwijzing sprake 
van bestendig provinciaal beleid over landgoederen, waarvan provinciale staten 
hadden gekozen om dat niet te vertalen in algemene regels, nu op dit punt geen 
algemene regels in voorbereiding of vastgesteld waren. Er kon dus vanuit worden 
gegaan dat bij het vaststellen van de algemene regels het provinciale beleid over 
landgoederen niet van zodanig belang was dat hiervoor algemene regels moesten 
worden gesteld. 

In dat licht bezien is de vraag of een reactieve aanwijzing hier wel op zijn plaats 
was. Er was immers geen onvoorziene situatie en er was voor gekozen om dit 
bestendige beleid niet te vertalen in bindende normen.

Deze kanttekening kan ook worden gemaakt bij twee uitspraken van de Afdeling 
van 19 oktober 2011 (Marum en Zuidhorn) waarbij zij heeft vastgesteld dat een 
van de gegeven reactieve aanwijzingen, anders dan het college van gedeputeerde 
staten veronderstelde, niet kon worden gebaseerd op strijd met algemene regels.69 
Vervolgens wees de Afdeling op genoemde uitspraak van 29 juni 2011 (Rijswijk) 
en stelde vast dat wel sprake was bestendig provinciaal beleid waar de reactieve 
aanwijzing op kon worden gebaseerd. Ook hier kon provinciale staten echter het 
verwijt worden gemaakt dat het bedoelde onderwerp juist niet onvoorzien was. 
Het moet er voor worden gehouden dat er bewust voor is gekozen om de algemene 
regels zo vast te stellen dat dit onderwerp hierin niet werd geregeld. Dus een be-
wuste keuze voor provinciaal beleid dat de gemeente niet kan binden. Doordat de 
Afdeling de door het college gekozen basis voor de reactieve aanwijzing zo opvat 

69 ABRS 19 oktober 2011, 201004535/1/R1, ECLI:NL:RVS:2011:BT8626 en ABRS 
19 oktober 2011, 201006649/1/R1, ECLI:NL:RVS:2011:BT8630. 
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dat dit strijd met bestendig provinciaal beleid was, komt het college hier vrij mak-
kelijk met de schrik vrij.

In dit kader is ook de uitspraak van de Afdeling van 27 juni 2012 (Eijsden-Mar-
graten) van belang. De Afdeling oordeelde dat bestuurlijke afspraken tussen een 
gemeente en een provincie slechts inspanningsverplichtingen kunnen inhouden 
in het systeem van de Wro en dat een verdergaande juridische binding alleen kan 
worden bereikt door het stellen van algemene regels, waarmee aan gemeentebe-
sturen juridisch bindende normen kunnen worden opgelegd.70

Tot slot verdient de uitspraak van de Afdeling van 9 oktober 2013 (Lansinger-
land) in dit verband nog enige aandacht.71 In dat geval accepteerde de Afdeling 
zonder veel omhaal een reactieve aanwijzing die was gebaseerd op een provin-
ciale structuurvisie als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wro. Provinciale 
staten hadden er in dat geval dus bewust voor gekozen om de gemeentebesturen 
niet te binden aan het provinciale beleid. Een vergelijkbare benadering waarbij 
een reactieve aanwijzing op basis van beleid door de rechtbank Noord-Nederland 
werd geaccepteerd is te vinden in de uitspraak van 11 maart 2014 (Harlingen).72 
Daarbij werd door de rechtbank overwogen dat nu bestendig provinciaal beleid 
aan de orde was het college in redelijkheid een reactieve aanwijzing had kunnen 
geven met betrekking tot een omgevingsvergunning tot afwijking voor een soli-
taire windmolen en daarbij werd zelfs de toelichting op de verordening betrokken, 
terwijl er kennelijk bewust geen algemene regels waren vastgesteld. 

Mede gelet op de parlementaire geschiedenis en het aan de Wro ten grondslag ge-
legde onderscheid tussen bindende normen en beleid dat alleen het bestuursorgaan 
kan binden dat het heeft vastgesteld kan worden geconcludeerd dat een reactieve 
aanwijzing in beginsel alleen kan worden gegeven als er sprake is van strijd met 
een vastgestelde of in voorbereiding zijnde algemene regel. 

Slechts indien sprake is van een onvoorzien uitzonderingsgeval, waarbij de pro-
vincie redelijkerwijs niet kan worden verweten over het onderwerp nog geen be-
leidskeuze te hebben gemaakt (en dus ook nog geen algemene regels over het on-
derwerp in voorbereiding of vastgesteld heeft), is een reactieve aanwijzing zonder 
een koppeling met algemene regels toelaatbaar. Als de provincie er bewust voor 
kiest om een bepaald bestendig beleidsonderwerp juist niet in algemene regels te 
regelen, maar bijvoorbeeld in een structuurvisie of een bestuurlijke afspraak, dan 
heeft zij ervoor gekozen om gemeentebesturen niet te binden. In dat geval is er 
geen plaats voor een reactieve aanwijzing als een plan wordt vastgesteld in strijd 
met dat ‘zachte’ beleid. Een nadeel van deze benadering kan zijn dat dit leidt tot 

70 ABRS 27 juni 2012, 201108336/1/T1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW9573, AB 
2012/287, m. nt. A.A.J. de Gier.

71 ABRS 9 oktober 2013, 201211566/1/R4, ECLI:NL:RVS:2013:1447.
72 Rb Noord-Nederland 11 maart 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:1747.
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verdere juridisering, nu provinciale staten genoodzaakt worden belangrijke on-
derwerpen vast te leggen in algemene regels. Daar staat echter tegenover dat de 
rechtszekerheid is gediend als provinciale staten een duidelijke en zo volledig 
mogelijke selectie maken van beleid dat in algemene regels wordt opgenomen en 
beleid dat geen bindende status voor gemeentebesturen behoeft. Dit kan de voor-
spelbaarheid van de inzet van de reactieve aanwijzing ten goede komen. 

4.5.3 Complementaire provinciale en nationale ruimtelijke belangen

Nu ruimtelijke belangen complementair zijn en daarmee is bedoeld dat deze be-
langen elkaar kunnen overlappen is de vraag wat de gevolgen hiervan zijn. Bij de 
totstandkoming van de Wro is er vanuit is gegaan dat het onderscheid tussen deze 
belangen bruikbaar is als basis voor de bevoegdheidsverdeling. Ieder overheidsni-
veau dat verantwoordelijk is voor de oplossing van een ruimtelijk vraagstuk moet 
bevoegdheden hebben om die verantwoordelijkheid waar te maken73. Als ruimte-
lijke belangen en verantwoordelijkheden overlappen en de behartiging daarvan 
geen exclusief karakter heeft, brengt dit met zich dat over hetzelfde onderwerp zo-
wel het Rijk als de provincie bijvoorbeeld inpassingsplannen en algemene regels 
kunnen vaststellen en reactieve aanwijzingen kunnen geven.

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening waarin algemene regels van 
het Rijk zijn opgenomen, is een aantal concrete nationale ruimtelijke belangen 
aangegeven.74 Hieronder vallen onder meer de rijksvaarwegen, de mainportont-
wikkeling Rotterdam, het kustfundament, de grote rivieren, de Waddenzee, de-
fensie, hoofdwegen, elektriciteitsvoorziening en de ecologische hoofdstructuur. 
Dat deze onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang zijn zal niet snel worden 
ontkend, maar lastiger is te bepalen of dit ook inhoudt dat geen sprake is van pro-
vinciale ruimtelijke belangen. Het één sluit het ander immers niet uit. 

Daarnaast is de Wro met ingang van 1 oktober 2012 gewijzigd.75 Deze wijziging 
maakt mogelijk dat bij provinciale verordening algemene regels worden vastge-
steld ter aanvulling of uitwerking van de algemene regels die het Rijk heeft gesteld 
in het kader van het nationale belang. Dit heet provinciaal medebewind, waarbij 
de vraag rijst of dit wel past in de sturingsfilosofie van de Wro, waarbij iedere 
bestuurslaag wordt geacht zijn eigen belangen en daaraan gekoppelde bevoegdhe-
den te hebben. In het advies van de Raad van State over deze wetswijziging wordt 
deze vraag nadrukkelijk negatief beantwoord en stelt de Afdeling advisering dat 
de sturingsfilosofie niet zo maar kan worden losgelaten voor de behartiging van de 
nationale ruimtelijke belangen, omdat de sturingsfilosofie is uitgewerkt in het hele 
stelsel van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de ruimtelijke ordening. 

73 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 4. 
74 Het Barro is op 30 december 2011 in werking getreden, Stb. 2011, 391 en 2011, 

666.
75 Zie Kamerstukken II 2010-2011, 32821, nr. 2 en nr. 3.
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Incrementele wijziging zou dat stelsel doorbreken en onsamenhangend kunnen 
maken, aldus de Afdeling advisering.76

In dat kader rijst de vraag welk bestuursorgaan toezicht houdt als een plan wordt 
vastgesteld dat in strijd is met een dergelijke algemene regel in een provinciale 
verordening. Indien het college van gedeputeerde staten in dat geval een reactieve 
aanwijzing geeft, doet zich de complicatie voor dat uit artikel 3.8, zesde lid, ge-
lezen in samenhang met artikel 4.2, eerste lid, van de Wro, volgt dat het college 
hiertoe uitsluitend bevoegd is indien provinciale belangen dat met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. In dat geval kan worden betoogd 
dat alleen de minister bevoegd is tot geven van een reactieve aanwijzing. Met deze 
wijziging van de Wro had ook een wijziging van de regeling ten aanzien van de 
reactieve aanwijzing moeten plaatsvinden. 

Daar kan tegenover worden gesteld dat indien in een provinciale verordening bij-
voorbeeld aanvullende algemene regels worden gesteld over het kustfundament 
en het college van gedeputeerde staten van Zeeland bij een daarmee strijdig vast-
gesteld plan overgaat tot het geven van een reactieve aanwijzing moeilijk kan 
worden gesteld dat het provinciaal ruimtelijk belang van Zeeland daar niet bij 
betrokken is.

Uitgaande van complementaire en niet-exclusieve nationale en provinciale ruim-
telijke belangen en bijbehorende bevoegdheden kan als een plan in strijd is met 
een dergelijk complementair belang zowel door de minister als door het college 
een reactieve aanwijzing worden gegeven. In een dergelijk geval kan een compli-
catie zijn dat de zienswijze van de inspecteur en de zienswijze van het college van 
gedeputeerde staten tegenstrijdig zijn. De raad kan dan bij de vaststelling van het 
plan voor het dilemma worden gesteld dat niet aan beide zienswijzen kan worden 
voldaan en kan een reactieve aanwijzing niet meer voorkomen. 

4.5.4 Het noodzakelijkheidsvereiste

Naast het materiële vereiste van een provinciaal of nationaal ruimtelijk belang 
geldt het vereiste dat de inbreuk op dit belang zodanig moet zijn dat dit het ge-
ven van een aanwijzing noodzakelijk maakt. Met andere woorden, een reactieve 
aanwijzing moet in verhouding staan tot de inbreuk op het belang. De reactieve 
aanwijzing is een discretionaire bevoegdheid. Dit brengt beleidsvrijheid met zich 
en vergt van het toezichthoudende bestuursorgaan een zorgvuldige afweging van 
de betrokken belangen. Zo zal niet iedere strijd met een algemene regel een re-
actieve aanwijzing noodzakelijk maken. De vraag of aan dit vereiste is voldaan 
toetst de Afdeling terughoudend. Aan de hand van de aangevoerde beroepsgron-
den wordt beoordeeld of het college van gedeputeerde staten in redelijkheid van 
de noodzaak tot het geven van een reactieve aanwijzing heeft kunnen uitgaan. In 

76 Kamerstukken II 2010-2011, 32821, nr. 4, p. 4.
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de jurisprudentie van de Afdeling is dit vereiste tot nu de belangrijkste grond voor 
vernietiging van reactieve aanwijzingen geweest.77 Door de Afdeling wordt echter 
niet altijd even streng en consequent met dit vereiste omgegaan en dit wordt soms 
verward met het vereiste van het provinciale ruimtelijke belang. 

In de genoemde uitspraak van 20 oktober 2010 (Groningen) tastte de Afdeling 
voor het eerst zowel het vereiste van een provinciaal ruimtelijk belang als nood-
zakelijkheidsvereiste af.78 De Afdeling oordeelde dat er een provinciaal ruimte-
lijk belang was. Vervolgens liet zij helaas na om te motiveren waarom een re-
actieve aanwijzing in het concrete geval noodzakelijk was met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening. Dat de verordening ten tijde van de uitspraak reeds 
was vastgesteld en geen ontheffingsmogelijkheid kende voor hogere reclamemas-
ten is geen dragende motivering voor de noodzaak. Daarmee was immers nog niet 
aangetoond waarom in dit geval een reactieve aanwijzing noodzakelijk was. In 
een reeds bebouwd gebied aan de rand van de stad, waarbij op het bedrijventerrein 
al bebouwing van meer dan 6 meter mogelijk was, kon het provinciale ruimte-
lijke belang van het voorkomen van landschapsontsiering niet zonder meer een 
grondslag vormen voor een reactieve aanwijzing, nu dit met het oog op een goede 
ruimtelijke ordening niet noodzakelijk was. Indien in dit geval al sprake zou zijn 
geweest van een provinciaal ruimtelijk belang, had de Afdeling mijns inziens tot 
het oordeel moeten komen dat het college niet in redelijkheid van de noodzaak tot 
een reactieve aanwijzing uit had kunnen gaan, nu de in geding zijnde provinciale 
ruimtelijke belangen niet zodanig waren geschonden dat dit een reactieve aanwij-
zing kon rechtvaardigen. Gelet op de latere jurisprudentie van de Afdeling is wel 
de vraag of aan deze eerste uitspraak over de reactieve aanwijzing op dit punt veel 
gewicht moet worden toegekend. 

In de uitspraak van 16 februari 2011 (Roosendaal) heeft de Afdeling overwogen 
dat voor de vraag of een belang een provinciaal belang is bepalend is of het belang 
zich leent voor behartiging op provinciaal niveau vanwege de daaraan klevende 
bovengemeentelijke aspecten en dat dit geen zwaarwegend belang hoeft te zijn79. 
Dat is op zich juist, want nergens in de Wro staat dat een reactieve aanwijzing 
uitsluitend mag worden gebaseerd op een zwaarwegend nationaal of provinciaal 
ruimtelijk belang. Maar nu het ook een vereiste voor het geven van een reactieve 
aanwijzing is dat sprake moet zijn van nationale of provinciale ruimtelijke belan-
gen die het met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken 
dat de aanwijzing wordt gegeven, zal een aanwijzingsbesluit bij een zeer gering 

77 Zie ook A.A.J. de Gier, Van oude dingen die maar moeizaam voorbijgaan, pro-
vinciaal reactief toezicht ingevolge de Wet ruimtelijke ordening, Tijdschrift voor 
Agrarisch recht, nr. 2, februari 2012, p. 28-31.

78 ABRS 20 oktober 2010, 200910210/1/R1, ECLI:NL:RVS:2010:BO1178, AB 
2010/298, m. nt. A.A.J. de Gier. 

79 ABRS 16 februari 2011, 201005138/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BP4732, AB 
2011/120, m. nt. D. Korsse. Zie ook onder meer ABRS 13 november 2013, 
201112843/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:1883. 
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belang niet in stand kunnen blijven. Bij een dergelijke aanwijzing zal immers al 
snel moeten worden geoordeeld dat de noodzaak voor de aanwijzing ontbreekt. 
Dus hoewel het provinciaal belang geen zwaarwegend belang hoeft te zijn, moet 
dit belang wel zodanig gewicht hebben dat dit het geven van een reactieve aanwij-
zing noodzakelijk maakt. 

Uit de uitspraak van de Afdeling van 15 april 2011 (Heeze-Leende) volgt dat het 
college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant een reactieve aanwijzing had 
gegeven met betrekking tot een aantal wijzigingsbevoegdheden.80 Deze wijzi-
gingsbevoegdheden voorzagen in vormverandering van bouwblokken bij inten-
sieve veehouderijen in een zogenoemd extensiveringsgebied. Dit werd in strijd 
geacht met het provinciale beleid, dat was gebaseerd op een reconstructieplan als 
bedoeld in de destijds geldende Reconstructiewet concentratiegebieden. In deze 
wijzigingsbevoegdheden waren echter de voorwaarden opgenomen dat door de 
wijziging het oppervlak van het bouwblok niet mocht worden vergroot en dat de 
in het gebied aanwezige waarden niet onevenredig mochten worden aangetast. 
De Afdeling kwam tot het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het 
standpunt had kunnen stellen dat het provinciaal belang ter zake van de recon-
structiedoelen in extensiveringsgebieden het geven van een reactieve aanwijzing 
ten aanzien van deze wijzigingsbevoegdheden met het oog op een goede ruimte-
lijke ordening noodzakelijk maakte.81 De reactieve aanwijzing werd vervolgens 
vernietigd wegens strijd met artikel 3.8, zesde lid, in samenhang met artikel 4.2, 
eerste lid, van de Wro. In deze zaak werd het provinciale ruimtelijke belang als 
zodanig aangenomen, maar werd vervolgens geoordeeld dat de door de reactieve 
aanwijzing getroffen planregeling geen inbreuk op dit belang hoefde te vormen. 
Onder die omstandigheden was een reactieve aanwijzing niet noodzakelijk.

In genoemde uitspraak van 29 juni 2011 (Rijswijk) werd een reactieve aanwijzing 
vernietigd omdat het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland zich in 
dit geval niet in redelijkheid op het standpunt had kunnen stellen dat provinciale 
belangen met een oog op goede ruimtelijke ordening het geven van de reactieve 
aanwijzing noodzakelijk maakten. Het provinciale ruimtelijke belang, in dit ge-
val de bescherming van cultuurhistorische waarden, werd door de Afdeling wel 
aangenomen, maar vervolgens werd vastgesteld dat de vermeende inbreuk hierop 
zodanig gering was dat er niet werd voldaan het noodzakelijkheidsvereiste. Het 
college vond in deze zaak een bouwhoogte van 16 meter ter plaatse wel aanvaard-
baar, terwijl het plan voorzag in een maximale bouwhoogte van 18 meter. Zonder 
een bevredigend antwoord op de vraag waarom nu juist die twee extra meter zou 
leiden tot aantasting van de cultuurhistorische waarden ter plaatse, kwam de Afde-

80 ABRS 15 april 2011, 200902874/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1865, AB 
2011/228, m. nt. A.A.J. de Gier.

81 Zie in dit verband ook ABRS 7 december 2011, 200909903/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2011:BU7097, waarin op dit punt is aangesloten bij de uitspraak 
ten aanzien van Heeze-Leende. 
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ling tot het oordeel dat niet gebleken was dat de reactieve aanwijzing noodzakelijk 
was in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Ook in onder meer de uitspraken van 29 juni 2011 (Veldhoven) en 19 oktober 
2011 (Baarle-Nassau) heeft de Afdeling het onderscheid tussen het vereiste van 
een provinciaal ruimtelijk belang en het vereiste van de noodzakelijkheid steeds 
duidelijk gemaakt.82 

De Afdeling gaat met het onderscheid tussen het vereiste van een provinciaal 
ruimtelijk belang en het vereiste van de noodzakelijkheid, gelet op de uitspraken 
van 18 juli 2012 (Dalfsen), 6 november 2013 (Valkenswaard) en 13 november 
2013 (Halderberge) echter niet altijd even consequent en inzichtelijk om.83 

In de uitspraak van 18 juli 2012 (Dalfsen) oordeelde de Afdeling dat het college 
van gedeputeerde staten zich in redelijkheid de handhaving van de Omgevings-
verordening als provinciaal belang heeft kunnen aantrekken en dat het college in 
redelijkheid van de noodzaak van een reactieve aanwijzing kon uitgaan. Echter, de 
enkele handhaving van de algemene regels uit de Omgevingsverordening is als zo-
danig geen provinciaal ruimtelijk belang dat een reactieve aanwijzing rechtvaar-
digt. Deze redenering maakt het noodzakelijkheidsvereiste zinledig. Dit vereiste 
brengt immers juist met zich dat als een provinciaal ruimtelijke belang aan de orde 
is, het college van gedeputeerde staten vervolgens aan de hand van de betrokken 
belangen moet afwegen of een reactieve aanwijzing noodzakelijk is. Ook als er 
strijd is met een algemene regel en handhaving hiervan aan de orde is, kan een 
reactieve aanwijzing immers onevenredig zijn in verhouding tot het daarmee na te 
streven doel van de handhaving van de algemene regel. 

In de uitspraken van 6 november 2013 (Valkenswaard) en 13 november 2013 (Hal-
derberge) zagen de beroepsgronden onder meer op de vraag of een reactieve aan-
wijzing, gelet op de relatief kleine inbreuken op de aan de orde zijnde algemene 
regels, wel noodzakelijk was. Volgens appellanten getuigde de reactieve aanwij-
zingen van provinciale bemoeienis op detailniveau. De Afdeling oordeelde ech-
ter dat er een belang was dat zich leende voor behartiging op provinciaal niveau 
vanwege de daaraan klevende bovengemeentelijke belangen en ging ten onrechte 
verder niet in op de vraag of een reactieve aanwijzing wel noodzakelijk was.

Ook in de uitspraak van 24 september 2014 (Lansingerland) past de Afdeling het 
toetsingskader bij een reactieve aanwijzing niet juist toe.84 De Afdeling overwoog 
in die uitspraak naar aanleiding van het betoog dat vasthouden aan de provinciale 

82 ABRS 29 juni 2011, 201002432/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BQ9691 en ABRS 19 
oktober 2011, 200907617/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BU9472.

83 ABRS 18 juli 2012, 201100701/1/R2, ECLI:NL:RVS:2012:BX1857, ABRS 6 no-
vember 2013, 201211274/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:1815 en ABRS 13 november 
2013, 201112843/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:1883. 

84 ABRS 24 september 2014, 201307395/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:3468.
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regels onevenredige gevolgen zou hebben voor het bedrijf dat het op de weg van 
het gemeentebestuur had gelegen om dit desgewenst in het kader van een verzoek 
om ontheffing aan de orde te stellen. Nog daargelaten dat het zeer onwaarschijn-
lijk is dat een ontheffing op grond van artikel 4.1a van de Wro voor dit geval had 
kunnen worden verleend, ligt de beoordeling of een reactieve aanwijzing oneven-
redige gevolgen kan hebben juist wel bij het college, nu de reactieve aanwijzing 
een discretionaire bevoegdheid betreft waarbij dient te worden beoordeeld of een 
reactieve aanwijzing wel noodzakelijk is in verband met de betrokken provinciale 
ruimtelijke belangen.

4.5.5 Inzet van andere bevoegdheden

Uit artikel 3.8, zesde lid, van de Wro volgt dat in de redengeving van de reactieve 
aanwijzing moet worden aangegeven waarom het betrokken nationale of provinci-
ale belang niet met de inzet van de andere aan het college van gedeputeerde staten 
toekomende bevoegdheden kan worden beschermd. Hiermee wordt gedoeld op 
de zogenoemde verzwaarde motiveringsplicht waarbij aangegeven moet worden 
waarom ter bescherming van het betrokken belang geen gebruik is gemaakt van 
andere wettelijke bevoegdheden die de Wro biedt, zoals de (proactieve) aanwij-
zing, de algemene regels en het inpassingsplan, zoals ook blijkt uit het volgende 
citaat uit de memorie van antwoord bij de Invoeringswet Wro:

“De wetgever heeft de reactieve aanwijzing als een vangnet- of noodrembevoegdheid 
gezien. Dit komt ook tot uitdrukking in artikel 3.8, zesde lid, van de Wro waarin het 
vereiste van de dubbele motivering bij het gebruik van de reactieve aanwijzing is vast-
gelegd. Ten eerste moet worden aangegeven welke provinciale of nationale belangen 
gebruik van het instrument aanwijzing noodzakelijk maken. Ten tweede moet worden 
aangegeven welke feiten, omstandigheden en overwegingen aan het besluit ten grond-
slag liggen die Rijk of provincie beletten het betrokken belang met inzet van andere 
aan hen toekomende bevoegdheden te beschermen. (…) Vanuit het algemeen wettelijke 
gewaarborgde stelsel van correctief ingrijpen van hogere overheden in besluitvorming 
van lagere overheden en vanuit de specifieke regeling van de Wro vind ik dat de woor-
den “met inzet van andere aan hen toekomende bevoegdheden” in artikel 3.8, zesde 
lid, inhouden dat bij een reactieve aanwijzing moet worden gemotiveerd waarom ter 
bescherming van het betrokken belang geen gebruik is gemaakt van de andere wette-
lijke bevoegdheden die de Wro biedt, namelijk de proactieve aanwijzing, de algemene 
regels en het inpassingsplan.”85 

In onder meer de uitspraken van 2 februari 2011 (Halderberge en Waalre) en 15 
april 2011 (Heeze-Leende) heeft de Afdeling overwogen dat een proactieve aan-
wijzing of een inpassingsplan in de rede ligt voor ontwikkelingen die het provin-
ciebestuur met het oog op een goede ruimtelijke ordening wenselijk of noodza-

85 Kamerstukken I 2007-2008, 30938, nr. C, p. 19. 
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kelijk acht.86 Dit zijn volgens de Afdeling geen andere bevoegdheden die het bij 
de reactieve aanwijzing betrokken provinciaal belang konden beschermen, maar 
bevoegdheden die de provincie kan inzetten als zij zelf iets mogelijk wil maken in 
plaats van bevoegdheden om met het provinciale belang strijdige onderdelen van 
een bestemmingsplan te blokkeren. 

Overigens heeft de Afdeling in haar uitspraak van 27 mei 2015 (Hardenberg) 
geoordeeld dat het geven van een proactieve aanwijzing nadat het college in de 
procedure omtrent de vaststelling van een bestemmingsplan geen gebruik heeft 
gemaakt van de reactieve aanwijzing zich niet verzet tegen het systeem van de 
Wro.87 Dus de proactieve aanwijzing is geen andere bevoegdheid die het geven 
van een reactieve aanwijzing kan beletten, maar de proactieve aanwijzing kan wel 
een redmiddel zijn als het geven van een reactieve aanwijzing niet mogelijk was, 
bijvoorbeeld omdat het college geen zienswijze tegen het ontwerp had ingediend. 

In het kader van de inzet van andere bevoegdheden is ook de uitspraak van de 
Afdeling van 27 juni 2012 (Rhoon) van belang. In die zaak had het college van 
gedeputeerde staten een reactieve aanwijzing gegeven ten aanzien van een natuur-
bestemming met als doel dat deze bestemming een ruimere inhoud kreeg, zoals 
door de provincie gewenst.88 Uit deze uitspraak blijkt dat het provinciebestuur 
aanvankelijk van plan was voor de verwezenlijking van het natuurgebied een pro-
vinciaal inpassingplan vast te stellen, maar uiteindelijk toch koos voor een re-
actieve aanwijzing omdat de raad al een daartoe strekkend bestemmingsplan in 
voorbereiding had en een reactieve aanwijzing in dat geval sneller, eenvoudiger 
en duidelijker was. De Afdeling accepteerde het geven van een reactieve aanwij-
zing door te overwegen dat het college voldoende draagkrachtig had gemotiveerd 
om welke redenen het college tot de conclusie was gekomen dat het betrokken 
provinciale belang niet met de inzet van andere bevoegdheden diende te worden 
beschermd. Hiermee werd de motiveringsplicht waarom het provinciale ruimte-
lijke belang niet kan worden beschermd met andere bevoegdheden feitelijk gere-
duceerd tot een beoordeling welk instrument op dat moment het handigst was. De 
reactieve aanwijzing was in die zaak inderdaad een sneller en eenvoudiger middel 
om het gewenste resultaat te bereiken dan een inpassingsplan. Dit is weliswaar 
praktisch, maar strookt niet met het vereiste dat het college moet motiveren dat er 
omstandigheden zijn die beletten dat het provinciale belang met de inzet van an-
dere bevoegdheden kan worden behartigd en het daaruit voortvloeiende ultimum 
remedium karakter van de reactieve aanwijzing.

86 ABRS 2 februari 2011, 201009121/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BP2846, en 
ABRS 2 februari 2011, 200910224/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BP2794, BR 
2011/72 en 73, m. nt. W.J. Bosma en ABRS 15 april 2011, 200902874/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2011:BQ1865, AB 2011/228, m nt. A.A.J. de Gier.

87 ABRS 27 mei 2015, 201405782/1/R1, ECLI:NL:RVS:2015:1652.
88 ABRS 27 juni 2012, 201006529/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BW9565, BR 2012/131 

m. nt. M.Y.C.L. de Wit.
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Bij een reactieve aanwijzing op grond van algemene regels die worden overwogen 
of voorbereid kon de vraag worden gesteld was hoe een dergelijke aanwijzing zich 
verhoudt tot de voorbereidingsverklaring, als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, of 
artikel 4.3, vierde lid, van de Wro.89 Op grond hiervan kan het college van gede-
puteerde staten of de minister verklaren dat een verordening of algemene maat-
regel van bestuur wordt voorbereid. Artikel 3.7 van de Wro, waarin het voorbe-
reidingsbesluit voor een bestemmingsplan is geregeld, is in dit kader grotendeels 
van toepassing verklaard, met als doel te voorzien in een beschermingsregime dat 
voorkomt dat in de periode tot aan de vaststelling van de algemene regels ontwik-
kelingen in een gebied kunnen plaatsvinden die niet in overeenstemming zijn met 
deze algemene regels. De bedoelde verklaring vervalt na de inwerkingtreding van 
de algemene regels, doch uiterlijk na zes maanden bij een provinciale verordening 
en na negen maanden bij een algemene maatregel van bestuur. De Afdeling heeft 
in haar uitspraak van 23 maart 2011 (Houten) geoordeeld dat als het college van 
gedeputeerde staten ook een voorbereidingsverklaring had kunnen nemen, dit niet 
betekent dat daarmee de vrijheid van het college om te kiezen voor het geven 
van een reactieve aanwijzing is beperkt.90 In de uitspraken van de Afdeling van 
25 januari 2012 (Rucphen) en 8 februari 2012 (Cranendonck) lichtte de Afdeling 
dit nader toe door te overwegen dat een voorbereidingsverklaring de strekking 
heeft ruimtelijke ontwikkelingen, die ingevolge een reeds in werking zijnd be-
stemmingsplan mogelijk zijn en in strijd zijn met de door de verordening te waar-
borgen belangen, tegen te gaan en dat de reactieve aanwijzing ertoe strekt te voor-
komen dat een plandeel van een vastgesteld plan hiervan deel blijft uitmaken en in 
werking zal treden.91 Daarnaast wees de Afdeling erop dat een voorbereidingsver-
klaring betrekking heeft op een hierbij aan te geven gebied in de provincie, terwijl 
de reactieve aanwijzing ziet op een of meer onderdelen van een bestemmingsplan. 
Daarmee deelt de Afdeling in zoverre de mening van Nijmeijer.92 Hij stelt dat de 
reikwijdte van een verklaring, als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, van de Wro, 
mede gelet op het bepaalde in artikel 3.7, tweede lid, van de Wro en artikel 50 van 
de Woningwet (thans artikel 3.3 van de Wabo), met zich brengt dat een verkla-
ring betrekking heeft op een gebied en niet kan worden gebruikt ten aanzien van 
een enkel onderwerp. Kortom, de mogelijkheid van het geven van de voorberei-
dingsverklaring is volgens de Afdeling geen andere aan het college toekomende 
bevoegdheid, die ingezet had kunnen worden om het betrokken provinciale ruim-
telijke belang te beschermen, als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wro.

89 Zie in dit verband ook H. Doornhof en C.J.N. Kortmann, De reactieve aanwijzing, 
BR 2011/118. 

90 ABRS 23 maart 2011, 201001881/1/R2, ECLI:NL:RVS:2011:BP8767. 
91 ABRS 25 januari 2012, 201004711/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BV1841, en ABRS 

8 februari 2012, 201001762/1/R3, ECLI:NL:RVS:2012:BV3239, JM 2012/70 m. 
nt. R. van Bommel.

92 ABRS 1 december 2010, 200910297/1/R3, ECLI:NL:RVS:2010:BO5732, TBR 
2011/12 m. nt. A.G.A. Nijmeijer en TBR 2010, p. 259-260, “Provinciale voorberei-
dingsbesluiten in verband met Q-koorts deugen niet” van A.G.A. Nijmeijer. 
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Ook de mogelijkheid om op grond van artikel 4.1, derde lid, van de Wro een direct 
werkend verbod in algemene regels op te nemen ziet de Afdeling in haar uitspraak 
van 8 oktober 2014 (Lansingerland) niet als een andere bevoegdheid die het pro-
vinciebestuur zou moeten aanwenden in plaats van de aanwijzingsbevoegdheid.93 
Dat zou ook een verstrekkender gevolg hebben gehad dan deze reactieve aanwij-
zing in dit concrete geval. 

In onder meer de uitspraken van de Afdeling van 15 april 2011 (Heeze-Leende) en 
30 april 2014 (Zundert) staat verder dat het feit dat het college van gedeputeerde 
staten ook beroep had kunnen instellen niet maakt dat daarmee zijn vrijheid voor 
het geven van een reactieve aanwijzing is beperkt.94 In de uitspraak van 18 juli 
2012 (Ommen) volgt de Afdeling het college van gedeputeerde staten van Over-
ijssel in zijn standpunt dat het geven van een reactieve aanwijzing een effectiever 
en efficiënter middel is ten opzichte van het instellen van beroep. Daarmee zal 
bedoeld zijn dat een reactieve aanwijzing de inwerkingtreding van het bestreden 
plandeel voorkomt en het instellen van beroep niet.95 Ook als een eerdere reactieve 
aanwijzing is vernietigd en het betreffende plandeel alsnog bekend wordt gemaakt 
mag het college van gedeputeerde staten daartegen beroep instellen. Dit volgt on-
der meer uit de uitspraken van de Afdeling van 10 oktober 2012 (Marum, Leek en 
Grootegast) en 1 mei 2013 (Baarle-Nassau).96 

De conclusie dat de mogelijkheid om een reactieve aanwijzing te geven het instel-
len van beroep niet uitsluit is juist. Daarvoor is geen wettelijk aanknopingspunt 
te vinden en daarbij kan nog worden opgemerkt dat het instellen van beroep geen 
aan de provincie toekomende bevoegdheid betreft als bedoeld in artikel 3.8, zesde 
lid, van de Wro. Het instellen van beroep is immers in beginsel een recht van elke 
belanghebbende bij een besluit en in artikel 1:2, tweede lid, van de Awb staat dat 
ten aanzien van bestuursorganen de hun toevertrouwde belangen als hun belangen 
worden beschouwd. In hoofdstuk 8 zal nader worden ingegaan op de verhouding 
tussen de reactieve aanwijzing en de mogelijkheid van het instellen van beroep. 

De conclusie is gerechtvaardigd dat het vereiste over de inzet van de andere toe-
komende bevoegdheden een dode letter is. De bevoegdheden tot vaststelling van 

93 ABRS 8 oktober 2014, 201309388/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:3602, TBR 2015/42 
m. nt. G.H.J. Heutink. 

94 ABRS 15 april 2011, 200902874/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1865, AB 
2011/228, m. nt. A.A.J. de Gier en ABRS 30 april 2014, 201211117/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2014:1523.

95 ABRS 18 juli 2012, 201005104/1/R2, ECLI:NL:RVS:2012:BX1827, BR 2012/133, 
m. nt. M.Y.C.L. de Wit. 

96 ABRS 10 oktober 2012, 201113212/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BX9711, AB 
2012/396, m. nt. A.G.A. Nijmeijer, ABRS 10 oktober 2012, 201113206/1/
R4, ECLI:NL:RVS:2012:BX9712, ABRS 10 oktober 2012, 201113216/1/
R4, ECLI:NL:RVS:2012:BX9704, en ABRS 1 mei 2013, 201113100/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2013:BZ9103.
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een inpassingsplan of het geven van een proactieve aanwijzing zijn immers duide-
lijk bedoeld voor andere situaties. Daarnaast heeft de Afdeling geoordeeld dat de 
voorbereidingsverklaring, de mogelijkheid tot opnemen van een direct werkend 
verbod in algemene regels en de mogelijkheid tot het instellen van beroep naast de 
aanwijzingsbevoegdheid kunnen bestaan. Gelet hierop zijn er maar weinig situa-
ties denkbaar waarbij tot het oordeel zou moet worden gekomen dat de inzet van 
andere bevoegdheden in de weg staat aan een reactieve aanwijzing.97

4.6 GEVOLGEN EN DOEL VAN EEN REACTIEVE 
AANWIJZING

Uit artikel 3.8, zesde lid, van de Wro volgt dat een reactieve aanwijzing tot gevolg 
heeft dat het planonderdeel waarop de aanwijzing ziet geen deel blijft uitmaken 
van het vastgestelde plan. Het aanwijzingsbesluit en het vastgestelde plan, zonder 
het getroffen onderdeel, worden vervolgens gelijktijdig bekendgemaakt. Het plan, 
met uitzondering van het getroffen planonderdeel, treedt, gelet op artikel 3.8, vijf-
de lid, van de Wro, in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt, tenzij er gedurende deze termijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend. Het door de reactieve aanwijzing getroffen planonderdeel 
wordt dus niet bekendgemaakt en treedt niet in werking. Tegen dat planonderdeel 
kan ook geen ontvankelijk beroep worden ingesteld in de bestemmingsplanproce-
dure. Dit blijkt uit onder meer de uitspraak van 24 augustus 2011 (Eersel) waarbij 
de Afdeling een beroep tegen een plandeel, dat was getroffen door een reactieve 
aanwijzing, in de bestemmingsplanprocedure niet-ontvankelijk verklaarde, omdat 
dat plandeel geen onderdeel meer uitmaakte van het vastgestelde plan.98 Daar-
bij merkte de Afdeling nog op dat artikel 6:10 van de Awb geen toepassing kan 
vinden, nu onzeker is of, en zo ja, wanneer het bestreden plandeel zou worden 
bekendgemaakt. 

Een reactieve aanwijzing is, anders dan een proactieve aanwijzing, niet gericht op 
de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan.99 In de uitspraak van 23 maart 
2011 (Houten) heeft de Afdeling, onder verwijzing naar de parlementaire geschie-
denis bij de Wro, dan ook geoordeeld dat een reactieve aanwijzing niet is gericht 
op de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, maar slechts tot doel heeft dat 
een planonderdeel geen deel blijft uitmaken van het vastgestelde bestemmings-

97 Zie ook A.A.J. de Gier, Van oude dingen die maar moeizaam voorbijgaan, pro-
vinciaal reactief toezicht ingevolge de Wet ruimtelijke ordening, Tijdschrift voor 
Agrarisch recht, nr. 2, februari 2012, p. 28-31. Hij komt tot dezelfde conclusie. 

98 ABRS 24 augustus 2011, 201002486/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BR5686, TBR 
2011/185, m. nt. A.G.A. Nijmeijer.

99 Zie ook ABRS 17 september 2014, 201400756/1/R2, ECLI:NL:RVS:2014:3436, 
waarin de Afdeling oordeelde dat de proactieve aanwijzing, anders dan de reactieve 
aanwijzing, niet tot doel heeft dat een onderdeel van een plan geen deel blijft uitma-
ken van het vastgestelde plan, maar is gericht op het vaststellen van een nieuw plan. 
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plan.100 Er kan bij een reactieve aanwijzing dus geen termijn worden gesteld en er 
kunnen geen voorschriften worden gegeven als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, 
van de Wro.101 In dit verband is het volgende deel van parlementaire geschiedenis 
illustratief:

“De reactieve aanwijzing beperkt zich tot het desbetreffende gedeelte van het plan; 
slechts dit gedeelte wordt van inwerkingtreding uitgesloten. Voor dit gedeelte blijft het 
eerdere bestemmingsplan van kracht. Het is dan aan de gemeente om te beoordelen of 
zij dit zo wil laten of dat zij alsnog op de betrokken grond nieuwe bestemmingen of 
nieuwe bestemmingsregels wil vaststellen.”102 

In de uitspraak van 11 september 2013 (Loon op Zand) heeft de Afdeling voorts 
terecht overwogen dat een reactieve aanwijzing evenmin tot gevolg kan hebben 
dat er wordt voorzien in ruimere afwijkingsmogelijkheden dan waarin de raad in 
het vastgestelde plan had voorzien.103 De reactieve aanwijzing heeft in zoverre een 
duidelijk andere werking dan het goedkeuringsvereiste onder de WRO. Indien aan 
een plan of onderdeel daarvan goedkeuring werd onthouden was de raad op grond 
van artikel 30 van de WRO immers verplicht om binnen een jaar een nieuw plan 
vast te stellen, waarbij het besluit tot onthouding van goedkeuring in acht moest 
worden genomen. 

In de uitspraak van 17 juli 2013 (Raalte) heeft de Afdeling zelfs overwogen dat 
een toekomstig plan in de procedure over de reactieve aanwijzing niet aan de orde 
kan komen.104 Dat gaat echter weer te ver. Dat een reactieve aanwijzing niet is 
gericht op de vaststelling van een nieuw plan betekent niet dat de Afdeling niet in 
haar motivering kan betrekken hoe het probleem met inachtneming van de alge-
mene regels in de toekomst zou kunnen worden opgelost. In deze zaak had de raad 
er voor gekozen om gebruik dat reeds onder het overgangsrecht van het vorige 
plan viel als zodanig te bestemmen omdat dit anders ten onrechte voor de tweede 
keer onder het gebruiksovergangsrecht zou komen te vallen. Het college van ge-
deputeerde staten zag echter aanleiding voor een reactieve aanwijzing omdat het 
als zodanig bestemmen van de permanente bewoning van de recreatiewoningen in 
strijd was met provinciale algemene regels. De Afdeling liet de reactieve aanwij-
zing in stand met de motivering dat het planologisch kader hierdoor niet wijzigde 
en het gebruik onder het overgangsrecht bleef vallen. Het oordeel van de Afdeling 
in deze lastige situatie was niet erg oplossingsgericht. Dat het gebruik niet voor de 
tweede keer onder het overgangsrecht zou komen te vallen omdat als gevolg van 
de reactieve aanwijzing wordt teruggevallen op het voorheen geldende plan is een 
juiste constatering, maar nu de plannen waarop in deze zaak werd teruggevallen 

100 ABRS 23 maart 2011, 201001881/1/R2, ECLI:NL:RVS:2011:BP8767. 
101 Zie ook ABRS 27 juni 2012, 201006529/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BW9565, BR 

2012/131, m. nt. M.Y.C.L. de Wit. 
102 TK 2004-2005, 28916, nr. 14, p. 23.
103 ABRS 11 september 2013, 201202218/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:1051.
104 ABRS 17 juli 2013, 201208551/1/R1, ECLI:NL:RVS:2013:336.
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verouderd waren, gold er voor de raad op grond van artikel 3.1, tweede lid, van 
de Wro wel een actualiseringsplicht. Op de raad rustte dus de verplichting om een 
nieuw plan vast te stellen. De raad mag en wil waarschijnlijk niet tot in het einde 
der dagen op het oude plan terugvallen. De Afdeling stuurt met deze redenering 
de raad met een kluitje in het riet, nu bij de vaststelling van een nieuw plan het ge-
bruik niet als zodanig mag worden bestemd op grond van de provinciale algemene 
regels en het gebruik ook niet voor de tweede keer onder het overgangsrecht mag 
worden gebracht op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling. 

Gelukkig had de Afdeling in onder meer haar uitspraken van 13 maart 2013 (Rhe-
nen) en 24 juli 2013 (Someren) wel oog voor dit spanningsveld.105 Ook in die 
gevallen zagen de reactieve aanwijzingen op gebruik dat in het voorheen geldende 
bestemmingsplan onder het overgangsrecht viel en in het aan de orde zijnde plan 
positief werd bestemd. In de uitspraak van 13 maart 2013 (Rhenen) wees de Afde-
ling er op dat indien het als zodanig bestemmen van het gebruik nieuwvestiging 
betreft die in strijd is met provinciale algemene regels en onder het algemene 
overgangsrecht brengen van het gebruik evenmin is toegestaan, de mogelijkheden 
van een uitsterfregeling of persoonsgebonden overgangsrecht kunnen worden be-
zien. In de uitspraak van 24 juli 2013 (Someren) oordeelde de Afdeling dat het als 
zodanig bestemmen van het gebruik van de gronden van het motorcrossterrein dat 
in het vorige plan onder het overgangsrecht viel door het college van gedeputeerde 
staten van Noord-Brabant terecht was aangemerkt als planologische nieuwvesti-
ging (in de EHS) dat in strijd was met de provinciale algemene regels. De Afde-
ling wees er vervolgens op dat het gemeentebestuur op grond van de provinciale 
verordening een verzoek kon indienen om de verordening voor deze gronden aan 
te passen, zodat een blijvende planologische oplossing kon worden gevonden. De 
destijds geldende verordening voorzag in die mogelijkheid. 

Ook in de uitspraak van 16 april 2014 (Schiedam) heeft de Afdeling oog voor de 
gevolgen van een reactieve aanwijzing. Zij wijst erop dat als hetgeen resteert als 
gevolg van een reactieve aanwijzing te beperkt is in het licht van de mogelijkheden 
van de provinciale algemene regels, het op de weg ligt van de raad om het plan in 
zoverre te herzien, maar dat dit niet betekent dat de reactieve aanwijzing niet had 
mogen worden gegeven. Daarbij speelde een rol dat als gevolg van de systema-
tiek van het plan een minder vergaande reactieve aanwijzing niet mogelijk was.106 
Een soortgelijke overweging is terug te vinden in de uitspraak van de Afdeling 
van 13 augustus 2014 (Katwijk).107 In die zaak had het college van gedeputeerde 
staten een reactieve aanwijzing gegeven met betrekking tot een plandeel met de 
bestemming “Kantoor”, terwijl er ten tijde van de reactieve aanwijzing reeds een 
onherroepelijke omgevingsvergunning was voor het bouwen van een kantoor van 

105 ABRS 13 maart 2013, 201112857/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:BZ4012, en ABRS 
24 juli 2013, 201110658/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:399.

106 ABRS 16 april 2014, 201308137/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:1356.
107 ABRS 13 augustus 2014, 201307653/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:3003.
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ongeveer 2.500 vierkante meter, zodat er sprake was van een bestaand kantoor in 
de zin de Verordening 2012 van de provincie Zuid-Holland en hiermee in zoverre 
geen strijd was. Nu het plandeel echter betrekking had op 4.000 vierkante meter 
was de Afdeling van oordeel dat het college de reactieve aanwijzing terecht had 
gegeven, nu de plansystematiek er aan in de weg stond om een beperktere reac-
tieve aanwijzing te geven. Op de resterende gronden was immers nog wel een 
nieuw kantoor mogelijk in strijd met de Verordening 2012. 

Gelet op het gevolg van een reactieve aanwijzing dat het getroffen planonderdeel 
ophoudt deel uit te maken van het vastgestelde plan en komt te vervallen zodra het 
aanwijzingsbesluit onherroepelijk wordt, zal het college van gedeputeerde staten 
steeds moeten letten op de samenhang tussen de verschillende planonderdelen. 
Als bijvoorbeeld een maximale bouwhoogte in strijd met het provinciale ruim-
telijke belang is en een reactieve aanwijzing noodzakelijk is, doet het college er 
verstandig aan de aanwijzing niet te beperken tot deze bouwhoogte, aangezien 
anders een plandeel zonder een bouwhoogte in werking treedt en eventueel onher-
roepelijk wordt. Er geldt in dat geval een onbeperkte bouwhoogte en er bestaat 
geen verplichting voor de raad om een nieuw plan voor dat onderdeel vast te stel-
len. Er ontstaat in dat geval een gemankeerd plan(deel). Een mooi voorbeeld van 
een dergelijke situatie is te vinden in de uitspraak van de Afdeling van 19 oktober 
2011 (Marum) en de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 6 april 2012 
(Marum), waarbij een reactieve aanwijzing uitsluitend betrekking had op het per-
centage bebouwd oppervlak met als gevolg dat er onbedoeld geen beperking meer 
gold.108 Zie voor een ander mooi voorbeeld van een dergelijke gebrekkige reactie-
ve aanwijzing de uitspraak van de Afdeling van 14 maart 2012 (Alphen-Chaam), 
waarbij het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant een aanwijzing 
had gegeven ten aanzien van de maximale inhoudsmaat voor burgerwoningen, 
waardoor er geen maximale inhoudsmaat meer gold.109 In dat geval zag de raad 
zich door deze gebrekkige reactieve aanwijzing genoodzaakt voorbereidingsbe-
sluiten als bedoeld in artikel 3.7 van de Wro te nemen om te voorkomen dat ver-
gunningen voor burgerwoningen met een te grote inhoudsmaat zouden moeten 
worden verleend. In dergelijke gevallen verdient het de voorkeur dat het college 
de reactieve aanwijzing richt op het volledige plandeel in plaats van uitsluitend 
de aanduiding, zodat er wordt teruggevallen op het voorheen geldende regime en 
geen plandeel in werking kan treden met onbedoeld ruime mogelijkheden. 

Tot slot is in het kader van de gevolgen en het doel van een reactieve aanwijzing 
de eerdergenoemde uitspraak van de Afdeling van 27 juni 2012 (Rhoon) van be-
lang.110 Door een reactieve aanwijzing werden in dat geval binnen een natuurbe-

108 ABRS 19 oktober 2011, 201004535/1/R1, ECLI:NL:RVS:2011:BT8626 en Vz 
ABRS 6 april 2012, 201113212/2/R2, ECLI:NL:RVS:2012:BW1585.

109 ABRS 14 maart 2012, 201004181/1/R3, ECLI:NL:RVS:2012:BV8814, AB 
2012/212, m.nt. A.A.J. de Gier.

110 ABRS 27 juni 2012, 201006529/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BW9565, BR 
2012/131, m. nt. M.Y.C.L. de Wit.
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stemming alle door de provincie gewenste natuurtypes mogelijk gemaakt, terwijl 
de raad ter plaatse alleen zogenoemde natuurakkers mogelijk wilde maken. Deze 
reactieve aanwijzing werd door de Afdeling niet in strijd geacht met het systeem 
van de Wro. Daar kunnen kanttekeningen bij worden geplaatst, in het licht van de 
eerdere uitspraken van de Afdeling van 2 februari 2011 (Halderberge en Waalre) 
en 15 april 2011 (Heeze-Leende), waarin is overwogen dat een proactieve aan-
wijzing in de rede ligt voor ontwikkelingen die de provincie met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening wenselijk of noodzakelijk acht.111 Een van de redenen 
voor de invoering van de reactieve aanwijzing was nu juist dat met dit instrument, 
anders dan andere bevoegdheden in de Wro, voorkomen kon worden dat de pro-
vincie in de gemeentelijke ruimtelijke belangenafweging zou treden. In dit geval 
had het college van gedeputeerde staten een reactieve aanwijzing moeten geven 
ten aanzien van de plandelen met de bedoelde natuurbestemming en niet een zo-
danige reactieve aanwijzing dat de bestemming van aard veranderde. Dat dit in 
dit geval eenvoudiger en sneller was dan de vaststelling van een inpassingsplan 
(of het geven van een proactieve aanwijzing) is weliswaar begrijpelijk, maar des-
alniettemin in strijd met de aard en de strekking van de reactieve aanwijzing. In 
dit kader is dan ook opvallend dat de Afdeling in haar uitspraak van 11 september 
2013 (Loon op Zand) nadrukkelijk overwoog dat het niet mogelijk is dat het col-
lege een reactieve aanwijzing geeft die is gericht op ruimere mogelijkheden dan 
waarin het plan reeds voorzag.112 Dat heeft de Afdeling in de uitspraak van 27 juni 
2012 (Rhoon) immers juist nadrukkelijk wel toegestaan. 

Een reactieve aanwijzing met betrekking tot een planonderdeel betekent dus dat 
dit niet in werking treedt en komt te vervallen zodra het aanwijzingsbesluit onher-
roepelijk is. Op de raad rust als gevolg van de reactieve aanwijzing geen verplich-
ting om het getroffen planonderdeel te herstellen en in uitzonderlijke gevallen 
is dat ook juist niet bedoeling, zoals uit de hierboven genoemde uitspraak van 
27 juni 2012 (Rhoon) blijkt. In de praktijk zal de raad vaak wel overgaan tot de 
vaststelling van een reparatieplan om het ‘gat’ of de ‘gaten’ in het plan te herstel-
len.113 Redenen hiervoor kunnen zijn dat als gevolg van de reactieve aanwijzing 
een onvolledige planregeling resteert of wordt teruggevallen op een verouderd 
planologisch regime, dat niet meer in overeenstemming is met de door de raad ge-
wenste ruimtelijke ordening ter plaatse en waarvoor een actualiseringsplicht kan 
gelden. Als na de reactieve aanwijzing wordt teruggevallen op een verouderd pla-
nologisch regime dat niet voldoet aan algemene regels bestaat zelfs de kans dat de 
raad in zoverre een nieuw plan zal moeten vaststellen. In dit verband is de redactie 

111 ABRS 2 februari 2011, 201009121/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BP2846, en 
ABRS 2 februari 2011, 200910224/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BP2794, BR 
2011, nrs. 72 en 73, m. nt. W.J. Bosma en ABRS 15 april 2011, 200902874/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2011:BQ1865, AB 2011/228, m. nt. A.A.J. de Gier.

112 ABRS 11 september 2013, 201202218/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:1051.
113 Zie bijvoorbeeld ABRS 1 april 2015, 201406919/1/R3, ECLI:NL:RVS:2015:1022, 

waarin de raad van de gemeente Bergeijk een herzieningsplan had vastgesteld naar 
aanleiding van een eerdere reactieve aanwijzing.
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van de algemene regels die bij de vaststelling van dat plan in acht moeten worden 
genomen van groot belang. Veel algemene regels zijn niet gericht op aanpassing 
van reeds bestaande plannen, maar op het voorkomen van nieuwe plannen die met 
deze regels in strijd zijn.114 

4.6.1 Gevolgen van een reactieve aanwijzing voor een exploitatieplan

Zoals in paragraaf 4.2 is opgemerkt is een reactieve aanwijzing met betrekking tot 
een bij een bestemmingsplan behorend exploitatieplan niet mogelijk. Dat betekent 
echter niet een reactieve aanwijzing met betrekking tot een bestemmingsplan geen 
gevolgen kan hebben voor een exploitatieplan. 

Uit de uitspraak van de Afdeling van 30 juni 2010 (Bladel) volgt dat tussen een 
bestemmingsplan en een gelijktijdig vastgesteld exploitatieplan een samenhang 
bestaat die onder meer is af te leiden uit de artikelen 6.12 en 8.3, derde lid, van de 
Wro en uit de functie van het exploitatieplan voor de verwezenlijking van het be-
stemmingsplan.115 Gelet op de samenhang tussen het bestemmingsplan en het ex-
ploitatieplan en gelet op de samenhang die in dat geval bestond tussen de verschil-
lende onderdelen van het exploitatieplan, diende naar het oordeel van de Afdeling 
als gevolg van de vernietiging van een deel van het bestemmingsplan ook het hele 
exploitatieplan te worden vernietigd. Deze samenhang heeft gevolgen als een deel 
van een bestemmingsplan, waarbij een exploitatieplan hoort, wordt getroffen door 
een reactieve aanwijzing. Een exploitatieplan heeft immers het kostenverhaal voor 
de verwezenlijking van het bestemmingsplan tot doel en een reactieve aanwijzing 
ten aanzien van een deel van het bestemmingsplan kan betekenen dat het in het 
exploitatieplan voorziene kostenverhaal over de diverse plandelen niet meer klopt. 

In een uitspraak van 21 december 2011 (Haaksbergen) kwam de Afdeling in dit 
verband tot het oordeel dat een reactieve aanwijzing met betrekking tot een on-
derdeel van het bestemmingsplan waarbij een exploitatieplan hoort, van rechts-
wege betrekking heeft op het gehele exploitatieplan.116 Dit heeft tot gevolg dat 
uitsluitend het niet getroffen deel van het bestemmingsplan bekend mag worden 
gemaakt, zonder het bijbehorende exploitatieplan en dat er op grond van artikel 
3.5 van de Wabo een aanhoudingsplicht geldt voor het verlenen van omgevings-
vergunningen voor bouwen en aanleggen ten behoeve van een activiteit waarop 
het exploitatieplan van toepassing is. 

Uit het voorgaande volgt dat zelfs een relatief beperkte reactieve aanwijzing ten 
aanzien van een onderdeel van een bestemmingsplan vergaande gevolgen kan heb-

114 Zie in dit verband de noot van D. Korsse bij ABRS 9 mei 2012, 201010001/1/R2, 
ECLI:NL:RVS:2012:BW5271, AB 2012/176.

115 ABRS 30 juni 2010, 200901350/1/R3, ECLI:NL:RVS:2010:BM9710, TBR 
2010/200, m. nt. H.J. de Vries.

116 ABRS 21 december 2011, 201002914/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BU8898, BR 
2012/21, m. nt. T. D. Rijs. 
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ben voor een project, als bij dat bestemmingsplan een exploitatieplan hoort. Bij 
een bestemmingsplan dat bijvoorbeeld voorziet in de bouw van 1.000 woningen 
en dat vergezeld gaat van een exploitatieplan heeft een reactieve aanwijzing met 
betrekking tot een plandeel dat voorziet in 10 woningen tot gevolg dat ook het hele 
exploitatieplan is getroffen en niet bekend kan worden gemaakt. Of de wetgever 
deze consequenties van de reactieve aanwijzing heeft bezien bij de invoering van 
dit instrument valt te betwijfelen. Er zijn in de parlementaire geschiedenis in ieder 
geval geen aanknopingspunten voor te vinden.

4.6.2 Reactieve aanwijzing en planschade

De reactieve aanwijzing is niet genoemd in de limitatieve lijst van artikel 6.1, 
tweede lid, van de Wro als schadeoorzaak op grond waarvan verzocht kan worden 
om een tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de 
Wro.117 Een aanvraag om tegemoetkoming in schade als gevolg van een reactieve 
aanwijzing op deze grondslag kan dan ook niet worden ingewilligd.

In de uitspraak van 19 oktober 2011 (Baarle-Nassau) heeft de Afdeling naar aan-
leiding van een betoog van een gemeentebestuur dat het college van gedeputeerde 
staten geen reactieve aanwijzing had mogen geven omdat het geen schadevergoe-
dingsregeling had aangeboden voor de te verwachten verzoeken om planschade 
hier ook op gewezen. De Afdeling wees er tevens op dat met een reactieve aanwij-
zing geen wijziging van het planologisch regime teweeg wordt gebracht.118 Daar-
mee zal zijn bedoeld dat een reactieve aanwijzing alleen tot gevolg heeft dat het 
vastgestelde en getroffen plandeel geen deel meer uitmaakt van het vastgestelde 
plan, niet in werking treedt en komt te vervallen. In zoverre wordt teruggevallen 
op het voorheen vigerende plan. In een dergelijk geval is het juist dat er geen 
sprake zal zijn van een (nadelige) wijziging van het planologische regime.

Er zijn echter ook situaties mogelijk waarbij een reactieve aanwijzing uitsluitend 
betrekking heeft op een planregel of een aanduiding en het plandeel als zodanig 
wel in werking kan treden. In dat geval kan een reactieve aanwijzing wel een 
wijziging in het planologische regime met zich brengen ten opzichte van het vast-
gestelde plan (en het voorheen geldende plan). Indien bijvoorbeeld een agrarische 
bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming voor 3.000 woningen en 
de reactieve aanwijzing heeft uitsluitend betrekking op het maximale aantal wo-
ningen, waardoor nog maar 1.000 woningen kunnen worden gebouwd, heeft de 
reactieve aanwijzing wel een wijziging van het planologische regime tot gevolg. 
Het uiteindelijke resultaat dat in werking treedt is in dat geval zowel een wijzi-

117 Opvallend is dat algemene regels als bedoeld in de artikelen 4.1, derde lid, en 4.3, 
derde lid, van de Wro ook zijn genoemd als oorzaak van planschade, maar alge-
mene regels als bedoeld in de artikelen 4.1, eerste lid, en 4.3, eerste lid, van de Wro 
niet. Planschade zal in dit verband kennelijk verhaald moeten worden via de band 
van het vastgestelde plan ter vertaling van die algemene regels.

118 ABRS 19 oktober 2011, 200907617/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BU9472.
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ging ten opzichte van het oorspronkelijk vastgestelde plan als ten opzichte van 
het voorheen geldende plan. In dit kader is echter wel van belang op te merken 
dat het plan, zoals dat oorspronkelijk is vastgesteld, als gevolg van de reactieve 
aanwijzing nooit in werking is geweest en in zoverre niet tot schade kan hebben 
geleid die op grond van artikel 6.1 van de Wro voor vergoeding in aanmerking had 
kunnen komen.

4.7 RECHTSMIDDELEN TEGEN EEN REACTIEVE 
AANWIJZING

Een belanghebbende kan, gelet op artikel 8:1, gelezen in samenhang met artikel 
8:6, eerste lid, van de Awb en artikel 2 van de Bevoegdheidsregeling bestuurs-
rechtspraak, bij de Afdeling beroep instellen tegen een reactieve aanwijzing als 
bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wro. Uit artikel 7:1, eerste lid, onder g, 
van de Awb, gelezen in samenhang met de Regeling rechtstreeks beroep volgt 
dat er geen voorprocedure is met een ontwerp waartegen een zienswijze of een 
bezwaarschrift moet worden ingediend. De wetgever heeft gekozen voor een sys-
teem waarbij door belanghebbenden in één keer kan worden opgekomen tegen het 
vastgestelde plan, met uitzondering van de getroffen delen, en het aanwijzings-
besluit.119 Er is bij een reactieve aanwijzing met betrekking tot een vastgesteld 
bestemmingsplan sprake van rechtstreeks beroep in eerste en enige aanleg.

Bij een reactieve aanwijzing met betrekking tot een provinciaal inpassingsplan 
als bedoeld in artikel 3.26 van de Wro is ingevolge voormelde regeling eveneens 
rechtstreeks beroep voor belanghebbenden bij de Afdeling mogelijk. 

Bij de reactieve aanwijzing ten aanzien van de omgevingsvergunning tot afwij-
king als bedoeld in artikel 3.13 van de Wabo vangt de beroepstermijn ingevolge 
het vijfde lid aan met ingang van de dag na die waarop het aanwijzingsbesluit ter 
inzage is gelegd. Uit artikel 7:1, eerste lid, onder g, van de Awb en de Regeling 
rechtstreeks beroep volgt dat bij een aanwijzing als bedoeld in artikel 3.13 van de 
Wabo eveneens sprake is rechtstreeks beroep. Er is echter geen beroep in eerste en 
enige aanleg, maar beroep in twee instanties, gelijk aan de omgevingsvergunning 
tot afwijking van het bestemmingsplan zelf.

Bij de reactieve aanwijzing met betrekking tot een projectuitvoeringsbesluit als 
bedoeld in de artikelen 2.10 en 2.15 van de Chw is voorzien in een gebrekkige 
beroepsregeling. In artikel 2.11 van de Chw is geregeld dat de voorbereidingspro-
cedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is bij een projectuitvoerings-
besluit. In artikel 2.15 van de Chw is vervolgens bepaald dat artikel 3.8, zesde lid, 
van de Wro van overeenkomstige toepassing is. In artikel 7:1, eerste lid, onder g, 
van de Awb en de daarbij behorende Regeling rechtstreeks beroep is de reactieve 
aanwijzing als bedoeld in artikel 2.15 van de Chw niet genoemd. Dit zou met zich 

119 Zie in dit verband onder meer Kamerstukken II 2005-2006, 28916, nr. 31. 
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brengen dat tegen een reactieve aanwijzing bij een projectuitvoeringsbesluit wel 
eerst bezwaar zou moeten worden gemaakt en dat er beroep in twee instanties zou 
bestaan, terwijl tegen het projectuitvoeringsbesluit geen bezwaar hoeft te worden 
gemaakt en, gelet op artikel 8:6, eerste lid, van de Awb en artikel 2 van de Be-
voegdheidsregeling bestuursrechtspraak beroep in eerste en enige aanleg bij de 
Afdeling openstaat. Dit lijkt niet de bedoeling te zijn geweest van de wetgever die 
met de Chw juist korte procedures in één instantie nastreefde.120 

4.7.1 Beroep tegen de weigering om een reactieve aanwijzing te geven

Tegen de weigering om een reactieve aanwijzing te geven staat geen beroep open. 
Zie in dit verband de uitspraak van de Afdeling van 1 september 2009 (Centrale 
As, Fryslân) waarin is geoordeeld dat artikel 6:2, eerste lid, onder a, van de Awb 
in dit geval geen toepassing vindt.121 Daarbij wees de Afdeling op de toelichting 
bij de vierde nota van wijziging en betrok zij dat indien een belanghebbende zich 
niet kan verenigen met de vaststelling van een plan(deel), hij beroep kan instel-
len en een verzoek om voorlopige voorziening kan indienen tegen dat plan(deel). 
Gelet hierop en gelet op de volgens de Afdeling onoverzienbare processuele com-
plicaties sloot zij de weg van een beroep tegen de weigering om een reactieve 
aanwijzing te geven. Terecht, nu bijvoorbeeld een gegrondverklaring van een be-
roep tegen de weigering om een reactieve aanwijzing te geven tot gevolg kan heb-
ben dat de reactieve aanwijzing alsnog gegeven moet worden. Het desbetreffende 
plan of planonderdeel zou echter al bekend zijn gemaakt en eventueel zijn daar al 
rechtsmiddelen tegen aangewend. Het is niet duidelijk wat er in die situatie zou 
moeten gebeuren.

Deze uitspraak toont aan dat de reactieve aanwijzing, in tegenstelling tot het be-
sluit omtrent goedkeuring onder de WRO, geen functie heeft in het kader van 
rechtsbescherming van belanghebbenden tegen het vastgestelde plan.

4.7.2 Beroep tegen de intrekking van een reactieve aanwijzing

Op grond van artikel 6:19, eerste lid, van de Awb kan, hangende bezwaar of be-
roep, een besluit worden ingetrokken en worden beroepen tegen het besluit mede 
geacht te zijn gericht tegen het intrekkingsbesluit, tenzij partijen daarbij onvol-
doende belang hebben.

De aard van een reactieve aanwijzing verzet zich er in beginsel niet tegen dat het 
aanwijzingsbesluit geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Hieruit zou afgeleid 
kunnen worden dat, als een reactieve aanwijzing wordt ingetrokken de beroepen 
hiertegen worden geacht te mede te zijn gericht tegen de intrekking en dat beroep 

120 Kamerstukken II 2009-2010, 32127, nr. 3. p. 16.
121 ABRS 1 september 2009, 200904113/3/R3, en ABRS 5 oktober 2011, 201002943/1/

R3, ECLI:NL:RVS:2011:BT6660, TBR 2011/184, m. nt. A.G.A. Nijmeijer. 
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mogelijk is tegen de intrekking van de reactieve aanwijzing. Daar staat echter te-
genover dat als een reactieve aanwijzing wordt ingetrokken de plandelen die daar-
door waren getroffen bekend moeten worden gemaakt en dat daartegen beroep kan 
worden ingesteld. Een situatie die in zoverre vergelijkbaar is met de weigering 
om een reactieve aanwijzing te geven en ten aanzien daarvan heeft de Afdeling in 
voormelde uitspraak van 1 september 2009 (Centrale As Fryslân) geoordeeld dat 
artikel 6:2, eerste lid, onder a, van de Awb in dat geval geen toepassing vindt en dat 
tegen de weigering om een reactieve aanwijzing te geven geen beroep openstaat. 
In een uitspraak van 5 oktober 2011 

(Baarle-Nassau) heeft de Afdeling dan ook, onder verwijzing naar de uitspraak 
van 1 september 2009, geoordeeld dat tegen de intrekking van een reactieve aan-
wijzing, die de Afdeling mogelijk acht zolang de reactieve aanwijzing niet onher-
roepelijk is, evenmin beroep kan worden ingesteld.122

Indien een reactieve aanwijzing schriftelijk wordt ingetrokken en appellant hand-
haaft zijn beroep tegen de desbetreffende reactieve aanwijzing dan wordt dit 
beroep wegens gebrek aan procesbelang niet-ontvankelijk verklaard, omdat het 
getroffen plan(deel) alsnog bekend is of wordt gemaakt en in werking is of zal 
treden. Er bestaat in dat geval in beginsel geen belang meer bij een inhoudelijke 
beoordeling van de reactieve aanwijzing. Zie hiervoor bijvoorbeeld de uitspraak 
van de Afdeling van 19 juni 2013 (Bergeijk).123 In zoverre is de uitspraak van de 
Afdeling van 4 februari 2015 (Sint Anthonis) dan ook onjuist.124 In die zaak trok 
het college van gedeputeerde staten ter zitting een aantal aanwijzingen in en con-
cludeerde de Afdeling dat het beroep van de raad tegen die aanwijzingen niet meer 
voorlag. Een mondelinge intrekking van een reactieve aanwijzing lijkt echter, ge-
let op de rechtszekerheid, niet mogelijk. Daarnaast geldt dat zolang de raad zijn 
beroep niet heeft ingetrokken, dat nog wel voorligt en dient het beroep in zoverre 
niet-ontvankelijk verklaard te worden. Indien het college zich ter zitting op het 
standpunt stelt dat een reactieve aanwijzing bij nader inzien ten onrechte is gege-
ven lijkt een afdoening waarbij het beroep gegrond wordt verklaard en de aanwij-
zing wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb wordt vernietigd, zoals onder meer 
in de uitspraak van de Afdeling van 13 november 2013 (Halderberge) juister.125 

4.7.3 Voorlopige voorziening bij een reactieve aanwijzing

Uit artikel 8:6, eerste lid, van de Awb en artikel 2 van de Bevoegdheidsregeling 
bestuursrechtspraak, gelezen in samenhang met artikel 8:81 van de Awb, volgt 
dat een belanghebbende die beroep heeft ingesteld tegen een reactieve aanwijzing 
met betrekking tot een bestemmingsplan een verzoek om voorlopige voorziening 

122 ABRS 5 oktober 2011, 201002943/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BT6660, TBR 
2011/184, m. nt. A.G.A. Nijmeijer.

123 ABRS 19 juni 2013, 201110585/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:CA3637.
124 ABRS 4 februari 2015, 201308780/1/R3, ECLI:NL:2015:260.
125 ABRS 13 november 2013, 201112843/1/R3, ECLI:RVS:2013: 1883.
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kan indienen. Bij een dergelijk verzoek moet worden gedacht aan de situatie dat 
een appellant wil bewerkstelligen dat het door de reactieve aanwijzing getroffen 
plan(deel) alsnog wordt geacht in werking te zijn getreden, zodat hij hiervan ge-
bruik kan maken. Een dergelijk verzoek heeft, anders dan een verzoek om voor-
lopige voorziening bij een bestemmingsplan, geen schorsende werking.126 Dat 
is ook logisch, omdat de reactieve aanwijzing juist voorkomt dat een plan(deel) 
in werking treedt en schorsende werking van een verzoek hier niet bij past. Een 
voorlopige voorziening bij een reactieve aanwijzing is in zoverre het spiegelbeeld 
van een voorlopige voorziening bij een vastgesteld bestemmingsplan. In plaats 
van het voorkomen van de inwerkingtreding van een plan(deel) heeft een voor-
lopige voorziening bij een reactieve aanwijzing juist tot gevolg dat een niet in 
werking getreden plandeel wordt geacht dat wel te zijn. Een dergelijke voorlopige 
voorziening heeft tot gevolg dat er een titel ontstaat voor het verlenen van omge-
vingsvergunningen. Dit is een voorlopige voorziening die in de meeste gevallen te 
verstrekkend zal worden geacht. Alleen als er een aanzienlijke zekerheid bestaat 
dat een reactieve aanwijzing in de bodemprocedure zal worden vernietigd en niet 
aannemelijk is dat de belangen van derden door het treffen van een voorlopige 
voorziening kunnen worden geschonden is schorsing van een reactieve aanwij-
zing niet te verstrekkend. De belangen van derden kunnen bij schorsing van een 
reactieve aanwijzing in het geding zijn omdat deze derden, die door de reactieve 
aanwijzing juist geen aanleiding meer zagen voor het instellen van beroep tegen 
het plan(deel), door een schorsing van de reactieve aanwijzing in hun belangen 
kunnen worden getroffen. Daarnaast is een complicatie bij een voorlopige voor-
ziening bij een reactieve aanwijzing dat in beginsel op een wijze dient te worden 
geschorst dat geen zodanige onomkeerbare gevolgen kunnen ontstaan dat de bo-
demprocedure zinledig wordt. Aan de hand van de hieronder behandelde jurispru-
dentie van de voorzitter van de Afdeling wordt op beide complicaties ingegaan. 

Uit de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 24 maart 2010 (Vlagt-
wedde) volgt dat als een verzoek om voorlopige voorziening met betrekking tot 
een aanwijzingsbesluit wordt toegewezen ten aanzien van een door een reactieve 
aanwijzing getroffen planonderdeel, bij wijze van voorlopige voorziening wordt 
bepaald dat dat deel wordt geacht deel uit te maken van het vastgestelde bestem-
mingsplan.127 Van belang was hierbij dat niet was gebleken van belangen van die 
zich tegen het treffen van de voorziening verzetten. Eenzelfde benadering is te 
vinden in een uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 3 juni 2010 (Dongen 
I).128 

126 Zie artikel 8.4 van de Wro, waarin de reactieve aanwijzing niet is genoemd bij de 
ruimtelijke besluiten ten aanzien waarvan een verzoek om voorlopige voorziening 
binnen de beroepstermijn schorsende werking heeft. 

127 Vz ABRS 24 maart 2010, 200909916/1/R2, ECLI:NL:RVS:2010:BL9593, TBR 
2010/110, m. nt. D. Korsse.

128 Vz ABRS 3 juni 2010, 201001219/4/R3, ECLI:NL:RVS:2010:BM7108.
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In een uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 29 juni 2010 (Dongen 
II) is overwogen dat in dat geval het treffen van een voorlopige voorziening ten 
aanzien van de reactieve aanwijzing te verstrekkend was, mede gelet op het feit 
dat door derden tegen betreffend planonderdeel in de ontwerpfase van het plan 
een zienswijze was ingediend.129 Als in dat geval wel een voorlopige voorziening 
was getroffen, had volgens de voorzitter het planonderdeel moeten worden geacht 
deel uit te maken van het vastgestelde plan en zouden onomkeerbare gevolgen 
kunnen ontstaan, terwijl niet kon worden uitgesloten dat het aanwijzingsbesluit in 
de bodemprocedure in stand zou blijven. Deze situatie heeft de voorzitter willen 
voorkomen. Zie in dit verband ook de uitspraak van de voorzitter van de Afde-
ling van 1 mei 2012 (Cuijk), waarin de voorzitter het schorsen van een reactieve 
aanwijzing te verstrekkend achtte, omdat tegen de getroffen planregel door derden 
een zienswijze was ingediend en niet kon worden uitgesloten dat de reactieve aan-
wijzing in de bodemprocedure stand zou houden.130 

In de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 7 oktober 2010 (Marum) 
werd een verzoek om voorlopige voorziening ten aanzien van een reactieve aan-
wijzing toegewezen dat betrekking had op een planonderdeel dat pas bij de ge-
wijzigde vaststelling in het bestemmingsplan was opgenomen. Dit planonderdeel 
werd bij wijze van voorlopige voorziening geacht deel uit te maken van het be-
stemmingsplan en de voorzitter droeg het college van burgemeester en wethouders 
op dit planonderdeel, gelet op de belangen van derden, onverwijld bekend te ma-
ken.131 Als gevolg daarvan trad dat planonderdeel in werking en kon gebruik wor-
den gemaakt van de mogelijkheden die dat planonderdeel bood. Derden, die zich 
daar niet mee konden verenigen, werden in de mogelijkheid gesteld om beroep in 
stellen en eventueel een voorlopige voorziening te vragen. 

Uit deze jurisprudentie volgt dat een voorlopige voorziening bij een reactieve aan-
wijzing slechts kan worden getroffen als aannemelijk is dat derden hierdoor niet 
kunnen worden benadeeld. Als tegen het door de reactieve aanwijzing getroffen 
plan(deel) door derden in de ontwerpfase zienswijzen zijn ingediend, wordt een 
voorlopige voorziening te verstrekkend geacht. Er is dan immers een indicatie dat 
derden zich niet kunnen verenigen met dat planonderdeel en juist met de reactieve 
aanwijzing konden instemmen. Zij zouden door een voorlopige voorziening en de 
mogelijk onomkeerbare gevolgen die daardoor kunnen ontstaan, kunnen worden 
benadeeld. Als tegen het betreffende planonderdeel in de ontwerpfase geen ziens-
wijzen zijn gericht, behoudens die van het college uiteraard, is er geen indicatie 
dat derden zich niet met de inwerkingtreding van dat plan(deel) kunnen verenigen 
en is niet aannemelijk dat derden benadeeld kunnen worden door een voorlopige 
voorziening met betrekking tot de reactieve aanwijzing. Indien het betreffende 
planonderdeel bekend wordt gemaakt en een derde, die hiertegen geen zienswijze 

129 Vz ABRS 29 juni 2010, 201001219/2/R3, ECLI:NL:RVS:2010:BN0424.
130 Vz ABRS 1 mei 2012, 201201269/2/R3, ECLI:NL:RVS:2012:BW5235.
131 Vz ABRS 7 oktober 2010, 201004535/2/R1, ECLI:NL:RVS:2010:BO0225.
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heeft ingediend, stelt beroep in, zal dit beroep, gelet op artikel 6:13 van de Awb, 
immers niet-ontvankelijk worden verklaard. Bij een reactieve aanwijzing met be-
trekking een plan(deel) dat bij de gewijzigde vaststelling in het plan is terecht 
gekomen, konden tegen dat plan(deel) logischerwijs geen zienswijzen zijn gericht 
en is ervoor gekozen dat in dat geval, ter bescherming van de belangen van der-
den, desbetreffend planonderdeel bekend moet worden gemaakt, zodat belangheb-
bende derden rechtsmiddelen kunnen aanwenden.

Een opvallend verschil is dat bij schorsing van reactieve aanwijzingen meestal is 
gekozen voor de formulering dat het desbetreffende plandeel moet worden geacht 
deel uit te maken van het bestemmingsplan, maar dat in de uitspraken van de 
voorzitter van de Afdeling van 7 oktober 2010 (Marum) en van 13 december 2010 
(Grootegast) het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen het 
desbetreffende plandeel onverwijld bekend te maken.132 De ratio hierachter was 
dat alleen dan een beroep mogelijk is tegen de alsnog bekendgemaakte planon-
derdelen. Bij de constructie dat een plandeel wordt geacht deel uit te maken van 
het vastgestelde en bekendgemaakte plan als gevolg van de schorsing van een 
reactieve aanwijzing is een dergelijk beroep niet mogelijk. De vraag is echter hoe 
de bekendmaking van het getroffen plandeel als gevolg van een schorsing zich 
verhoudt tot het voorlopige karakter van een voorlopige voorziening, die niet bin-
dend is een bodemprocedure. 

Wanneer het plandeel immers bekend wordt gemaakt en in werking treedt is 
daarmee de reactieve aanwijzing zinledig geworden. Er kan niet op terug wor-
den gekomen in de bodemprocedure. Na de uitspraak in de bodemzaak vervalt 
weliswaar de voorlopige voorziening, maar daarmee wordt de bekendmaking en 
de inwerkingtreding van het betreffende plandeel niet ongedaan gemaakt. Als in 
de uitspraak in de bodemzaak tot het oordeel wordt gekomen dat de reactieve 
aanwijzing terecht is gegeven en in stand kan blijven doet zich hier het probleem 
voor dat als gevolg van de eerdere voorlopige voorziening het door de reactieve 
aanwijzing getroffen plandeel bekend is gemaakt en in werking is getreden. Als 
in de bodemzaak tot het oordeel wordt gekomen dat de reactieve aanwijzing ten 
onrechte is gegeven doet zich hier ook de complicatie voor dat het plandeel al be-
kend is gemaakt. In de uitspraak van 19 oktober 2011 (Marum) heeft de Afdeling, 
in verband met de eerder getroffen voorlopige voorziening, dan ook bepaald dat, 
nu zij tot de conclusie komt dat de reactieve aanwijzing vernietigd moet worden, 
het bedoelde plandeel niet opnieuw bekend hoeft te worden gemaakt, want dat 
was immers naar aanleiding van de eerdere voorlopige voorziening al gebeurd.133 

Nu als gevolg van een voorlopige voorziening, waarbij is bepaald dat een planon-
derdeel bekend moet worden gemaakt, de reactieve aanwijzing definitief ontdaan 

132 Vz ABRS 7 oktober 2010, 201004535/2/R1, ECLI:NL:RVS:2010:BO0225, en Vz 
ABRS 13 december 2010, 201007784/2/R1, ECLI:NL:RVS:2010:BO8249.

133 ABRS 19 oktober 2011, 201004535/1/R1, ECLI:NL:RVS:2011:BT8626. 
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wordt van zijn werking en hier in de bodemprocedure niet meer op terug kan 
worden gekomen, zijn dergelijke voorzieningen alleen mogelijk als er een zeer 
grote zekerheid bestaat over de onjuistheid van de reactieve aanwijzing. Dit kan 
zich bijvoorbeeld voordoen als partijen het er over eens zijn dat de reactieve aan-
wijzing onjuist is. Dit deed zich voor in voormelde uitspraak van de voorzitter van 
de Afdeling van 7 oktober 2010 (Marum). 

4.8 GEVOLGEN VAN EEN VERNIETIGING VAN EEN 
REACTIEVE AANWIJZING

Bij een vernietiging van een reactieve aanwijzing doet zich de vraag voor wat er 
daarna moet gebeuren.

In beginsel zal een vernietiging van een reactieve aanwijzing tot gevolg hebben 
dat de planonderdelen die door deze reactieve aanwijzing waren getroffen alsnog 
bekend gemaakt moeten worden.134 Zie bijvoorbeeld onder meer de uitspraken 
van de Afdeling van 15 april 2011 (Heeze-Leende) en 19 oktober 2011 (Baarle-
Nassau).135 Tegen deze onderdelen kan vervolgens beroep worden ingesteld door 
belanghebbenden, voor zover zij zienswijzen tegen deze onderdelen hadden in-
gediend in de ontwerpfase van het plan of het bij de vaststelling van het plan 
gewijzigde onderdelen betreft. Gevolg van deze regeling is dat met betrekking tot 
één plan drie bodemprocedures kunnen ontstaan, te weten de procedure over het 
vastgestelde plan, zonder de door de reactieve aanwijzing getroffen planonderde-
len, de procedure over de reactieve aanwijzing en de vervolgens procedure over de 
planonderdelen, die na een vernietigde reactieve aanwijzing alsnog bekend moe-
ten worden gemaakt.

In de jurisprudentie van de Afdeling zijn bij de vernietiging van een reactieve 
aanwijzing verschillende vernietigingsgronden gebruikt, zoals strijd met artikel 
3.8 van de Wro, strijd met artikel 3:46 van de Awb en strijd met artikel 3:2 van de 
Awb.136 Ook bij strijd met de artikelen 3:2 of 3:46 van de Awb wijst de Afdeling er 
ter voorlichting van de partijen op dat het college van burgemeester en wethouders 
desbetreffende planonderdelen onverwijld met inachtneming van de daarvoor gel-
dende voorschriften bekend moet maken waarna daartegen voor belanghebbenden 
beroep openstaat. Dus hoewel het hier vernietigingen betreft die naar hun aard 
reparabel zijn, bestaat die herkansing voor het college van gedeputeerde staten 

134 Als de reactieve aanwijzing wordt vernietigd, maar tevens wordt bepaald dat in-
gevolge artikel 8:72, derde lid, onder a, van de Awb de rechtsgevolgen in stand 
blijven, worden de getroffen planonderdelen niet alsnog bekend gemaakt.

135 ABRS 15 april 2011, 200902874/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1865, AB 
2011/228, m. nt. A.A.J. de Gier en ABRS 19 oktober 2011, 200907617/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2011:BU9472. 

136 Zie voor de vernietigingen op grond van de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb, 
ABRS van 13 juli 2011, 200907775/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BR1410 en ABRS 
7 september 2011, 200907666/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BR6908.
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niet. De plandelen moeten immers als gevolg van de vernietiging van de reac-
tieve aanwijzing worden bekendgemaakt en treden in werking, zodat het gecon-
stateerde zorgvuldigheids- of motiveringsgebrek niet kan worden hersteld met een 
nieuw besluit. Een vernietiging van een reactieve aanwijzing heeft dus geen ander 
rechtsgevolg dan dat de door de reactieve aanwijzing getroffen planonderdelen 
bekend moeten worden gemaakt en in werking treden, tenzij de rechtsgevolgen 
in stand worden gelaten. Dat laatste heeft de Afdeling gedaan in de uitspraak van  
31 oktober 2012 (Sint-Michielsgestel).137 In dat geval was een planregel onbe-
doeld geraakt door een reactieve aanwijzing, maar was vervolgens vast komen 
te staan dat aan deze planregel een gebrek kleefde en dat zowel het college van 
gedeputeerde staten als de raad een nieuwe planregel wensten en juist niet de be-
kendmaking en inwerkingtreding van de gebrekkige planregel. 

Bij een vernietiging van een reactieve aanwijzing is, gelet op het voorgaande, een 
reparatiebesluit dus niet mogelijk. Daarnaast brengt ook de in artikel 3.8, vierde 
lid, van de Wro vervatte termijn met zich dat een vernietiging niet tot gevolg kan 
hebben dat een gebrekkig aanwijzingsbesluit kan worden hersteld. Het herover-
wegingsbesluit zou immers niet meer binnen genoemde termijn kunnen worden 
genomen.

Het voorgaande roept de vraag op waarom de Afdeling bij een vernietiging van 
een reactieve aanwijzing wegens strijd met artikel 3:2 of 3:46 van de Awb tot 
nu toe geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 8:51d van de Awb vervatte 
bestuurlijke lus. Juist met dat instrument kan het college van gedeputeerde staten 
de gelegenheid worden geboden om een zorgvuldigheids- of motiveringsgebrek 
te herstellen, zonder dat het door de aanwijzing getroffen plandeel alsnog bekend 
moet worden gemaakt. Als het college er in slaagt om het gebrek te herstellen door 
middel van een verbeterde motivering, kan bij einduitspraak het aanwijzingsbe-
sluit wegens het geconstateerde gebrek worden vernietigd, maar kunnen de rechts-
gevolgen van de aanwijzing in stand blijven. Op die wijze kunnen de soms erg ver-
strekkende gevolgen van een vernietiging van een reactieve aanwijzing op grond 
van artikel 3:2 of 3:46 van de Awb worden verzacht. Daarbij moet wel bedacht 
worden dat het herstel slechts een verbeterde motivering, al dan niet in combinatie 
met een intrekking van een deel van de reactieve aanwijzing, kan betreffen. Een 
wijziging van de reactieve aanwijzing waarbij nieuw plan(delen) worden betrok-
ken is niet mogelijk, nu een dergelijke aanvullende reactieve aanwijzing buiten de 
termijn van artikel 3.8, vierde lid, van de Wro zou zijn gegeven en reeds bekend-
gemaakte plandelen zou betreffen. 

137 ABRS 31 oktober 2012, 201104172/1/R3, ECLI:NL:RVS:2012:BY1720. Zie 
voor de afwijzing van een verzoek om de rechtsgevolgen van een vernietigde 
reactieve aanwijzing in stand te laten ABRS 13 maart 2013, 201112857/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2013:BZ4012. 
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4.8.1 Schadevergoeding bij een vernietigde reactieve aanwijzing

Terwijl nadeelcompensatie bij een rechtmatige reactieve aanwijzing in de vorm 
van planschade niet mogelijk is, is schadevergoeding bij een vernietigde reactieve 
aanwijzing niet uitgesloten. In dat geval staat de onrechtmatigheid van het aanwij-
zingsbesluit, de schuld van en de toerekenbaarheid van de onrechtmatigheid aan 
provincie in beginsel vast.138 Het getroffen plandeel wordt alsnog bekend gemaakt 
en treedt in werking, maar pas na het succesvolle beroep (van bijvoorbeeld de 
benadeelde projectontwikkelaar) tegen de aanwijzing en na de nodige vertraging. 
Zonder de onrechtmatige reactieve aanwijzing zou eerder met de uitvoering van 
het project kunnen zijn begonnen. Denkbaar is dat door de vertraging in het pro-
ject schade is ontstaan. In dat geval kan een actie uit onrechtmatige daad worden 
ingesteld bij de civiele rechter of kan worden gekozen voor het verzoeken om 
schadevergoeding bij de bestuursrechter.139 Met ingang van 1 juli 2013 is de Wet 
nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in werking 
getreden en sindsdien kan een belanghebbende op grond van artikel 8:88 van de 
Awb bij de bestuursrechter een verzoek doen tot vergoeding van de schade die 
hij heeft geleden door een onrechtmatig besluit.140 Het verzoek moet, gelet op 
artikel 8:90 van de Awb worden ingediend bij de rechter die bevoegd is kennis te 
nemen van het beroep tegen het schadeveroorzakende besluit. Bij een reactieve 
aanwijzing met betrekking tot een plan(deel) is dat dus de Afdeling in eerste en 
enige aanleg. De bestuursrechter is, gelet op artikel 8:89, tweede lid, van de Awb 
bevoegd om over een dergelijk verzoek te oordelen voor zover de gevraagde scha-
devergoeding ten hoogste 25.000 euro bedraagt. 

De hierboven bedoelde situatie waarbij schade kan ontstaan door een onrechtma-
tige reactieve aanwijzing is enigszins vergelijkbaar met de situatie die zich voor-
deed in de uitspraken van de Afdeling van 2 januari 2002 (Amsterdam-Noord) en 
7 mei 2003 (Zijpe).141 In die uitspraken ging de Afdeling er vanuit dat een onrecht-
matig goedkeuringsbesluit kan leiden tot een plicht voor de provincie om de als 
gevolg hiervan ontstane schade te vergoeden. De Afdeling verwierp het standpunt 
dat er naast de mogelijke aansprakelijkheid van de gemeente in verband met het 
vastgestelde plan geen afzonderlijke ruimte zou bestaan voor aansprakelijkheid 
van de provincie. Daarbij werd er op gewezen dat de bevoegdheid tot vaststelling 
van een bestemmingsplan en de bevoegdheid tot het goedkeuren hiervan moest 
worden onderscheiden. Dezelfde redenering kan worden gevolgd bij de reactieve 
aanwijzing. Ook de bevoegdheid tot vaststelling van een plan en de aanwijzings-

138 HR 31 mei 1991, nr. 14415, ECLI:NL:HR:1991:ZC0261, NJ 1993/112 (Van Gog/
Nederweert) en HR 23 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2552, NJ 1998/525 
(Productschap Zuivel/Van Eijk). 

139 Zie HR 17 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC3059, NJ 2000/87 (Groningen/
Raatgever).

140 Stb. 2013, 50 en 2013, 162.
141 ABRS 2 januari 2002, 200004795/1, ECLI:NL:RVS:2002:AP4860 en ABRS 7 mei 

2003, 200204200/1, ECLI:NL:RVS:2003:AF8311.
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bevoegdheid zijn in dit verband van elkaar te onderscheiden en afzonderlijke be-
sluiten die kunnen leiden tot schade. 

4.9 PROVINCIALE VERSCHILLEN

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2010 en 2012 evaluaties van de 
Wro gepubliceerd.142 Bij deze evaluaties is de werking van de Wro onderzocht aan 
de hand van kwantitatieve data, beleidsstukken en gesprekken met vertegenwoor-
digers van relevante bestuursorganen. De evaluaties hebben wat de reactieve aan-
wijzing betreft betrekking op de periode van 1 juli 2008 tot en met 2010. Daarbij 
vallen drie ontwikkelingen op.

Ten eerste valt op dat de minister sinds de inwerkingtreding van de Wro slechts 
één keer een reactieve aanwijzing heeft gegeven.143 De reactieve aanwijzing wordt 
vrijwel uitsluitend gebruikt als provinciaal toezichtinstrument. 

Ten tweede valt op dat de verschillen tussen de provincies met betrekking tot 
reactieve aanwijzingen groot zijn. In de periode 2008-2010 zijn meer dan de helft 
van de reactieve aanwijzingen gegeven door het college van gedeputeerde staten 
van Noord-Brabant.144 Op gepaste afstand volgden de colleges van gedeputeerde 
staten van Groningen, Zuid-Holland en Overijssel. De colleges van gedeputeerde 
staten van Friesland, Drenthe, Gelderland en Zeeland hebben in deze periode geen 
enkele reactieve aanwijzing gegeven. In de jurisprudentie van de Afdeling wordt 
dit beeld van betrekkelijk grote provinciale verschillen voor de periode na 2011 
niet ontkracht. Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant geeft meer 
reactieve aanwijzingen dan de andere colleges van gedeputeerde staten.145 De 
meeste uitspraken over reactieve aanwijzingen hebben dan ook betrekking op aan-
wijzingen van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant en daarna 
volgen de colleges van gedeputeerde staten van Zuid-Holland en Groningen. Er 
zijn slechts enkele uitspraken van de Afdeling over reactieve aanwijzingen van de 
colleges van gedeputeerde staten van Drenthe, Friesland en Zeeland. 

142 Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: Eerste resultaten van het Planbu-
reau voor de Leefomgeving en Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: 
tweede rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving.

143 Zie Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage van het Plan-
bureau voor de Leefomgeving, p. 105.

144 Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: Eerste resultaten van het Planbu-
reau voor de Leefomgeving, p. 79 en Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke orde-
ning: tweede rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving, p. 72 en 79. 

145 Zie www.raadvanstate.nl. Door het invoeren van de zoektermen “reactieve aanwij-
zing en college van gedeputeerde staten” komen in de zoekresultaten globaal de 
aantallen behandelde zaken over reactieve aanwijzingen per provincie naar voren. 
Hierbij past de kanttekening dat hiermee slechts de reactieve aanwijzingen waarte-
gen beroep bij de Afdeling is ingesteld en waarbij uitspraak is gedaan in beeld zijn. 

http://www.raadvanstate.nl
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Ten derde valt op dat de meeste reactieve aanwijzingen zien op landelijk gebied. 
Een reactieve aanwijzing met betrekking tot een stedelijk bestemmingsplan komt 
natuurlijk ook wel voor, aangezien provinciale belangen niet per definitie ophou-
den te bestaan bij de grens van het landelijk gebied. Zo was in de uitspraak van de 
Afdeling van 24 juli 2013 (Gouda) een reactieve aanwijzing van het college van 
gedeputeerde staten van Zuid-Holland met betrekking tot een bestaand bedrijven-
terrein in Gouda aan de orde.146

De relatief grote verschillen tussen de provincies houden verband met de beleids- 
en beoordelingsvrijheid die de Wro bij de bevoegdheden tot vaststelling van alge-
mene regels en het geven van een reactieve aanwijzing biedt. Dat zijn discretio-
naire bevoegdheden en de vereisten dat provinciale belangen met een oog op een 
goede ruimtelijke ordening het stellen van regels en het geven van een reactieve 
aanwijzing noodzakelijk moeten maken bieden weinig beperking. Door deze be-
langen niet nader te definiëren is een situatie ontstaan waarbij provincies veel 
ruimte hebben om belangen aan zich te trekken, algemene regels te stellen en bij 
schending hiervan in te grijpen met een reactieve aanwijzing. Voor de Afdeling is 
er bij de beoordeling van reactieve aanwijzingen, gelet op de beleids- en beoor-
delingsvrijheid en de daarbij behorende terughoudende toetsing, niet veel ruimte 
om te oordelen dat een bepaald belang in redelijkheid geen provinciaal belang is 
en dat in redelijkheid geen reactieve aanwijzing kon worden gegeven. Daarbij is 
nog een complicerende factor dat de verschillende ruimtelijke belangen kunnen 
overlappen en dat moeilijk valt vast te stellen waar het gemeentelijke ruimtelijke 
belang eindigt en het provinciale ruimtelijke belang begint, zo dit al mogelijk is.

Bij de invulling van de beleidsvrijheid spelen diverse factoren een rol waardoor 
de mate van toezicht per provincie verschilt. Zo hebben provincies te maken met 
verschillende ruimtelijke problemen die regulering behoeven. In Noord-Brabant 
hebben provinciale staten bijvoorbeeld strenge algemene regels vastgesteld om 
de groei van intensieve veehouderijen te beperken, terwijl voor dergelijke regels 
in Zuid-Holland minder noodzaak zal bestaan. In Zuid-Holland gelden echter 
weer strenge algemene regels voor het herbestemmen van onbenutte gebruiks- en 
bouwmogelijkheden voor kantoren om de leegstand van kantoren tegen te gaan. 
Verder is in dit kader van belang te beseffen dat de verschillen in omvang, bevol-
kingsdichtheid en de economie van de provincies ook met zich brengen dat het 
ene provinciebestuur meer regulerend en toezichthoudend zal moeten optreden 
dan het andere. Zo zijn er in Noord-Brabant, gelet op de bevolkingsdichtheid, 
de verstedelijkingsgraad en de talrijke intensieve veehouderijen eerder conflicte-
rende ruimtelijke functies dan in bijvoorbeeld Zeeland. Daarnaast kan de bestuurs-
cultuur per provincie verschillen, waardoor de mate van regulering en toezicht 
kan variëren. In de provincie Limburg koos het provinciebestuur bijvoorbeeld 
aanvankelijk voor het sluiten van convenanten met gemeenten over de doorwer-
king van het provinciale beleid en niet voor de vaststelling van algemene regels 

146 ABRS 24 juli 2013, 201211139/1/R4, ECLI:NL:RVS:2013:437.
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en handhaving door middel van reactieve aanwijzingen.147 In de uitspraak van  
27 juni 2012 (Eijsden-Margraten) oordeelde de Afdeling echter dat dergelijke be-
stuurlijke afspraken in het systeem van de Wro niet meer inhouden dan een inspan-
ningsverplichting en dat een verdergaande binding alleen kan worden bereikt door 
middel van de vaststelling van algemene regels.148 Daarnaast is op 1 oktober 2012 
een wijziging van de Wro in werking getreden op grond waarvan het zogenoemde 
provinciale medebewind mogelijk is gemaakt.149 Dit houdt onder meer in dat op 
grond van artikel 4.3, eerste lid, van de Wro nationale algemene regels kunnen 
worden vastgesteld die in een provinciale verordening moeten worden uitgewerkt. 
De uitwerking van artikel 4.3, eerste lid, van de Wro in het Barro verplicht een 
provincie tot het hebben van een verordening.150 Gelet op genoemde uitspraak 
van de Afdeling is de afdwingbaarheid van het provinciale beleid bij Limburgse 
methode beperkt en kan een provincie, gelet op het Barro, niet langer zonder ver-
ordening.

4.10 CONCLUSIES

Met de reactieve aanwijzing is alsnog voorzien in een negatief preventief interbe-
stuurlijk toezichtinstrument in de Wro. Daarbij is gekozen voor een wezenlijk an-
der toezichtinstrument dan het besluit omtrent goedkeuring zoals dat in de WRO 
was vervat. De reactieve aanwijzing is geen verplichte en structurele vorm van 
interbestuurlijk toezicht, maar een discretionaire bevoegdheid van het college van 
gedeputeerde staten of de minister met een ander motief. Waar bij het besluit om-
trent goedkeuring tevens een beoordeling op objectieve rechtmatigheid van het 
plan plaatsvond, is het motief van de reactieve aanwijzing beperkt tot de bescher-
ming van de nationale of provinciale ruimtelijke belangen. De reactieve aanwij-
zing heeft een ruim toepassingsbereik, maar is tot nu toe met name gebruikt door 
de colleges van gedeputeerde staten bij bestemmingsplannen.

De discretionaire bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing is aan 
procedurele en materiële vereisten gebonden, waarmee de wetgever een terug-
houdend gebruik van dit toezichtinstrument heeft willen bewerkstelligen. Deze 
vereisten hebben echter niet zonder meer geleid tot terughoudendheid en leiden 
soms tot complicaties. 

Zo geeft de termijn voor het geven van een reactieve aanwijzing als bedoeld in 
artikel 3.8, vierde lid, van de Wro door de gebrekkige regeling voor het toezen-

147 Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: Eerste resultaten van het Planbu-
reau voor de Leefomgeving, p. 85.

148 ABRS 27 juni 2012, 201108336/1/T1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW9573, AB 
2012/287, m.nt. A.A.J. de Gier. 

149 Zie Stb. 2012, 306.
150 Zie bijvoorbeeld artikel 2.10.2, eerste lid, van het Barro dat bepaalt dat bij provin-

ciale verordening gebieden worden aangewezen die de ecologische hoofdstructuur 
vormen. 
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den van het veelal gewijzigde vastgestelde plan met name bij omvangrijke be-
stemmingsplannen problemen. Als het vastgestelde plan niet onverwijld wordt 
toegezonden en/of het vastgestelde plan erg groot is, is het voor het college van 
gedeputeerde staten vaak lastig om tijdig een volledige reactieve aanwijzing te 
geven. Indien het college in een dergelijk geval het risico neemt om zijn reactieve 
aanwijzing te baseren op een andere versie van het plan dan het (veelal gewijzigd) 
vastgestelde plan, loopt het de kans dat het doorslaggevende dictum van het aan-
wijzingsbesluit niet aansluit op het vastgestelde en bekendgemaakte plan en dat de 
aanwijzing rechtsgevolg mist. 

Een belangrijkere complicatie is echter dat de materiële vereisten voor het geven 
van een reactieve aanwijzing weinig begrenzing aan deze bevoegdheid geven en 
niet de door de wetgever gewenste terughoudendheid bij het provinciale toezicht 
verzekeren. Hierdoor kan de bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwij-
zing op gespannen voet komen te staan met het in de paragrafen 2.7.1 en 2.7.2 
genoemde specialiteitsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel.

Ten eerste heeft het materiële vereiste dat de reactieve aanwijzing uitsluitend mag 
worden gegeven indien de inzet van andere bevoegdheden niet mogelijk is om het 
betrokken provinciale belang te beschermen niet geleid tot een begrenzing van de 
bevoegdheid. Dat is ook logisch, nu de andere bevoegdheden in de Wro geen ne-
gatieve preventieve toezichtinstrumenten zijn en een andere plaats en functie heb-
ben in het stelsel van de ruimtelijke ordening. Met dit vereiste is het zogenoemde 
ultimum remedium karakter van de reactieve aanwijzing niet tot stand gekomen. 

Ten tweede is het materiële vereiste van het nationale of provinciale ruimtelijke 
belang voor het geven van een reactieve aanwijzing (en het vaststellen van alge-
mene regels) door de wetgever bewust niet gedefinieerd. In jurisprudentie van de 
Afdeling heeft dit vereiste weinig materiële invulling gekregen. Uit de jurispru-
dentie van de Afdeling over het provinciale ruimtelijke belang volgt dat een der-
gelijk belang aan de orde is als sprake is van bovengemeentelijke aspecten. Voorts 
hoeft een dergelijk belang niet zwaarwegend te zijn en kan dit complementair zijn 
aan de belangen van het Rijk of de gemeente. De Afdeling heeft het provinciale 
ruimtelijke belang als zodanig tot nu toe steeds aangenomen. Ook in gevallen 
waarbij het provinciale ruimtelijke belang was gebaseerd op zeer algemeen gefor-
muleerde algemene regels heeft de Afdeling zich bij haar beoordeling van het pro-
vinciale belang zeer terughoudend opgesteld. Deze terughoudende opstelling van 
de Afdeling bij de beoordeling van de open norm van het provinciaal belang is, om 
in de termen van Polak te spreken, eerder voorzichtig en defensief te noemen dan 
activistisch.151 Doordat het vereiste van het provinciale ruimtelijke belang geen 
wezenlijke beperking kent zijn de provinciale bevoegdheden tot vaststelling van 
algemene regels en het geven van een reactieve aanwijzing zeer ruim gebleken. 

151 J.E.M. Polak, Enkele aspecten van rechterlijke toetsing van overheidshandelen, 
NJB 2008, 857. 
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Daardoor kan de beoordelingsvrijheid die de raad in het kader van een goede ruim-
telijke ordening heeft onder druk komen te staan. Een verdere afbakening van dit 
materiële vereiste door zowel de wetgever als de rechter is dan ook aangewezen 
om het vrije medebewind in het kader van de bevoegdheid tot vaststelling van het 
bestemmingsplan te garanderen. 

Enerzijds kan ervoor worden gekozen om het begrip provinciaal belang te concre-
tiseren waardoor de betrokken bestuursorganen meer concrete materiële normen 
hebben om hun bevoegdheden af te bakenen en de rechter meer materiële nor-
men heeft om aan te toetsen. Hirsch Ballin schrijft dat de parlementaire wetgever 
de taak tot het bieden van houvast, rechtszekerheid en betrouwbaarheid niet mag 
abandonneren door overmatig discretionaire bevoegdheden toe te kennen en nor-
men in al te vage termen te formuleren.152 Bij de bevoegdheden tot vaststelling 
van algemene regels en het geven van een reactieve aanwijzing heeft de wetge-
ver weinig gedaan met deze taak. Als terughoudend toezicht wordt nagestreefd, 
dient de wetgever hiervoor meer aanknopingspunten te bieden. Dit betekent niet 
dat er een exclusieve en limitatieve toedeling van belangen zou moeten komen. 
Een dergelijk systeem zou, gelet op de complementaire belangen in de ruimtelijke 
ordening slecht werkbaar en star zijn. Wel kan de wetgever voorzien in een niet-
limitatieve lijst van belangen die in ieder geval een provinciaal karakter hebben 
vanwege de bovengemeentelijke aspecten die hieraan kleven. Daarbij kan zelfs 
gedacht worden aan differentiatie per provincie om te voorzien in maatwerk. 
Zodra er algemene regels worden vastgesteld in het kader van een ander belang 
dan deze genoemde belangen, zou dit een verzwaarde motiveringsplicht met zich 
moeten brengen, die bijvoorbeeld kan worden vormgegeven als een nee, tenzij-
constructie. Dit zou betekenen dat buiten de genoemde belangen in beginsel geen 
sprake zou zijn van een provinciaal belang, tenzij het tegendeel wordt aangetoond 
door middel van een verzwaarde motiveringsplicht. Daardoor zouden provinciale 
staten bij de vaststelling van dergelijke algemene regels moeten motiveren welke 
provinciale beleidsdoelstelling met zich brengt dat er vanwege de bovengemeen-
telijke aspecten regels moeten worden gesteld die de beoordelingsvrijheid van het 
gemeentebestuur kunnen beperken. 

Anderzijds zou de rechter meer inhoud kunnen geven aan de toetsing aan het pro-
vinciale ruimtelijke belang bij reactieve aanwijzingen. De huidige beoordeling 
van dit vereiste is erg terughoudend en biedt weinig afbakening. Terwijl de Afde-
ling in haar uitspraak van 22 april 2009 (Landsbanki) in het kader van de terug-
houdende toets van het begrip algemeen belang bij een spontane vernietiging juist 
terecht overwoog dat zij aan een dergelijke terughoudende toets, gelet op het feit 

152 E.M.H. Hirsch Ballin, Dynamiek in de bestuursrechtspraak, over de betekenis van 
veranderingen in economie, politiek en samenleving voor de bestuursrechtelijke 
rechtsontwikkeling, p.25, in: Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter, VAR-
reeks 154, 2015, Boom Juridische uitgevers, Den Haag. 
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dat beroep openstaat, wel inhoud moet geven.153 Ook bij het provinciale ruimte-
lijke belang bij de reactieve aanwijzing is het binnen de marges van een terughou-
dende toets mogelijk om meer betekenis aan dit vereiste te geven. Daarbij dient de 
Afdeling een onderscheid te maken tussen het abstracte provinciale belang bij de 
vaststelling van algemene regels en het concrete provinciale belang bij een reactie-
ve aanwijzing. Dat er een provinciale ruimtelijke beleidsdoelstelling is, waaraan 
bovengemeentelijke aspecten kleven, die een algemene regel noodzakelijk maakt 
betekent namelijk niet zonder meer dat er in het concrete geval ook steeds een pro-
vinciaal belang is om een reactieve aanwijzing te geven als in strijd met die regel 
een plan(deel) is vastgesteld. Zo had de Afdeling in eerdergenoemde uitspraak van 
20 oktober 2010 (Groningen) met inachtneming van een terughoudende toets ook 
kunnen oordelen dat het college zich niet in redelijkheid op het standpunt had kun-
nen stellen dat met de bouw van reclamemasten met een maximale hoogte van 10 
meter op een bedrijventerrein in een reeds bebouwd stedelijk gebied een concreet 
provinciaal ruimtelijk belang was gemoeid.

Als reactieve aanwijzingen worden vernietigd is dat vaak omdat weliswaar een 
provinciaal belang aanwezig is, maar niet aan het noodzakelijkheidscriterium is 
voldaan. Helaas worden beide vereisten door de Afdeling wel eens door elkaar ge-
haald en ontstaat er een cirkelredenering waarbij het provinciaal ruimtelijk belang 
ook meteen staat voor de noodzaak om een reactieve aanwijzing te geven. Het zijn 
twee te onderscheiden vereisten, al bestaat er vaak wel samenhang als in het kader 
van een provinciaal belang algemene regels zijn vastgesteld. In de meeste gevallen 
zal ter handhaving van het in de algemene regel vervatte provinciale belang een 
reactieve aanwijzing noodzakelijk zijn, maar dat is niet zonder meer het geval. 

De meeste reactieve aanwijzingen worden gegeven ter handhaving van provinci-
ale algemene regels. Ook daarbij is het provinciale ruimtelijke belang weer cru-
ciaal, nu dergelijke regels uitsluitend mogen worden vastgesteld door provinciale 
staten indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke or-
dening noodzakelijk maken. In verordeningen komen algemene regels voor met 
open normen die de raad bij de vaststelling van een plan, maar ook het college van 
gedeputeerde staten bij het geven van een reactieve aanwijzing beoordelingsvrij-
heid bieden. Nu de reactieve aanwijzing een discretionaire bevoegdheid is die 
het college van gedeputeerde staten beleidsvrijheid biedt, komen in die gevallen 
beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid samen. Dit heeft er onder mee toe geleid 
dat de verschillen tussen de colleges van gedeputeerde staten van de verschil-
lende provincies bij het geven van reactieve aanwijzingen groot zijn. Gelet op het 
aantal gegeven reactieve aanwijzingen door de diverse colleges van gedeputeerde 
staten is de conclusie gerechtvaardigd dat van de bij de invoering van de reactieve 
aanwijzing gestelde behoefte aan een expliciete, efficiënte mogelijkheid voor pro-
vincie om de inwerkingtreding van een vastgesteld plan(deel) ter bescherming 

153 ABRS 22 april 2009, 200809196/1, ECLI:NL:RVS:2009:BI1842, JB 2009/144, m. 
nt. J.L.W. Broeksteeg.
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van bovengemeentelijke belangen te blokkeren zonder daar zelf een eigen bestem-
mingsplanwijziging voor in de plaats te stellen, voldoende is gebleken. 

Daarnaast is door de introductie van de reactieve aanwijzing in de Wro het voor-
gestane model van uitsluitend sturing vooraf verlaten en is de voorgestane snellere 
en simpelere bestemmingsplan procedure deels ongedaan gemaakt. Het instru-
ment kan tot gevolg hebben dat er over één bestemmingsplan maar liefst drie 
procedures kunnen ontstaan. Immers kan er beroep worden ingesteld tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan, zonder de door de reactieve aanwijzing getroffen 
plandelen, tegen het aanwijzingsbesluit en als dit wordt vernietigd tegen de getrof-
fen plandelen, die alsnog bekend moeten worden gemaakt. Dit zal de wetgever 
niet voor ogen hebben gehad toen hij besloot de in zijn ogen complexe provinciale 
goedkeuring voor het bestemmingsplan af te schaffen. De reactieve aanwijzing is 
in zoverre een minstens zo complex toezichtinstrument geworden. 

Kortom, de reactieve aanwijzing is een specifiek negatief preventief toezichtin-
strument waaraan behoefte bestaat in de ruimtelijke ordening, maar die door de 
materiële vereisten weinig begrenzing kent. Hierdoor geeft de bevoegdheid tot 
het geven van een reactieve aanwijzing, in combinatie met de bevoegdheid tot 
vaststelling van algemene regels, het provinciebestuur zeer ruime mogelijkheden 
om de beoordelingsvrijheid van het gemeentebestuur in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening te beperken.
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De reactieve aanwijzing vergeleken met vormen 
van toezicht

5.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de reactieve aanwijzing 
en de goedkeuring, de verklaring van geen bezwaar en de verklaring van geen 
bedenkingen. Daarbij wordt eerst ingegaan op de diverse vormen en gradaties van 
negatief preventief toezicht. Daarna ga ik in op het goedkeuringsvereiste bij be-
stemmingsplannen en de verklaring van geen bezwaar bij vrijstellingen op grond 
van de WRO. Hoewel de WRO per 1 juli 2008 is vervangen door de Wro en het 
goedkeuringsvereiste bij bestemmingsplannen en de verklaring van geen bezwaar 
bij vrijstellingen niet meer bestaan, is een vergelijking gemaakt tussen de reactieve 
aanwijzing en deze instrumenten. Omdat de reactieve aanwijzing kan worden be-
schouwd als de opvolger van deze instrumenten en een reactie is op het negatieve 
toezicht in de WRO is het nuttig om de verschillen tussen deze toezichtinstrumen-
ten in kaart te brengen. Daarnaast is van belang dat hoewel de specifieke goedkeu-
ring en verklaring van geen bezwaar in de ruimtelijke ordening niet meer bestaan, 
deze instrumenten in andere delen van het bestuursrecht nog wel voorkomen en 
hun regeling hebben in afdeling 10.2.1 van de Awb. In dit hoofdstuk wordt ook 
ingegaan op het instrument van de verklaring van geen bedenkingen als bedoeld 
in artikel 2.27 van de Wabo. Tot slot volgen de conclusies. 

5.2 VORMEN EN GRADATIES VAN NEGATIEF PREVENTIEF 
INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

In hoofdstuk 2 zijn de diverse vormen van interbestuurlijk toezicht beschreven 
en is een onderscheid gemaakt tussen negatief preventief toezicht en negatief re-
pressief toezicht. De negatieve preventieve vormen van interbestuurlijk toezicht 
hebben als kenmerk dat zij kunnen voorkomen dat een besluit van het onder toe-
zicht staande bestuursorgaan wordt genomen of in werking treedt. Onder de WRO 
waren de verklaring van geen bezwaar en het besluit omtrent goedkeuring hiervan 
voorbeelden. Op deze toezichtinstrumenten was ingevolge artikel 10:25 of 10:32 
van de Awb afdeling 10.2.1 van de Awb van toepassing, waarin algemene regels 
zijn gesteld voor toezicht op bestuursorganen. In de WRO zijn echter wel diverse 
uitzonderingen op deze afdeling gemaakt en aanvullende vereisten opgenomen.

Het negatieve preventieve toezicht in de WRO kon worden verdeeld in structureel 
toezicht en facultatief toezicht. Onder het structurele toezicht werd het verplich-
te negatieve preventieve toezicht van het besluit omtrent goedkeuring verstaan, 
omdat op grond van artikel 28, eerste lid, van de WRO ieder bestemmingsplan, 
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ongeacht de aard en omvang ervan, goedkeuring behoefde van het college van 
gedeputeerde staten. In de WRO was echter ook facultatief negatief preventief 
toezicht te vinden. Dit zijn wettelijke regelingen waarbij door de wetgever of het 
toezichthoudende bestuursorgaan vooraf wordt bepaald in welke gevallen wordt 
voorzien in negatief preventief toezicht. 

Zo was in artikel 11, zevende lid, van de WRO geregeld dat een wijzigingsplan of 
uitwerkingsplan geen goedkeuring behoefde als bij het besluit omtrent goedkeu-
ring over het bestemmingsplan met de wijzigingsbevoegdheid of de uitwerkings-
plicht door het college van gedeputeerde staten was bepaald dat deze plannen geen 
goedkeuring behoeven.1

In artikel 19 van de WRO was ook voorzien in een vorm van facultatief negatief 
preventief toezicht. In het eerste lid was voorgeschreven dat bij een vrijstelling van 
het bestemmingsplan voor de verwezenlijking van een project een voorafgaande 
verklaring van geen bezwaar van het college van gedeputeerde staten was vereist. 
In het tweede lid stond dat het college kon bepalen onder welke omstandigheden 
een verklaring van geen bezwaar niet was vereist. Daartoe kon het college cate-
gorieën van gevallen vaststellen. Na bekendmaking van de categorieën van geval-
len was voor een vrijstelling die aan de voorwaarden voldeed geen voorafgaande 
verklaring van geen bezwaar meer vereist.2 De ondergrens voor een categorie van 
gevallen was dat de aanwijzing van een categorie geen betrekking mocht hebben 
op één enkel concreet project.3 In het derde lid van artikel 19 van de WRO was 
geregeld dat een voorafgaande verklaring van geen bezwaar niet was vereist voor 
een vrijstelling als deze viel onder één van de bij algemene maatregel van bestuur 
aangegeven gevallen, de zogenoemde ‘kruimelgevallen’. In die gevallen was door 
de wetgever in plaats van het college bepaald dat een verklaring van geen bezwaar 
niet was vereist. 

5.3 HET BESLUIT OMTRENT GOEDKEURING EN DE 
REACTIEVE AANWIJZING

De belangrijkste verschillen tussen de goedkeuring en de reactieve aanwijzing 
worden hieronder behandeld. 

1 Zie bijvoorbeeld ABRS 23 april 2003, 200200416/1, ECLI:NL:RVS:2003:AF7621, 
waarin de Afdeling oordeelde dat het college van gedeputeerde staten bij een besluit 
omtrent goedkeuring over een bestemmingsplan moeten beslissen op een verzoek 
van een gemeentebestuur om toepassing van artikel 11, zevende lid, van de WRO 
en dat die beslissing deel van het besluit omtrent goedkeuring uitmaakt en voor 
beroep vatbaar is.

2 Zie bijvoorbeeld ABRS 24 april 2007, 200604155/1, ECLI:NL:RVS:2007:BA4134, 
en ABRS 17 februari 2010, 200902916/1, ECLI:NL:RVS:2010:BL4129.

3 ABRS 27 juni 2007, 200606962/1, ECLI:NL:RVS:2007:BA8133.
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5.3.1 Van verplichting naar discretionaire bevoegdheid

Een verschil tussen de reactieve aanwijzing en het besluit omtrent goedkeuring 
is de aard van de bevoegdheid. Onder de WRO rustte op het college van gede-
puteerde staten ingevolge artikel 28, eerste lid, de verplichting om te besluiten 
over de goedkeuring van ieder vastgesteld bestemmingsplan, ongeacht of daarmee 
provinciale belangen gemoeid waren of niet. Zonder goedkeuring kon het bestem-
mingsplan niet in werking treden. Bij de reactieve aanwijzing is geen sprake van 
een verplichting, maar van een discretionaire bevoegdheid. Zelfs als aan alle ver-
eisten voor een reactieve aanwijzing is voldaan, kan het college ervoor kiezen om 
geen aanwijzing te geven. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in beginsel in 
werking, tenzij een reactieve aanwijzing wordt gegeven. 

De termijn voor de bekendmaking van het besluit omtrent goedkeuring aan de 
raad bedroeg ingevolge artikel 28, tweede lid, van de WRO, zes maanden na af-
loop van de terinzagelegging van het vastgestelde plan als daartegen bedenkingen 
waren ingebracht. Als er geen bedenkingen waren ingebracht, was de termijn voor 
de bekendmaking van het besluit omtrent goedkeuring ingevolge artikel 10:31, 
eerste lid, van de Awb 13 weken. Die termijn kon ingevolge het tweede lid met 
13 weken worden verlengd. Als het college van gedeputeerde staten niet aan de 
verplichting voldeed om tijdig een besluit omtrent goedkeuring bekend te maken 
ontstond er een besluit van rechtswege. Dat kon een goedkeuring of een onthou-
ding van goedkeuring van rechtswege zijn. Dit laatste was ingevolge artikel 28, 
derde lid, van de WRO het geval als de raad het vastgestelde plan niet binnen vier 
weken na dagtekening van het raadsbesluit ter goedkeuring naar het college had 
gezonden en het college niet binnen de termijn van zes maanden na terinzageleg-
ging van dat plan een besluit omtrent goedkeuring bekend had gemaakt. 

Na het verstrijken van de beslistermijn, als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van 
de WRO en artikel 10:31, eerste lid, van de Awb, was het college van gedeputeerde 
staten niet meer bevoegd alsnog een besluit omtrent goedkeuring te nemen. Als het 
college toch een reëel goedkeuringsbesluit nam nadat een besluit van rechtswege 
was ontstaan, was dat reële besluit, dat werd aangemerkt als een intrekking van het 
besluit van rechtswege, vernietigbaar.4 Uit artikel 10:29, tweede lid, van de Awb 
volgt immers dat een goedkeuring niet kan worden ingetrokken en dit geldt ook 
voor een besluit omtrent goedkeuring van rechtswege.

Al met al een tamelijk ingewikkeld, maar waterdicht systeem dat tot gevolg had 
dat er altijd een besluit omtrent goedkeuring was, al dan niet van rechtswege.

Anders dan het besluit omtrent goedkeuring uit de WRO, is een reactieve aanwij-
zing geen verplicht, maar een facultatief onderdeel van de bestemmingsplanproce-

4 Zie bijvoorbeeld ABRS 12 september 2007, 200701234/1, ECLI:NL:RVS: 
2007:BB3395.
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dure. Het is een keuze van het college van gedeputeerde staten om de bevoegdheid 
tot het geven van een reactieve aanwijzing aan te wenden, waarbij beleidsvrijheid 
bestaat en waar andere belanghebbenden geen invloed op hebben. Zo kunnen zij, 
in afwijking van artikel 6:2, onder a, van de Awb, niet opkomen tegen de weige-
ring om een reactieve aanwijzing te geven.5 Als deze belanghebbenden het niet 
eens zijn met een vastgesteld plan(deel) zullen zij hiertegen zelf beroep moeten 
instellen. In eerdergenoemde uitspraak van 1 september 2009 (Centrale As, Frys-
lân) wees de Afdeling er verder nog op dat een eventuele vernietiging van een 
weigering om een reactieve aanwijzing te geven onoverzienbare processuele com-
plicaties met zich zou brengen. Dat is een juist en praktisch oordeel. Daar had de 
Afdeling nog aan kunnen toevoegen dat de aard van de reactieve aanwijzing zich 
er ook niet voor leent dat derden een aanwijzing kunnen afdwingen. 

Nu de reactieve aanwijzing geen verplichte vorm van toestemming is die nood-
zakelijk is voor de inwerkingtreding van een besluit als bedoeld in artikel 10:25 
van de Awb, zoals het besluit omtrent goedkeuring dat wel was, is een systeem 
met besluiten van rechtswege niet noodzakelijk. In zoverre is met de Wro met de 
reactieve aanwijzing een duidelijke vereenvoudiging van de bestemmingsplanpro-
cedure bereikt.

5.3.2 Van alternatief naar cumulatief interbestuurlijk toezicht

Een ander materieel verschil tussen het besluit omtrent goedkeuring en de reac-
tieve aanwijzing is dat de goedkeuringsbevoegdheid in de WRO primair aan het 
college van gedeputeerde staten voorbehouden was, terwijl de bevoegdheid tot het 
geven van een reactieve aanwijzing zowel aan het college als aan de minister is 
toegekend. Onder de WRO was het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een 
vastgesteld bestemmingsplan een exclusieve bevoegdheid van het college, tenzij 
de minister gebruik maakte van zijn vervangingsbevoegdheid als bedoeld in arti-
kel 29 van de WRO. Dat was alleen mogelijk als er kennelijke strijd was met het 
nationale ruimtelijke beleid. Dit kwam slechts bij hoge uitzondering voor. In dat 
geval was het college niet meer bevoegd om een besluit omtrent goedkeuring te 
nemen. Het negatieve interbestuurlijke toezicht was derhalve alternatief. 

Het in de Wro gekozen systeem waarbij de bevoegdheid tot het geven van een 
reactieve aanwijzing zowel aan het college als aan de minister toebehoort brengt 
met zich dat het negatieve preventieve interbestuurlijke toezicht niet alternatief, 
maar cumulatief is. Een reactieve aanwijzing van het college sluit een reactieve 
aanwijzing over hetzelfde plan(deel) door de minister niet uit. Het risico op dub-
bel (en mogelijk tegenstrijdig) negatief interbestuurlijk toezicht ontstaat daardoor, 

5 Zie ABRS 1 september 2009, 200904113/3/R3, waarbij de Afdeling zich on-
bevoegd verklaard om kennis te nemen van een beroep tegen weigering een 
reactieve aanwijzing te geven. Zie ABRS 5 oktober 2011, 201002943/1/R3, 
ECLI:NL:RVS:2011:BT6660, TBR 2011/184, m. nt. A.G.A. Nijmeijer.
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met name als wordt uitgegaan van complementaire ruimtelijke belangen in plaats 
van gescheiden provinciale en nationale ruimtelijke belangen. In dit verband 
wordt verwezen naar paragraaf 4.5.3, waarin is beschreven dat van complemen-
taire ruimtelijke belangen tussen de bestuurslagen wordt uitgegaan. Zo kan een 
raad worden geconfronteerd met zowel een zienswijze van het college als een 
zienswijze van de inspecteur tegen het ontwerpplan. Als deze zienswijzen betrek-
king hebben op hetzelfde ruimtelijke belang en zijn gericht tegen hetzelfde plan-
deel kunnen er problemen ontstaan. Vooralsnog zijn dit theoretische problemen, 
nu een dergelijk geval zich niet heeft voorgedaan. Maar denkbaar is dat de raad 
in een dergelijk geval door tegenstrijdige zienswijzen niet aan beide zienswijzen 
kan tegemoetkomen en niet kan voorkomen dat een reactieve aanwijzing wordt 
gegeven door of het college of de minister.

Dit systeem van cumulatief negatief interbestuurlijk toezicht staat haaks op de 
door de Bestuurlijke werkgroep Alders en de commissie Oosting geformuleerde 
uitgangspunten en door de wetgever onderschreven uitgangspunten van nabijheid 
en enkelvoudigheid bij interbestuurlijk toezicht, zoals beschreven in paragraaf 
2.7.4.6 De achtergrond van het nabijheidscriterium is dat er vanuit wordt gegaan 
dat de provincie meer dan het Rijk zicht heeft op de taakuitoefening door gemeen-
ten. Het overslaan van de meest nabije bestuurslaag als toezichthouder is volgens 
de Commissie Oosting alleen aanvaardbaar indien voldoende aannemelijk is dat 
invloedsuitoefening door de meest nabije bestuurslaag als toezichthouder niet tot 
het gewenste effect kan leiden, bijvoorbeeld omdat de desbetreffende overheid 
geen enkele taak heeft op het bedoelde terrein en daardoor expertise mist. Dat 
kan van de provincie in de ruimtelijke ordening moeilijk worden betoogd. Bij het 
uitgangspunt van enkelvoudigheid is volgens de Commissie Oosting van belang 
dat dubbel toezicht binnen één regeling onwenselijk is omdat dit ten koste kan 
gaan van de slagvaardigheid van het verantwoordelijke bestuur en kan leiden tot 
onnodige toezichtlasten. Het streven van de wetgever is er op gericht om bij spe-
cifiek interbestuurlijk toezicht per beleidsdomein in beginsel één interveniërend 
bestuursorgaan te benoemen.7 Dit zou met zich brengen dat alleen het college van 
gedeputeerde staten dient te beschikken over de bevoegdheid tot het geven van 
een reactieve aanwijzing met betrekking tot een bestemmingsplan, nu dat voor 
de raad de naast hoger gelegen bestuurslaag is en dat alleen dan sprake is van het 
gewenste nabije en enkelvoudige interbestuurlijke toezicht.8 

6 Zie onder meer Bestuurlijke werkgroep Alders, “Interbestuurlijk toezicht herijkt, 
toe aan nieuw zicht op overheden”, Kamerstukken II 2005-2006, 30300 VII, nr. 50, 
en Commissie Oosting, “Van Specifiek naar generiek, doorlichting en beoordeling 
van interbestuurlijke toezichtarrangementen”, 2007, onder meer p. 67, en Kamer-
stukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 5.

7 Kamerstukken II 2005-2006, 30300 VII, nr. 65, p. 9. 
8 In het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is daarvoor bij het interventiebesluit als 

bedoeld in artikel 16.21 gekozen. Zie hoofdstuk 9.
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Bij de totstandkoming van de Wro is niet gekozen voor nabij en enkelvoudig inter-
bestuurlijk toezicht, maar heeft iedere bestuurslaag gekoppeld aan zijn ruimtelijke 
belangen toezichtinstrumenten gekregen. Nu deze belangen kunnen overlappen is 
dubbel interbestuurlijk toezicht mogelijk. Zo kunnen zowel het Rijk als de provin-
cie algemene regels stellen en reactieve aanwijzingen geven. 

Dubbel negatief interbestuurlijk toezicht is overigens vooralsnog een theore-
tisch probleem gebleken, nu de minister slechts één reactieve aanwijzing heeft 
gegeven.9 Daarbij speelt overigens wel een rol dat ingevolge artikel 3.8, zesde 
lid, gelezen in samenhang met artikel 1.1 van de Wro uitsluitend de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (thans: de minister van 
Infrastructuur en Milieu) een aanwijzing kan geven en de overige ministers niet. 
Uit voormelde ex-durante evaluatie blijkt dat de andere ministers, zoals de minis-
ter van Defensie, betrekkelijk vaak zienswijzen over ontwerpplannen indienen en 
soms beroep instellen tegen vastgestelde bestemmingsplannen. Dubbel positief 
toezicht komt juist wel veel voor. In veel provinciale verordening zijn diverse 
regels te vinden over onderwerpen waar ook op nationaal niveau regels over zijn 
gesteld. Zo zijn in zowel het Barro als in provinciale verordeningen regels te vin-
den over bijvoorbeeld de ecologische hoofdstructuur. 

5.3.3 Verschillende toetsingskaders

Eén van de belangrijkste verschillen tussen het besluit omtrent goedkeuring en de 
reactieve aanwijzing is het toetsingskader. 

Ingevolge artikel 10:27 van de Awb, gelezen in samenhang met artikel 28, tweede 
lid, van de WRO, kon het college van gedeputeerde staten aan een vastgesteld plan 
geheel of gedeeltelijk goedkeuring onthouden indien de ingebrachte bedenkingen 
daartoe aanleiding gaven dan wel ambtshalve wegens strijd met het recht of een 
goede ruimtelijke ordening. In de memorie van toelichting bij de derde tranche 
van de Awb is aangegeven dat het de taak van de bijzondere wetgever is om aan 
de gewenste terughoudendheid bij toezicht gestalte te geven, maar dat het niet 
ondenkbaar is dat het in sommige gevallen niet mogelijk is om de gronden voor 
onthouding van goedkeuring nauwkeurig te specificeren.10 Strijd met een goede 
ruimtelijke ordening als grond voor onthouding van goedkeuring is daar een voor-
beeld van. Goedkeuring onthouden op andere gronden was niet toegestaan, zoals 
onder meer volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 3 april 2002 (Bernheze).11 

In verband met de intensiteit en de aard van de toetsing moest door het college 
van gedeputeerde staten een onderscheid worden gemaakt tussen de rechtmatig-

9 Planbureau voor de leefomgeving, Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, 
tweede rapportage Den Haag, 2012, p. 105.

10 Kamerstukken II 1993-1994, 23700, nr. 3. 
11 ABRS 3 april 2002, 199901372/1, ECLI:NL:RVS:2002:AE1001.
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heidstoets en beleidsmatige doelmatigheidstoets.12 De rechtmatigheidstoets betrof 
een volle toets aan het recht, zonder de terughoudendheid die bij de beleidsmatige 
toets wel in acht moest worden genomen. Zoals Robbe terecht stelt, is bij de toets 
aan het recht terughoudendheid niet op haar plaats, nu elk bestuursorgaan gebon-
den is aan het recht. De tegen het vastgestelde plan ingediende bedenkingen moest 
het college ook vol toetsen. Er mocht in dat kader niet worden volstaan met een 
terughoudende toets. In de memorie van toelichting bij één van de wijzigingen van 
de WRO is hierover het volgende opgemerkt:

“Aparte aandacht verdient de rol van gedeputeerde staten inzake rechts- en belangen-
bescherming bij de goedkeuring van bestemmingsplannen. Hierbij vervullen gedepu-
teerde staten immers een dubbele rol. Enerzijds zijn zij belast met een toezichthoudende 
functie op het door de raad van een gemeente vastgestelde bestemmingsplan, anderzijds 
vervullen zij een rol als “beroepsinstantie” in verband met de bij hen tegen het bestem-
mingsplan ingebrachte bedenkingen. (…) Tegen het vastgestelde plan ingebrachte be-
denkingen moeten zij voluit beoordelen.”13

Met dit voluit beoordelen van de bedenkingen is echter niet bedoeld dat het col-
lege van gedeputeerde staten aan de hand hiervan de door de raad in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening verrichte belangenafweging volledig over mocht 
doen en daarbij in de beoordelingsvrijheid van de raad mocht treden. Voor zover 
de ingediende bedenkingen betrekking hadden op de door de raad verrichte belan-
genafweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening diende het college 
terughoudendheid te betrachten. 

De jurisprudentie van de Afdeling gaf op dit punt aanvankelijk enige aanleiding 
voor misverstanden. Zo oordeelde de Afdeling in haar uitspraak van 25 mei 2000 
(Didam) dat het college van gedeputeerde staten zijn eigen oordeel omtrent het-
geen een goede belangenafweging in het kader van een goede en doelmatige ruim-
telijke ordening vereist in de plaats mag stellen van het oordeel van het gemeen-
tebestuur.14 In haar uitspraak van 6 juli 2005 (Lisse) overwoog de Afdeling echter 
dat in een geval waarbij het college zijn eigen belangenafweging in de plaats had 
gesteld van de belangenafweging van de raad en vast stond dat geen bovenge-
meentelijke belangen aan de orde waren, het college de bandbreedte die hij had 
bij zijn goedkeuringsbevoegdheid had overschreden en hij ten onrechte zijn belan-
genafweging in de plaats had gesteld van de afweging van de raad.15 Het college 
moest dus bij het besluit omtrent goedkeuring rekening houden met de aan de raad 
toekomende beoordelingsvrijheid. Uit deze uitspraak volgt dat als de vaststelling 

12 Zie onder meer J. Robbe, De bestemmingsplanprocedure en de zelfstandige pro-
jectprocedure, 2000, Kluwer, Deventer, p. 185-192, en ABRS 8 oktober 2003, 
200301036/1, ECLI:NL:RVS:2003:AL7651, AB 2004/44 m. nt. P. van der Ree. 

13 Kamerstukken II 1996-1997, 25311, nr. 3, p. 19. 
14 ABRS 25 mei 2000, E01980583, Gst, 2001, nr. 7152, 4. 
15 ABRS 6 juli 2005, 200409290/1, ECLI:NL:RVS:2005:AT8753, BR 2005/790, m. 

nt. H.J. de Vries. 
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van een plan niet in strijd was met het recht in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening slechts goedkeuring kon worden onthouden als bovengemeentelijke be-
langen noopten tot een andere belangenafweging. Als er geen bovengemeentelijke 
belangen aan de orde waren mocht het college zijn eigen belangenafweging in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening niet in plaats stellen van die van de raad. 

In veel gevallen motiveerde het college een onthouding van goedkeuring wegens 
strijd met een goede ruimtelijke ordening dan ook met strijdigheid met het provin-
ciale ruimtelijke beleid. De grond voor onthouding van goedkeuring was in een 
dergelijk geval dat de raad bij de vaststelling van het plan onvoldoende rekening 
had gehouden met de provinciale belangen, zoals die neergelegd waren in het 
provinciale beleid. Dit beleid was veelal terug te vinden in één of meer streekplan-
nen of andere ruimtelijke beleidsdocumenten, waardoor het voor gemeenteraden 
duidelijk was met welke provinciale belangen zij rekening moesten houden en hoe 
het college hun plannen zou gaan beoordelen als deze ter goedkeuring voorlagen. 
Bij het besluit omtrent goedkeuring was het college gebonden aan het streekplan. 
Afwijking hiervan was slechts toegestaan als hierin ingevolge artikel 4a, achtste 
lid, van de WRO in het streekplan was voorzien.16 Indien sprake was van een cbb 
was afwijking niet toegestaan zonder een streekplanherziening.

Uit artikel 3.8, zesde lid, van de Wro volgt dat een reactieve aanwijzing uitslui-
tend mag worden gegeven als provinciale belangen dat met het oog op een goede 
ruimtelijke ordening noodzakelijk maken en als het provinciale belang niet met 
inzet van andere bevoegdheden kan worden beschermd. In vergelijking met het 
toetsingskader bij het besluit omtrent goedkeuring valt bij het toetsingskader bij de 
reactieve aanwijzing ten eerste op dat de rechtsbeschermende rol van het college 
in de bestemmingsplanprocedure is vervallen. De redenen hiervoor waren tweele-
dig, zoals blijkt uit het volgende citaat uit de memorie van toelichting bij de Wro:

“De regering heeft ervoor gekozen de bestemmingsplanprocedure zoveel mogelijk te 
bekorten (…) In de regeling van de bestemmingsplanprocedure in de huidige WRO 
heeft de provincie naast de goedkeuringsbevoegdheid ook nog een rol als intermediair 
ten aanzien van tegen het plan ingebrachte bedenkingen: gedeputeerde staten dienen 
goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden indien de ingebrachte bedenkingen 
daartoe aanleiding geven. Gedeputeerde staten voeren derhalve een volledige herover-
weging uit. De regering heeft ervoor gekozen in de bestemmingsplanprocedure deze rol 
van gedeputeerde staten te laten vervallen. De volgende overwegingen hebben tot deze 
keuze geleid. Artikel 10:27 Awb gaat uit van het principe dat bij de toetsing in een goed-
keuringsprocedure terughoudendheid is vereist. In de praktijk wordt de dubbelrol van 
gedeputeerde staten in haar toezichtfunctie en haar rechtsbeschermende rol ten aanzien 

16 Zie onder meer A.A.J. de Gier, Waar zouden we zijn zonder het streekplan? Over 
nut en toekomst van het streekplan als provinciaal beleidsinstrument, BR 2001, p. 
737 en ABRS 14 september 2000, E01980438, ECLI:NL:RVS:2000:AP5383, BR 
2001/21, m. nt. A.A.J. de Gier. 
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van ingebrachte bedenkingen bij de goedkeuring van bestemmingsplannen als proble-
matisch ervaren omdat in de ene rol terughoudendheid moet worden betracht en in de 
andere rol niet. Voorts leidt de bedenkingenrol van de provincie tot een verlenging van 
de totstandkomingsprocedure van het bestemmingsplan: bij bedenkingen bedraagt de 
beslistermijn voor gedeputeerde staten vier maanden in plaats van twee. Ook leidt deze 
tot extra bestuurslasten vanwege de motiveringsplicht ten aanzien van bedenkingen en 
de verplichting tot het organiseren van een hoorzitting. In de bestemmingsplanproce-
dure vindt naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen bij de gemeenteraad reeds een 
bestuurlijke heroverweging plaats. De bestuurlijke heroverweging door gedeputeerde 
staten wijkt af van het algemene bestuursrecht.” 17 

Kortom, een kortere procedure en geen bestuurlijke heroverweging aan de hand 
van bedenkingen waren de voornaamste redenen voor het afschaffen van de 
rechtsbeschermende rol van het college in de bestemmingsplanprocedure. Opval-
lend is hierbij dat de wetgever geen aandacht heeft geschonken aan de relatief 
laagdrempelige rechtsbescherming die het college bood en de zeeffunctie die de 
bedenkingenfase had ten opzichte van de beroepsfase bij de Afdeling.18 Het aantal 
beroepen tegen vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling is als gevolg 
van de Wro toegenomen. Het is waarschijnlijk dat veel van deze beroepen on-
der de WRO door de beantwoording van de bedenkingen in het besluit omtrent 
goedkeuring door het college waren voorkomen. Dit beeld wordt bevestigd in de 
tweede rapportage van de ex-durante evaluatie van de Wro van het Planbureau van 
de Leefomgeving.19 De informerende en voorlichtende functie van het college had 
een niet te onderschatten zeeffunctie richting beroep.20 Daarnaast is de opvatting 
van de minister over de bestuurlijke heroverweging door het college, mede gelet 
op voormelde uitspraak van de Afdeling van 6 juli 2005 (Lisse) een onjuiste. Van 
een volledige bestuurlijke heroverweging was bij het besluit omtrent goedkeuring 
geen sprake.

Ook de rechtmatigheidstoets door het college is vervallen en de beleidsmatige 
doelmatigheidstoets is beperkt tot de bewaking van de eigen provinciale ruimtelij-
ke belangen. Anders gezegd, het toetsingskader bij de reactieve aanwijzing is ten 
opzichte van het toetsingskader bij het besluit omtrent goedkeuring gereduceerd 

17 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 26 en 30.
18 Zie in dit verband onder meer J.M.H.F. Teunissen, Nieuw omgevingsrecht: lokale 

autonomie in geding, Gst, 2007, nr. 38. 
19 Planbureau voor de Leefomgeving, Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: 

tweede rapportage, Den Haag, 2012, p. 11 en 20. 
20 Inmiddels realiseert ook de minister zich, gelet op haar beantwoording van Kamer-

vragen naar de doorlooptijden bij de Afdeling bij ruimtelijk ordeningszaken, dat het 
college in zijn hoedanigheid als beoordelaar van bedenkingen een belangrijke filter-
functie had ten opzichte van de beroepsfase en dat het afschaffen van de provinciale 
goedkeuring één van de redenen is voor de oplopende doorlooptijden bij beroeps-
zaken in de ruimtelijke ordening. Zie Kamerstukken II 2011-2012, Aanhangsel van 
de Handelingen, 2633.
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tot een provinciale (of nationale) belangenbehartiging. De controle op objectieve 
rechtmatigheid en de coördinerende functie, die onderdelen waren van de provin-
ciale goedkeuring werden door de wetgever niet langer wenselijk geacht.21 Onder 
de toetsing door provincie (en Rijk) wordt verstaan de beoordeling of provinciale 
of nationale (ruimtelijke) belangen voldoende in acht zijn genomen door de raad22. 
Of zoals de minister in duidelijke bewoordingen aangaf:

“Een beoordeling van alle details van het plan zonder dat provinciale belangen in het 
geding zijn, behoort niet (meer) tot de taak van de provincie.”23 

Nog daargelaten dat controle op objectieve rechtmatigheid en coördinatie in deze 
zin ten onrechte lijken te worden gereduceerd tot een beoordeling van details, 
wordt de stelling dat dit geen (nuttige) taak kan zijn van de provincie in het kader 
van interbestuurlijk toezicht niet nader gemotiveerd. Daarbij merk ik op dat in 
de toetsingskaders van de interbestuurlijke negatieve toezichtinstrumenten uit de 
Awb, zoals de goedkeuring en de spontane vernietiging, strijd met het recht juist 
één van de gronden voor interventie is. Verder staat in aanwijzing 49 van de Aan-
wijzingen voor de regelgeving dat in bijzondere wetten alleen wordt afgeweken 
van algemene wetten (zoals de Awb) indien dit noodzakelijk is. Een afwijking 
moet in de memorie van toelichting bij de bijzondere wet worden gemotiveerd. In 
dit verband zou een motivering over het te verwachten resultaat van de reactieve 
aanwijzing ten opzichte van het besluit omtrent goedkeuring op zijn plaats zijn 
geweest. Daarbij had moeten worden gemotiveerd waarom is gekozen voor het 
beperkte motief van het voorkomen van strijd met hogere belangen. 

Nu in beroep alleen door belanghebbenden kan worden opgekomen tegen de plan-
onderdelen waarbij zij belang hebben, vindt in die fase alleen juridische kwali-
teitsbewaking plaats aan de hand van de aangevoerde beroepsgronden tegen de 
bestreden planonderdelen. Daarbij komt dat het relativiteitsvereiste als bedoeld in 
artikel 8:69a van de Awb een beperking met zich kan brengen welke rechtmatig-
heidsaspecten er in beroep nog aan de orde kunnen komen. 

Niet langer staat de objectieve rechtmatigheid van een ruimtelijk besluit centraal, 
maar is de vraag voor de provincie of het Rijk of hun eigen ruimtelijke belangen 
onevenredig worden geraakt door het besluit van het onder toezicht staande be-
stuursorgaan. Of een vastgesteld bestemmingsplan rechtmatig is en of de belan-
gen van andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld het waterschap, in acht zijn 
genomen, zijn geen kwesties meer waar de provincie of het Rijk worden geacht 
een toezichthoudende rol in te spelen. In dit verband is van belang te signaleren 
dat deze subjectivering zich niet heeft beperkt tot de rechtsbescherming bij de 

21 Zie in dit verband ook P.J.J. van Buuren, De coördinerende taak van provincies en 
de nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening, BR 2005/24.

22 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 29.
23 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 30.
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bestuursrechter24, maar ook in het interbestuurlijk toezicht een steeds grotere rol 
speelt.25 Zijlstra wijst er op dat deze ontwikkeling in de loop van de jaren ’70 van 
de vorige eeuw is ingezet en onder meer in de Gemeentewet en de Awb is terug 
te vinden. Onder het motto van terughoudendheid met interbestuurlijk toezicht is 
de objectieve rechtmatigheid van het handelen van het onder toezicht staande be-
stuursorgaan steeds meer uit beeld geraakt. Hier past de invoering van de reactieve 
aanwijzing met haar beperkte en gesubjectiveerde toetsingskader naadloos bij. 
Doordat de subjectieve belangenbehartiging en –bescherming in de beroepsfase 
een steeds grotere rol krijgt en het interbestuurlijk toezicht steeds minder ziet op 
de objectieve rechtmatigheid, wijst Zijlstra er terecht op dat hierdoor een vacuüm 
kan ontstaan in de controle op overheidshandelen.26 

5.3.4 Geen verplichting tot vaststelling van een nieuw plan

Een verschil in rechtsgevolg met een onthouding van goedkeuring onder de WRO 
is dat een reactieve aanwijzing niet verplicht tot de vaststelling van een nieuw 
plan(deel). Na een onthouding van goedkeuring aan een plan(deel) ontstond inge-
volge artikel 30 van de WRO voor de raad de verplichting om in zoverre binnen 
een jaar een nieuw plan vast te stellen met inachtneming van het besluit omtrent 
goedkeuring. Het college moest niet alleen motiveren waarom aan het plan(deel) 
goedkeuring werd onthouden, maar moest tevens aangeven hoe dit plan(deel) ver-
volgens kon worden hersteld. Bij de reactieve aanwijzing wordt volstaan met een 
motivering waarom het noodzakelijk is om in het kader van een provinciaal of 
nationaal ruimtelijk belang een aanwijzing te geven en waarom dit belang niet met 
de inzet van andere bevoegdheden kan worden beschermd. 

De zogenoemde artikel 30-plicht had niet alleen gevolgen voor de motivering 
van het besluit omtrent goedkeuring als zodanig, maar beïnvloedde ook de ver-
dere procedure. Zo volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 23 november 2005 
(Zelhem) dat als een plan was opgesteld ter voldoening aan de verplichting op 
grond van artikel 30 van de WRO voor het college geen grond meer bestond voor 
het onthouden van goedkeuring indien en voor zover de raad het eerdere besluit 

24 J. de Poorter, G.T.J.M. Jurgens en H.J.M. Besselink, De toegang tot de rechter be-
perkt, VAR-reeks 144, 2010, Boom juridische uitgevers, Den Haag, p. 54-58. Zie 
ook J.E.M. Polak en Y.E. Schuurmans, Kroniek van het algemeen bestuursrecht, 
derde evaluatie Awb, Naar een actievere bestuursrechter?, NJB 2007, 683. In het 
kader van de subjectivering van het bestuursprocesrecht wordt onder meer gewezen 
op de invoering van het relativiteitsvereiste. 

25 Zie ook S.E. Zijlstra, Rechtsbescherming en de kwaliteit van het overheidsbestuur, 
in: F.J. van Ommeren en S.E. Zijlstra (red.), De rechtsstaat als toetsingskader, 2003, 
Boom juridische uitgevers, Den Haag. 

26 Zie in dit verband ook J.C.A. de Poorter, G.T.J.M. Jurgens en H.J.M. Besselink, De 
toegang tot de rechter beperkt, 2010, Boom juridische uitgevers, Den Haag, p. 54-
58. 
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omtrent goedkeuring in acht had genomen.27 In de procedure tegen een besluit 
omtrent goedkeuring van een zogenoemd artikel 30-plan kon dus alleen de vraag 
aan de orde komen of aan het eerdere besluit omtrent goedkeuring was voldaan, 
behoudens zodanige nieuwe feiten en omstandigheden dat aan het eerdere besluit 
omtrent goedkeuring geen betekenis meer kon worden toegekend.28 Verder mocht 
een onthouding van goedkeuring niet gepaard gaan met aanwijzingen over de door 
de provincie gewenste inhoud van een plan(deel) dat zich buiten het plan bevond 
dat ter goedkeuring voorlag of waaraan goedkeuring was verleend.29

Bij een reactieve aanwijzing ontstaat geen verplichting om met in achtneming van 
deze aanwijzing een nieuw plan vast te stellen. In dit verband oordeelde de Afde-
ling dan ook in de eerdergenoemde uitspraak van 23 maart 2011 (Houten) dat de 
reactieve aanwijzing niet is gericht op de vaststelling van een nieuw plan en dat 
er geen termijn en voorschriften kunnen worden gesteld als bedoeld in artikel 4.2, 
eerste lid, van de Wro.30 In zoverre heeft de reactieve aanwijzing een beperkter ka-
rakter en is de aanwijzing naar zijn aard minder oplossingsgericht dan het besluit 
omtrent goedkeuring. Dat kan een nadeel zijn, nu het college zich bij een reactieve 
aanwijzing kan beperken tot een motivering waarom het plan(deel) in strijd is met 
het provinciale ruimtelijke belang en niet hoeft aan te geven op welke wijze wel 
aan dat belang kan worden voldaan. Vaak zal bij de raad juist aan een dergelijke 
motivering behoefte bestaan. In het merendeel van de gevallen zal de raad name-
lijk hebben gedacht dat het vastgestelde plan(deel) in overeenstemming was met 
provinciale algemene regels of ander provinciaal beleid. Het komt namelijk niet 
veel voor dat een raad willens en wetens een plan(deel) vaststelt in strijd met een 
provinciaal belang, al dan niet neergelegd in een algemene regel. Meestal zal het 
probleem juist voortvloeien uit interpretatieverschillen van met name algemene 
regels met open normen. Dergelijke regels geven zowel de raad als het college van 
gedeputeerde staten beoordelingsvrijheid. Als algemene regels niet voldoen aan 
de in de memorie van toelichting beschreven vereiste duidelijkheid en ondubbel-
zinnigheid kan discussie ontstaan over de vragen wanneer de beoordelingsvrijheid 
van de raad is overschreden en of er grond is voor een reactieve aanwijzing.31 De 
reactieve aanwijzing heeft door het ontbreken van de verplichting om een nieuw 
plan(deel) vast te stellen met inachtneming van de aanwijzing minder sturend ver-
mogen dan de goedkeuring, terwijl daar juist meer behoefte aan lijkt te bestaan als 
gevolg van de algemene regels. 

Dat bij de reactieve aanwijzing niet is voorzien in een met artikel 30 van de WRO 
vergelijkbare verplichting tot de vaststelling van een nieuw plan kan deels wor-
den verklaard vanuit de in artikel 4.1, tweede lid, en artikel 4.3, tweede lid, van 

27 ABRS 23 november 2005, 200503947/1, ECLI:NL:RVS:2005:AU6696.
28 Zie ABRS 23 april 2003, 200203154/1, ECLI:NL:RVS:2003:AF7647 .
29 Zie in dit verband ABRS 2 april 1998, E01950289, ECLI:NL:RVS:1998:AP6650 

en ABRS 25 februari 1999, E01950156, ECLI:NL:RVS:1999:AP6126. 
30 ABRS 23 maart 2011, 201001881/1/R2, LJN: BP8767.
31 Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 42.
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de Wro vervatte verplichting voor de raad om in beginsel binnen een jaar zijn 
bestemmingsplannen aan te passen aan de algemene regels. Daarbij kan echter de 
kanttekening worden geplaatst dat de meeste algemene regels zo zijn geredigeerd 
dat deze een preventieve werking hebben en niet zijn gericht op het wijzigen van 
bestaande bestemmingsplannen32. Dit brengt met zich dat na een reactieve aanwij-
zing veelal wordt teruggevallen op het voorheen geldende plan en de algemene 
regels niet dwingen tot de vaststelling van een nieuw plan(deel). 

5.3.5 Gedeeltelijke goedkeuring en reactieve aanwijzing

Uit artikel 10:29 van de Awb volgt een aantal belangrijke beperkingen bij het in-
strument van de goedkeuring. 

In het eerste lid van dit artikel is bepaald dat een besluit alleen dan gedeeltelijk kan 
worden goedgekeurd, indien een gedeeltelijke inwerkingtreding strookt met de 
aard en de inhoud van het besluit. In de memorie van toelichting bij de derde tran-
che van de Awb wordt hierover opgemerkt dat bij gedeeltelijke goedkeuring het 
risico bestaat dat een besluit resteert dat niet overeenstemt met de bedoelingen van 
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en dat terughoudendheid bij het 
uitoefenen van toezicht daarom ook mee brengt dat in principe steeds een oordeel 
wordt uitgesproken over het aan goedkeuring onderworpen besluit in zijn geheel.33 

Het kwam met enige regelmaat voor dat het college van gedeputeerde staten bij 
een gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan een plan de onlosmakelijke sa-
menhang tussen verschillende planonderdelen miskende en zodoende, al dan niet 
bedoeld, in strijd met artikel 10:29, eerste lid, van de Awb gemankeerde plannen 
goedkeurde en in werking liet treden. Zo oordeelde de Afdeling in een uitspraak 
van 9 juni 2004 (Veldhoven) over de gedeeltelijke goedkeuring van een plan dat 
die zich niet verdroeg met de aard en opzet van het plan.34 In dat geval was van 
belang dat de raad had gekozen voor een globale planopzet waarbij de ligging van 
bepaalde wegen nog niet exact vastlag en door de gedeeltelijke onthouding van 
goedkeuring alsnog werd bewerkstelligd dat een exact tracé werd vastgelegd. Nu 
dat juist niet de bedoeling was van de raad en deze bij de vaststelling het verplichte 
plan ingevolge artikel 30 van de WRO door de wijze van onthouden van goed-
keuring geen ruimte meer zou hebben voor het afwegen van de betrokken belan-
gen, trok de Afdeling een streep door dit besluit omtrent goedkeuring. Zij onthield 
alsnog goedkeuring aan het gehele plan. In de uitspraken van de Afdeling van  
31 december 2008 (Reusel-de Mierden) en van 3 november 2010 (Nuenen) waren 
onthoudingen van goedkeuring aan de orde waarbij aan de voorschriften van een 
bestemming goedkeuring was onthouden, maar niet aan de bijbehorende plande-

32 Zie de annotatie van D. Korsse bij ABRS 9 mei 2012, 201010001/1/R2, 
ECLI:NL:RVS:2012:BW5271, AB 2012/176. 

33 Kamerstukken II 1993-1994, 23700, nr. 3. 
34 ABRS 9 juni 2004, 200305893/1, ECLI:NL:RVS:2004:AP1093.
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len, waardoor plandelen zonder gebruiks- en bouwvoorschriften in werking waren 
getreden.35 De Afdeling oordeelde dat in strijd met artikel 10:29, eerste lid, van de 
Awb was gehandeld. Een variant op deze situatie is te vinden in de uitspraak van 
de Afdeling van 6 februari 2008 (Breda), waarbij aan een deel van een voorschrift 
goedkeuring was onthouden met als gevolg dat ter plaatse ongelimiteerd horeca-
voorzieningen waren toegestaan.36 Dit had het college niet beoogd. De Afdeling 
oordeelde dat de gedeeltelijke inwerkingtreding van het plan als gevolg van de 
onthouding van goedkeuring niet strookte met de aard en inhoud van het besluit. 

Bij de reactieve aanwijzing geldt de beperking van artikel 10:29, eerste lid, van de 
Awb niet. De reactieve aanwijzing is geen voor de inwerkingtreding van een be-
sluit van een bestuursorgaan vereiste toestemming van een ander bestuursorgaan. 
Afdeling 10.2.1 van de Awb is niet van toepassing. Dit betekent echter niet dat de 
problematiek die met artikel 10:29, eerste lid, van de Awb samenhangt zich bij de 
reactieve aanwijzing niet voordoet, nu ook hierbij de onlosmakelijke samenhang 
tussen de diverse planonderdelen een rol speelt. Ook bij een reactieve aanwijzing 
bestaat het risico dat een plan(deel) resteert en in werking treedt dat niet overeen-
stemt met de bedoelingen van de raad. 

Zo kan de onlosmakelijke samenhang tussen planonderdelen over het hoofd wor-
den gezien en door een reactieve aanwijzing een plan(deel) in werking treden dat 
onbedoelde ruimtelijke gevolgen heeft. Dit deed zich voor in de uitspraken van 
de Afdeling van 19 oktober 2011 (Marum) en 14 maart 2012 (Alphen-Chaam), 
waarbij reactieve aanwijzingen waren gegeven met betrekking tot een percentage 
van bebouwd bedrijfsoppervlak, respectievelijk de inhoudsmaat van woningen.37 
Hierdoor was in de uitspraak van 19 oktober 2011 een situatie ontstaan, waarbij 
het plan voorzag in een ontheffingsbevoegdheid zonder enige beperking aan het 
toegestane bedrijfsvloeroppervlak. De Afdeling oordeelde dat, nu dit niet overeen-
kwam met hetgeen was beoogd, het college zich niet in redelijkheid op het stand-
punt had kunnen stellen dat provinciale belangen het geven van de aanwijzing met 
het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maakten. Er werd strijd 
met artikel 3.8, zesde lid, van de Wro aangenomen. In de uitspraak van 14 maart 
2012 (Alphen-Chaam) leidde de gebrekkige reactieve aanwijzing tot de moge-
lijkheid van burgerwoningen in het buitengebied zonder maximale inhoudsmaat. 
Omdat inmiddels vergunningen waren verleend voor de woningen van appellan-
ten en de raad een voorbereidingsbesluit had genomen om te voorkomen dat er 
meer omgevingsvergunningen zouden moeten worden verleend op grond van het 
gemankeerde plan, werd in dat geval geoordeeld dat er geen procesbelang meer 
was. Deze zaak toont aan dat een gebrekkige reactieve aanwijzing ongewenste 

35 ABRS 31 december 2008, 200706492/1, ECLI:NL:RVS:2008:BG8648 en ABRS 3 
november 2010, 200904786/1/R3, ECLI:NL:RVS:2010:BO2739.

36 ABRS 6 februari 2008, 200606492/1, ECLI:NL:RVS:2008:BC3641.
37 ABRS 19 oktober 2011, 201004535/1/R1, ECLI:NL:RVS:2011:BT8626, en ABRS 

14 maart 2012, 201004181/1/R3, ECLI:NL:RVS:2012:BV8814, AB 2012/212, m. 
nt. A.A.J. de Gier. 
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gevolgen kan hebben voor de raad, die daardoor kan worden geconfronteerd met 
onbedoelde en onwenselijke ruimtelijke ontwikkelingen.

In een uitspraak van de Afdeling van 27 juni 2012 (Rhoon) was juist geen sprake 
van een onbedoeld gebrekkige reactieve aanwijzing, maar van een bewuste keuze 
van het college om een zodanige aanwijzing te geven dat het door het door de 
provincie gewenste ruimtelijke resultaat kon ontstaan.38 In dat geval werd door 
de aanwijzing een wijziging in het plan aangebracht en meer mogelijk gemaakt 
dan de raad met het plan had beoogd. De raad had voorzien in een natuurbestem-
ming die alleen zogenoemde natuurakkers mogelijk maakte. Het college wilde 
dat er ook andere natuurtypen mogelijk zouden zijn en had de aanwijzing over 
de natuurbestemming zo geredigeerd dat dit doel werd bereikt. De beperkende 
voorwaarde in de doeleindenomschrijving van de bestemming “Natuur 2” werd 
getroffen met een aanwijzing, zodat op de gronden met deze bestemming verschil-
lende soorten natuur mogelijk werden. Naar aanleiding van de beroepsgrond dat 
het college hierdoor trad in een keuze die is voorbehouden aan de raad, oordeelde 
de Afdeling dat het systeem van de Wro zich er niet tegen verzet dat door een re-
actieve aanwijzing meer wordt mogelijk gemaakt dan op grond van het plan, zoals 
dat door de raad was vastgesteld. Hierbij kunnen kritische kanttekeningen worden 
geplaatst. Zo volgt uit de wetsgeschiedenis bij de reactieve aanwijzing dat dit in-
strument niet was bedoeld voor deze situatie. Een reden voor de invoering van het 
instrument was juist dat moest worden voorkomen dat de provincie zich op het ter-
rein van de lokale ruimtelijke ordening en de gemeentelijke belangenafweging zou 
moeten gaan begeven.39 In haar annotatie wijst De Wit in dit verband terecht op de 
uitspraak van 23 maart 2011 (Houten), waarin de Afdeling oordeelde dat een re-
actieve aanwijzing slechts tot doel heeft dat een onderdeel van een bestemmings-
plan geen deel blijft uitmaken van het vastgestelde bestemmingsplan en dat, gelet 
hierop, geen termijn kan worden gesteld en geen voorschriften kunnen worden ge-
geven als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wro.40 Met andere woorden, de 
reactieve aanwijzing is bedoeld als een zuiver werend toezichtinstrument en niet 
als een sturend instrument waarmee ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt 
kunnen worden. Als het provinciebestuur dat wil kunnen de proactieve aanwijzing 
of het provinciale inpassingsplan worden ingezet. Dat in dit geval een reactieve 
aanwijzing eenvoudiger en sneller was, zoals het college had aangevoerd, is juist, 
maar rechtvaardigt niet de keuze voor een dergelijke aanwijzing.

Uit het voorgaande volgt dat artikel 3.8, zesde lid, van de Wro gedeeltelijk de-
zelfde beperking met zich brengt als artikel 10:29, eerste lid, van de Awb bij het 
besluit omtrent goedkeuring. Indien door een gebrekkige reactieve aanwijzing een 
plan(deel) in werking treedt dat onbedoeld andere ruimtelijke effecten heeft dan is 

38 ABRS 27 juni 2012, 201006529/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BW9565, BR 2012/131,  
m. nt. M.Y.C.L. de Wit.

39 Kamerstukken II 2004-2005, 28916, nr. 14, p. 22-23.
40 ABRS 23 maart 2011, 201001881/1/R2, ECLI:NL:RVS:2011:BP8767.
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beoogd door het college, zoals bijvoorbeeld onbeperkte bouwmogelijkheden, zal 
de Afdeling immers oordelen dat het college zich niet op het standpunt kon stellen 
dat provinciale belangen het uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijk maken om een aanwijzing te geven. Als echter door het college be-
wust een reactieve aanwijzing wordt gegeven die het plan(deel) gedeeltelijk treft 
en daardoor een materiële wijziging in het vastgestelde plan wordt aangebracht, 
is de Afdeling van oordeel dat het systeem van de Wro zich hier niet tegen verzet. 
Onder de WRO zou een onthouding van goedkeuring met een vergelijkbare strek-
king, gelet op artikel 10:29, eerste lid, van de Awb en genoemde jurisprudentie, 
uitsluitend mogelijk zijn geweest als de aard en de inhoud van het plan zich niet 
verzet tegen een gedeeltelijke inwerkingtreding van het planonderdeel. 

5.3.6 Verschillende termijnen en toetsingsmomenten

Bij zowel het besluit omtrent goedkeuring als de reactieve aanwijzing vindt een 
toetsing ex nunc plaats. Het college moet toetsen aan het recht en de feiten en om-
standigheden op het moment van de (onthouding van) goedkeuring of de reactieve 
aanwijzing en niet aan de feiten en omstandigheden zoals deze zich voordeden ten 
tijde van de vaststelling van het plan. Toch doet zich tussen beide instrumenten als 
gevolg van andere termijnen een verschil voor.

Ingevolge artikel 28, tweede lid, van de WRO bestond er een periode van maxi-
maal zes maanden tussen het vaststellingsbesluit en het besluit omtrent goedkeu-
ring als tegen het vastgestelde plan bij het college bedenkingen waren ingebracht. 
Als dit niet geval was, volgde uit artikel 10:31, eerste lid, van de Awb dat het 
besluit omtrent goedkeuring binnen dertien weken na verzending bekend moest 
worden gemaakt. Het voorgaande kon tot gevolg hebben dat het college, met name 
in het geval van bedenkingen, bij zijn toetsing te maken had met gewijzigde om-
standigheden, zoals bijvoorbeeld gewijzigd beleid, waar bij de vaststelling van het 
plan geen rekening mee was gehouden. Uit de uitspraak van 16 maart 1998 (Nie-
dorp) volgt dat het college moet toetsen aan het op dat moment geldende beleid en 
dit ook inhield dat moest worden getoetst aan een streekplan dat ten tijde van de 
vaststelling van het plan nog niet in werking was. Dit kon tot gevolg hebben dat 
aan het plan goedkeuring moest worden onthouden vanwege provinciaal beleid 
waar de raad bij de vaststelling van het plan nog geen rekening mee kon houden.

Nu het vaststellingsbesluit en een mogelijke reactieve aanwijzing ingevolge arti-
kel 3.8, vierde en zesde lid, van de Wro in tijd aanzienlijk minder ver uit elkaar 
liggen is het risico op gewijzigd beleid of gewijzigde algemene regels tussen het 
moment van vaststelling en de reactieve aanwijzing kleiner. Bij de vaststelling van 
het plan en een mogelijke reactieve aanwijzing zullen doorgaans dezelfde alge-
mene regels en hetzelfde beleid gelden. De situatie dat ten tijde van de vaststelling 
van het plan geen algemene regels in voorbereiding of vastgesteld waren en dit 
ten tijde van de reactieve aanwijzing wel het geval was heeft zich bij mijn weten 
nog niet voorgedaan. Deze situatie moet overigens worden onderscheiden van de 
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situatie die zich in de uitspraak van de Afdeling van 13 juli 2011 (Boxmeer) voor-
deed.41 In dat geval was de reactieve aanwijzing gebaseerd op in voorbereiding 
zijnde algemene regels. Na de reactieve aanwijzing waren de algemene regels 
echter zodanig gewijzigd vastgesteld dat juist de specifieke algemene regel over 
het onderwerp waar de reactieve aanwijzing betrekking op had uiteindelijk niet 
was vastgesteld, maar was voorzien in een algemene regel die raad meer beoor-
delingsvrijheid bood. Onder deze omstandigheden oordeelde de Afdeling dat het 
college zich ten tijde van de reactieve aanwijzing niet op het standpunt had mogen 
stellen dat door de vaststelling van het planonderdeel de provinciale belangen (die 
een vertaling zouden krijgen in de algemene regels) zodanig werden geschonden 
dat een reactieve aanwijzing noodzakelijk was.

5.3.7 Overige procedurele verschillen

De overige procedurele verschillen tussen beide instrumenten zijn ook aanzienlijk, 
zoals blijkt uit een vergelijking tussen de bestemmingsplanprocedures uit artikel 
28 van de WRO en artikel 3.8 van de Wro. Dat deze verschillen zo groot zijn is 
mede een gevolg van de wens van de wetgever om de bestemmingsplanprocedure 
in de Wro ten opzichte van de WRO te versimpelen en te bekorten.42 De invoering 
van de reactieve aanwijzing in de Wro mocht niet alsnog tot gevolg hebben dat de 
verkorte bestemmingsplanprocedure weer aanzienlijk langer zou worden. 

Voorprocedure 

Een belangrijk procedureel verschil tussen de bestemmingsplanprocedure uit de 
WRO en de Wro betreft de voorprocedure. Door het afschaffen van de verplichte 
goedkeuringsfase met de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen is de be-
stemmingsplanprocedure in de Wro in zoverre verkort en voor belanghebbenden, 
niet zijnde het college van gedeputeerde staten, versimpeld. Zij worden immers 
niet meer geconfronteerd met het dubbel getrapte stelsel uit de WRO, waarbij zij 
eerst bij de raad een zienswijze tegen het ontwerpplan moesten indienen en ver-
volgens bedenkingen tegen het vastgestelde plan bij het college van gedeputeerde 
staten. Van dit getrapte stelsel is ingevolge artikel 3.8, eerste lid, onder d, van de 
Wro en artikel 6:13 van de Awb alleen de verplichting tot het indienen van een 
zienswijze tegen het ontwerpplan gehandhaafd als voorwaarde voor ontvankelijk-
heid in beroep, tenzij sprake is van een gewijzigd vastgesteld plan. Voor belang-
hebbenden is in zoverre voorzien in een simpelere bestemmingsplanprocedure. 

In het kader van interbestuurlijk toezicht is echter sprake van een tegenovergestel-
de beweging. Er bestond voor het college geen verplichting om voorafgaand aan 
het besluit omtrent goedkeuring tegen het ontwerpplan zienswijzen in te dienen 
om aan te geven welke planonderdelen in strijd met het recht of een goede ruim-

41 ABRS 13 juli 2011, 200907775/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BR1410.
42 Zie in dit verband Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 30. 
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telijke ordening werden geacht. Hierin verschilt de reactieve aanwijzing van het 
besluit omtrent goedkeuring, nu bij een reactieve aanwijzing een zienswijze in be-
ginsel wel is verplicht. Een reactieve aanwijzing is immers ingevolge artikel 3.8, 
vierde en zesde lid, van de Wro niet toegestaan met betrekking tot planonderdelen 
die niet eerst in een zienswijze zijn bestreden, tenzij sprake is van een gewijzigde 
vaststelling. Door het invoeren van het vereiste van een voorafgaande zienswijze 
is er in het kader van het interbestuurlijk toezicht een verplichte voorprocedure 
en een onderdelentrechter ontstaan, die bij het besluit omtrent goedkeuring niet 
bestond. Een gevolg van deze voorprocedure is dat in een zienswijze duidelijk 
aangegeven moet worden tegen welke planonderdelen het college zich richt.43 Bij 
het besluit omtrent goedkeuring kon het college aan elk planonderdeel dat in strijd 
was met recht of een goede ruimtelijke ordening goedkeuring onthouden, zonder 
dat dit voorafgaand aan de raad was kenbaar gemaakt. Dat bij de reactieve aan-
wijzing het vereiste van een voorafgaande zienswijze is ingevoerd bevordert een 
efficiënte interbestuurlijke geschilbeslechting en voorkomt dat hogere bestuursor-
ganen betrekkelijk laat in de planprocedure met hun bezwaren komen.44 

Nu was het bij een onthouding van goedkeuring onder de WRO overigens niet 
zo dat deze voor de raad als een donderslag bij heldere hemel kwam. Net als in 
de huidige Wro was in de WRO bij de voorbereiding van een bestemmingsplan 
voorzien in interbestuurlijk vooroverleg. In artikel 10 van het Bro 1985 was gere-
geld dat, waar nodig, door burgemeester en wethouders vooroverleg kon worden 
gepleegd met betrokken gemeenten en diensten van Rijk en provincie.45 Bij dat in-
terbestuurlijke vooroverleg werd het standpunt van het college van gedeputeerde 
staten over het voorgenomen plan meestal duidelijk en wist de raad al in hoeverre 
het plan moest worden gewijzigd om een onthouding van goedkeuring te voorko-
men. Verder volgt uit artikel 10:30 van de Awb dat een onthouding van goedkeu-
ring niet mag plaatsvinden zonder dat eerst gelegenheid tot overleg is geboden. 

Door de verplichte voorafgaande zienswijze kan een aanwijzing in veel gevallen 
worden voorkomen door een gewijzigde vaststelling van het plan, waarbij aan 
de zienswijze van het college wordt tegemoetgekomen. Vandaar dat de Afdeling 
dan ook een groot belang hecht aan een duidelijke zienswijze waaruit de raad kan 
afleiden op welke wijze een reactieve aanwijzing kan worden voorkomen. 

Tot slot is in dit verband de uitspraak van 11 juli 2012 (Haaren) van belang, waarin 
de Afdeling oordeelde dat als het college eerst in zijn zienswijze een planonder-

43 ABRS 19 oktober 2011, 200907617/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BU9472.
44 Opvallend is dat dezelfde voordelen bij de invoering van artikel 6:13 van de Awb 

werden genoemd voor andere belanghebbenden, zie Kamerstukken II 1994-1995, 
23780, nr. 3. 

45 Waar artikel 10 van het Bro 1985 een keuze liet voor het voeren van vooroverleg, 
is in artikel 3.1.1 van het Bro thans een verplichting neergelegd. Zie in dit verband 
P.J.J. van Buuren, A.A.J. de Gier, A.G.A. Nijmeijer, J. Robbe, Hoofdlijnen ruimte-
lijk bestuursrecht, negende druk, 2014, Kluwer, Deventer. p. 87-89.
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deel aan de orde stelt, terwijl het college desgevraagd geen reactie heeft gegeven 
tijdens de fase van het bestuurlijk vooroverleg dit het college niet kan worden 
tegengeworpen bij het geven van een reactieve aanwijzing.46 De raad mocht uit 
het feit dat het college in verband met het vooroverleg geen schriftelijke reactie 
heeft gegeven niet afleiden dat het college geen zienswijze zou indienen tegen het 
ontwerpplan en geen reactieve aanwijzing zou geven, aldus de Afdeling. 

Twee afzonderlijke voor beroep vatbare besluiten

Een ander belangrijk verschil met de bestemmingsplanprocedure uit de WRO is 
dat met betrekking tot één en hetzelfde bestemmingsplan onder de Wro twee af-
zonderlijke voor beroep vatbare besluiten en beroepsprocedures kunnen ontstaan 
als een vastgesteld plan gedeeltelijk wordt getroffen door een reactieve aanwijzing. 
Zowel het besluit tot vaststelling van het plan, voor zover niet door de reactieve 
aanwijzing getroffen, als het aanwijzingsbesluit zijn immers ingevolge artikel 8:6 
van de Awb, gelezen in samenhang met artikel 2 van de Bevoegdheidsregeling 
bestuursrechtspraak, afzonderlijk voor beroep vatbaar. 

Ingevolge artikel 54, tweede lid, aanhef en onder d, van de WRO was uitsluitend 
het besluit omtrent goedkeuring en niet het vaststellingsbesluit afzonderlijk voor 
beroep vatbaar. Er was één beroepsprocedure, waarin zowel de rechtsbescher-
ming van belanghebbenden als het interbestuurlijk toezicht waren vervat. Deze 
constructie waarbij het vaststellingsbesluit voor beroep als het ware oplost in het 
goedkeuringsbesluit en niet afzonderlijk voor beroep vatbaar was, werd in de lite-
ratuur ook wel aangeduid als de oplostheorie.47 De achtergrond hiervan was dat het 
vastgestelde plan zonder de vereiste goedkeuring geen rechtsgevolg kon hebben 
en pas na goedkeuring in werking kon treden. In zoverre konden de vaststelling 
en de goedkeuring van het plan worden beschouwd als een samengestelde rechts-
handeling. In de parlementaire geschiedenis van de Awb wordt op deze theorie een 
belangrijke nuancering aangebracht door te overwegen dat er wel sprake is van 
twee afzonderlijke besluiten, maar dat het onderliggende besluit niet afzonderlijk 
voor beroep vatbaar is. Het onderliggende besluit lost niet op in het goedkeu-
ringsbesluit, maar tegen beide besluiten was tegelijkertijd beroep mogelijk aan de 
hand van het goedkeuringsbesluit.48 Ook de Afdeling heeft in haar jurisprudentie 
consequent aangegeven dat er twee afzonderlijke besluiten waren, maar dat het 
vastgestelde plan in beroep alleen aan de orde kon komen via de band van het be-
sluit omtrent goedkeuring. In lijn hiermee werd bij bestemmingsplanzaken onder 
de WRO ook alleen het college als verweerder aangemerkt en werd de raad niet 
aangemerkt als verweerder, maar als partij. 

46 ABRS 11 juli 2012, 201109614/1/R3, ECLI:NL:RVS:2012:BX1048.
47 Zie H.Ph.J.A.M. Hennekens, Beroep op de administratieve rechter in relatie tot 

bestuurlijk toezicht, Gst. 1994-6991, 1. 
48 Zie Kamerstukken II 1994-1995, 23700, nr. 5. 
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Het systeem dat tegen het vaststellingsbesluit geen beroep mogelijk was moest 
bij de Wro door de afschaffing van de goedkeuring worden verlaten. Het vaststel-
lingsbesluit heeft een zelfstandig rechtsgevolg gekregen, nu het vastgestelde plan 
zonder voorafgaande toestemming in werking kan treden. Dat de inwerkingtre-
ding kan worden voorkomen door een reactieve aanwijzing maakt dat niet anders, 
nu de aanwijzing geen noodzakelijke voorafgaande toestemming is zoals de goed-
keuring. In het geval van een reactieve aanwijzing met betrekking tot een deel van 
het plan, zijn er twee afzonderlijke voor beroep vatbare besluiten, waarbij bij het 
vaststellingsbesluit de raad verweerder is en bij de reactieve aanwijzing het col-
lege van gedeputeerde staten. 

Dat er een onlosmakelijke samenhang bestaat tussen de vaststelling van het plan 
en een mogelijke reactieve aanwijzing is bij de totstandkoming van de Wro uiter-
aard wel onderkend. In de Wro is voorzien in regels die zorgen voor afstemming 
tussen de twee besluiten. Zo dient, zoals eerder vermeld, het college in beginsel 
een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpplan voordat mag worden overge-
gaan tot het geven van een reactieve aanwijzing met betrekking tot een vastgesteld 
plan(deel). Daarnaast moet ingevolge artikel 3.8, zesde lid, van de Wro het vast-
gestelde plan, behoudens de door de reactieve aanwijzing getroffen delen, en het 
aanwijzingsbesluit gelijktijdig worden bekendgemaakt. De beroepstermijn voor 
beide besluiten is gelijk en de Afdeling behandelt de beroepen tegen het vastge-
stelde plan en het aanwijzingsbesluit doorgaans ook gelijktijdig.49 Dat is aangewe-
zen als er samenhang bestaat tussen de beroepen tegen het vastgestelde plan en de 
beroepen tegen de reactieve aanwijzing. Zo kan er bijvoorbeeld onduidelijkheid 
bestaan over de vraag of een plandeel nu wel of niet is getroffen door een reactieve 
aanwijzing en dus wel of niet onderdeel uitmaakt van het bekendgemaakte plan. 
In dit verband is onder meer de eerdergenoemde uitspraak van de Afdeling van 19 
oktober 2011 (Baarle-Nassau) illustratief. In dat geval deed zich de situatie voor 
dat appellanten opkwamen tegen een reactieve aanwijzing in de veronderstelling 
dat een plandeel hierdoor was getroffen, maar dit stond niet in het doorslagge-
vende dictum van het aanwijzingsbesluit.50 Het bedoelde plandeel was dus niet 
getroffen en maakte onderdeel uit van het vastgestelde en bekendgemaakte plan. 
De beroepen tegen de vermeende reactieve aanwijzing werden niet-ontvankelijk 
verklaard. Vervolgens wees de Afdeling er op dat niet was uitgesloten dat belang-
hebbenden, die in de veronderstelling waren dat er een reactieve aanwijzing was 
gegeven, hadden afgezien van het instellen van beroep (tegen het vastgestelde be-
stemmingsplan) en dat nogmaals mededeling moest worden gedaan van het reeds 
bekendgemaakte plandeel en dat nogmaals beroep moest worden opengesteld. Een 
mooi voorbeeld dat aantoont hoe ingewikkeld het in de Wro gekozen systeem 

49 Als er geen samenhang is tussen de bestreden plandelen van het vastgestelde en 
bekendgemaakte plan en de in beroep bestreden onderdelen van het aanwijzingsbe-
sluit is er geen beletsel om deze beroepen afzonderlijk te behandelen.

50 ABRS 19 oktober 2011, 200907617/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BU9472.
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met de reactieve aanwijzing kan zijn en hoe dit kan leiden tot onoverzichtelijke 
situaties. 

Dat door de reactieve aanwijzing twee afzonderlijke voor beroep vatbare besluiten 
met betrekking tot hetzelfde plan kunnen ontstaan, heeft voor de rechtsbescher-
ming van belanghebbenden door voormelde afstemmingsregels in beginsel echter 
geen grote gevolgen gehad in vergelijking met het besluit omtrent goedkeuring. 
Uit de bekendmaking van het vastgestelde plan en de aanwijzing kan immers in 
beginsel afgeleid worden welke planonderdelen in werking zullen treden en welke 
niet en op welke wijze tegen de afzonderlijke besluiten kan worden opgekomen.

Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening met betrekking tot een reac-
tieve aanwijzing is de situatie ten opzichte van de WRO wel wat minder eenduidig 
geworden. Een verzoek om voorlopige voorziening met betrekking tot een reac-
tieve aanwijzing is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verzoek om voor-
lopige voorziening met betrekking tot een onthouding van goedkeuring. Beide 
verzoeken hebben tot doel om een plandeel dat niet in werking is getreden alsnog 
in werking te laten treden, zodat op basis hiervan vergunningen kunnen worden 
verleend. Bij een onthouding van goedkeuring werd een dergelijk verzoek vrijwel 
altijd afgewezen omdat het schorsen van een onthouding van goedkeuring niet 
tot gevolg had dat alsnog goedkeuring was verleend en dat alleen mogelijk was 
als vervolgens zelf voorziend goedkeuring zou worden verleend. Dit werd door 
de voorzitter van de Afdeling, behoudens uitzonderlijke gevallen, te verstrekkend 
geacht.51 Bij een verzoek om voorlopige voorziening met betrekking tot een reac-
tieve aanwijzing is een verschil dat als de aanwijzing wordt geschorst het betref-
fende plandeel in beginsel wordt geacht deel uit te maken van het vastgestelde en 
bekendgemaakte plan en basis kan bieden voor de verlening van omgevingsver-
gunningen. In veel gevallen wordt een dergelijke voorziening bij een reactieve 
aanwijzing ook te verstrekkend geacht, omdat als gevolg hiervan onomkeerbare 
gevolgen kunnen ontstaan waardoor derden kunnen worden benadeeld. Maar het 
beletsel dat schorsing niet leidt tot inwerkingtreding van het plandeel doet zich bij 
schorsing van een reactieve aanwijzing niet voor als wordt bepaald dat een plan-
deel wordt geacht deel uit te maken van het vastgestelde en bekendgemaakte plan. 
Als aannemelijk is dat derden niet kunnen worden benadeeld door een dergelijke 
voorziening is er geen beletsel voor het schorsen van de reactieve aanwijzing. 
Voor het volledige overzicht van de jurisprudentie over voorlopige voorzieningen 
bij reactieve aanwijzingen wordt verwezen naar paragraaf 4.7.3.

Tot slot wordt er in dit verband op gewezen dat als tegen zowel het vaststellings-
besluit als het aanwijzingsbesluit beroep wordt ingesteld er tweemaal griffierecht 

51 Zie bijvoorbeeld Vz ABRS 19 mei 2009, 200900295/2/R1, ECLI:NL:RVS:2009: 
BI4937 en Vz ABRS 23 juli 2009, 200901924/2/R2, ECLI:NL:RVS:2009:BJ4060.
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moet worden betaald en steeds moet worden voldaan aan de eisen van de artikelen 
6:5 en 6:6 van de Awb.52

5.4 DE VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR OF GEEN 
BEDENKINGEN EN DE REACTIEVE AANWIJZING

Naast het besluit omtrent goedkeuring bij bestemmingsplannen is een ander be-
langrijk negatief preventief interbestuurlijk toezichtinstrument de verklaring van 
geen bezwaar of geen bedenkingen. Dit is de voorafgaande toestemming van een 
bestuursorgaan voor het nemen van een besluit door een ander bestuursorgaan. 
Ingevolge artikel 10:32, eerste lid, van de Awb is afdeling 10.2.1 van de Awb van 
overeenkomstige toepassing op dit toezichtinstrument. Daarbij is niet relevant hoe 
de toezichtvorm wordt genoemd in de betreffende wet, maar of aan de elementen 
van de begripsomschrijving wordt voldaan.53 Gelet hierop worden in deze para-
graaf de verklaring van geen bezwaar en de verklaring van geen bedenkingen ge-
zamenlijk behandeld. Deze toezichtinstrumenten zijn op veel punten vergelijkbaar 
met de goedkeuring.

Verklaring van geen bezwaar

In de WRO kwam interbestuurlijk toezicht door middel van de verklaring van geen 
bezwaar op een aantal plaatsen voor. In artikel 15, tweede lid, van de WRO stond 
dat bij het plan kon worden bepaald dat (binnenplanse) vrijstelling van bepaalde 
voorschriften slechts kon worden verleend indien vooraf een verklaring van geen 
bezwaar van het college van gedeputeerde staten was ontvangen. In artikel 16 
van de WRO was een vergelijkbare regeling opgenomen voor bepaalde bouw- en 
aanlegvergunningen die niet mochten worden verleend zonder een voorafgaande 
verklaring van geen bezwaar van het college. Bij het plan kon worden aangegeven 
voor welke werken en gebieden deze eis gold. Verder kwam de verklaring van 
geen bezwaar voor in artikel 46, zevende en tiende lid, van de WRO, waarin was 
geregeld dat doorbreking van voorbereidingsbescherming bij het verlenen van 
een aanlegvergunning alleen mogelijk was met een voorafgaande verklaring van 
geen bezwaar van het college. De belangrijkste en bekendste verklaring van geen 
bezwaar kwam echter voor in artikel 19, eerste en tweede lid, van de WRO ten 
aanzien van de vrijstelling van het bestemmingsplan. Zie hiervoor paragraaf 3.3. 

52 Als op een bestemmingsplan de Chw van toepassing is en ingevolge artikel 1.6, 
tweede lid, van de Chw artikel 6:6 van de Awb niet van toepassing is en het niet mo-
gelijk is om een proforma beroep in te dienen, is het de vraag of dit ook geldt voor 
het aanwijzingsbesluit. Uit artikel 1.1 van de Chw kan niet worden afgeleid dat de 
Chw ook van toepassing op een bij dat plan behorende reactieve aanwijzing. Dit 
kan met zich brengen dat in de bestemmingsplanprocedure geen proforma beroep 
mogelijk is en in de procedure over de reactieve aanwijzing wel.

53 Zie Kamerstukken II 1993-1994, 23700, nr. 3. 
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In het kader van deze vergelijking is van belang dat de vrijstelling ingevolge arti-
kel 19 van de WRO is vervangen door de omgevingsvergunning tot (buitenplanse) 
afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3, van de 
Wabo en dat ingevolge artikel 3.13 van de Wabo een reactieve aanwijzing moge-
lijk is bij deze omgevingsvergunning. In zoverre is de verklaring van geen bezwaar 
als interbestuurlijk toezichtinstrument opgevolgd door de reactieve aanwijzing. 

Verklaring van geen bedenkingen

Anders dan de verklaring van geen bezwaar uit de WRO die in de Wro en de Wabo 
niet meer is teruggekeerd is de verklaringen van geen bedenkingen, zoals die in 
bijvoorbeeld de Wet milieubeheer voorkwam, wel in de Wabo overgenomen. 

In artikel 2.27 van de Wabo, gelezen in samenhang met paragraaf 6.2 van het Bor, 
artikel 75d van de Ffw en artikel 47b van de Nbw 1998, is bij een aantal omge-
vingsvergunningen voorzien in een verplichte voorafgaande verklaring van geen 
bedenkingen van een ander bestuursorgaan. Deze verklaring is een zelfstandig 
besluit en is bindend voor het bestuursorgaan bij het al dan niet verlenen van de 
omgevingsvergunning.54

Verder zijn de artikelen 4.1a, tweede lid, en 4.3a, tweede lid, van de Wro hier van 
belang, nu daarin een ontheffing van algemene regels ten behoeve van een omge-
vingsvergunning tot afwijking van het bestemmingsplan of de beheersverordening 
is aangemerkt als een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, 
eerste lid, van de Wabo.

De verklaring van geen bedenkingen is ingevolge artikel 6.5, eerste lid, van het 
Bor voorgeschreven bij omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder c, van de Wabo waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan 
of de beheersverordening. Opvallend is dat in dat geval een verklaring van geen 
bedenkingen is vereist van de gemeenteraad en dus een vorm van interbestuurlijk 
toezicht binnen dezelfde bestuurslaag is ontstaan als het college van burgemeester 
en wethouders het bevoegd gezag is bij het verlenen van de omgevingsvergunning 
tot afwijking. Verder is opmerkelijk dat wanneer het college van gedeputeerde sta-
ten of de minister bevoegd gezag zijn bij de verlening van de omgevingsvergun-
ning zij ingevolge artikel 6.5, eerste lid, van het Bor ook moeten beschikken over 
een verklaring van geen bedenkingen van de raad.55 Uitzonderingen hierop zijn de 
omgevingsvergunningen tot afwijking voor een project van nationaal belang, als 
bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onder b, van de Wabo en als artikel 3.36 van de 
Wro van toepassing is. 

54 Kamerstukken II 2006-2007, 30844, nr. 3, p. 114. 
55 Zie de toelichting op het Bor, Stb 2010, 143, p. 101 en Kamerstukken II 2008-2009, 

31953, nr. 3, p. 11. 
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Ingevolge artikel 6.5, derde lid, van het Bor kan de raad categorieën van geval-
len aanwijzen waarin de verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.56 Een 
voorbeeld hiervan is te vinden in de uitspraak van de Afdeling van 3 oktober 2012 
(Rotterdam).57 In dat geval had de raad van Rotterdam voorzien in categorieën 
van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen was vereist en ver-
volgens een uitzondering geformuleerd dat als ten minste 1/5 van de raadsleden 
heeft aangegeven in dat geval toch een verklaring van geen bezwaar te wensen 
dat deze dan wel weer was vereist. De Afdeling accepteerde dit en overwoog dat 
artikel 6.5, derde lid, van het Bor geen vereisten kent voor de aanwijzing van de 
categorieën van gevallen en vond deze manier van reguleren evenmin in strijd met 
de rechtszekerheid. 

Als een verklaring van geen bedenkingen is vereist voor de verlening van een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.5, eerste lid, van het Bor mag deze 
op grond van het derde lid uitsluitend worden geweigerd wegens strijd met een 
goede ruimtelijke ordening.

Verder is de verklaring van geen bedenkingen ingevolge artikel 6.6 van het Bor 
vereist bij omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, 
van de Wabo, die in strijd zijn met algemene regels als bedoeld in artikel 4.1, derde 
lid, of artikel 4.3, derde lid, van de Wro. Dit zijn algemene regels die zich direct 
tot grondgebruikers richten. In die gevallen is een voorafgaande verklaring van 
geen bedenkingen vereist van het college ofwel de minister als bij omgevingsver-
gunning van deze algemene regels wordt afgeweken. De verklaring van geen be-
denkingen kan slechts worden verleend als de betrokken activiteiten niet in strijd 
komen met de regels over afwijking van de verordening of algemene maatregel 
van bestuur. 

In artikel 75d, eerste lid, van de Ffw is voorzien in het vereiste van een vooraf-
gaande verklaring van geen bedenkingen van de minister van Economische Zaken 
bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op handelingen waarvoor een 
of meer van de verboden van artikel 8 tot en met 13 van de Ffw gelden. Op deze 
verklaring van geen bedenkingen is het toetsingskader van artikel 75, vierde tot en 
met zesde lid, van de Ffw van toepassing. 

In artikel 47b van de Nbw 1998 is voorzien in het vereiste van een voorafgaande 
verklaring van geen bedenkingen bij omgevingsvergunningen voor handelingen 
waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, die tevens vallen onder het verbod 
van artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 en waarvoor nog geen vergunning als 
bedoeld in dat artikel is verleend of aangevraagd. In dat geval mag de omgevings-

56 Zie bijvoorbeeld ook Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem 27 juni 2011, 
ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ9883.

57 ABRS 3 oktober 2012, 201206364/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BX8983, AB 
2013/74.
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vergunning niet worden verleend voordat een verklaring van geen bedenkingen 
is verleend door ofwel het college van gedeputeerde staten of de minister van 
Economische Zaken.

Verder is een voorafgaande verklaring van geen bedenkingen van de minister van 
Economische Zaken in artikel 6.8 en 6.9 van het Bor voorgeschreven bij het on-
dergronds opslaan van afvalstoffen of gevaarlijke stoffen en mijnbouwactiviteiten 
bij een mijnbouwwerk .

De tot 1 januari 2014 in artikel 6.7 van het Bor vervatte een voorafgaande ver-
klaring van geen bedenkingen van het college van gedeputeerde staten bij ver-
gunningplichtige activiteiten van inrichtingen, genoemd in bijlage I van het Bor 
(voormalige provinciale inrichtingen) is overigens komen te vervallen.58 

5.4.1 Procedurele verschillen

Een procedureel verschil met zowel de goedkeuring als de reactieve aanwijzing is 
dat de verklaring van geen bezwaar of geen bedenkingen moet zijn verleend voor-
dat het besluit van het onder toezicht staande bestuursorgaan wordt genomen. In-
dien een besluit zonder de vereiste voorafgaande verklaring van geen bezwaar of 
bedenkingen is genomen, is dit onbevoegd genomen.59 Het negatieve preventieve 
toezicht in de vorm van een verklaring van geen bezwaar of geen bedenkingen 
vindt dus plaats in een betrekkelijk vroeg stadium van de procedure en vormt een 
voorwaarde voor de bevoegdheid tot het nemen van het besluit als bedoeld in arti-
kel 10:32, eerste lid, van de Awb. Bij de reactieve aanwijzing is dat niet het geval 
en vindt het negatieve preventieve toezicht pas plaats als het besluit al is genomen, 
maar voordat dit in werking treedt. 

Een ander procedureel verschil is dat de reactieve aanwijzing een zelfstandig voor 
beroep vatbaar besluit is voor belanghebbenden en dat de verklaring van geen 
bedenkingen dat, gelet op artikel 8:5 van de Awb, gelezen in samenhang met arti-
kel 1 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, niet is. Een uitzondering 
hierop is, mede gelet op artikel 6.5, eerste lid, van de Wabo, het beroep van het 
bevoegd gezag ten aanzien van het besluit waarop de verklaring betrekking heeft. 

De verklaring van geen bedenkingen kan dus door belanghebbenden in beginsel 
pas aan de orde worden gesteld bij het besluit waarop de verklaring betrekking 
heeft. Uit de uitspraak van de Afdeling van 23 april 2014 (Maasdonk) volgt dat 
dit zowel geldt voor de verlening van de verklaring als voor de weigering.60 De 
weigering van een verklaring van geen bedenkingen komt dan aan de orde bij een 

58 Stb. 2013, 521 en zie ook Kamerstukken II 2013-2014, 33872, nr. 3, p. 2. 
59 Zie onder meer ABRS 17 februari 2010, 200902916/1, 
 ECLI:NL:RVS:2010:BL4129, voor zover het betreft een vrijstelling waarvoor een 

verklaring van geen bezwaar was vereist. 
60 ABRS 23 april 2014, 201305275/1/A1, ECLI:NL:RVS:2014:1414.
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weigering om de omgevingsvergunning te verlenen en de verlening van de verkla-
ring van geen bedenkingen bij de verlening van de omgevingsvergunning. Er is 
dus sprake van geconcentreerde rechtsbescherming. De regeling vertoont gelijke-
nis met de rechtsbescherming die thans is geregeld bij de ontheffing van algemene 
regels.61 Bij de weigering om een verklaring van geen bezwaar in het kader van 
artikel 19 van de WRO te verlenen lag de situatie iets anders. In dat geval was be-
roep mogelijk voor de verzoeker van de verklaring van geen bezwaar (de raad of 
het college van burgemeester) en de aanvrager van de bouwvergunning waarvoor 
vrijstelling was vereist.62 

5.4.2 Verschillende toetsingskaders

Verklaring van geen bezwaar

Het toetsingskader bij een verklaring van geen bezwaar voor een vrijstelling op 
grond van artikel 19, eerste of tweede lid, van de WRO volgde uit artikel 19a, 
achtste lid, van de WRO. Deze verklaring kon worden geweigerd wegens strijd 
met een goede ruimtelijke ordening. In zoverre komt het toetsingskader overeen 
met het kader bij het besluit omtrent goedkeuring.63 Nu de in afdeling 10.2.1 van 
de Awb vervatte regels, behoudens enkele uitzonderingen, van toepassing waren 
op de verklaring van geen bezwaar volgt hier, gelet op artikel 10:27 van de Awb, 
uit dat naast de strijd met een goede ruimtelijke ordening ook strijd met het recht 
een grond was voor het weigeren van een verklaring van geen bezwaar. In zo-
verre kwam het toetsingskader bij de verklaring van geen bezwaar ook op dit punt 
overeen met het toetsingskader voor het besluit omtrent goedkeuring en wordt 
verwezen naar paragraaf 5.3.3. 

Een verschil is echter dat, anders dan bij het besluit omtrent goedkeuring, bij de 
verklaring van geen bezwaar geen rechtsbeschermende rol voor het college was 
weggelegd.64 Er was bij de verklaring van geen bezwaar geen mogelijkheid voor 
belanghebbenden voor het indienen van bedenkingen. In dit opzicht is het toet-

61 Zie ABRS 6 juni 2012, 201110671/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW7636 en ABRS 
13 juni 2012, 201108650/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW8172, AB 2012/217, m.nt. 
F.A.G. Groothuijse en D. Korsse. 

62 Zie ABRS 6 maart 2002, 200103744/1, ECLI:NL:RVS:2002:AY0174, en ABRS 26 
mei 2004, 200306399/1, ECLI:NL:RVS:2004:AO9996.

63 Zie in dit verband ABRS 24 juli 2002, 200102148/1, ECLI:NL:RVS:2002:AE5731. 
In die uitspraak oordeelde de Afdeling dat het college van gedeputeerde staten van 
Limburg een verklaring van geen bezwaar had mogen weigeren op grond van zijn 
beleid uit de “Handleiding bestemmingsplannen”, dat was geschreven voor de 
goedkeuring van bestemmingsplannen. De Afdeling oordeelde dat als goedkeuring 
van een plan niet in de rede ligt op basis van dit beleid het college ook op basis 
hiervan een verklaring van geen bezwaar mag weigeren. 

64 Zie J. Robbe, De bestemmingsplanprocedure en de zelfstandige projectprocedure, 
2000, Kluwer, Deventer, p. 213-229.
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singskader van de verklaring van geen bezwaar beperkter en lijkt meer op dat van 
de reactieve aanwijzing. Dit is echter nog beperkter dan het kader bij de verklaring 
van geen bezwaar, nu bij de reactieve aanwijzing strijd met het recht geen onder-
deel is van het toetsingskader. Waar een verklaring van geen bezwaar door het col-
lege geweigerd kon worden wegens strijd met het recht als bedoeld in artikel 10:27 
van de Awb, kan een reactieve aanwijzing uitsluitend worden gegeven als sprake 
is van als provinciale belangen die dat met een oog op een goede ruimtelijke orde-
ning noodzakelijk maken en aangetoond is dat deze belangen niet met de inzet van 
andere bevoegdheden kunnen worden beschermd. In vergelijking met de vereiste 
verklaring van geen bezwaar bij vrijstellingen ingevolge artikel 19 van de WRO 
heeft een reactieve aanwijzing ook bij omgevingsvergunningen tot afwijking tot 
gevolg dat het negatieve preventieve interbestuurlijke toezicht is beperkt tot de 
behartiging van de eigen provinciale ruimtelijke belangen.

Verklaring van geen bedenkingen

Bij de verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning op grond 
waarvan van het in een bestemmingsplan of beheersverordening toegestane ge-
bruik wordt afgeweken is het toetsingskader ingevolge artikel 6.5, eerste en twee-
de lid, van het Bor het belang van een goede ruimtelijke ordening. Omdat in artikel 
2.27, tweede lid, van de Wabo afdeling 10.2.1, inclusief artikel 10:27 van de Awb 
niet van toepassing is verklaard is strijd met het recht geen weigeringsgrond voor 
de verklaring van geen bedenkingen. In dit kader is overigens ten onrechte in de 
memorie van toelichting bij de Wabo opgemerkt dat een verklaring van geen be-
denkingen niet zozeer een goedkeuringsinstrument is, maar er toe dient een ander 
bestuursorgaan te laten beslissen omtrent een aspect van de vergunning dat aan 
de beoordeling van het bevoegd gezag is onttrokken. Dit is volgens de toelichting 
de reden is om afdeling 10.2.1 van de Awb in artikel 2.27, tweede lid, van de 
Wabo niet van toepassing te verklaren.65 Hiermee wordt miskend dat de verkla-
ring van geen bedenkingen de toestemming van een ander bestuursorgaan is voor 
het nemen van een besluit. Het beperkte toetsingskader doet er niet aan af dat 
de verklaring van geen bedenkingen wel een figuur is die valt onder de definitie 
van artikel 10:32, eerste lid, van de Awb. Zonder de vereiste verklaring van geen 
bedenkingen mag de omgevingsvergunning immers niet worden verleend. Dat de 
weigeringsgronden in een aantal gevallen materieel beperkt zijn betekent niet dat 
de verklaring geen toezichtinstrument is als bedoeld in de Awb. 

De andere in de Wabo vervatte verklaringen van geen bedenkingen kennen een 
zeer specifiek op deelonderwerpen toegeschreven toetsingskaders. Uit de memo-
rie van toelichting bij de Wabo volgt dat het vereiste van een verklaring van geen 
bedenkingen een uitzondering op de hoofdregel is dat slechts één bestuursorgaan 
is betrokken bij de beslissing op een aanvraag op een omgevingsvergunning. Deze 
uitzondering is volgens de toelichting alleen gerechtvaardigd als er sprake is van 

65 Kamerstukken II 2006-2007, 30844, nr. 3, p. 114. 
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een verdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden of van zodanige specialisti-
sche kennis dat het wenselijk is dat één of meer aspecten aan een ander bestuurs-
orgaan worden overgelaten.66 Behoudens de verklaring van geen bedenkingen als 
bedoeld in artikel 6.5, eerste en tweede lid, van het Bor, hebben de overige verkla-
ringen van geen bedenkingen dan ook een beperkt bereik gekregen in specifieke 
gevallen, hetgeen past bij het beperkte facultatieve negatieve preventieve interbe-
stuurlijke toezicht waarvoor in de Wabo is gekozen.

5.4.3 Voorschriften bij een verklaring van geen bedenkingen

Een ander materieel verschil tussen de verklaring van geen bedenkingen en andere 
negatieve preventieve toezichtinstrumenten is dat aan deze verklaring voorschrif-
ten kunnen worden verbonden die deel uit gaan maken van de omgevingsvergun-
ning. Ingevolge artikel 2.22, tweede lid, van de Wabo worden de voorschriften die 
op grond van artikel 2.27, vierde lid, van de Wabo kunnen worden voorgeschre-
ven bij de verklaring van geen bedenkingen tevens aan de omgevingsvergunning 
verbonden. Anders dan bij de verklaring van geen bezwaar en het besluit omtrent 
goedkeuring kunnen er dus door middel van voorschriften voorwaarden worden 
gesteld door het toezichthoudende bestuursorgaan. Bij de verklaring van geen be-
zwaar en het besluit omtrent goedkeuring staat artikel 10:29, tweede lid, van de 
Awb hieraan in de weg. Bij de verklaring van geen bedenkingen doet deze belem-
mering zich niet voor, nu in artikel 2.27, tweede lid, van de Wabo is geregeld dat 
afdeling 10.2.1 van de Awb, met uitzondering van artikel 10:28 van de Awb, niet 
van toepassing is. In zoverre kan de verklaring van geen bedenkingen een ander 
karakter hebben dan andere negatieve preventieve toezichtinstrumenten, waarbij 
de toestemming niet onder voorwaarden mag worden gegeven. 

Bij de goedkeuring en de reactieve aanwijzing is in dit verband tevens van belang 
dat het stellen van voorwaarden door voorschriften niet mogelijk is omdat het 
besluit waarop de goedkeuring of de reactieve aanwijzing betrekking heeft al is 
vastgesteld. De aard van deze instrumenten en het moment waarop deze in de pro-
cedure worden ingezet maakt het reeds onmogelijk dat hierbij voorwaarden wor-
den gesteld. Deze instrumenten hebben uitsluitend tot doel de inwerkingtreding 
van een reeds vastgesteld besluit te voorkomen. Nu de reactieve aanwijzing alleen 
kan worden ingezet als de inwerkingtreding van een vastgesteld plan(deel) of een 
verleende vergunning moet worden voorkomen, niet verplicht tot het nemen van 
een nieuw besluit en meer dan de goedkeuring een zuiver werend karakter heeft, 
past het stellen van voorschriften ook niet bij dit instrument. 

5.4.4 De ontheffing als verklaring van geen bedenkingen

In de artikelen 4.1a, tweede lid, en 4.3a, tweede lid, van de Wro staat dat een ont-
heffing van nationale of provinciale regels ten behoeve van een omgevingsvergun-

66 Kamerstukken II 2006-2007, 30844, nr. 3, p. 27-28 en 113. 
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ning tot afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, 
onderdeel a, onder 2 of 3, van de Wabo wordt aangemerkt als een verklaring van 
geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo.67 In de me-
morie van toelichting bij de Wijzing van de Wro en enige andere wetten (voorzien 
in een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de mogelijkheid 
tot afwijking van algemene regels) staat hierover niets meer vermeld dan dat de 
ontheffing bij een omgevingsvergunning tot afwijking gelijk wordt gesteld met de 
verklaring van geen bedenkingen.68 Kennelijk behoefde deze regeling niet meer 
toelichting, terwijl hier wel wat kanttekeningen bij kunnen worden geplaatst. Het 
gelijkstellen van de ontheffing van algemene regels bij een omgevingsvergunning 
tot afwijking brengt immers met zich dat de ontheffing in dat geval wel een ne-
gatief preventief toezichtinstrument is, terwijl de ontheffing van algemene regels 
ten behoeve van een bestemmingsplan dat niet is. Een omgevingsvergunning tot 
afwijking, waarvoor een ontheffing van algemene regels is vereist, wordt, gelet 
op artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo niet verleend zonder de ontheffing, terwijl 
een bestemmingsplan, waarvoor een ontheffing is vereist, wel mag worden vastge-
steld. De ontheffing is in dat geval geen vereiste voor de vaststelling en inwerking-
treding van het plan en volgens de Afdeling geen vorm van voorafgaand toezicht 
als bedoeld in artikel 10:32 van de Awb.69 Indien het college de inwerkingtreding 
van een dergelijk plan wil voorkomen kan het een reactieve aanwijzing geven. 
Bij een omgevingsvergunning tot afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, 
onderdeel a, onder 3, is ingevolge artikel 3.13 van de Wabo ook een reactieve 
aanwijzing mogelijk. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen omgevingsver-
gunningen tot afwijkingen waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1a of 
artikel 4.3a van de Wro is vereist. 

De rechtsbescherming tegen de ontheffing bij een omgevingsvergunning tot af-
wijking die heeft te gelden als een verklaring van geen bezwaar van bedenkingen 
wordt bepaald door artikel 8:5 van de Awb en artikel 1 van de Bevoegdheids-
regeling bestuursrechtspraak. Tegen een verklaring van geen bedenkingen als 
bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo staat geen (afzonderlijk) beroep 
open, behoudens voor het gezag dat bevoegd is ten aanzien van de beschikking 
waarop de verklaring betrekking heeft. Dit betekent dat andere belanghebbenden 
de verklaring of de weigering ervan pas aan de orde kunnen stellen in de proce-
dure over de verlening of weigering van de omgevingsvergunning en dat voor het 
bevoegd gezag wel een afzonderlijke beroepsgang openstaat. Hierin verschilt de 
rechtsbescherming bij ontheffingen bij bestemmingsplannen, nu bij een gewei-
gerde ontheffing ten behoeve van een plan wel afzonderlijk beroep openstaat voor 
alle belanghebbenden. 

67 Zie ook ABRS 17 september 2014, 201309968/1/A1, ECLI:NL:RVS:2014:3403.
68 Kamerstukken II 2010-2011, 32821, nr. 3, p. 8.
69 ABRS 13 juni 2012, 201108650/1/R1, ECLI:NL:2012:BW8171, AB 2012/217,  

m. nt. F.A.G. Groothuijse en D. Korsse. 
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5.5 CONCLUSIES

Met de reactieve aanwijzing is in de Wro een specifiek negatief preventief interbe-
stuurlijk toezichtinstrument geïntroduceerd dat op een aantal belangrijke punten 
afwijkt van andere negatieve preventieve interbestuurlijke toezichtinstrumenten. 
Voor een afwijkend toezichtinstrument kan aanleiding bestaan als de toezichtin-
strumenten uit het algemene bestuursrecht ontoereikend zijn met betrekking tot 
het doel dat met het toezichtinstrument in het bijzondere deel van het bestuurs-
recht wordt nagestreefd. Daarbij is van belang dat de Awb een reguliere wet in 
formele zin is, waarvan bij bijzondere wet kan worden afgeweken en het ‘primaat’ 
van de Awb niet absoluut is.70 Met de Awb is, anders dan met de in de Wet revita-
lisering generiek toezicht gerevitaliseerde spontane vernietiging en de indeplaats-
stelling uit de Gemeentewet en Provinciewet, ook geen exclusiviteit van bepaalde 
toezichtinstrumenten beoogd. In het bestuursrecht moet in verband met de co-
herentie, toegankelijkheid en efficiëntie hiervan echter wel zoveel mogelijk naar 
harmonisatie en eenheid worden gestreefd.71 Verheij wijst in er dit verband op dat 
zonder harmonisatie de overzichtelijkheid en de hanteerbaarheid van het bestuurs-
recht in het geding zijn.72 Juist in het bestuursrecht, waar de burger in beginsel 
wordt geacht in staat te zijn zelf zijn belangen te behartigen en geen verplichte 
procesvertegenwoordiging bestaat, is een goede en efficiënte rechtsbescherming 
gebaat bij een geharmoniseerd en toegankelijk systeem met uniforme basisbegrip-
pen, instrumenten en procedures. Afwijkingen van het algemene bestuursrecht, 
zoals neergelegd in de Awb, zijn toegestaan, maar daarvoor moet wel een recht-
vaardiging bestaan.73 In de Aanwijzingen voor de regelgeving zijn in dit verband 
belangrijke richtlijnen opgenomen die onder meer harmonisatie tot doel hebben en 
aangeven wanneer afwijking van algemene wetten is gerechtvaardigd. In aanwij-
zing 47 staat dat in gevallen waarin soortgelijke onderwerpen worden geregeld, 
zoveel mogelijk wordt gestreefd naar harmonisatie van regelgeving. In aanwijzing 
49 staat dat in bijzondere wetten alleen wordt afgeweken van algemene wetten 
indien dit noodzakelijk is en dat een afwijking in de memorie van toelichting bij 
de bijzondere wet moet worden gemotiveerd. 

Dit brengt ons bij de vraag of de reactieve aanwijzing een zodanig ander motief en 
gevolg kent dat dit een afwijking van de bestaande negatieve preventieve toezicht-
instrumenten, zoals de goedkeuring, kan rechtvaardigen. Die vraag dient positief 

70 R.J.N. Schlössels en anderen, In eenheid, over rechtseenheid en uniforme rechtstoe-
passing in het bestuursrecht, 2007, Sdu uitgevers, Den Haag, p. 16-17.

71 B.J. Schueler, De Awb en de bijzondere delen van het bestuursrecht, in: Bestuurs-
recht harmoniseren: 15 jaar Awb, 2010, Boom Juridische uitgevers, Den Haag. Zie 
in dit kader ook K.J. de Graaf, De verhouding Awb-Wabo beoordeeld, NTB 2010, 
30.

72 N. Verheij, Bestuursrecht op drie sporen, of: Hoe belangrijk is harmonisatie?, NTB 
2010, 5. 

73 Zie ook A.R. Neerhof en R.J.N. Schlössels, De derde tranche van de Algemene wet 
bestuursrecht en het ruimtelijk bestuursrecht, BR 1999, p. 273.
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te worden beantwoord, maar niet op basis van de argumenten van de wetgever bij 
de afschaffing van het provinciale goedkeuringsvereiste van artikel 28 WRO en de 
invoering van de reactieve aanwijzing. 

Binnen de grenzen van de bestaande negatieve preventieve interbestuurlijke toe-
zichtinstrumenten uit de Awb zijn weliswaar invullingen mogelijk waarbij een 
versnelling van de planprocedure en het voorkomen van de veronderstelde be-
stuurlijke heroverweging had kunnen worden bereikt, maar daarmee waren enkele 
belangrijke nadelen van het goedkeuringsvereiste blijven bestaan. 

Een kortere bestemmingsplanprocedure ten opzichte van de WRO had kunnen 
worden geregeld door het schrappen van de mogelijkheid van het indienen van 
bedenkingen tegen het vastgestelde plan bij het college. Afdeling 10.2.1 van de 
Awb verplicht hier bij de goedkeuring niet toe. Op die manier had de termijn voor 
het nemen van een besluit omtrent goedkeuring ten opzichte van de WRO terug-
gebracht kunnen worden. Artikel 10:31, eerste lid, van de Awb biedt bovendien de 
mogelijkheid van het stellen van een kortere termijn dan de voorgeschreven der-
tien weken bij bijzondere wet. Zonder bedenkingen was, in navolging van artikel 
3.8, vierde en zesde lid, van de Wro een termijn van zes weken voor het nemen 
en bekendmaken van het besluit omtrent goedkeuring waarschijnlijk toereikend 
geweest. Met een kortere termijn kan worden voorkomen dat er onnodig veel tijd 
tussen de vaststelling van het plan en de goedkeuring verloren gaat, hetgeen bij 
de ex-nunc beoordeling door het college een nadeel kan zijn. Verder had het toet-
singskader voor het college ingevolge artikel 10:27 van de Awb strijd met het 
recht en strijd met provinciale ruimtelijke belangen kunnen zijn, nu dit artikel niet 
verplicht tot de ruimere toetsingsgrond van een goede ruimtelijke ordening zoals 
bedoeld in artikel 28 van de WRO. Dit beperktere toetsingskader sluit de door de 
wetgever ongewenste bestuurlijke heroverweging door de provincie uit, waarbij 
de kanttekening moet worden geplaatst dat bij het besluit omtrent goedkeuring in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening ingevolge artikel 28 van de WRO 
door het college al geen volledige bestuurlijke heroverweging mocht worden ge-
maakt. Het standpunt uit de memorie van toelichting bij de Wro dat bij het al dan 
niet verlenen van goedkeuring door het college een volledige bestuurlijke herover-
weging werd gemaakt berust op een misvatting. Daarnaast had gekozen kunnen 
worden voor een vorm van facultatief negatief preventief interbestuurlijk toezicht. 
Afdeling 10.2.1 van de Awb staat daar niet aan in de weg. Dergelijke regelingen 
zijn, gelet op bijvoorbeeld artikel 11, zevende lid, en artikel 19 van de WRO, in 
de ruimtelijke ordening niet nieuw. Zo zijn regelingen denkbaar waarbij bepaalde 
soorten plannen wel goedkeuring behoeven en andere niet. Daarbij kan worden 
gedacht aan door provinciale staten vast te stellen categorieën van gevallen, zoals 
bijvoorbeeld plannen voor binnenstedelijk gebied of plannen voor vooraf aange-
wezen gebieden voor verstedelijking, die geen goedkeuring behoeven.

Er zijn dus andere en beperktere vormen van goedkeuring mogelijk dan die in arti-
kel 28 van de WRO was vervat bij bestemmingsplannen. Dit maakt echter nog niet 
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dat de reactieve aanwijzing door een dergelijke beperktere vorm van goedkeuring 
kan en moet worden vervangen. Ten eerste is inherent aan de goedkeuring dat dit, 
gelet op artikel 10:25 van de Awb, een voor de inwerkingtreding van een besluit 
van een bestuursorgaan vereiste toestemming is van een ander bestuursorgaan. 
Een verplichte structurele vorm van interbestuurlijk toezicht die de inwerking-
treding van het besluit van het onder toezicht staande bestuursorgaan blokkeert. 
Dit ligt minder voor de hand indien het motief voor het interbestuurlijk toezicht 
niet het voorkomen van strijd met het objectieve recht is, maar uitsluitend het 
voorkomen van strijd met de belangen van het hogere bestuursorgaan. Bij dat 
beperktere motief past een discretionaire bevoegdheid als de reactieve aanwijzing 
beter. Het grootste deel van de vastgestelde bestemmingsplannen kunnen bij dat 
motief direct na vaststelling en afloop van de beroepstermijn in werking treden. 
Slechts in een klein percentage van de plannen is het voor het college noodzakelijk 
om in te grijpen voor de inwerkingtreding. De reactieve aanwijzing is in zoverre 
te beschouwen als het spiegelbeeld van de goedkeuring. Een vastgesteld bestem-
mingsplan kan in beginsel zonder toestemming in werking treden, maar als het 
college een reactieve aanwijzing geeft omdat de provinciale ruimtelijke belangen 
dat noodzakelijk maken wordt deze inwerkingtreding geblokkeerd. Waar de goed-
keuring functioneerde als een ‘nee, tenzij-systeem’, is de reactieve aanwijzing te 
beschouwen als een ‘ja, tenzij-systeem’. Ten tweede werkt het beperktere motief 
door in het toetsingskader. Bij het besluit omtrent goedkeuring is ingevolge artikel 
10:27 strijd met het objectieve recht in beginsel een grond voor het onthouden van 
goedkeuring, waarbij geen terughoudendheid van het toezichthoudende bestuurs-
orgaan past. In het interbestuurlijk toezicht is dit motief steeds verder losgelaten 
en het toetsingskader van de reactieve aanwijzing sluit hier goed bij aan. 

In het voorgaande ben ik van twee kenmerken van de bestaande goedkeuring uit-
gegaan, te weten een verplichte aan de inwerkingtreding van een besluit vooraf-
gaande toestemming en strijd met het recht als onderdeel van het toetsingskader, 
die thans in afdeling 10.2.1 van de Awb zijn vastgelegd. Afdeling 10.2.1 van de 
Awb kan door de wetgever aangepast, in die zin dat deze kenmerken komen te 
vervallen en de goedkeuring een ander karakter krijgt. Zo kan de goedkeuring 
anders vorm worden gegeven, in die zin dat het besluit van het lagere bestuursor-
gaan direct in werking treedt, tenzij het toezichthoudende orgaan binnen een be-
paalde termijn goedkeuring onthoudt. Het besluit is bij een dergelijke regeling van 
rechtswege goedgekeurd, tenzij er tijdig een onthouding van goedkeuring volgt. 
Het nadeel van een dergelijke regeling is echter dat dit impliceert dat het toezicht-
houdende bestuursorgaan steeds met het besluit instemt en voor deze toestemming 
verantwoordelijk is, tenzij goedkeuring wordt onthouden. Dat geldt bij de reac-
tieve aanwijzing niet, nu het ontbreken van een reactieve aanwijzing niet betekent 
dat het toezichthoudende bestuursorgaan met het plan kan instemmen. 

Als de goedkeuring zou worden vormgegeven als een discretionaire bevoegdheid, 
zoals de reactieve aanwijzing, is dit geen voor de inwerkingtreding van een be-
sluit vereiste toestemming meer, maar krijgt het instrument het karakter van een 
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aanwijzing of vernietiging. De vraag of een dergelijke vorm van goedkeuring de 
huidige reactieve aanwijzing kan vervangen kan in dat geval positief worden be-
antwoord, aangezien de goedkeuring in dat geval als de reactieve aanwijzing is 
vormgegeven. In dat geval zou de wetgever de reactieve aanwijzing echter niet 
afschaffen en vervangen door een vorm van goedkeuring, maar in feite verplaatsen 
van de Wro naar de Awb en veralgemeniseren. Dat betekent dat het aanwijzings-
instrument een veel ruimer bereik zal hebben en dit kan verstrekkende gevolgen 
hebben buiten het omgevingsrecht.

Kortom, de reactieve aanwijzing moet niet worden afgeschaft en vervangen door 
een goedkeuringsvereiste of een verklaring van geen bezwaar of bedenkingen. Dit 
zou in de ruimtelijke ordening minder effectief en evenredig zijn en niet aansluiten 
op de in de paragrafen 2.7.2 en 2.7.3 genoemde beginselen van evenredig en ef-
fectief interbestuurlijk toezicht.
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De reactieve aanwijzing vergeleken met de 
spontane vernietiging en de schorsing 

6.1 INLEIDING

Naast de preventieve instrumenten, zoals de goedkeuring en de verklaring van 
geen bezwaar, kent het negatieve interbestuurlijk toezicht de repressieve instru-
menten van schorsing en spontane vernietiging. De grondwettelijke basis voor 
deze interbestuurlijke toezichtinstrumenten is artikel 132, vierde lid, van de 
Grondwet. Daarin staat dat vernietiging van besluiten van gemeente- en provincie-
besturen alleen kan geschieden bij koninklijk besluit wegens strijd met het recht of 
het algemeen belang. In de afdelingen 10.2.2 en 10.2.3 van de Awb zijn algemene 
bepalingen opgenomen voor de spontane vernietiging en de daarmee samenhan-
gende schorsing. De Grondwet noch de Awb kent een algemene bevoegdheid tot 
spontane vernietiging. Uit artikel 10:34 van de Awb volgt dat de spontane vernie-
tigingsbevoegdheid slechts kan worden verleend bij de wet. Er is dus een speci-
fieke wettelijke grondslag vereist. Die grondslag is te vinden in de Gemeentewet 
en de Provinciewet. De bevoegdheid van de Kroon tot spontane vernietiging van 
besluiten dan wel van niet-schriftelijke beslissingen, gericht op enig rechtsgevolg, 
van een gemeentebestuur is neergelegd in artikel 268, eerste lid, van de Gemeen-
tewet. De bevoegdheid van de Kroon tot spontane vernietiging van besluiten, dan 
wel niet schriftelijke beslissingen, gericht op enig rechtsgevolg, van een provin-
ciebestuur is neergelegd in artikel 261, eerste lid, van de Provinciewet. Iedere 
schriftelijke beslissing inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling van een 
gemeentelijk of provinciaal bestuursorgaan kan in aanmerking komen voor ver-
nietiging. Daarbij kan gedacht worden aan vergunningen, subsidies, maar ook aan 
algemeen verbindende voorschriften. Ook besluiten tot het verrichten van een pri-
vaatrechtelijke rechtshandeling als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, van 
de Gemeentewet zijn voor vernietiging vatbaar.1 De wetgever heeft er daarnaast 
voor gekozen om niet-schriftelijke beslissingen, gericht op enig rechtsgevolg, 
voor vernietiging vatbaar te maken. Daarmee worden bijvoorbeeld mondelinge 
beslissingen en fictieve besluiten bedoeld. Een mondelinge beslissing kan blijken 
uit schriftelijke stukken (bijvoorbeeld notulen) of kan worden afgeleid uit een sa-
menstel van feitelijke handelingen en schriftelijke stukken, aldus de parlementaire 
geschiedenis bij de Aanpassingswet derde tranche Awb.2 

1 Zie ook S.E. Zijlstra, Bestuurlijk organisatierecht, 2009, Kluwer, Deventer, p. 150.
2 Zie Kamerstukken II 1996-1997, 25280, nr. 6, p. 9 en zie ook de memorie van 

toelichting bij de Wet revitalisering generiek toezicht, Kamerstukken II 2009-2010, 
32389, nr. 3, p. 12. 
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Ook in andere wetten komt een bevoegdheid tot vernietiging incidenteel voor. 
Een voorbeeld hiervan is artikel 156 van de Waterschapswet, waarin aan het col-
lege van gedeputeerde staten de bevoegdheid is toegekend om besluiten van het 
waterschapbestuur te vernietigen. Nu de meest voorkomende situatie de spontane 
vernietiging van een gemeentelijk besluit door de Kroon is en deze situatie in het 
kader van een vergelijking met de reactieve aanwijzing van belang is, ben ik steeds 
uitgegaan van spontane vernietiging van gemeentelijke besluiten door de Kroon, 
tenzij anders wordt vermeld. 

De bevoegdheid van de Kroon tot spontane vernietiging is een discretionaire be-
voegdheid. De beleidsvrijheid van de Kroon is ingevuld door middel van beleids-
regels.3 Sinds 1992 gold de notitie ten aanzien van de vormgeving en toepassing 
van het instrument van de spontane schorsing en vernietiging.4 Dat beleidskader is 
in 2006 vervangen door het Beleidskader spontane vernietiging.5 In dit Beleidska-
der was aangegeven dat het instrument alleen wordt toegepast als het gaat om een 
constitutionele misstand, dat wil zeggen wanneer het handelen van een decentraal 
orgaan in strijd is met de constitutionele ordening. In de Grondwet en de organieke 
wetgeving die strekt tot uitwerking daarvan (de Gemeentewet en de Provinciewet) 
behelst deze constitutionele ordening een verdeling van bevoegdheden op drie 
manieren. Ten eerste tussen de drie overheidslagen, ten tweede tussen de orga-
nen binnen de respectievelijke overheidslagen en als laatste tussen de overheid en 
de burger. Wanneer een besluit deze bevoegdheidsverdeling te buiten gaat, komt 
het voor vernietiging in aanmerking, aldus het Beleidskader. Uit dit Beleidskader 
volgde dat de spontane vernietiging als een ultimum remedium werd gezien en 
uitsluitend kon worden gebruikt ter waarborging van de constitutionele ordening 
die niet op een andere reguliere manier konden worden gerealiseerd. Gelet hierop 
is de spontane vernietiging de afgelopen jaren slechts zelden gebruikt.6 Uitsluitend 
als interbestuurlijk overleg geen oplossing meer kon bieden en andere toezicht-
instrumenten niet meer konden worden ingezet om het interbestuurlijke conflict 
op te lossen werd de spontane vernietiging in incidentele gevallen gebruikt. In de 
afgelopen jaren heeft de Afdeling zich dan ook niet vaak hoeven uit te laten over 
de rechtmatigheid van een spontane vernietiging.7 Uit de hieronder genoemde uit-
spraken van de Afdeling over de spontane vernietiging van de afgelopen jaren 
blijkt dat de spontane vernietiging inderdaad alleen mogelijk werd geacht als ul-
timum remedium in het kader van schending van constitutionele verhoudingen. 

3 S.E. Zijlstra, S.A.J. Munneke en A.E. Schilder, Juridische verkenning Revitaliseren 
Interbestuurlijk Toezicht, 2009, p. 12-13, bijlage bij Kamerstukken II 2009-2010, 
32389, nr. 3.

4 Kamerstukken II 1991-1992, 21427, nr. 21. 
5 Kamerstukken II 2005-2006, 30300 VII, nr. 75. 
6 Zie onder meer R.J.M.H. de Greef, Inventarisatie spontane vernietigingsbesluiten 

van de Kroon 1993-2004, Gst 2006, 55. 
7 De Afdeling is alleen bevoegd bij beroepen tegen spontane vernietigingsbesluiten 

gericht op provinciale of gemeentelijke besluiten of niet-schriftelijke beslissingen, 
gericht op enig rechtsgevolg. Zie paragraaf 6.3.4.
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In de uitspraak van de Afdeling van 20 november 2002 (Valkenswaard) was een 
geval aan de orde waarbij een in rechte onaantastbare bouwvergunning ingevolge 
artikel 268 van de Gemeentewet, gelezen in samenhang met artikel 10:35 van de 
Awb, door de Kroon werd vernietigd wegens strijd met het recht.8 De bouwver-
gunning voor een grote villa in de ecologische hoofdstructuur was willens en we-
tens verleend in strijd met de op grond het bestemmingsplan geldende agrarische 
bestemming. Er was evenmin zicht op legalisering van de illegale situatie. De 
Afdeling verklaarde het beroep van onder meer het college van burgemeester en 
wethouders van Valkenswaard ongegrond en oordeelde dat de Kroon, na afweging 
van de betrokken belangen, in redelijkheid tot de vernietiging was gekomen. In 
deze uitspraak werd onder meer uiteengezet dat het beleid van de Kroon inhield 
dat de spontane vernietiging met terughoudendheid werd ingezet en dat strijd met 
het recht of het algemeen belang alleen onvoldoende was. Voordat de spontane 
vernietiging werd ingezet moest worden voldaan aan drie beleidscriteria die volg-
den uit het toenmalige beleid van de Kroon. Ten eerste moest de inbreuk op de 
rechtsorde zodanig zijn dat een dwingend openbaar belang was gediend met ver-
nietiging. Ten tweede was de vernietiging geen doel op zichzelf, maar beoogde zij 
mede strijd met het recht of het algemeen belang te voorkomen. Ten derde diende 
het toezichthoudende orgaan zelf ook de beginselen van behoorlijk bestuur in acht 
te nemen. De Afdeling oordeelde dat het de Kroon vrij stond om door middel van 
deze beleidscriteria invulling te geven aan haar discretionaire bevoegdheid, mits 
niet in strijd met de wettelijke bepalingen. 

In de uitspraak van 27 juni 2007 (Rekenkamercommissie Oirschot) oordeelde de 
Afdeling dat de Kroon terecht was overgegaan tot vernietiging van een zinsnede 
van een gemeentelijke verordening over de rekenkamercommissie, waarbij de raad 
door middel van een goedkeuringsbevoegdheid kon bepalen welke onderwerpen 
de rekenkamercommissie mocht onderzoeken, hetgeen in strijd was met artikel 
182 en 81oa van de Gemeentewet.9 Daarin was nu juist de onafhankelijkheid van 
de rekenkamercommissie vastgelegd. In deze uitspraak ging de Afdeling onder 
meer in op het Beleidskader uit 2006, waaruit volgde dat een spontane vernieti-
ging wegens strijd met het recht alleen gerechtvaardigd werd geacht indien er in-
breuk werd gemaakt op de constitutionele verhoudingen.10 De Afdeling oordeelde 
dat de in het Beleidskader bedoelde inbreuk op de constitutionele verhoudingen 
ook aan de orde kon zijn binnen hetzelfde overheidsverband. 

In de uitspraak van 23 januari 2008 (Onderbanken) oordeelde de Afdeling dat 
de Kroon ten onrechte was overgegaan tot vernietiging van een bepaling uit de 

8 ABRS 20 november 2002, 200106021/1, ECLI:NL:RVS:2002:AF0834, AB 
2003/2, m. nt. A.A.J. de Gier.

9 ABRS 27 juni 2007, 200608841/1, ECLI:NL:RVS:2007:BA8145, JB 2007/163, m. 
nt. J.L.W. Broeksteeg.

10 Kamerstukken II 2005-2006, 30300 VII, nr. 75. 
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Provinciale Milieuverordening Limburg.11 Die bepaling bracht met zich dat bij het 
omzagen van bomen in stiltegebieden geen gebruik kon worden gemaakt van mo-
torisch aangedreven apparatuur zonder voorafgaande ontheffing. Hierdoor werd 
het omzagen van bomen in de Schinveldse bossen in verband met de zogenoemde 
vliegfunnel voor de militaire vliegbasis Geilenkirchen een stuk bewerkelijker. De 
Afdeling oordeelde dat de Kroon alleen wegens strijd met de wet kan vernietigen 
als het besluit van het lagere bestuursorgaan rechtstreeks in strijd is met de wet. 
Nu het omzagen van de bomen niet onmogelijk werd gemaakt, maar alleen lasti-
ger, was er geen strijd met het algemeen belang en van strijd met de wet was niet 
gebleken. 

In de belangrijke uitspraak van 22 april 2009 (Landsbanki) oordeelde de Afdeling 
dat de Kroon ten onrechte was overgegaan tot vernietiging van de besluiten van 
voornamelijk provinciale en gemeentelijke bestuursorganen tot het voeren van een 
rechtsgeding tegen de IJslandse bank Landsbanki.12 De Kroon achtte deze proces-
besluiten in strijd met het algemeen belang, met name omdat deze het vertrouwe-
lijke diplomatieke overleg tussen IJsland en Nederland zouden belemmeren en 
deze besluiten in de weg zouden staan aan het sluiten van een overeenkomst over 
het veiligstellen van het spaargeld van Nederlandse spaarders na de nationalisatie 
van de in problemen geraakte bank Landsbanki. De Afdeling overwoog in deze 
uitspraak dat de rechter een spontane vernietiging met grote terughoudendheid 
dient te toetsen, maar dat nu tegen een dergelijk besluit beroep is opengesteld de 
Afdeling aan deze toetsing wel inhoud dient te geven. Vervolgens overwoog de 
Afdeling dat nu een spontane vernietiging een laatste redmiddel is, dat als zeer 
ingrijpend kan worden ervaren, de gronden hiervoor volledig en begrijpelijk in 
het besluit moeten worden weergegeven en dat die motivering blijk moet geven 
van een volledige belangenafweging. De Afdeling wees erop dat de spontane ver-
nietiging een bestuurlijk instrument is dat de centrale overheid ter beschikking 
staat om de staatsrechtelijke taakverdeling tussen de verschillende bestuurslagen, 
gegeven de grondwettelijke verhoudingen binnen de gedecentraliseerde eenheids-
staat, te bewaken. Vervolgens oordeelde de Afdeling, onder verwijzing naar het 
Beleidskader uit 2006, dat in dit geval de vernietiging niet was ingegeven door 
bewaking van de constitutionele bevoegdheidsverdeling, maar vooral door het fi-
nanciële belang van de Staat, dat dit belang niet afdoende was gemotiveerd en dat 
niet was gebleken van een afweging van de overige betrokken belangen. 

In de uitspraken van 2 maart 2011 en 25 juli 2012 (Winkeltijdenverordening 
Westland) oordeelde de Afdeling over spontane vernietigingen met betrekking 
tot wijzigingen van de Winkeltijdenverordening van de gemeente Westland.13 Die 

11 ABRS 23 januari 2008, 200700877/1, ECLI:NL:RVS:2008:BC2506, JB 2008/46, 
m. nt. J.L.W Broeksteeg.

12 ABRS 22 april 2009, 200809196/1, ECLI:NL:RVS:2009:BI1842, JB 2009/144,  
m. nt. J.L.W. Broeksteeg.

13 ABRS 2 maart 2011, 201003855/1/H2, ECLI:NL:RVS:2011:BP6327, Gst 2011/73,  
m. nt. S.A.J. Munneke, en ABRS 25 juli 2012, 201105171/1/A2, ECLI:NL:RVS: 
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wijzigingen hadden tot doel om een algehele winkelopstelling op zondagen in de 
gehele gemeente te bereiken. In de uitspraak van 2 maart 2011 was een besluit 
van de gemeenteraad op grond van artikel 3, derde lid, van de Winkeltijdenwet 
aan de orde, op grond waarvan vrijstelling van het verbod tot openstelling op 
zondagen kan worden verleend als wordt aangetoond dat de gemeente autonome 
toeristische aantrekkingskracht heeft. De Kroon was van oordeel dat autonome 
toeristische aantrekkingskracht zich bij de gemeente Westland niet voordeed. De 
Afdeling volgde de Kroon hierin en oordeelde onder meer dat het begrip con-
stitutionele verhoudingen uit het destijds geldende Beleidskader uit 2006 ruim 
moest worden uitgelegd. Daarmee werd niet alleen gedoeld op de constitutionele 
bevoegdheidsverdeling, maar ook op de door de formele wetgever gegeven be-
voegdheidsverdeling. Hieruit volgt dat de vernietigingsgrond van strijd met het 
recht ook betrekking heeft op het geval waarin een decentraal bestuursorgaan in 
strijd heeft gehandeld met de door de formele wet gestelde grenzen aan de be-
voegdheden die aan het bestuursorgaan zijn toegekend. De gemeenteraad liet zich 
echter niet uit het veld slaan en wijzigde vervolgens de Winkeltijdenverordening 
zodanig dat de territoriale beperking voor drie gebieden waarvoor in de gemeente 
al wel een vrijstelling gold kwam te vervallen zodat alsnog in de gehele gemeente 
een winkelopenstelling op zondag gold. Op die wijze probeerde de raad het ver-
eiste van autonome toeristische aantrekkingskracht te omzeilen. Daar trapte de 
Kroon echter niet in en ook deze wijziging van de Winkeltijdenverordening werd 
vernietigd. In de uitspraak van 25 juli 2012 liet de Afdeling ook deze spontane 
vernietiging in stand.

Uit voormelde uitspraken volgt dat de Kroon slechts in bijzondere gevallen en met 
terughoudendheid gebruik maakte van haar bevoegdheid tot spontane vernieti-
ging. Op basis van het beleid, vanaf 2006 neergelegd in het Beleidskader spontane 
vernietiging, werd aan de toepassing ervan hoge eisen gesteld. Strijd met het recht 
of het algemeen belang alleen was onvoldoende voor de Kroon om tot vernietiging 
over te kunnen gaan. Er moest een dwingend openbaar belang gediend zijn bij 
de vernietiging en de constitutionele verhoudingen binnen de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat moesten in het geding zijn. Het vereiste van de betrokken constituti-
onele verhoudingen is door de Afdeling wel ruim uitgelegd. Met andere woorden, 
de spontane vernietiging was een staatsrechtelijke noodrem waar alleen aan mocht 
worden getrokken als zwaarwegende belangen in het kader van de constitutionele 
verhoudingen in de gedecentraliseerde eenheidsstaat dat rechtvaardigden. 

6.2 WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT

De hierboven genoemde spontane vernietigingsbesluiten en uitspraken dateren 
van voor de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht op 
1  oktober 2012.14 Met deze wet is een groot aantal specifieke interbestuurlijke toe-

2012:BX2613, JB 2012/219, m. nt. J.L.W. Broeksteeg.
14 Zie Stb. 2012, 276. 
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zichtinstrumenten afgeschaft ten gunste van het gebruik van de generieke toezicht-
instrumenten, waaronder de spontane vernietiging. De bedoeling van deze wet en 
het Beleidskader Schorsing en Vernietiging is dat de spontane vernietiging geen 
ultimum remedium meer zal zijn, maar een regulier toezichtinstrument. Daarmee 
is met name bedoeld dat de aanvullende voorwaarden uit het Beleidskader spon-
tane vernietiging zijn komen te vervallen, nu de Wet revitalisering generiek toe-
zicht weinig wijzingen met zich heeft gebracht in de wettelijke procedure, noch in 
de vereisten voor de spontane vernietiging.15 De bevoegdheid blijft ongewijzigd 
bij de Kroon rusten. In het bij de Wet revitalisering generiek toezicht behorende 
Beleidskader Schorsing en Vernietiging, dat het Beleidskader spontane vernieti-
ging uit 2006 vervangt, is uitgelegd wat met de revitalisering van de spontane 
vernietiging wordt bedoeld.16 In het Beleidskader staat dat eerder van de spontane 
vernietiging gebruik moet kunnen worden gemaakt. Daarom zijn de aanvullende 
eisen van het voorheen geldende Beleidskader komen te vervallen. Daarbij wordt 
echter opgemerkt dat de spontane vernietiging een discretionaire bevoegdheid is, 
dat er steeds een zorgvuldige afweging van de bij het besluit betrokken belangen 
moet plaatsvinden en dat het besluit alleen moet worden vernietigd als dit pro-
portioneel is ten opzichte van het doel. Dat betekent volgens het Beleidskader dat 
het instrument uit de taboesfeer wordt gehaald. Door het vervallen van specifieke 
toezichtinstrumenten zal de toepassing eerder in beeld komen, maar het zal nood-
zakelijkerwijs niet vaker worden toegepast. In zoverre is dus onduidelijk gebleven 
in welke gevallen voorheen geen spontane vernietiging werd ingezet en dat onder 
de nieuwe wettelijke regeling wel het geval zou zijn.17 Vooralsnog is ook niet ge-
bleken van een wezenlijke wijziging in het gebruik van de spontane vernietiging 
door de Kroon. 

De Wet revitalisering generiek toezicht is gebaseerd op de uitgangspunten uit het 
rapport “Van specifiek naar generiek, doorlichting en beoordeling van interbe-
stuurlijke toezichtarrangementen” (hierna: het IBT-rapport) van de Commissie 
Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtinstrumenten, onder leiding van mr. dr. M. 
Oosting (hierna: de commissie Oosting) uit 2007. In het IBT-rapport werd ge-
concludeerd dat specifiek interbestuurlijk toezicht moest worden teruggedrongen 
ten gunste van het generieke instrumentarium voor interbestuurlijk toezicht. De 
commissie Oosting was van mening dat voor de invloedsuitoefening op decentrale 
overheden in beginsel kan worden volstaan met de generieke toezichtinstrumen-
ten, zoals de bevoegdheden tot schorsing en vernietiging en de bevoegdheid tot 
indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing. De commissie Oosting was van mening 
dat de generieke instrumenten onvoldoende werden benut.

15 Zie ook S.A.J. Munneke, Het wetsvoorstel revitalisering generiek toezicht, TvCR 
oktober 2011. 

16 Bijlage bij Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 5. 
17 Zie in dit verband ook S.E. Zijlstra, “Sanering van specifiek toezicht en revitalise-

ring van generiek toezicht: Reculer pour mieux sauter?”, NTB, afl. 3, maart 2011, 
p. 43-50. 
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Over de Wro wordt in het IBT-rapport opgemerkt dat deze wet voldoende instru-
menten biedt om vooraf sturend op te treden, waar dat nodig is in verband met 
hogere belangen. Het generieke toezichtinstrumentarium biedt volgens het IBT-
rapport voldoende mogelijkheid om achteraf corrigerend op te treden. Daarbij 
gaat de commissie Oosting uit van de door haar bepleitte revitalisering van de 
spontane vernietiging. Dit betekent voor bestemmingsplannen dat de reactieve 
aanwijzing volgens de commissie Oosting niet nodig is.18 Rijk en provincie kun-
nen hun belangen volgens de commissie Oosting vooraf voldoende borgen via hun 
structuurvisies, en eventueel via een inpassingsplannen. Indien een gemeenteraad 
dergelijke beleidskaders van het Rijk en de provincie niet in acht neemt, kan het 
desbetreffende bestemmingsplan wegens strijd met het recht (eventueel gedeelte-
lijk) spontaan worden vernietigd. In de toelichting op het vernietigingsbesluit (en 
op het eventueel daaraan voorafgaande schorsingsbesluit) kan worden aangegeven 
wat er alsnog zou moeten gebeuren, aldus de commissie Oosting. Opvallend is dat 
de commissie Oosting juist wijst op de niet bindende figuur van de structuurvisie 
en het inpassingplan als argumenten voor de afschaffing van de reactieve aanwij-
zing, terwijl die instrumenten een wezenlijk andere functie hebben dan de negatief 
preventief werkende reactieve aanwijzing. 

De invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht heeft voor de reactieve 
aanwijzing echter geen gevolgen gehad. De reactieve aanwijzing is gehandhaafd 
omdat de wetgever eerst de definitieve evaluatie van de Wro, vijf jaar na de in-
werkingtreding van de wet, wilde afwachten en het niet wenselijk werd gevonden 
om de doorzettingsmacht van de provincie af te schaffen.19 Nu in het Beleidskader 
staat dat waar binnen het herziene toezichtstelsel ruimte is gelaten voor specifiek 
toezicht, blijft gelden dat eerst de specifieke toezichtinstrumenten moeten worden 
aangewend, voordat tot vernietiging wordt overgegaan, heeft de reactieve aanwij-
zing in huidige stelsel voorrang. In die gevallen blijft de spontane vernietiging wel 
een ultimum remedium, aldus het Beleidskader. Dit betekent dat de Kroon niet 
wordt overgaat tot spontane vernietiging als een reactieve aanwijzing kan worden 
gegeven. Als die eenmaal is gegeven brengen de artikelen 10:37 en 10:38 van 
de Awb met zich dat hangende de reguliere bestuursrechtelijke procedure geen 
spontane vernietiging kan volgen en dat een vernietiging daarna niet kan worden 
gebaseerd op gronden waarop de uitspraak van de rechter steunt. Voor een spon-
tane vernietiging na een vernietigde reactieve aanwijzing bestaat dan ook niet veel 
ruimte, maar uitgesloten is het niet.

6.3 VERSCHILLEN TUSSEN DE SPONTANE VERNIETIGING 
EN DE REACTIEVE AANWIJZING

Door onder meer De Vries en Struiksma is, mede gelet op de Wet revitalisering 
generiek toezicht, bepleit dat de reactieve aanwijzing kan worden afgeschaft en 

18 Zie pagina 80 van het IBT-rapport.
19 Zie bijlage bij Kamerstukken II 2007-2008, 31200 VII, nr. 61, p. 10. 
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vervangen door generieke toezichtinstrumenten.20 De reactieve aanwijzing zou 
geen bestaansrecht hebben omdat er in onder meer de Wro voldoende andere in-
terbestuurlijke sturingsinstrumenten zijn en, zo nodig, repressief kan worden inge-
grepen met de gerevitaliseerde spontane vernietiging en de schorsing. Zonder dat 
de verschillen tussen de verschillende toezichtinstrumenten in kaart zijn gebracht, 
is de vraag of de spontane vernietiging (en schorsing) een alternatief kan zijn voor 
de reactieve aanwijzing echter niet goed te beantwoorden. Daarvoor moeten de 
verschillen tussen de toezichtinstrumenten worden geanalyseerd en de mogelijke 
gevolgen hiervan worden bezien. 

6.3.1 Bevoegdheid

Het eerste verschil tussen de reactieve aanwijzing en de spontane vernietiging is 
het bevoegde orgaan. De bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing 
ten aanzien van een plan rust bij het college van gedeputeerde staten of de minis-
ter, terwijl de bevoegdheid tot spontane vernietiging rust bij de Kroon. De rol van 
de provincie is bij de spontane vernietiging een wezenlijk andere, zoals blijkt uit 
de hieronder kort weergegeven procedure. 

De procedure tot spontane vernietiging van een gemeentelijk besluit kan op basis 
van artikel 273, eerste lid, van de Gemeentewet beginnen bij de burgemeester, 
die door tussenkomst van het college van gedeputeerde staten, mededeling doet 
van het besluit aan de minister die het aangaat. De procedure kan ook beginnen 
op grond van artikel 273a, eerste lid, van de Gemeentewet. In dat geval doet het 
college van gedeputeerde staten (bij een besluit van de raad of het college) of de 
commissaris van de Koning (bij een besluit van de burgemeester) binnen tien da-
gen nadat zij kennis hebben genomen van het besluit mededeling hiervan aan de 
minister die het aangaat. Tot slot is het ook mogelijk dat de Kroon zelf signaleert 
dat een besluit voor vernietiging in aanmerking komt.21 

20 Zie onder meer J.W. van Zundert, De reactieve aanwijzing uit de Wro, Gst 2012/30 
en H.J. de Vries, Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht: een zonnige toe-
komst voor twee klassieke toezichtinstrumenten uit de negentiende eeuw?, in: 
Goed verdedigbaar, vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht, opstellen 
aangeboden aan prof. mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als 
hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Univer-
siteit Utrecht, 2011, Kluwer, Deventer, H.J. de Vries, Waarom aanwijzingen van 
Rijk en provincies op grond van de Wro tot het interbestuurlijk toezicht horen en 
waarom de reactieve aanwijzing kan worden gemist in de nieuwe Omgevingswet, 
TO maart 2013, nr.1 en J. Struiksma, Simpel, toch?, een bezinning op het stelsel van 
het omgevingsrecht, in: Bezinning op het omgevingsrecht, essays over de toekomst 
van het omgevingsrecht, www.rijksoverheid.nl. 

21 Zie onder meer het Beleidskader Schorsing en Vernietiging dat sinds de inwerking-
treding van de Wet revitalisering generiek toezicht op 1 oktober 2012 geldt.

http://www.rijksoverheid.nl
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De Kroon besluit op voordracht van de minister die het aangaat, in overeenstem-
ming met de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, die de voor-
dracht altijd mede moet ondertekenen. De Kroon kan uitsluitend wegens strijd 
met het recht of het algemeen belang overgaan tot spontane vernietiging van het 
besluit. De Kroon maakt daarbij een zelfstandige afweging van de betrokken be-
langen en beoordeelt of de spontane vernietiging in verhouding staat tot het daar-
mee te dienen doel. Van groot belang is dat de Kroon hierbij beleidsvrijheid heeft. 

In vergelijking met de reactieve aanwijzing is de rol van het college van gedepu-
teerde staten bij een spontane vernietiging van een gemeentelijk besluit beperkter 
en afhankelijker. Het college kan immers slechts van het gemeentelijke besluit 
mededeling doen en is vervolgens afhankelijk van de minister en de Kroon of er 
daadwerkelijk tot vernietiging wordt overgegaan22. Het college kan, als het er-
voor kiest om een verzoek te doen tot spontane vernietiging van een plan(deel), 
niet zelf interveniëren en voorkomen dat een onwelgevallig plan(deel) in werking 
treedt. Als de reactieve aanwijzing wordt afgeschaft en niet wordt voorzien in een 
ander negatief preventief interbestuurlijk toezichtinstrument, zal het college, na de 
vaststelling van een ongewenst plan(deel) afhankelijk zijn van de minister en de 
Kroon en het beleid dat zij hanteren bij de spontane vernietiging. Bij de totstand-
koming van de Wet revitalisering heeft in verband met de afhankelijke positie van 
de provincie bij de spontane vernietiging een discussie plaatsgevonden tussen het 
IPO en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of niet zou 
moeten worden voorzien in een bindend recht van voordracht voor het provincie-
bestuur als het college van oordeel is dat een gemeentelijk besluit in strijd is met 
het recht.23 Zijlstra, Munneke en Schilder komen in hun advies aan het ministerie 
tot de conclusie dat een dergelijke regeling in strijd zou zijn met artikel 132, vierde 
lid, van de Grondwet omdat de bevoegdheid tot spontane vernietiging in die geval-
len de facto niet meer bij de Kroon zou rusten. 

Het college kan er ook voor kiezen om tegen het besluit van het lagere orgaan in 
beroep te gaan en een voorlopige voorziening te vragen bij de bestuursrechter. 
Daarbij is echter wel van belang dat de toetsing van een beroep (en een verzoek) 
tegen een vastgesteld plan(deel) verschilt van de toetsing van een reactieve aan-
wijzing in beroep. Bij een reactieve aanwijzing neemt het college zelf een besluit 
en voorkomt direct de inwerkingtreding van het plan(deel) en daartegen kunnen 
rechtsmiddelen worden aangewend. Het verwerend orgaan is het college. De rech-
ter zal aan de hand van de beroepsgronden toetsen of het college in overeenstem-
ming met het recht en in redelijkheid een reactieve aanwijzing heeft gegeven. 
Daarbij is van belang dat bij de keuze om een reactieve aanwijzing te geven be-

22 Zie ook J.C.W. Gazendam, K.J. de Graaf en H.B. Winter, Van reactieve aanwijzing 
naar corrigerend instructiebesluit, TBR 2013/138. 

23 S.E. Zijlstra, S.A.J. Munneke en A.E. Schilder, Juridische verkenning Revitaliseren 
Interbestuurlijk Toezicht, 2009, p. 13-17, bijlage bij Kamerstukken II 2009-2010, 
32389, nr. 3.
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leidsvrijheid bestaat en het college bij de invulling van open begrippen, zoals het 
provinciale belang, beoordelingsvrijheid heeft. 

In het kader van het interbestuurlijk toezicht bij bestemmingsplannen brengt het 
vervangen van de reactieve aanwijzing door de spontane vernietiging met zich dat 
niet de meest nabije bestuurslaag, te weten de provincie, maar het Rijk door mid-
del van de Kroon, toezicht houdt. Anders dan de De Vries betoogt, brengt de af-
schaffing van de reactieve aanwijzing en de vervanging hiervan door de spontane 
vernietiging dan ook niet met zich dat er wordt voldaan aan de interbestuurlijke 
uitgangspunten van nabijheid en enkelvoudigheid. Deze stelling klopt slechts ten 
aanzien van enkelvoudigheid, nu de reactieve aanwijzing zowel door het college 
als door de minister kan worden gegeven en de bevoegdheid tot spontane vernieti-
ging bij de Kroon rust. Met betrekking tot nabijheid volg ik het standpunt van De 
Vries niet, nu het interbestuurlijk toezicht in zoverre juist niet komt te liggen bij 
de provincie, maar bij het Rijk door middel van het spontane vernietigingsrecht 
van de Kroon.24 De provincie verliest in zoverre haar regiefunctie. Daarbij is van 
belang dat de minister en de Kroon beleidsvrijheid hebben. Zij kunnen een besluit 
anders beoordelen dan het college dat verzoekt om spontane vernietiging van een 
gemeentelijk besluit(onderdeel). Deze situatie deed zich voor bij een verleende 
vrijstelling en een bouwvergunning voor een geitenstal in de gemeente Landerd. 

Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant kon zich hier niet mee 
verenigen omdat deze besluiten in strijd zouden zijn met een voorbereidingsbe-
sluit en de destijds in voorbereiding zijnde bouwstop voor geitenhouderijen. Het 
college verzocht de minister om tot spontane vernietiging over te gaan. Bij besluit 
van 12 juli 2012 zijn de vrijstelling en de bouwvergunning op grond van artikel 
10:43 van de Awb geschorst en bij besluit van 27 december 2012 is deze schorsing 
vervolgens verlengd.25 Bij brief van 25 maart 2013 besloot de minister echter het 
verzoek van het college af te wijzen en de besluiten niet voor te dragen voor ver-
nietiging.26 Volgens de minister waren de besluiten niet in strijd met het recht of het 
algemeen belang. De aanvraag voor de vrijstelling en bouwvergunning dateerde 
van 11 december 2007 en derhalve kon de provinciale voorbereidingsverklaring 
van 11 december 2009 geen basis bieden voor het oordeel dat de vrijstelling en de 
bouwvergunning voor de geitenstal in strijd met het recht waren. Voor het oordeel 
dat er strijd was met het algemeen belang zag de minister evenmin aanleiding. 
Onder verwijzing naar het Beleidskader Schorsing en Vernietiging overwoog de 
minister dat de Kroon zeer terughoudend moet zijn met het vaststellen van strijd 
met het algemeen belang wanneer er geen strijd is met het recht en dat de enkele 

24 H.J. de Vries, Waarom aanwijzingen van Rijk en provincies op grond van de Wro 
tot het interbestuurlijk toezicht horen en waarom de reactieve aanwijzing kan wor-
den gemist in de nieuwe Omgevingswet, TO maart 2013, nr.1. 

25 Stb. 2012, 318 en Stb. 2012, 697.
26 Zie in dit verband de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 25 

maart 2013, met kenmerk IENM/BSK-2013/60513 en de daarbij behorende kamer-
vragen onder TK 2012-2013, Aanhangsel van de Handelingen, 1965.
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doorkruising van de bedoeling achter de bouwstop onvoldoende was om strijd met 
het algemeen belang aan te nemen. En daarmee viel het doek voor de provincie en 
kon de geitenstal worden gebouwd. 

Tegen de weigering van een minister om een gemeentelijk besluit voor vernieti-
ging voor te dragen staat, gelet op artikel 8:5, eerste lid, van de Awb, gelezen in 
samenhang met artikel 1 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak geen 
beroep open.27 Dit houdt in dat als het college een gemeentelijk besluit voordraagt 
voor vernietiging, maar een dergelijke vernietiging naar het oordeel van de minis-
ter niet in overeenstemming is met de wet en zijn beleid tegen de weigering geen 
beroep openstaat. Het verzoek tot vernietiging van het vaststellingsbesluit van het 
uitwerkingsplan “Rijnekehave” van het college van gedeputeerde staten is zelfs 
na een eerdere schorsing door de minister niet-ontvankelijk verklaard.28 Hierte-
gen zijn geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen mogelijk. In de memorie van 
toelichting bij de Wet revitalisering generiek toezicht is het over het beroep tegen 
de weigering om een besluit te vernietigen of voor vernietiging voor te dragen het 
volgende opgemerkt:

“Een dergelijk beroepsrecht zou betekenen dat de Kroon voor de rechter verantwoor-
ding zou moeten afleggen voor de omstandigheid dat de Kroon een andere afweging 
maakt dan het provinciebestuur. Naar het oordeel van het kabinet is een rechterlijke 
toetsing niet zinvol, nu het inherent is aan de beleidsvrijheid die de Kroon bij de uitoe-
fening van de vernietigingsbevoegdheid heeft om niet tot vernietiging over te gaan.” 29 

Daarnaast wijst het kabinet er onder meer op dat de invoering van een dergelijk 
beroepsrecht bij geschillen waarbij geen andere partijen betrokken zijn, beslech-
ting door rechterlijke tussenkomst niet de voorkeur heeft. Geen van de gebruikte 
argumenten zijn echter steekhoudend. De reden voor een weigering tot spontane 
vernietiging hoeft immers niet uitsluitend te liggen in een andere redelijke belan-
genafweging. De Kroon kan immers ook een andere en onredelijke belangenafwe-
ging verrichten. Daarnaast kan de Kroon, bij de vernietigingsgrond van strijd met 
het recht, een onjuiste uitleg geven aan de betrokken rechtsregel. Zijlstra, Mun-
neke en Schilder hebben hier in hun advies op gewezen en komen tot de conclusie 
dat het recht van beroep bij de bestuursrechter voor het college van gedeputeerde 
staten tegen een weigering om een besluit te vernietigen of voor te dragen voor 
vernietiging juist niet op grondwettelijke of andere constitutioneelrechtelijke be-

27 Zie ook T.E.P.A. Lam en A.G.A. Nijmeijer, Beheersverordening Hellebeuk (ge-
meente Voerendaal): strijd met het recht maar geen vernietiging door de Kroon, 
TBR 2013/174, en J.C.W. Gazendam, K.J. de Graaf en H.B. Winter, Van reactieve 
aanwijzing naar corrigerend instructiebesluit, TBR 2013/138. 

28 M.C. de Voogd en R.J.M.H. de Greef, Bestuurlijke organisatie, NTB 2014/8 en Stb 
2013, 314.

29 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 22. 
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zwaren stuit.30 Dat tegen de weigering geen beroep zou moeten openstaan omdat 
het niet wenselijk zou zijn om zuivere bestuursgeschillen aan de rechter voor te 
leggen, betekent niets anders dat het Rijk het laatste woord wil hebben in een der-
gelijk interbestuurlijk geschil en er daarbij gemakshalve vanuit gaat dat zijn stand-
punt altijd redelijk en juist is. Dat is echter niet per definitie het geval. Juist bij 
dergelijke interbestuurlijke geschillen is het in het kader van de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat ter bewaking van de staatsrechtelijke taakverdeling noodzakelijk dat 
een onafhankelijke rechter het sluitstuk vormt van de procedure. De Vries pleit 
er dan ook terecht voor dat beroep tegen de weigering tot spontane vernietiging 
mogelijk zou moeten zijn.31 

6.3.2 Termijn en moment van interventie

Een ander verschil tussen de reactieve aanwijzing en de spontane vernietiging is 
dat de spontane vernietiging niet aan een termijn is gebonden, behalve als het gaat 
om een besluit tot het verrichten van een privaatrechtelijke handeling, waarvoor 
een termijn van dertien weken na de bekendmaking geldt.32 Voor andere besluiten 
geldt dat deze in beginsel op ieder moment voor spontane vernietiging in aanmer-
king kunnen komen. Van Ettekoven wijst er dan ook op dat de spontane vernieti-
ging een voor het bestuursrecht specifieke doorbreking van de onaantastbaarheid 
van besluiten met zich kan brengen.33 Er zijn geen wettelijke belemmeringen die 
zich er tegen verzetten dat een besluit zelfs jaren nadat het in werking is getre-
den en onaantastbaar is geworden alsnog wordt vernietigd. Al zal het nut en de 
noodzaak voor een dergelijke spontane vernietiging door tijdsverloop in de meeste 
gevallen wel sterk afnemen. Een mooi voorbeeld van een erg late spontane vernie-
tiging is het KB van 21 december 1982, waarbij twee besluiten uit onderscheiden-
lijk 1959 en 1962 werden vernietigd.34 

30 S.E. Zijlstra, S.A.J. Munneke en A.E. Schilder, Juridische verkenning Revitaliseren 
Interbestuurlijk Toezicht, 2009, p. 18-19, bijlage bij Kamerstukken II 2009-2010, 
32389, nr. 3. 

31 H.J. de Vries, Ingrijpende veranderingen in het interbestuurlijk toezicht tussen 
overheden en de gevolgen voor het omgevingsrecht, TO april 2009, nr. 1. 

32 Zie voor dergelijke besluiten bijvoorbeeld de spontane vernietiging met betrekking 
tot de niet-schriftelijke beslissing van het college van burgemeester en wethouders 
van Amsterdam om de verkoop van aandelen van de N.V. Luchthaven Schiphol 
door het Rijk te blokkeren, Stb 2006, 615 en de spontane vernietiging van de be-
sluiten van diverse decentrale overheden om via een gerechtelijke procedure een 
executoriale titel te verkrijgen, na eerder gelegd conservatoire beslag op gelden van 
de IJslandse bank Landsbanki in Noorwegen, Stb 2008, 443. 

33 B.J. van Ettekoven, De formele rechtskracht vanuit bestuursrechtelijk perspectief, 
O&A 2006, nr. 3. Hij wijst er in dit artikel verder op dat de mogelijkheid van een 
spontane vernietiging van besluiten met zich brengt dat het gebruik van de term 
“onherroepelijk” onjuist is bij besluiten die nadat ze in rechte onaantastbaar zijn 
geworden nog kunnen worden vernietigd.

34 KB 21 december 1982, LJN: AM6963, AB 1983/298, m. nt. B.J. van der Net. 
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In artikel 10:38 van de Awb zijn twee belangrijke uitzonderingen gemaakt op het 
uitgangspunt dat een besluit op ieder moment voor vernietiging in aanmerking 
kan komen. In het eerste lid van artikel 10:38 van de Awb is bepaald dat een 
besluit dat nog goedkeuring behoeft niet kan worden vernietigd. In de memo-
rie van toelichting op dit artikel staat hierover dat zolang preventief toezicht niet 
is afgerond, repressief toezicht niet aan de orde komt. Anders doorkruist een tot 
vernietiging bevoegd orgaan mogelijk de verantwoordelijkheid van een tot goed-
keuring bevoegd orgaan, hetgeen ongewenst is, aldus de toelichting.35 Uit artikel 
10:38, eerste lid, van de Awb volgt dat zodra een besluit is goedgekeurd dit wel 
voor spontane vernietiging in aanmerking kan komen. In het tweede lid is bepaald 
dat een besluit waartegen bezwaar of beroep openstaat of aanhangig is niet kan 
worden vernietigd. De ratio hierachter is dat de spontane vernietiging niet als een 
alternatief spoor naast de reguliere bestuursrechtelijke procedure mag lopen, nu 
hangende deze procedure nog geen zekerheid bestaat over de vraag of het besluit 
daadwerkelijk in stand zal blijven. Ook hier heeft de wetgever een onwenselijke 
doorkruising van procedures willen voorkomen. 

In verband met de samenloop van de reguliere bestuursrechtelijke procedure is 
ook artikel 10:37 van de Awb van belang. Daarin staat dat een besluit waarover 
de rechter uitspraak heeft gedaan of waarbij een in kracht van gewijsde gegane 
uitspraak van de rechter wordt uitgevoerd niet kan worden vernietigd op rechts-
gronden welke in strijd zijn met die waarop de uitspraak steunt of mede steunt. 
Met andere woorden, de spontane vernietiging mag niet worden gebruikt als een 
herkansing als de rechter zich al heeft uitgelaten over het desbetreffende punt. 

De spontane vernietiging is dus een repressief toezichtinstrument dat pas kan wor-
den ingezet na de mogelijke reguliere bestuursrechtelijke procedure en mag niet 
steunen op de rechtsgronden die in die procedure aan de orde zijn geweest en door 
de rechter zijn beoordeeld. Dit late moment van interbestuurlijke interventie na de 
reguliere procedure kan bij bestemmingsplannen tot complicaties leiden. 

Uit artikel 10:42, eerste lid, van de Awb volgt dat een spontane vernietiging zich 
uitstrekt tot alle rechtsgevolgen waarop het besluit was gericht. Uit het arrest van 
de Hoge Raad van 28 februari 1975 (Parochiehuis Woerden) volgt dat de rechts-
gevolgen van het vernietigde besluit met terugwerkende kracht worden geacht niet 
te hebben bestaan.36 Bij de spontane vernietiging van een plan(deel) rijst dan de 
vraag wat de rechtsgevolgen van dat plan(deel) zijn geweest. Uit de zogenoemde 
Tegelenjurisprudentie van de Afdeling volgt dat als een omgevingsvergunning 
voor bouwen is verleend op basis van een in werking getreden plan(deel), dat 
nadien wordt vernietigd dit in beginsel geen gevolgen heeft voor deze vergunning, 
nu een dergelijke vergunning door de Afdeling niet wordt gezien als een rechtsge-

35 Kamerstukken II 1993-1994, 23700, nr. 3. 
36 HR 28 februari 1975, LJN: AB6210, NJ 1975/423, m. nt. W.F. Prins.
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volg van het plan(deel)37. Bij de spontane vernietiging van een plan(deel) blijven 
de op grond daarvan verleende vergunningen dus in beginsel ongemoeid. Dit kan 
echter anders liggen indien tegen de vergunning bezwaar is gemaakt en voor het 
nemen van het besluit op bezwaar het plan(deel) wordt vernietigd. Het oude plan 
herleeft dan en vormt het toetsingskader bij het nemen van het besluit op bezwaar. 
Bij het besluit op bezwaar geldt immers het uitgangspunt dat het recht wordt toe-
gepast zoals dat op dat moment geldt. In dat geval kan de spontane vernietiging 
van een plan(deel) grote gevolgen hebben voor een verleende vergunning. Als die 
vergunning niet kon worden verleend op basis van het oude plan zal de vergunning 
in bezwaar in beginsel niet in stand kunnen blijven, tenzij ten tijde van de aanvraag 
en het primaire besluit aan het destijds geldende plan(deel) een rechtstreekse aan-
spraak op verlening van de vergunning kan worden ontleend.38 Van een dergelijke 
rechtstreekse aanspraak kan alleen sprake zijn als de bouwaanvraag in overeen-
stemming is met het dan geldende plan, er geen voorbereidingsbescherming geldt 
en er geen ontwerp voor een nieuw plan ter inzage is gelegd. Dit ingewikkelde, 
maar werkbare systeem heeft de Afdeling in het leven geroepen in het kader van 
de rechtszekerheid van de vergunninghouders. Indien een in rechte onaantastbaar 
geworden plan(deel) door een spontane vernietiging wordt geraakt, ligt het voor 
de hand om bij vergunningen waartegen bezwaar is gemaakt bij het besluit op 
bezwaar niet uit te gaan van het voorheen geldende regime indien ten tijde van de 
aanvraag en de verlening van de vergunning een rechtstreekse aanspraak op het 
toen geldende (en inmiddels vernietigde) plan kon worden gedaan. In dat geval 
verzet de rechtszekerheid zich er tegen om bij het besluit op bezwaar, na de spon-
tane vernietiging van het (lang) in rechte onaantastbare plan(deel), weer uit te gaan 
van het voorheen geldende plan. Bij de aanvraag en de verlening van de vergun-
ning is dan immers terecht uitgegaan van een in rechte onaantastbaar planologisch 
regime. Het lijkt niet op voorhand redelijk om als vóór het besluit op bezwaar een 
spontane vernietiging van het relevante plan(deel) heeft plaatsgevonden terug te 
vallen op het voorheen geldende regime dat vele jaren oud kan zijn.

De spontane vernietiging van een plan(deel) heeft in beginsel geen gevolgen voor 
op basis van dat plan verleende onaantastbare vergunningen. De Wet revitalisering 
generiek toezicht heeft hier echter gezorgd voor een wijziging. In artikel 278a, 
vijfde lid, van de Gemeentewet en artikel 271a, vijfde lid, van de Provinciewet 
is opgenomen dat indien een koninklijk besluit betrekking heeft op de vernieti-
ging van een algemeen verbindend voorschrift of een ander besluit van algemene 
strekking bepaald kan worden dat de vernietiging tevens betrekking heeft op de 
besluiten die zijn genomen op grond van of ter uitvoering van het algemeen ver-
bindend voorschrift of het andere besluit van algemene strekking. In de memorie 
van toelichting is hierover het volgende opgemerkt: 

37 ABRS 21 december 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AA4296, AB 2000/78 en J.M.H.F. 
Teunissen, De gevolgen van vernietiging van de goedkeuring van een bestem-
mingsplan, Gst. 2000, 7114-1. 

38 Zie bijvoorbeeld ABRS 30 juli 2008, 200708073/1, ECLI:NL:RVS:2008:BD8918 
en ABRS 23 maart 2011, 201006656/1/H1, ECLI:NL:RVS:2011:BP8725.
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“Als een gemeente bijvoorbeeld een subsidieverordening voor bedrijven vaststelt die in 
strijd is met Europese regels over staatssteun komt een dergelijke verordening voor ver-
nietiging in aanmerking. De individuele subsidiebesluiten zijn daarmee niet vernietigd, 
de vernietiging ziet op grond van artikel 10:42, eerste lid, alleen op de bevoegdheid tot 
het nemen van die besluiten. Het is niet doelmatig, zo al mogelijk, om iedere individu-
ele subsidiebeschikking bij koninklijk besluit te vernietigen. Als van het gemeentebe-
stuur wordt verwacht dat verleende subsidies worden teruggevorderd, is een dergelijke 
vernietiging wel noodzakelijk. Aanvullend op die vernietiging kan dan de aanwijzing 
worden gegeven dat het gemeentebestuur betaalde subsidies terugvordert.”39 

Indien de spontane vernietiging betrekking heeft op een plan(deel) bestaat er dus 
de mogelijkheid om bij koninklijk besluit te bepalen dat de vernietiging tevens 
betrekking heeft op de besluiten die zijn genomen op grond van dit plan(deel). 

Dat kan bij een plan(deel) verstrekkende gevolgen hebben, nu daarmee ook de op 
basis hiervan verleende (en onherroepelijke) vergunningen kunnen worden ver-
nietigd. Deze bepaling kan een ernstige inbreuk op de rechtszekerheid van ver-
gunninghouders met zich brengen, met name als de vergunning is verleend op 
het moment dat het plan(deel) reeds in rechte onaantastbaar was. Tegen de alsnog 
zonder geldige vergunning gebouwde bouwwerken zal in beginsel handhavend 
moeten worden opgetreden.40 De gevolgen strekken zich daarnaast niet alleen uit 
tot de op basis van het plan vergunde bouwwerken, maar kunnen ook zien op het 
op grond van het plan toegestane gebruik. 

Nu de spontane vernietiging kan plaatsvinden lang nadat het plan(deel) in rechte 
onaantastbaar is geworden en op basis hiervan vergunningen kunnen zijn ver-
leend, kan de huidige regeling op gespannen voet staan met het beginsel van de 
rechtszekerheid indien bij het besluit op bezwaar in de vergunningsprocedure 
moet worden teruggevallen op het voorheen geldende regime. De spontane ver-
nietiging bij bestemmingsplannen mag volgens mij evenmin worden gebruikt in 
combinatie met voormelde bevoegdheid om de vernietiging uit te laten strekken 
tot de op basis hiervan verleende onherroepelijke vergunningen. Bij een wette-
lijke regeling dat een vastgesteld bestemmingsplan na inwerkingtreding de basis 
is voor de verlening van diverse vergunningen pleit de rechtszekerheid er voor om 
het interbestuurlijk toezicht juist te concentreren in de reguliere procedure. Op 
die wijze kan de inwerkingtreding van het plan(deel) tijdig worden voorkomen. 
Interbestuurlijke interventie door middel van een spontane vernietiging nadat het 
plan(deel) in rechte onaantastbaar is geworden brengt, gelet op de mogelijke op 
basis hiervan verleende vergunningen, onnodige complicaties met zich, kan de 
rechtszekerheid van derden ernstig aantasten en verdient niet de voorkeur boven 
de reactieve aanwijzing. 

39 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 49.
40 Zie bijvoorbeeld KB 19 februari 2001 (Valkenswaard), Stb 2001, 117, Gst. 2001, 

nr. 7139, 6, m. nt. J.M.H.F. Teunissen.
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6.3.3 Verschillende toetsingskaders

De toetsingskaders van de reactieve aanwijzing en de spontane vernietiging ver-
tonen verschillen. Een reactieve aanwijzing mag alleen worden gegeven als pro-
vinciale of nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijk maken. Ingevolge artikel 132, vierde lid, van de Grondwet en artikel 
10:35 van de Awb mag een spontane vernietiging alleen geschieden wegens strijd 
met het recht of het algemeen belang. Nu het algemeen belang bij de spontane ver-
nietiging, noch de nationale en provinciale ruimtelijke belangen bij de reactieve 
aanwijzing zijn gedefinieerd zou gedacht kunnen worden dat er tussen deze twee 
open normen in zoverre weinig verschillen zijn. Dat is echter niet het geval. De 
belangen die bij een reactieve aanwijzing een rol kunnen spelen moeten immers 
ruimtelijk relevant zijn. Andere belangen zoals financiële belangen, kunnen geen 
grondslag vormen voor een reactieve aanwijzing. 

Dat bij het generieke toezichtinstrument van de spontane vernietiging door de 
wetgever is gekozen voor een toetsingskader met een breed bereik is logisch, nu 
de spontane vernietiging betrekking heeft op alle gemeentelijke en provinciale 
besluiten en niet schriftelijke beslissingen gericht op enig rechtsgevolg. Het toet-
singskader van strijd met het recht of strijd met het algemeen belang laat zich bij 
een generiek toezichtinstrument moeilijk afbakenen. Nadere inhoudelijke beper-
kingen zouden het generieke karakter van de spontane vernietiging kunnen aan-
tasten.

De vernietigingsgrond strijd met het algemeen belang is aanvankelijk opgevat 
als strijd met het rijksbelang, maar heeft zich ontwikkeld tot een afweging van 
alle de bij het besluit van betrokken publieke belangen, waarbij het belang bij 
spontane vernietiging het lokale belang moet overstijgen.41 Uit het Beleidskader 
Schorsing en Vernietiging volgt dat volgens de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties aan de vernietigingsgrond strijd met het algemeen belang 
een beperkte betekenis moet worden toegekend. Daarbij moet gedacht worden aan 
gevallen waarbij beleidsmatige argumenten aan de orde zijn. De Kroon moet een 
belangenafweging maken tussen alle relevante belangen. Hierbij geldt volgens het 
Beleidskader een zware motiveringsplicht voor de Kroon, die moet aangeven wat 
de aard van het algemene belang is en waarom dat belang uitgaat boven de belan-
gen die een gemeentelijk of provinciaal bestuursorgaan beoogt te dienen. Er moet 
dus een zwaarwegend bovengemeentelijk of bovenprovinciaal belang ten grond-
slag liggen aan een spontane vernietiging op grond van strijd met het algemeen 
belang. Gelet op de uitspraak van de Afdeling van 22 april 2009 (Landsbanki) 
moet de motivering van een spontane vernietiging er dan ook blijk van geven dat 

41 Zie hierover uitgebreid R.J.M.H. de Greef en C.B.M. van Haaren-Dresens, Spon-
tane vernietiging wegens strijd met het algemeen belang, Gst. nr. 7362, december 
2011.
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alle relevante belangen zijn meegewogen in het besluit en moeten de gronden voor 
de vernietiging volledig en begrijpelijk worden opgenomen in het besluit.42 

In vergelijking met de reactieve aanwijzing zou het toetsingskader van de spon-
tane vernietiging bij een bestemmingsplan met zich brengen dat niet uitsluitend 
op grond van ruimtelijke belangen kan worden vernietigd, maar dat ook andere 
belangen een rol kunnen spelen bij strijd met het algemeen belang. Daarbij geldt 
wel dat indien alleen sprake is van strijd met het algemeen belang een zware mo-
tiveringsplicht geldt, waarbij een zwaarwegend bovengemeentelijk belang aan-
nemelijk moet worden gemaakt. 

Een ander verschil tussen de toetsingskaders is dat strijd met het recht een grond is 
voor een spontane vernietiging en bij de reactieve aanwijzing niet. De toezichtin-
strumenten kennen een ander motief, hetgeen past bij een generiek instrument als 
de spontane vernietiging en een specifiek instrument als de reactieve aanwijzing. 
Het voorkomen van strijd met het objectieve recht speelt geen rol bij de reactieve 
aanwijzing. Anders dan bij de reactieve aanwijzing, kan iedere inbreuk op het 
recht een grond zijn voor spontane vernietiging. Daarbij moet niet alleen worden 
gedacht aan de wet, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Europees 
recht en ander internationaal recht, maar ook bijvoorbeeld provinciale algemene 
regels. Ook met betrekking tot deze vernietigingsgrond is echter beleid ontwikkeld 
dat met zich bracht dat niet iedere strijd met het recht kon leiden tot een spontane 
vernietiging. In zijn annotatie bij de uitspraak van de Afdeling van 23 januari 2008 
(Onderbanken) wijst Broeksteeg er op dat het Beleidskader spontane vernietiging 
uit 2006 drie gevallen noemt waarin strijd met het recht wordt aangenomen.43 
In de eerste plaats als het lagere orgaan treedt in de bevoegdheid van een hoger 
orgaan. In de tweede plaats als het ene orgaan treedt in de bevoegdheid van het 
andere orgaan binnen hetzelfde overheidsverband en in de derde plaats als wordt 
gehandeld in strijd met de grondrechten. In aanvulling op de eerste twee gevallen 
volgt uit de uitspraak van Afdeling van 2 maart 2011 (Winkeltijdenverordening 
Westland) dat een inbreuk op de constitutionele verhoudingen ook betrekking kan 
hebben op gevallen waarin een decentraal orgaan in strijd heeft gehandeld met de 
door de formele wet gestelde grenzen aan de bevoegdheden die aan het bestuurs-
orgaan zijn gelaten dan wel zijn toebedeeld.44 Een spontane vernietiging op grond 
van strijd met het recht was in zoverre dus alleen aan de orde als er sprake was van 
een inbreuk op de constitutionele bevoegdheidsverdeling of de grondrechten. In 
de jurisprudentie van de Afdeling zien we deze beleidslijn terug en werd bij strijd 
met het recht beoordeeld of er een inbreuk is op de constitutionele bevoegdheids-
verdeling of de grondrechten. 

42 ABRS 22 april 2009, 200809196/1, ECLI:NL:RVS:2009:BI1842, JB 2009/144 m. 
nt. J.LW. Broeksteeg.

43 ABRS 23 januari 2008, 200700877/1, ECLI:NL:RVS:NL:2008:BC2506, JB 
2008/46 m. nt. J.L.W. Broeksteeg.

44 ABRS 2 maart 2011, 201003855/1/H2, ECLI:NL:RVS:2011:BP6327, Gst. 2011/73, 
m. nt. S.A.J. Munneke. 
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In het nieuwe Beleidskader Schorsing en Vernietiging is echter afstand genomen 
van de aanvullende beleidscriteria bij strijd met het recht. Een inbreuk op de con-
stitutionele bevoegdheidsverdeling of de grondrechten is niet meer vereist. In het 
Beleidskader is echter wel aangegeven dat niet elke strijd met het recht tot ver-
nietiging zal leiden. Van geval tot geval zal worden bezien of toepassing van het 
instrument proportioneel is. Anderzijds wordt gesteld dat de spontane vernietiging 
uit de “taboesfeer” moet worden gehaald. In dit licht valt te bezien of de spontane 
vernietiging wegens strijd met het recht vaker zal worden toegepast dan tot nu toe 
het geval was. Tot nu is daarvan niet gebleken.

Als de spontane vernietiging in plaats van de reactieve aanwijzing zou worden 
toegepast als toezichtinstrument bij bestemmingsplannen is de verwachting ge-
rechtvaardigd dat deze veelal gebaseerd zal zijn op strijd met het recht. De provin-
ciale en nationale ruimtelijke belangen zijn immers veelal vastgelegd in algemene 
regels, die gelden als algemeen verbindende voorschriften, die door de raad bij 
de vaststelling van een plan in acht moeten worden genomen. Voor een spontane 
vernietiging van een plan(deel) alleen op grond van strijd met het algemeen belang 
lijkt onder de Wro weinig ruimte te bestaan, nu juist in de Wro is voorzien in de 
mogelijkheid van vaststelling van algemene regels ter waarborging van de natio-
nale en provinciale belangen. Alleen bij situaties waarbij algemene regels worden 
voorbereid of bij onvoorziene situaties waarbij redelijkerwijs niet verwacht mocht 
worden dat voor het desbetreffende onderwerp algemene regels in voorbereiding 
of vastgesteld zijn, lijkt er eventueel plaats voor een spontane vernietiging van 
een plan(deel) op grond van strijd met het algemeen belang. In zoverre kan er een 
parallel worden getrokken met de in paragraaf 4.5.2 genoemde jurisprudentie over 
reactieve aanwijzingen op grond van in voorbereiding zijnde algemene regels of 
op grond van beleid.

6.3.4 Verschillende beroepsprocedures

In artikel 8:4, eerste lid, onder d, van de Awb staat dat geen beroep kan worden 
ingesteld tegen een besluit inhoudende een schorsing of een vernietiging van een 
besluit van een ander bestuursorgaan. Op dat beroepsverbod zijn echter twee be-
langrijke uitzonderingen gemaakt. In artikel 281a van de Gemeentewet is immers 
bepaald dat in afwijking van artikel 8:4, eerste lid, onder d, van de Awb, voor be-
langhebbenden beroep openstaat tegen een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 
268 van de Gemeentewet. Uit de bijlage “Rechtstreeks beroep” bij de Awb volgt 
dat er tegen een dergelijk besluit rechtstreeks beroep open staat en uit artikel 2 van 
de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak volgt dat beroep in eerste en enige 
aanleg bij de Afdeling mogelijk is. Voor spontane vernietigingen van provinciale 
besluiten is een soortgelijke regeling opgenomen in artikel 274a van de Provincie-
wet. Dus bij een spontane vernietiging van gemeentelijke en provinciale besluiten 
is er voor belanghebbenden rechtstreeks beroep mogelijk bij de Afdeling. Beroep 
tegen de weigering om een besluit voor te dragen voor spontane vernietiging en de 
weigering om een besluit te schorsen en/of te vernietigen staat ingevolge artikel 



193

REACTIEVE AANWIJZING VERGELEKEN MET DE SPONTANE VERNIETIGING

8:5, eerste lid, van de Awb, gelezen in samenhang met artikel 1 van de Bevoegd-
heidsregeling bestuursrechtspraak, geen beroep open.

Als de reactieve aanwijzing zou worden vervangen door de spontane vernietiging 
zou dit betekenen dat er twee opeenvolgende, maar afzonderlijke bestuursrechte-
lijke procedures kunnen ontstaan, te weten de reguliere bestemmingsplanproce-
dure en vervolgens de procedure over de spontane vernietiging. Eerst is er immers 
voor belanghebbenden in eerste en enige aanleg beroep mogelijk tegen het vast-
gestelde plan bij de Afdeling en onder deze belanghebbenden kan, gelet op artikel 
1:2, tweede lid, van de Awb, in veel gevallen ook het college van gedeputeerde 
staten worden verstaan. Als het college, bij gebreke van een reactieve aanwijzing 
of een vergelijkbaar instrument, kiest voor het instellen van beroep tegen het vast-
gestelde plan, bijvoorbeeld omdat dit in strijd is met algemene regels, dient het in 
dat geval rekening te houden met artikel 10:37 van de Awb. Als het beroep van 
het college door de Afdeling ongegrond wordt verklaard, kan niet op grond van 
dezelfde en door de Afdeling verworpen rechtsgronden alsnog gekomen worden 
tot spontane vernietiging. Op andere rechtsgronden wel. Deze regeling sluit dus 
niet uit dat het college na een ongegrond beroep in de reguliere procedure zich met 
een gewijzigde dan wel aangevulde motivering tot de minister zal wenden met een 
verzoek om een plan(deel) te laten vernietigen door de Kroon. Hoewel het niet 
aannemelijk is dat de Kroon onder deze omstandigheden snel zal overgaan tot een 
spontane vernietiging, is het niet uitgesloten. 

Een andere situatie die zich bij bestemmingsplannen kan voordoen is dat andere 
belanghebbenden beroep hebben ingesteld tegen het plan(deel) en het college van 
gedeputeerde staten niet, omdat het er voor kiest om te verzoeken om een spontane 
vernietiging. Ook dan is artikel 10:37 van de Awb van belang, nu de uitspraak van 
de Afdeling in de bestemmingsplanprocedure de gronden voor spontane vernie-
tiging zal afbakenen. Voordat kan worden overgegaan tot spontane vernietiging 
zal de Afdeling immers uitspraak hebben gedaan over de beroepen van de derden 
tegen het vastgestelde bestemmingsplan. De rechtsgronden die de Afdeling heeft 
verworpen kunnen in dat geval niet aan de spontane vernietiging ten grondslag 
worden gelegd. Overigens zal het relativiteitsvereiste in voorkomend geval met 
zich kunnen brengen dat deze andere derden zich niet kunnen beroepen op normen 
die zijn bedoeld ter behartiging van de provinciale ruimtelijke belangen. 

Na de reguliere bestemmingsplanprocedure kan er dus vervolgens nog een afzon-
derlijke procedure ontstaan als de Kroon overgaat tot spontane vernietiging van 
een plan(deel). Het gevolg van de artikelen 10:37 en 10:38 van de Awb is dat de 
bestemmingsplanprocedure wel eerst volledig moet worden afgerond en dat ver-
volgens door de Kroon slechts op andere rechtsgronden kan worden overgegaan 
tot spontane vernietiging. Indien de Kroon overgaat tot spontane vernietiging van 
een plan(deel) kan tegen dat besluit door belanghebbenden vervolgens weer be-
roep worden ingesteld bij de Afdeling, die op die manier via twee verschillende 
procedures over hetzelfde plan(deel) zal moeten oordelen. Daarbij kan de kant-
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tekening worden gemaakt dat het te verwachten is dat de bereidheid van de Kroon 
om over te gaan tot vernietiging, nadat de bestemmingsplanprocedure is doorlo-
pen en de Afdeling in die procedure uitspraak heeft gedaan waarschijnlijk slechts 
in uitzonderlijke gevallen zal bestaan. Dit neemt echter niet weg dat de spontane 
vernietiging tot gevolg kan hebben dat hetzelfde plan(deel) via twee afzonderlijke 
procedures bij de rechter aan de orde gesteld kan worden. De reactieve aanwijzing 
is te prefereren omdat het interbestuurlijk toezicht is geïntegreerd in de reguliere 
bestemmingsplanprocedure. Dit leidt tot een efficiëntere definitieve beslechting 
van het interbestuurlijke geschil en is gelet op de complementaire ruimtelijke be-
langen van de provincie en de regierol die de provincie heeft in de ruimtelijke 
ordening ook goed te rechtvaardigen. 

Tot slot kan er samenloop zijn tussen de schorsing als bedoeld in artikel 10:43 
van de Awb en de voorlopige voorziening in de reguliere bestuursrechtelijke pro-
cedure. Indien de spontane vernietiging bij een plan(deel) wordt ingezet, kunnen 
immers door de Kroon onomkeerbare gevolgen worden voorkomen door gebruik 
te maken van de accessoire bevoegdheid van schorsing als bedoeld in artikel 10:43 
van de Awb. Tegen een dergelijk besluit tot schorsing staat geen bestuursrechtelij-
ke rechtsbescherming open. Lopende de bestemmingsplanprocedure kan dit leiden 
tot de situatie dat een door de bestuursrechter getroffen voorlopige voorziening 
parallel kan gaan lopen aan de schorsing ingevolge artikel 10:43 van de Awb. An-
ders dan bij de spontane vernietiging, is een schorsing op grond van artikel 10:43 
van de Awb immers wel mogelijk als tegen een besluit nog rechtsmiddelen moge-
lijk of aanhangig zijn.45 In de bestemmingsplanprocedure, waarbij vaak meerdere 
appellanten betrokken zijn, kan het dus voorkomen dat er zowel sprake is van een 
spontane schorsing door de Kroon als een schorsing door de bestuursrechter. Dit 
hoeft niet per definitie tot problemen te leiden, maar deze kunnen zich wel voor-
doen als de bestuursrechter eerst tot afwijzing van een verzoek komt en de Kroon 
vervolgens overgaat tot schorsing op vergelijkbare gronden. Artikel 10:37 van de 
Awb is niet op deze wellicht wat hypothetische situatie van toepassing. 

6.4 CONCLUSIES

De spontane vernietiging en de reactieve aanwijzing kennen zodanige verschillen 
dat de wens tot afschaffing van de reactieve aanwijzing en vervanging hiervan 
door de spontane vernietiging opmerkelijk kan worden genoemd. Daarbij is van 
belang dat het vervangen van een negatief preventief interbestuurlijk toezichtin-
strument door een negatief repressief interbestuurlijk toezichtinstrument proce-
dureel, maar ook materieel aanzienlijke gevolgen zal hebben, met name bij plan-
figuren zoals bestemmingsplannen. In een systeem waarbij de inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan of mogelijke vergelijkbare andere planfiguur, zoals het 
in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet bedoelde omgevingsplan, de basis is 

45 Zie R.J.M.H. de Greef, Spontane schorsing als zelfstandig instrument?, Gst 2008, 
20. 
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voor onder meer de verlening van omgevingsvergunningen kunnen de gevolgen 
van een dergelijke constructie verstrekkend en onnodig complicerend zijn. 

De positie van de provincie in het interbestuurlijk toezicht zal bij de afschaffing 
van de reactieve aanwijzing ten behoeve van de spontane vernietiging wezenlijk 
wijzigen. Het college van gedeputeerde staten zal niet meer beschikken over een 
negatief preventief toezichtinstrument en kan in dit kader slechts aan de minister 
verzoeken om een plan(deel) voor vernietiging voor te dragen bij de Kroon. De 
minister en de Kroon beschikken in dit kader over beleidsvrijheid en tegen de 
weigering om een besluit te vernietigen of voor te dragen voor vernietiging staan 
geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Gelet hierop lijkt de verwachting 
gerechtvaardigd dat het college bij schending van de algemene regels eerder ge-
bruik zal gaan maken van de reguliere bestuursrechtelijke procedure en beroep 
zal instellen tegen het vastgestelde plan, mogelijk in combinatie met een verzoek 
om voorlopige voorziening, dan te verzoeken tot spontane vernietiging. Bij het 
ontbreken van de reactieve aanwijzing heeft het college in dat geval geen ver-
gelijkbaar instrument meer om zelf te voorkomen dat een vastgesteld plan(deel) 
in werking treedt en de basis kan gaan bieden voor onder meer de verlening van 
omgevingsvergunningen. Daarbij is van belang dat als een plan(deel) in strijd is 
met een provinciale algemene regel de rechter dat plan(deel) in beginsel zal moe-
ten vernietigen omdat dit in strijd is met het recht. Deze regels dienen immers in 
acht te worden genomen. Als het college kiest voor de weg van de spontane ver-
nietiging loopt het in dat geval juist wel het risico dat de Kroon op basis van haar 
beleidsvrijheid niet overgaat tot vernietiging. 

Daarnaast spelen in dit verband de artikelen 10:37 en 10:38 van de Awb een rol. 
Artikel 10:37 van de Awb heeft immers tot gevolg dat als de rechter het beroep 
van het college tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaart, aan een eventu-
ele spontane vernietiging niet dezelfde rechtsgronden ten grondslag kunnen wor-
den gelegd. Artikel 10:38 van de Awb voorkomt dat gelijktijdig van de spontane 
vernietiging gebruik kan worden gemaakt als er rechtsmiddelen tegen het plan 
mogelijk of aanhangig zijn. Deze artikelen beogen oneigenlijk gebruik van de 
spontane vernietiging gelijktijdig of na een bestuursrechtelijke procedure te voor-
komen. Indien de spontane vernietiging gebruikt zal gaan worden als het reguliere 
instrument om negatief interbestuurlijk toezicht uit te oefenen in de ruimtelijke 
ordening zullen deze artikelen aan betekenis gaan winnen en is te verwachten dat 
de bestuursrechter juist een grotere rol gaat krijgen in het interbestuurlijke toe-
zicht. Enerzijds omdat de bestuursrechter, bij het ontbreken van een negatief pre-
ventief interbestuurlijk toezichtinstrument, vaker geconfronteerd zal gaan worden 
met beroepen en verzoeken om voorlopige voorziening van het provinciebestuur 
in de reguliere bestuursrechtelijke procedures tegen een plan. Anderzijds omdat 
als de spontane vernietiging het reguliere interbestuurlijke toezichtinstrument zal 
worden, artikel 10:37 voor een doorwerking van de reguliere bestuursrechtelijke 
procedure bij de spontane vernietiging zorgt. 
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Juist bij ruimtelijke plannen die na inwerkingtreding de basis vormen voor ver-
gunningverlening en waarbij in voorkomend geval een onzuiver bestuursgeschil 
kan ontstaan doordat zowel het college als andere belanghebbenden zich in be-
roep tegen het plan kunnen richten, verdient negatief preventief interbestuurlijk 
toezichtinstrument dat in de reguliere bestuursrechtelijke procedure is ingebed de 
voorkeur. Op die manier kan er vroeg in de procedure worden geïntervenieerd en 
ontstaan er geen twee afzonderlijke en mogelijk in tijd ver uit elkaar liggende pro-
cedures. In die ene procedure kan zowel het vastgestelde plan als het interbestuur-
lijke toezichtbesluit aan de orde komen. Een nadeel van de spontane vernietiging 
ten opzichte van de reactieve aanwijzing is immers dat de spontane vernietiging 
pas na de reguliere bestemmingsplanprocedure kan plaatsvinden en in beginsel 
niet aan een termijn is gebonden.

Verder zou de afschaffing van de reactieve aanwijzing en vervanging door de 
spontane vernietiging een uitzondering met zich brengen op het uitgangspunt van 
nabij interbestuurlijk toezicht. De bevoegdheid tot spontane vernietiging rust im-
mers bij de Kroon en niet bij het college van gedeputeerde staten. Juist in de ruim-
telijke ordening waar sprake is van medebewind en de provincie complementaire 
ruimtelijke belangen heeft aan die van de gemeenten, ligt het minder voor de hand 
om juist niet te voorzien in een provinciaal negatief preventief interbestuurlijk toe-
zichtinstrument, maar in een negatief repressief toezichtinstrument op rijksniveau.

Daarnaast kan er een onwenselijke samenloop ontstaan tussen de bestuursrech-
telijke procedure en de schorsing als bedoeld in artikel 10:43 van de Awb, nu 
de regeling van artikel 10:38, tweede lid, van de Awb niet van toepassing is op 
de schorsing. Dit houdt in dat een schorsing door de Kroon naast de voorlopige 
voorzieningsprocedure kan lopen. Met name in het geval door de Kroon wordt 
overgegaan tot schorsing op grond van artikel 10:43 van de Awb nadat de rechter 
een verzoek om voorlopige voorziening heeft afgewezen, kan er een vreemde situ-
atie ontstaan. 

Tot slot is het toetsingskader van het generieke instrument van de spontane vernie-
tiging wezenlijk anders dan dat van het specifieke instrument van de reactieve aan-
wijzing. Het kent immers niet de beperking tot de ruimtelijk relevante belangen. 
Een spontane vernietiging kan worden gegeven bij strijd met het algemeen belang. 
Een belangrijker verschil is dat een spontane vernietiging kan zijn gebaseerd op 
strijd met het recht. Iedere strijd met de wet en de algemene rechtsbeginselen kan 
in beginsel aanleiding zijn voor een spontane vernietiging. Daarmee zou het ver-
eiste van strijd met recht, zoals dat gold bij het besluit omtrent goedkeuring, weer 
terug zijn, terwijl dat nu juist bij de introductie van de reactieve aanwijzing met 
het oog op terughoudend toezicht bewust is afgeschaft.

Op basis het voorgaande is de huidige spontane vernietiging geen geschikt alterna-
tief voor de reactieve aanwijzing. Enkele van de hiervoor beschreven nadelen kun-
nen worden ondervangen door een wijziging van de huidige wettelijke regeling. 
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Zo zou bij wet kunnen worden bepaald dat voor een spontane vernietiging van 
een bestemmingsplan een termijn geldt. Dit laat echter onverlet dat in artikel 132, 
vierde lid, van de Grondwet zowel de discretionaire bevoegdheid van de Kroon tot 
spontane vernietiging als de vernietigingsgronden van strijd met het recht en strijd 
met het algemeen belang zijn vastgelegd. Daarin liggen nu juist de belangrijkste 
nadelen als alternatief voor de reactieve aanwijzing. 

Kortom, de spontane vernietiging en schorsing ter vervanging van de reactieve 
aanwijzing verdient geen aanbeveling in het systeem van de Wro en de Wabo. De 
commissie Oosting heeft bij het bepleiten van de afschaffing van de reactieve aan-
wijzing en vervanging door de spontane vernietiging de nadelen hiervan onder-
schat. Zolang het bestemmingplan of een vergelijkbare planfiguur de basis blijft 
voor onder meer de verlening van omgevingsvergunningen is het onwenselijk 
om niet te voorzien in een negatief preventief interbestuurlijk toezichtinstrument, 
waarmee het provinciebestuur zelfstandig de inwerkingtreding van een plan(deel) 
kan voorkomen. De reactieve aanwijzing sluit beter aan op de in de paragrafen 
2.7.2 en 2.7.3 genoemde beginselen van evenredig en effectief interbestuurlijk 
toezicht.
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De reactieve aanwijzing vergeleken met de 
indeplaatsstelling

7.1 INLEIDING

Indeplaatsstelling is een vorm van interbestuurlijk toezicht waarbij het toezicht-
houdende bestuursorgaan de bevoegdheid van het onder toezicht staande bestuurs-
orgaan overneemt. Dit bestuursorgaan verliest zijn bevoegdheid voor de periode 
van de indeplaatsstelling. Meestal zijn vormen van indeplaatsstelling gekoppeld 
aan nalatig handelen van het onder toezicht staande bestuursorgaan bij taakver-
waarlozing. Nalatig handelen is niet alleen iets niet doen, maar kan ook bestaan uit 
iets doen in strijd met het recht of de belangen van het hogere bestuursorgaan. Het 
toezichthoudende bestuursorgaan stelt zich in dat geval in de plaats om te doen 
wat van het onder toezicht staande bestuursorgaan werd gevorderd. 

De generieke regeling voor indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing bij medebe-
wind is te vinden in artikel 124 van de Gemeentewet en artikel 121 van de Pro-
vinciewet.

Artikel 124 van de Gemeentewet luidt als volgt: Wanneer de raad, het college of de 
burgemeester een bij of krachtens een andere dan deze wet gevorderde beslissing 
niet of niet naar behoren neemt dan wel een bij of krachtens een andere dan deze 
wet gevorderde handeling niet of niet naar behoren verricht, of anderszins een bij 
of krachtens een andere wet dan deze wet gevorderd resultaat niet, niet tijdig of 
niet naar behoren tot stand brengt, besluiten gedeputeerde staten onderscheidenlijk 
de commissaris van de Koning als het de burgemeester betreft daarin namens de 
raad, het college of de burgemeester te voorzien ten laste van de gemeente. 

In artikel 121 van de Provinciewet is een soortgelijke regeling opgenomen met 
betrekking tot taakverwaarlozing door provinciale bestuursorganen bij medebe-
wind, waarbij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich in 
de plaats stelt van het desbetreffende provinciale bestuursorgaan. 

Er bestaan echter ook specifieke vormen van indeplaatsstelling waarbij taakver-
waarlozing geen vereiste is. Daarbij kan gedacht worden aan de vervangingsbe-
voegdheden bij nationale en provinciale inpassingsplannen als bedoeld in de arti-
kelen 3.26 en 3.28 van de Wro. Ook in die gevallen stelt het hogere bestuursorgaan 
zich in de plaats van het lagere bestuursorgaan en verliest het lagere orgaan zijn 
bevoegdheid. Taakverwaarlozing is hierbij echter niet aan de orde, maar voldoen-
de is dat nationale of provinciale ruimtelijke belangen het noodzakelijk maken 
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dat er een inpassingsplan wordt vastgesteld. Voor die gronden mag de raad tot een 
nader te bepalen tijdstip geen bestemmingsplan vaststellen. 

Het instrument van de indeplaatsstelling neemt in het interbestuurlijk toezicht een 
bijzondere positie in, omdat dit elementen kan bevatten van zowel positief toezicht 
als van negatief toezicht. Indeplaatsstelling is immers niet alleen mogelijk als een 
besluit van het onder toezicht staande bestuursorgaan al bestaat, maar ook als een 
besluit niet of niet tijdig is genomen.1 Afhankelijk van de vorm van indeplaats-
stelling is dus sprake van positief of negatief toezicht. Als de indeplaatsstelling 
bij taakverwaarlozing het gevolg is van het niet nemen van een in medebewind 
gevorderde beslissing door het lagere bestuursorgaan is er logischerwijs geen door 
het lagere bestuursorgaan genomen besluit, waarvan de inwerkingtreding moet 
worden voorkomen of dat van zijn werking moet worden ontdaan. In dat geval 
is geen sprake van negatief interbestuurlijk toezicht. Als de taakverwaarlozing er 
echter uit bestaat dat het in medebewind gevorderde besluit niet naar behoren is 
genomen, is het doel van de indeplaatsstelling wel om dat besluit van zijn wer-
king te ontdoen door het te vervangen door het besluit van het toezichthoudende 
bestuursorgaan. In dat geval is wel sprake van negatief interbestuurlijk toezicht.

7.2 GRONDWETTELIJKE BASIS VOOR 
INDEPLAATSSTELLING

De grondwettelijke basis voor indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing is artikel 
132, vijfde lid, van de Grondwet. Daarin staat dat de wet de voorzieningen bij in 
gebreke blijven ten aanzien van regeling en bestuur gevorderd krachtens artikel 
124, tweede lid regelt en dat bij de wet, in afwijking van de artikelen 125 en 
127 voorzieningen kunnen worden getroffen voor het geval het bestuur van een 
provincie of een gemeente zijn taken grovelijk verwaarloost. Daarbij is een onder-
scheid gemaakt tussen taakverwaarlozing bij medebewind en taakverwaarlozing 
bij autonomie. Bij taakverwaarlozing bij medebewind regelt de wet voorzieningen 
die getroffen kunnen worden. Dit is de basis voor de regelingen van artikel 124 
van de Gemeentewet en artikel 121 van de Provinciewet.2 Bij taakverwaarlozing 
bij autonome bevoegdheden is het treffen van voorzieningen alleen bij wet in 
formele zin mogelijk. Dit houdt in dat het ingrijpen bij wet in formele zin moet 
worden geregeld.3 Interventie bij taakverwaarlozing van autonome bevoegdhe-
den is een zeldzaamheid en heeft zich de laatste decennia niet meer voorgedaan.4 

1 Zie voor de verschillende situaties bijvoorbeeld ook de memorie van toelichting bij 
de Wro, Kamerstukken II 2002-2003, 28916, nr. 3, p. 108. 

2 Zie in dit verband ook de uitspraak van de rechtbank Maastricht van 6 april 
2006, waarin zij terecht oordeelde dat artikel 124 van de Gemeentewet al-
leen betrekking heeft op medebewindstaken, Rb Maastricht 6 april 2006, 
ECLI:NL:RBMAA:2006:AV8810, JB 2006/163, m. nt. J.L.W. Broeksteeg.

3 S.E. Zijlstra, Bestuurlijk organisatierecht, 2009, Kluwer, Deventer, p. 283. 
4 Zie voor een overzicht van de bijzondere gevallen waarin is ingegrepen op grond 

van taakverwaarlozing bij autonome taken, J.L.W. Broeksteeg, Een bestuurlijke 
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Broeksteeg onderscheidt twee situaties waarbij taakverwaarlozing bij autonome 
bevoegdheden zich kan voordoen. Ten eerste de gevallen waarbij een gemeentebe-
stuur weigert werkzaamheden uit te voeren die voortvloeien uit de Gemeentewet, 
zoals bijvoorbeeld het opstellen van een begroting, en ten tweede de verwaarlo-
zing van autonome bevoegdheden waardoor de gemeente niet meer normaal kan 
functioneren, zoals bijvoorbeeld het onderhoud aan het gemeentelijke wegennet.

Artikel 132, vijfde lid, van de Grondwet biedt alleen een grondwettelijke basis 
voor wettelijke vormen van indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing. Dit bete-
kent dat vervangingsbevoegdheden die geen verband hebben met een vorm van 
taakverwaarlozing niet op deze bepaling van de Grondwet kunnen zijn gebaseerd. 
Deze bevoegdheden vallen niet onder toezicht als bedoeld in artikel 132 van de 
Grondwet, maar hebben hun grondwettelijke basis in artikel 124, tweede lid, van 
de Grondwet. 

7.3 VERVANGINGSBEVOEGDHEDEN IN DE WRO

In de WRO waren specifieke aan indeplaatsstelling verwante vervangingsbe-
voegdheden opgenomen. De belangrijkste vervangingsbevoegdheden waren sinds 
1994 vervat in artikel 19a, tiende lid, en artikel 29 van de WRO. Deze bevoegd-
heden zijn in de WRO geïntroduceerd ter compensatie van de afschaffing van 
het Kroonberoep, zodat het verlies aan sturingsmogelijkheden kon worden op-
gevangen.5 Het betrof bevoegdheden waarbij de minister zijn eigen besluit in de 
plaats kon stellen van dat van het college van gedeputeerde staten bij het verlenen 
van een verklaring van geen bezwaar bij vrijstellingen of het al dan niet verlenen 
van goedkeuring aan bestemmingsplannen.6 Van deze vervangingsbevoegdheden 
mocht alleen gebruik worden gemaakt als het besluit omtrent goedkeuring of de 
verlening van de verklaring van geen bezwaar kennelijk in strijd was met het na-
tionaal ruimtelijke beleid. Een vaag vereiste dat het toezichthoudende bestuursor-
gaan beoordelingsvrijheid liet, maar waar de Afdeling in haar uitspraken van 18 
maart 1997 (Volkel) en 21 augustus 2002 (Noord-Beveland) wel enige invulling 
aan heeft gegeven.7 Zij oordeelde, onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis, dat 
de vervangingsbevoegdheid een zwaar middel was, dat slechts in uitzonderlijke 

artikel 12-regeling, Gst. 2009, 27. Opvallend is dat de interventies met name noor-
delijke gemeenten betroffen waar een socialistisch of communistisch gemeentebe-
stuur was gekozen. 

5 Zie hierover ook M. Lurks, De spanning tussen centralisatie en decentralisatie in de 
ruimtelijke ordening, 2001, Zoetermeer, p. 188-190.

6 Zie in dit verband ook J. Robbe, De administratieve rechter en de vervangingsbe-
voegdheid ex artikel 29 WRO, BR 1995, nr. 6, p. 480-489.

7 ABRS 18 maart 1997, E01950134, AB 1997/170 m. nt. P.J.J. van Buuren, ABRS 
21 augustus 2002, 200106071/1, ECLI:NL:RVS:2002:AE5762, BR 2003/25, m. nt. 
A.A.J. de Gier. Zie voor de toepassing van artikel 19a van de WRO ABRS 19 janu-
ari 2005, 200403673/1, ECLI:NL:RVS:2005:AS3202, BR 2005/133, m. nt. A.A.J. 
de Gier.
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situaties mocht worden toegepast en dat van een kennelijke strijd met het nationaal 
ruimtelijk beleid pas sprake kon zijn als zich een flagrante doorkruising van het 
nationaal ruimtelijk beleid voordeed, die de minister niet voor zijn rekening kon 
nemen. 

Naast artikel 19a en artikel 29 van de WRO kende deze wet ook in artikel 38 een 
vervangingsbevoegdheid voor de minister of het college van gedeputeerde staten 
indien de raad niet of niet tijdig gevolg gaf aan een voorafgaande aanwijzing om 
een plan vast te stellen of te herzien als bedoeld in artikel 37 van de WRO. 

In artikel 40 van de WRO was sinds 1994 de zogenoemde NIMBY-regeling op-
genomen waarbij door de minister of het college van gedeputeerde staten mede-
werking van het college van burgemeester en wethouders kon worden gevorderd 
in het kader van het verlenen van een vrijstelling, voor zover bovengemeentelijke 
belangen dat vorderden.8 Indien het college niet of niet tijdig medewerking ver-
leende ging de bevoegdheid tot het verlenen van de vereiste vrijstelling over op de 
minister of het college van gedeputeerde staten.

Tot slot was in artikel 40b, eerste lid, van de WRO een vervangingsbevoegdheid 
opgenomen voor het college van gedeputeerde staten als de raad niet voldeed aan 
zijn verplichting om binnen een jaar na een onthouding van goedkeuring aan een 
vastgesteld plan(deel) een nieuw plan(deel) vast te stellen met inachtneming van 
de onthouding van goedkeuring als bedoeld in artikel 30 van de WRO. De be-
voegdheid van artikel 40b, eerste lid, van de WRO werd zelden gebruikt9. 

Ook de overige vervangingsbevoegdheden uit de WRO zijn slechts incidenteel 
toegepast.

Gelet op de aard van deze bevoegdheden is dat ook logisch, nu gebruikmaking van 
deze bevoegdheden alleen aan de orde was als bovengemeentelijke belangen in-
terventie noodzakelijk maakten en de noodzakelijke medewerking van het lagere 
bestuursorgaan achterwege bleef. Daarnaast was bij de vervangingsbevoegdheid 
van artikel 40 van de WRO vereist dat de interbestuurlijke besluitvorming was 
vastgelopen. Met andere woorden, er moest een interbestuurlijke impasse zijn. 
Om enig beeld te geven van het soort situaties waarin gebruik werd gemaakt van 
deze vervangingsbevoegdheden volgt hieronder een kort overzicht van de belang-
rijkste uitspraken over deze vervangingsbevoegdheden. 

Een voorbeeld van een interbestuurlijke impasse tussen ruziënde bestuursorganen 
was de zaak over de zandwinning in de gemeente West Maas en Waal. In die 

8 Zie ook H.J.A.M. van der Geest en A.F.J.M. Janssen, Het NIMBY-wetsvoorstel: 
une danse macabre, Gst. 1993-6963, nr. 1. 

9 J. Robbe, De bestemmingsplanprocedure en de zelfstandige projectprocedure, 
2000, Kluwer, Deventer, p. 204.
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zaak had de gemeenteraad een aanwijzing op grond van artikel 37 van de WRO 
gekregen van het college van gedeputeerde staten om een bestemmingsplan te 
herzien en daarbij te voorzien in een zandwinningslocatie.10 De raad weigerde 
daaraan tijdig mee te werken en als gevolg daarvan werd het college gedurende 
een jaar bevoegd tot vaststelling van het gewenste plan. Het college stelde dit plan 
vast binnen dit jaar en dit werd op 25 juni 1998 van rechtswege goedgekeurd, 
nu de toenmalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
had nagelaten tijdig een reëel goedkeuringsbesluit te nemen. Intussen had de raad 
echter op 12 november 1997, na de termijn dat hij onbevoegd was om voor de be-
doelde gronden een plan vast te stellen, alsnog een plan vastgesteld dat niet voor-
zag in de door de provincie gewenste zandwinning. Nu het college de termijn voor 
het bekendmaken van haar goedkeuringsbesluit met één dag had overschreden 
was dit tijdig toegezonden plan van rechtswege goedgekeurd. Dit besluit omtrent 
goedkeuring werd in rechte onaantastbaar en nu dit besluit van een latere datum 
was, kon aan het provinciale plan geen rechtskracht meer toekomen, aldus de Af-
deling in haar uitspraak van 18 juli 2001 (West Maas en Waal I). Het college liet 
het hier echter niet bij en besloot ingevolge artikel 40 van de WRO over te gaan tot 
toepassing van de zogenoemde NIMBY-procedure. Vervolgens werd de bestuur-
lijke impasse echter opgelost, omdat het gemeentebestuur inmiddels bereid was 
om een alternatieve locatie aan te wijzen voor zandwinning. Daar kon het college 
mee instemmen. Als gevolg hiervan weigerde het college op grond van artikel 40, 
achtste lid, van de WRO vrijstelling te verlenen voor de ontzanding op de eerder 
voorgenomen locatie. In de uitspraak van 17 juli 2002 (West Maas en Waal II) 
oordeelde de Afdeling aan de hand van een beroep van de zandwinners echter dat 
als eenmaal de NIMBY-procedure is aangevangen omdat het college van burge-
meester en wethouders heeft geweigerd medewerking te verlenen het college van 
gedeputeerde staten volledig in de plaats treedt en dan ook alle belangen moet 
afwegen bij het al dan niet verlenen van een vrijstelling en dat had het college niet 
gedaan.11 Uit de uitspraak van de Afdeling van 23 juli 2003 (West Maas en Waal 
III) volgt dat het college van gedeputeerde staten bij de weigering alsnog alle be-
langen had afgewogen en in redelijkheid tot een weigering kon komen.12 Daarbij 
betrok de Afdeling onder meer dat het college zich in redelijkheid op het standpunt 
had gesteld dat er niet langer sprake was van vastgelopen besluitvorming omdat 
het college van burgemeester en wethouders inmiddels bereid was gebleken om 
medewerking te verlenen aan een alternatieve zandwinningslocatie.

Bij het interbestuurlijke geschil over de aanleg van een bedrijventerrein in de 
Oostvlietpolder bij Leiden zaten de provincie en de minister niet op één lijn. Het 
college van gedeputeerde staten had gedeeltelijk goedkeuring verleend aan een 
bestemmingsplan dat voorzag in de aanleg van het bedrijventerrein op gronden 

10 ABRS 18 juli 2001, E01980539/1, ECLI:NL:RVS:2001:AN6945, AB 2002/184, 
m.nt. J. Robbe.

11 ABRS 17 juli 2002, 200104694/1 en 200105696/1, ECLI:NL:RVS:2002:AE5457.
12 ABRS 23 juli 2003, 200205805/1, ECLI:NL:RVS:2003:AI0282.
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die op grond van rijksbeleid waren aangemerkt als bufferzone tussen stedelijke 
gebieden die juist niet voor verstedelijking waren bedoeld. De minister kon zich 
dan ook niet vinden in het goedkeuringsbesluit en besloot een vervangend besluit 
te nemen, voor zover goedkeuring was verleend. In de uitspraak van 29 augustus 
2001 (Oostvlietpolder) oordeelde de Afdeling echter dat als de minister gebruik 
maakt van zijn vervangingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 29 van de WRO, hij 
dit voor het gehele goedkeuringsbesluit moet doen en dat een gedeeltelijke ver-
vanging niet mogelijk is.13 De Afdeling vernietigde het vervangingsbesluit en ont-
hield goedkeuring aan het plan, voor zover dat was goedgekeurd. Inmiddels had-
den provinciale staten een gebied van 166 ha, waaronder het bedrijventerrein van 
40 ha, opgenomen in een cbb in een streekplan in de veronderstelling dat nu het 
rijksbeleid op dit punt geen cbb bevatte het streekplan dan ook niet in strijd was 
met het rijksbeleid. Bij uitspraak van 21 juli 2004 vernietigde de Afdeling deze 
cbb omdat bij de vaststelling hiervan onvoldoende rekening was gehouden met 
dat rijksbeleid.14 Dat dit rijksbeleid niet in een cbb was vervat ontsloeg provinciale 
staten niet om met dit beleid wel rekening te houden. Aan deze vernietiging kwam 
terugwerkende kracht toe, zodat het besluit omtrent goedkeuring over het bestem-
mingsplan voor het bedrijventerrein, gelet op de uitspraak van de Afdeling van 20 
april 2005, evenmin in stand kon blijven.15 Uiteindelijk heeft het zwaarbevochten 
bedrijventerrein Oostvlietpolder in 2008 planologisch de eindstreep gehaald, maar 
pas na aanpassing van het rijksbeleid en het streekplan.16 

Tot slot mag het beruchte interbestuurlijke conflict in de gemeente Onderbanken 
hier niet onvermeld blijven. In deze zaak troffen het gemeentebestuur en de mi-
nister elkaar meerdere malen in de rechtszaal over het beschikbaar houden van de 
zogenoemde obstakelvrije vliegfunnel voor de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen 
in de Schinveldse bossen op het grondgebied van de gemeente Onderbanken. In 
de uitspraken van de voorzitter van de Afdeling van 2 december 2005 en van de 
Afdeling van 18 juli 2007 (Onderbanken I) is ingegaan op de voorwaarden om 
gebruik te kunnen maken van de vervangingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 
40 van de WRO.17 De Afdeling wees er op dat de NIMBY-procedure er was om 
in een bestuurlijke impasse besluitvorming te forceren.18 Zij oordeelde in het ka-
der van artikel 40, negende lid, van de WRO dat een redelijke wetstoepassing 
met zich bracht dat indien een vrijstelling was verleend ook van belang was of 
deze vrijstelling overeenstemde met het doel en de strekking van het daaraan ten 

13 ABRS 29 augustus 2001, 200000246/1, ECLI:NL:RVS:2001:AP4985, BR 
2002/592.

14 ABRS 21 juli 2004, 200301816/1, ECLI:NL:RVS:2004:AQ3617.
15 ABRS 20 april 2005, 200406300/1, ECLI:NL:RVS:2005:AT4229.
16 ABRS 26 april 2006, 200503327/1, ECLI:NL:RVS:2006:AW4013 en ABRS 19 no-

vember 2008, 200700614/1, ECLI:NL:RVS:2008:BG4693.
17 Vz ABRS 2 december 2005, 200507907/1, ECLI:NL:RVS:2005:AU7579 en ABRS 

18 juli 2007, 200603057/1, ECLI:NL:RVS:2007:BA9833.
18 Vz ABRS 2 december 2005, 200507907/1 en 200508315/1, ECLI:NL:RVS:2005: 

AU7579, BR 2006/251, m. nt. A.A.J. de Gier. 
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grondslag liggende verzoek. Een vrijstelling van het college van burgemeester en 
wethouders die niet overeenstemde met het doel en de strekking van het verzoek 
van de minister diende te worden aangemerkt als een weigering van het verzoek. 
Dit bracht met zich dat van de vervangingsbevoegdheid gebruik kon worden ge-
maakt. Het college van burgemeester en wethouders had in dit geval te minimaal 
meegewerkt aan het verzoek van de minister om vrijstelling te verlenen voor het 
vrijhouden van de vliegfunnel door te bepalen dat slechts de toppen van acht bo-
men mochten worden afgezaagd, terwijl het verzoek van de minister aanzienlijk 
verdergaande maatregelen inhield en zag op meer bomen. De bevoegdheid tot 
het nemen van een vervangende vrijstelling werd door de Afdeling aangenomen. 
Omdat deze vrijstelling door de raad één op één moest worden overgenomen in 
een bestemmingsplan diende het onderzoek bij de vervangende vrijstelling echter 
wel volledig en zorgvuldig te zijn en daar voldeed de vrijstelling van de minister 
niet aan. Ook het herstelbesluit van de minister haalde de eindstreep niet, gelet op 
de uitspraak van de Afdeling van 7 april 2010 (Onderbanken II) omdat de geluids-
aspecten weer niet voldoende waren onderzocht.19 De Afdeling vernietigde het 
besluit en herriep het primaire besluit grotendeels, nu reeds tweemaal een besluit 
op bezwaar was genomen en de minister er niet in was geslaagd om te motiveren 
waarom de geluidbelasting in de reeds overbelaste situatie aanvaardbaar zou zijn. 

7.4 VERVANGINGSBEVOEGDHEDEN IN DE Wro

Ook in de Wro is voorzien in diverse vervangingsbevoegdheden. Zo is bij de be-
voegdheid tot vaststelling van provinciale of nationale inpassingsplannen als be-
doeld in de artikelen 3.26 en 3.28 van de Wro geregeld dat deze bevoegdheden 
gepaard gaan met de uitsluiting van de bevoegdheid van de raad om een plan 
vast te stellen, dan wel de bevoegdheid van provinciale staten om een provinciaal 
inpassingsplan vast te stellen. Ook bij de provinciale en nationale coördinatiere-
gelingen op grond van de artikelen 3.33 en 3.35 van de Wro is voorzien in ver-
vangingsbevoegdheden. In artikel 3.34 van de Wro is in dit verband geregeld dat 
als een bestuursorgaan dat bevoegd is om een besluit op een aanvraag te nemen 
dit niet of niet tijdig doet of een besluit neemt dat volgens het college van ge-
deputeerde staten wijziging behoeft, het college in plaats van het desbetreffende 
bestuursorgaan een vervangend besluit kan nemen. In artikel 3.36 van de Wro is 
een vergelijkbare regeling opgenomen in het kader van de nationale coördinatie-
regeling, waarbij de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister wie het 
mede aangaat gezamenlijk een vervangend besluit kunnen nemen.

Kenmerkend aan de vervangingsbevoegdheden uit de Wro is dat het vereiste van 
de bestuurlijke impasse grotendeels is komen te vervallen. Een verwijtbare situatie 
als gevolg van geen of onvoldoende medewerking door het lagere bestuursorgaan 
is niet per se meer vereist om een bevoegdheid over te nemen, aldus de minis-

19 ABRS 7 april 2010, 200806952/1/R1, ECLI:NL:RVS:2010:BM0231.
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ter.20 De ratio hierachter is dat het overnemen van bevoegdheden in de ruimtelijke 
ordening niet alleen bij een bestuurlijke impasse kan zijn gerechtvaardigd, maar 
ook als er bovengemeentelijke of bovenprovinciale belangen aan de orde zijn, 
die vertaling behoeven. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de aanleg 
van hoogspanningsleidingen, rivierverruiming, bestrijding van hoogwateroverlast 
en de ontwikkeling van windmolenparken. De regering vindt dat in zo’n geval 
het overheidsniveau dat staat voor dat belang, zelf ook zijn verantwoordelijkheid 
moet kunnen nemen om dat ruimtelijk te regelen, aldus de minister in haar brief 
van 18 maart 2004 aan de Tweede Kamer.21 In zoverre houdt de Wro een breuk met 
het verleden in, nu in de WRO vervangingsbevoegdheden, met uitzondering van 
artikel 40b, eerste lid, van de WRO, steeds gekoppeld waren aan het weigeren van 
de verzochte medewerking van het lagere bestuursorgaan. 

De vervangingsbevoegdheden uit de Wro zijn tot nu toe een aantal keren gebruikt. 
In de gevallen waarbij een inpassingsplan is vastgesteld hoeft een bestuurlijke im-
passe zich niet meer voor te doen en speelt de medewerking van het lagere orgaan 
geen rol. Dat laat overigens onverlet dat er soms wel degelijk een interbestuurlijk 
conflict is.

In de uitspraak van 21 april 2010 (Overdiepse Polder) oordeelde de Afdeling dat 
provinciale staten bevoegd waren om een provinciaal inpassingsplan vast te stel-
len, met uitsluiting van de bestemmingsplanbevoegdheid van de raad voor die 
gronden, omdat provincie werd geacht in het kader van een adequate hoogwater-
bescherming een eigen belang en taak te hebben.22 Duidelijk is dat de provinciale 
bevoegdheid om een inpassingsplan vast te stellen niet meer is gekoppeld aan het 
al dan niet of niet tijdig verlenen van medewerking door een lager bestuursorgaan, 
maar dat sprake is van zelfstandige bevoegdheid. 

Ook in de uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 14 april 2011 en de uitspraken 
van de Afdeling van 5 januari 2012 en 2 mei 2012 (Gasopslag Bergermeer) komen 
het zelfstandige karakter van de bevoegdheden in de Wro en de doorzettingsmacht 
bij het conflict tussen het gemeentebestuur van Bergen en de ministers van Econo-
mische Zaken en Infrastructuur en Milieu over de gasopslag op het grondgebied 
van de gemeente Bergen duidelijk naar voren.23 Eerst kwam het gemeentebestuur 
op tegen de beslissing van de ministers om toepassing te geven aan artikel 3.36 
van de Wro, waarmee zij in de plaats traden van het gemeentebestuur van Bergen. 

20 Kamerstukken II 2004-2005, 28916, nr. 12, p. 44. Grotendeels ziet in dit geval op 
artikel 3.36 van de Wro waarin taakverwaarlozing wel een rol speelt. 

21 Kamerstukken II 2003-2004, 28916, nr. 8, p. 8. 
22 ABRS 21 april 2010, 200905509/1/R3, 200906840/1/R1 en 200906847/1/R2, 

ECLI:NL:RVS:2010:BM1799, AB 2010/149, m. nt. A.A.J. de Gier. 
23 Rb Alkmaar 14 april 2011, ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1172, M en R 

2011/146, m. nt. A.G.A. Nijmeijer, ABRS 5 januari 2012, 201105959/2/H2, 
ECLI:NL:RVS:2012:BV0564, AB 2012/317, en ABRS 2 mei 2012, 201105967/1/
R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW4561, Gst. 2012, 79, m. nt. P.M.J. de Haan.
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De rechtbank oordeelde dat die beslissing niet was gericht op rechtsgevolg, nu 
deze slechts betrekking had op de voorbereiding van de voorgenomen besluiten 
en dat de ministers het bezwaar tegen de beslissing terecht niet-ontvankelijk had-
den verklaard. De Afdeling bevestigde deze uitspraak in hoger beroep bij haar 
uitspraak van 5 januari 2012. Vervolgens had het gemeentebestuur bij de Afdeling 
overigens al evenmin veel succes met zijn beroep tegen het rijksinpassingsplan. 
Het beroep van de Stichting Ondergrondse Opslag Bergermeer was mede inge-
diend namens het gemeentebestuur van Bergen, maar op het inpassingsplan was 
de Crisis- en herstelwet van toepassing. Artikel 1.4 van die wet bracht met zich dat 
het gemeentebestuur geen ontvankelijk beroep kon instellen tegen een besluit van 
de centrale overheid.

7.5 WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT

De generieke regeling voor indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing bij medebe-
wind in de Gemeentewet en de Provinciewet is met de inwerkingtreding van de 
Wet revitalisering generiek toezicht op 1 oktober 2012 aanzienlijk gewijzigd. Met 
deze wijzigingen is beoogd de weinig gebruikte regeling voor indeplaatsstelling 
bij taakverwaarlozing te “revitaliseren”, zodat deze regeling in de toekomst vaker 
zal worden gebruikt als gewoon toezichtinstrument.24 Waar de regeling voorheen 
uitsluitend betrekking had op het niet of niet naar behoren nemen van besluiten, 
is de regeling nu ook van toepassing op het niet of niet naar behoren verrichten 
van in medebewind gevorderde handelingen en het niet, niet tijdig of niet naar be-
horen tot stand brengen van een in medebewind gevorderd resultaat.25 Door deze 
wijziging is de toepasbaarheid van de regeling vergroot naar alle in medebewind 
gegeven beslissingen, handelingen en resultaatverplichtingen, aldus de memorie 
van toelichting.26 Daarbij zijn besluiten van algemene strekking, zoals bestem-
mingsplannen, expliciet genoemd.

Hoewel de afschaffing van specifieke toezichtinstrumenten het voornaamste doel 
was van de Wet revitalisering generiek toezicht is bij de inwerkingtreding van 
deze wet de reactieve aanwijzing echter ongewijzigd gehandhaafd. Zoals reeds is 
vermeld in paragraaf 6.2 zijn de redenen hiervoor destijds geweest dat de wetgever 
eerst de definitieve evaluatie van de Wro, vijf jaar na de inwerkingtreding van de 
wet, wilde afwachten en het niet opportuun werd geacht om dit specifieke toe-

24 Zijlstra merkt hierover op dat nu de regeling nooit wordt gebruikt eerder sprake is 
van “vitalisering”. Zie S.E. Zijlstra, Het wetsvoorstel revitalisering generiek toe-
zicht, in: Interbestuurlijk toezicht, publikaties van de staatsrechtkring, staatsrecht-
conferenties 16, 2011, WLP, Nijmegen. 

25 In dit verband is ook ABRS 24 december 2003, 200303707/1, 
ECLI:NL:RVS:2003:AO0826, van belang, waarin de Afdeling oordeelde dat arti-
kel 124 van de Gemeentewet, zoals dat gold voor 1 oktober 2012, niet van toepas-
sing was op het niet tijdig nemen van een besluit op bezwaar, nu daaruit niet de 
conclusie kan worden getrokken dat sprake is van taakverwaarlozing. 

26 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 24-26. 
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zichtinstrument op dat moment alweer af te schaffen.27 Dit betekent dus dat de toe-
zichtinstrumenten naast elkaar bestaan. In het kader van de mogelijke samenloop 
van deze toezichtinstrumenten is van belang dat uit de memorie van toelichting bij 
de Wet revitalisering generiek toezicht volgt dat toepassing van de indeplaatsstel-
ling achterwege blijft als in een bijzondere wet specifiek interbestuurlijk toezicht 
is gehandhaafd.28 Met andere woorden, zolang de reactieve aanwijzing bestaat is 
het niet de bedoeling om in plaats daarvan door middel van de indeplaatsstelling 
in te grijpen bij het niet of niet naar behoren vaststellen van een plan(deel). Dub-
bel toezicht op gemeentelijke planologische besluiten is dan ook niet de bedoeling 
geweest, al sluit de wet dit niet uit en is niet voorzien in een wettelijke regeling 
om mogelijke samenloop uit te sluiten.29 Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat 
een plan(deel) is vastgesteld in strijd een algemene regel, zodat in beginsel een 
reactieve aanwijzing kan worden gegeven. Door de strijd met de algemene regel, 
die het karakter van een algemeen verbindend voorschrift heeft, is het plan(deel) 
tevens niet naar behoren vastgesteld, zodat ook een grondslag bestaat voor inde-
plaatsstelling. 

7.6 VERSCHILLEN TUSSEN DE REACTIEVE AANWIJZING 
EN DE INDEPLAATSSTELLING

In het kader van de vraag of de reactieve aanwijzing kan worden afgeschaft en 
kan worden vervangen door de indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124 van de 
Gemeentewet, is het van belang om de verschillen tussen de reactieve aanwijzing 
en de indeplaatsstelling in kaart te brengen.

7.6.1 Verschillende aard van de bevoegdheden

Het eerste verschil tussen de reactieve aanwijzing en de indeplaatsstelling is de 
aard van de bevoegdheid. Indien de reactieve aanwijzing zou worden afgeschaft 
en vervangen door de indeplaatsstelling, is van belang dat artikel 124, eerste lid, 
van de Gemeentewet imperatief is geformuleerd. Anders dan de reactieve aanwij-
zing is de indeplaatsstelling geen discretionaire bevoegdheid. Zodra het toezicht-
houdende bestuursorgaan eenmaal vaststelt dat taakverwaarlozing zich voordoet 
en aan de procedurele vereisten is voldaan moet dit, gelet op de dwingende for-
mulering van artikel 124, eerste lid, van de Gemeentewet overgaan tot indeplaats-
stelling. Het Beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing spreekt in dit 
kader over een beginselplicht om een besluit tot indeplaatsstelling te nemen.30 

27 Zie bijlage bij Kamerstukken II 2007-2008, 31200 VII, nr. 61, p. 10. 
28 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 29. 
29 H.J. de Vries, Interbestuurlijk toezicht ‘nieuwe stijl’ een stap dichterbij: voorlopig 

nog dubbel toezicht op gemeentelijke planologische besluiten, TO maart 2011, nr. 1.
30 Bijlage bij Kamerstukken II 2010-2011, 32500 VII, nr. 85. Zie hierover ook S.E. 

Zijlstra, Het wetsvoorstel revitalisering generiek toezicht, in: Interbestuurlijk toe-
zicht, publikaties van de staatsrechtkring, staatsrechtconferenties 16, 2011, WLP, 
Nijmegen.
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Daarbij wordt echter juist weer wel een aantal (niet limitatief bedoelde) situaties 
beschreven waarbij, ondanks de geconstateerde taakverwaarlozing, indeplaats-
stelling niet aangewezen wordt geacht. Bijvoorbeeld als het taakverwaarlozende 
orgaan op korte termijn een einde zal maken aan de taakverwaarlozing, als de 
uitkomst van een bestuursrechtelijke procedure over de uitleg van het betrokken 
wettelijke voorschrift beter kan worden afgewacht of als door overmacht het be-
stuursorgaan de in medebewind gevorderde handeling niet kan verrichten of de in 
medebewind gevorderde beslissing niet kan nemen. De formulering van artikel 
124, eerste lid, van de Gemeentewet staat afzien van indeplaatsstelling, na de vast-
stelling van taakverwaarlozing, echter niet toe. In zoverre lijkt het Beleidskader 
niet goed aan te sluiten bij het dwingend geformuleerde artikel 124, eerste lid, 
van de Gemeentewet. Voor beleidsvrijheid is bij het toezichthoudende bestuursor-
gaan geen ruimte. Dat de bevoegdheid van indeplaatsstelling geen discretionaire 
bevoegdheid is betekent dat het toezichthoudende bestuursorgaan, na de vaststel-
ling van taakverwaarlozing waarbij wel beoordelingsvrijheid bestaat, in de plaats 
moet treden. Daarbij kan het bestuursorgaan geen afweging maken of indeplaats-
stelling wel noodzakelijk is. Indeplaatsstelling kan als alternatief voor de reac-
tieve aanwijzing dan ook grote consequenties hebben, nu een wezenlijk element 
van de reactieve aanwijzing juist de afweging is of het geven van de aanwijzing, 
gelet op de betrokken belangen, wel noodzakelijk is. Daarom is het van belang 
te bepalen wanneer taakverwaarlozing zich kan voordoen. De Wet revitalisering 
generiek toezicht en de memorie van toelichting hierbij bieden hier helaas weinig 
houvast. De memorie van toelichting stelt slechts dat toezichtinterventies mogelijk 
zijn bij alle gevorderde beslissingen, handelingen en resultaatverplichtingen die 
niet of niet naar behoren worden uitgevoerd, maar dat indien de wet niet duidelijk 
omschrijft wat in medebewind van een bestuursorgaan verwacht wordt, het niet 
mogelijk zal zijn om in de plaats te treden.31 In het eerdergenoemde Beleidskader 
is hieraan toegevoegd dat de toezichthouder aan de hand van de aard en de inhoud 
van de wettelijke bepaling waarin medewerking van een provinciaal of gemeente-
lijk bestuursorgaan wordt gevorderd moet vaststellen of zich een geval van taak-
verwaarlozing voordoet. Wanneer de wettelijke bepaling een open norm bevat, 
zoals een goede ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro, zal vol-
gens het Beleidskader door de toezichthouder minder snel de conclusie getrokken 
kunnen worden dat er sprake is van taakverwaarlozing dan wanneer de betreffende 
norm concreet van aard is en niet of nauwelijks om een nadere afweging door het 
bevoegde orgaan vraagt. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan zal dan ook 
niet snel sprake zijn van taakverwaarlozing als het uitsluitend de door de raad ver-
richte belangenafweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening betreft. 

Dan blijft de vraag wanneer taakverwaarlozing zich wél kan voordoen bij bestem-
mingsplannen. De Vries wijst in dit verband op situaties waarbij de raad niet tij-
dig voldoet aan zijn actualiseringsplichten bij bestemmingplannen, als bedoeld in 
artikel 3.1, tweede lid, van de Wro of de artikelen 4.1, tweede lid, en 4.3, tweede 

31 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p. 26. 



210

HOOFDSTUK 7

lid, van de Wro, voor zover het de tijdige implementatie van algemene regels 
in bestemmingsplannen betreft.32 In die gevallen wordt aan het vereiste van niet 
tijdig een besluit nemen voldaan en moet de bevoegdheid van indeplaatsstelling 
aangewend worden. Bij de actualiseringsplicht op grond van algemene regels 
moet echter worden opgemerkt dat de meeste algemene regels zo zijn geredigeerd 
dat deze pas in acht moeten worden genomen bij de vaststelling van een nieuw 
bestemmingsplan en zelden implementatie binnen een bepaalde periode afdwin-
gen.33 Aan het vereiste van het niet tijdig nemen van een gevorderde beslissing 
als bedoeld in artikel 124, eerste lid, van de Gemeentewet zal dan ook niet snel 
worden voldaan bij algemene regels.

In artikel 124, eerste lid, van de Gemeentewet is echter ook het niet naar behoren 
nemen van een gevorderde beslissing door de raad een grondslag voor indeplaats-
stelling. Als het niet in acht nemen van algemene regels bij de vaststelling van een 
plan(deel) tot taakverwaarlozing leidt omdat het plan(deel) in dat geval niet naar 
behoren is vastgesteld, moet het college van gedeputeerde staten in die gevallen 
overgaan tot indeplaatsstelling. Er is immers in strijd met een algemeen verbin-
dend voorschrift gehandeld. Bij de reactieve aanwijzing heeft het college beleids-
vrijheid om al dan niet in te grijpen. 

Een voorbeeld. De raad stelt een plan vast met de bestemming “Bedrijf” op grond 
waarvan beperkt ondergeschikte detailhandel is toegestaan op een bedrijventer-
rein. Dit is in strijd met een algemene regel die detailhandel op bedrijventerreinen 
geheel verbiedt. Het plan is, gelet op artikel 124, eerste lid, van de Gemeentewet 
niet naar behoren vastgesteld. Het plan is immers in strijd met een provinciale 
algemene regel. Het college van gedeputeerde staten zal in dat geval, gelet op 
het imperatieve karakter van artikel 124, eerste lid, van de Gemeentewet moeten 
overgaan tot de vaststelling van een plan(deel) dat wel in overeenstemming is met 
de algemene regel. Het college heeft geen keuze om af te zien van interventie, 
terwijl het goed denkbaar is dat er in het concrete geval geen belangen zijn die 
zich verzetten tegen het beperkt toestaan van ondergeschikte detailhandel op het 
bedrijventerrein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bedrijventerrein waar slechts 
bedrijven in lichte milieucategorieën zijn toegestaan en waar voornamelijk am-
bachtelijke bedrijven zijn gevestigd.

32 H.J. de Vries, Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht: een zonnige toekomst 
voor twee klassieke toezichtinstrumenten uit de negentiende eeuw? in: Goed verde-
digbaar, vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht, opstellen aangeboden 
aan prof. mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar 
bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, 
2011, Kluwer, Deventer, p. 566.

33 Zie in dit verband ook D. Korsse en R. Widdershoven, Het Unierecht en de door-
werking van interbestuurlijke regels in het ruimtelijk bestuursrecht, in: Toonbeel-
den, Gedachten over provinciaal omgevingsrecht ter herinnering aan Toon de Gier, 
2013, Kluwer, Deventer.
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De aard van de algemene regels is in dit kader ook van belang. Er zijn veel alge-
mene regels die open begrippen kennen en de raad beoordelingsvrijheid geven 
en bijvoorbeeld een verantwoordingsplicht opleggen als in een plan een bepaalde 
ruimtelijke ontwikkeling wordt opgenomen. Indien door de raad niet aan deze 
verantwoordingsplicht (met betrekking tot de plantoelichting) wordt voldaan, is er 
strijd met deze algemene regel en is het plan in zoverre niet naar behoren vastge-
steld. Dit zou betekenen dat het college zich dan in zoverre in de plaats zou moeten 
stellen en alsnog moet voorzien in een verantwoording of in een plan(deel) dat 
juist niet voorziet in de ontwikkeling. Daarbij speelt bij de vaststelling of sprake 
is van taakverwaarlozing de vraag of de raad zijn beoordelingsvrijheid heeft over-
schreden en dat is bij vage begrippen als bijvoorbeeld zorgvuldig ruimtegebruik 
niet makkelijk vast te stellen.34 

Verder is van belang dat de reactieve aanwijzing, anders dan de indeplaatsstelling, 
een zuiver werend negatief preventief interbestuurlijk toezichtinstrument is. Het 
doel van een reactieve aanwijzing is uitsluitend het blokkeren van de inwerking-
treding van een vastgesteld plan(deel). De aanwijzing heeft niet tot doel om de 
bevoegdheid van de raad tot vaststelling van het plan(deel) over te nemen. Juist de 
wens om als toezichthoudend bestuursorgaan in te kunnen grijpen na de vaststel-
ling van een plan, zonder verplicht te worden om een vervangend plan(deel) vast 
te stellen is, blijkens de toelichting op de vierde nota van wijziging bij de Wro, 
de voornaamste reden geweest voor de invoering van de reactieve aanwijzing.35 
Het instrument van de indeplaatsstelling bevindt zich in zoverre aan de andere 
kant van de spectrum van het interbestuurlijk toezicht, nu dat instrument er juist 
op is gericht om bij taakverwaarlozing de bevoegdheden het taakverwaarlozende 
bestuursorgaan geheel over te nemen. Dit betekent dat als het college tot het oor-
deel komt dat een plan(deel) niet naar behoren is vastgesteld wegens strijd met een 
algemene regel, het college ingevolge artikel 124, eerste lid, van de Gemeentewet 
zelf een vervangende plan(deel) moet vaststellen. Daarbij kunnen zich twee com-
plicaties voordoen.

Ten eerste zien verreweg de meeste reactieve aanwijzingen niet op het hele plan, 
maar slechts op onderdelen daarvan en kan het door de raad vastgestelde plan in 
de meeste gevallen ook zonder de getroffen onderdelen zonder veel problemen in 
werking treden. Als het college van gedeputeerde staten bijvoorbeeld een reac-
tieve aanwijzing geeft ten aanzien van een wijzigingsbevoegdheid die in strijd met 
algemene regels te grote uitbreidingsmogelijkheden geeft voor burgerwoningen in 

34 Zie bijvoorbeeld ABRS 26 februari 2014, 201211520/1/R3, ECLI:NL:RVS: 
2014:602. Uit deze uitspraak volgt dat het aan de gemeentebesturen is om het prin-
cipe van zorgvuldig ruimtegebruik uit de Brabantse verordening in concrete geval-
len vorm te geven en dat als in dit kader voldoende waarborgen zijn gesteld er geen 
reactieve aanwijzing mag worden gegeven. Bij een dergelijk begrip zal het lastig 
zijn om vast te stellen wanneer deze algemene regel is geschonden en er sprake is 
van taakverwaarlozing. 

35 Kamerstukken II 2004-2005, 28916, nr. 15, p. 5-6.
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het buitengebied kan er worden volstaan met die aanwijzing. Datzelfde geldt voor 
gevallen waarbij na de reactieve aanwijzing wordt teruggevallen op het voorheen 
geldende plan dat niet voorziet in het strijdige onderdeel. In die gevallen zou ar-
tikel 124, eerste lid, van de Gemeentewet het college echter verplichten tot het 
nemen van een vervangend besluit, terwijl het door het college gewenste resultaat 
reeds is bereikt met de reactieve aanwijzing. In zoverre is indeplaatsstelling geen 
geschikt instrument ter vervanging van de reactieve aanwijzing. Hooguit in het 
uitzonderlijke geval waarin het college niet alleen een ongewenste ontwikkeling 
wil voorkomen, maar ook direct wil bewerkstelligen dat een door de provincie 
gewenste ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, zou indeplaatsstelling een ge-
schikt vervangend instrument voor de reactieve aanwijzing kunnen zijn. Daarbij 
kan gedacht worden aan de bijzondere situatie die zich voordeed in de uitspraak 
van de Afdeling van 27 juni 2012 (Rhoon), waarbij door middel van een reactieve 
aanwijzing met betrekking tot een beperkende voorwaarde juist het door het col-
lege gewenste ruimere gebruik van de gronden mogelijk werd gemaakt.36 Hoewel 
een dergelijke reactieve aanwijzing in strijd is met het werende karakter van dit 
instrument, kan de toepassing van de indeplaatsstelling in een dergelijk geval juist 
tot het gewenste resultaat leiden.37

Ten tweede brengt de verplichting tot vaststelling van een vervangende plan(deel) 
met zich dat het college van gedeputeerde staten een belangenafweging moet ver-
richten die in beginsel beter op gemeentelijk niveau kan worden verricht. Het 
overnemen van de planbevoegdheid bij een plan(deel) dat slechts ten aanzien van 
een bepaald aspect in strijd met algemene regels zal in de meeste gevallen dis-
proportioneel en onnodig zijn. Als bijvoorbeeld een plan ten onrechte voorziet in 
nieuwe burgerwoningen in het buitengebied, is het voldoende om deze woning-
bouw te voorkomen, maar is het niet nodig dat het college een vervangend plan 
voor die gronden vaststelt. Dit brengt een te vergaande inbreuk op de aan de raad 
toekomende beleidsvrijheid bij de vaststelling van een bestemmingsplan met zich. 
Juist ter onderbouwing van de noodzaak van de reactieve aanwijzing wees de mi-
nister er op dat zonder dit instrument en uitgaande van de situatie dat het college 
een vervangend plan(deel) zou moeten vaststellen de provincie in een dergelijke 
situatie ongewild in de positie komt dat zij een keuze moet gaan maken uit de 
vele mogelijke bestemmingen. Zij begeeft zich dan op het terrein van de lokale 
ruimtelijke ordening. Los van de vraag of dat volgens het wetsvoorstel kan, wordt 
de provincie dan, zoals het IPO omschrijft, in de gemeentelijke belangenafweging 
gezogen.38 

36 ABRS 27 juni 2012, 201006529/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BW9565, BR 2012/131,  
m. nt. M.Y.C.L. de Wit.

37 Zie uitgebreider paragraaf 3.4. 
38 Kamerstukken II 2004-2005, 28916, nr. 14, p. 22-23.
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7.6.2 Verschillende procedures en termijnen

De procedurele verschillen tussen de reactieve aanwijzing en de indeplaatsstelling 
zijn aanzienlijk. Voor de reactieve aanwijzingsprocedure wordt hier kortheidshal-
ve verwezen naar hoofdstuk 4. 

In artikel 124 en verder van de Gemeentewet is de procedure voor het nemen van 
een besluit tot indeplaatsstelling bij een gemeentelijk besluit neergelegd. 

Maar de procedure vangt, gelet op het Beleidskader indeplaatsstelling bij taak-
verwaarlozing, niet aan met de in de Gemeentewet beschreven procedurele stap-
pen, maar met een bestuurlijk traject, waarin de zogenoemde Bestuurlijke Inter-
ventieladder kan worden afgelopen. Deze interventieladder is niet dwingend en 
beschrijft de verschillende stappen tot en met de uiteindelijke interbestuurlijke 
interventie. De ladder begint met het signaleren van de mogelijke taakverwaarlo-
zing en daarna volgt het interbestuurlijke overleg. 

Na deze bestuurlijke fase volgt de juridische fase. Die fase vangt aan met een 
vooraankondiging, die moet worden gedaan voordat het toezichthoudende be-
stuursorgaan overgaat tot het besluit tot in de indeplaatsstelling. In deze vooraan-
kondiging moet worden aangegeven waaruit de taakverwaarlozing bestaat en wat 
de mogelijke gevolgen zijn van indeplaatsstelling. Ingevolge artikel 124, vierde 
lid, van de Gemeentewet wordt van deze vooraankondiging mededeling gedaan 
in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad, dan wel op andere geschikte wijze. 
Zijlstra merkt terecht op dat de regeling over het voornemen nogal vaag is en dat 
onduidelijk is wat het doel en het rechtsgevolg hiervan zijn.39 Uit de wettelijke 
regeling volgt niet dat over de vooraankondiging een zienswijze naar voren kan 
worden gebracht. Hoewel bij indeplaatsstelling bij een bestemmingsplan sprake 
is van een besluit van algemene strekking en niet van een beschikking, zou naar 
analogie van artikel 4:8 van de Awb gesteld kunnen worden dat het onder toezicht 
staande bestuursorgaan in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn zienswijze 
naar voren te brengen. Na de vooraankondiging neemt het toezichthoudende or-
gaan in beginsel, gelet op het imperatieve karakter van de bevoegdheid, het besluit 
tot indeplaatsstelling. Opvallend is dat er in de wet niet is voorzien in een termijn 
tussen de vooraankondiging en het besluit tot indeplaatsstelling. Ingevolge artikel 
124, tweede lid, van de Gemeentewet dient het besluit tot indeplaatsstelling, be-
houdens spoedeisende gevallen, vervolgens een termijn te bevatten waarbinnen 
het bestuursorgaan alsnog kan voorzien in hetgeen wordt gevorderd. Daarnaast 
moet in het besluit worden vermeld waar de taakverwaarlozing uit bestaat en wel-
ke handelingen moeten worden verricht om de uitvoering van de indeplaatsstelling 
te voorkomen. Indien niet binnen de gestelde termijn alsnog wordt voldaan aan de 
gestelde eisen volgt de uitvoering van de indeplaatsstelling. In zoverre wordt ook 

39 S.E. Zijlstra, Sanering van specifiek toezicht en revitalisering van generiek toe-
zicht: Reculer pour mieux sauter?, NTB, afl. 3, maart 2011. 
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wel gesproken van een interbestuurlijke last met een begunstigingstermijn.40 Als 
alsnog wordt voldaan aan het gevorderde of als voldoende aannemelijk is dat dit 
zal gebeuren, kan het besluit tot indeplaatsstelling ingevolge artikel 124d van de 
Gemeentewet worden ingetrokken.41 Als niet wordt voldaan aan de last gaat het 
toezichthoudende bestuursorgaan in beginsel over tot de uitvoering van het besluit 
tot indeplaatsstelling, aldus het Beleidskader. Indien echter alsnog voldoende aan-
nemelijk is dat het onder toezicht gestelde bestuursorgaan het gevorderde besluit 
zal nemen of het gevorderde resultaat zal bereiken kan ook in deze fase het besluit 
nog worden ingetrokken. Ingevolge artikel 124c van de Gemeentewet beschikt het 
college van gedeputeerde staten bij de uitvoering over alle bevoegdheden die de 
raad had en het gemeentebestuur dient ingevolge artikel 124g van de Gemeente-
wet volledig mee te werken aan de uitvoering. Met Zijlstra ben ik van mening dat 
de gekozen procedure stroperig is en qua begunstigingstermijnen wat te ruim is 
opgezet.42 

Tegen het besluit tot indeplaatsstelling kan ingevolge artikel 8:5, eerste lid, van de 
Awb, gelezen in samenhang met artikel 1 van de Bevoegdheidsregeling bestuurs-
rechtspraak uitsluitend het onder toezicht gestelde bestuursorgaan direct beroep 
instellen bij de Afdeling. Voor andere belanghebbenden is de mogelijkheid van 
beroep uitgesloten. Dit houdt in dat bij het besluit tot indeplaatsstelling is ge-
kozen voor een regeling waarbij de Afdeling in eerste instantie over een zuiver 
bestuursgeschil zal moeten oordelen. Daarbij ligt alleen de vraag voor of door het 
toezichthoudende orgaan terecht is overgegaan tot indeplaatsstelling. Voor deze 
regeling is gekozen naar aanleiding van het opmerkelijke advies van de Raad van 
State, waarin een voorstel is gedaan voor de (her)invoering van een Kroonberoep 
bij zuivere bestuursgeschillen.43 Zo ver is de wetgever niet gegaan, maar er is 
wel gekozen voor het uitsluiten van de beroepsmogelijkheid van derden tegen 
het besluit tot indeplaatsstelling. In de memorie van toelichting is hierbij vermeld 
dat door geen beroep voor belanghebbenden open te stellen tegen een besluit tot 
indeplaatsstelling wordt voorkomen dat het interbestuurlijk toezicht voor derden 
functioneert als een herkansing na het uitputten (of ongebruikt voorbij laten gaan) 
van rechtsmiddelen tegen besluiten van het taakverwaarlozend bestuursorgaan.44 
Bij een beroep tegen de weigering om over te gaan tot indeplaatsstelling is dit een 

40 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3, p.18. 
41 Uit ABRS 18 december 2002, 200202086/1, ECLI:NL:RVS:2002:AF2131 volgt 

dat de intrekking van een vervangingsbesluit als bedoeld in artikel 29 van de WRO 
niet mogelijk was. Daarbij betrok de Afdeling dat de minister geheel in de plaats 
trad van het college van gedeputeerde staten als goedkeurend orgaan en dat het col-
lege, gelet op artikel 10:29, tweede lid, van de Awb, evenmin de mogelijk had om 
een besluit omtrent goedkeuring in te trekken. Dat ligt bij het besluit tot indeplaats-
stelling dus anders.

42 S.E. Zijlstra, Sanering van specifiek toezicht en revitalisering van generiek toe-
zicht: Reculer pour mieux sauter?, NTB, afl. 3, maart 2011.

43 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr . 4.
44 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 3. p. 47. 
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valide argument als deze derde tegen het besluit van het lagere bestuursorgaan zijn 
rechtsmiddelen heeft uitgeput. Maar bij het (positieve) besluit tot indeplaatsstel-
ling is het gebruikte argument om beroep voor derden uit te sluiten niet terecht. De 
derden die hierdoor kunnen worden geraakt, zullen in veel gevallen juist met het 
voor hen gunstige besluit van het lagere bestuursorgaan hebben kunnen instem-
men. Voor hen speelt het aspect van herkansing ten opzichte van een mogelijke 
eerdere procedure niet. 

Het argument van de ongewenste herkansing kan overigens juist wel gelden bij 
het toezichthoudende bestuursorgaan, indien dit de mogelijkheid heeft gehad om 
tegen het besluit, dat naar zijn oordeel niet naar behoren is genomen, rechtsmid-
delen aan te wenden. Daar lijkt de wetgever niet stil bij te hebben gestaan, nu er 
niet is gekozen voor een analoge toepassing van de artikelen 10:37 en 10:38 van 
de Awb. Door dit niet te doen is het in theorie voor het toezichthoudende bestuurs-
orgaan mogelijk om hangende en na de reguliere bestuursrechtelijke procedure 
over te gaan tot indeplaatsstelling en zelfs op gronden die de bestuursrechter heeft 
verworpen in de procedure over het besluit dat wordt vervangen. Veel zin zal dit 
overigens niet hebben, want in dat geval zal het lagere bestuursorgaan uiteraard in 
beroep gaan tegen het besluit tot indeplaatsstelling. 

Bij de reactieve aanwijzing is in de meeste gevallen een onzuiver bestuursgeschil 
aan de orde, omdat vaak ook andere belanghebbenden dan het bestuursorgaan 
wiens besluit is geraakt beroep tegen de reactieve aanwijzing instellen. Dat deze 
beroepsmogelijkheid niet is uitgesloten is ook terecht, nu ook derden kunnen wor-
den geraakt door een reactieve aanwijzing. Bij het besluit tot indeplaatsstelling als 
zodanig is dat wellicht minder evident, nu dit besluit alleen tot gevolg heeft dat 
de bevoegdheid wordt overgenomen en het vervangende besluit nog moet volgen. 
De Raad van State wijst er in zijn advies dan ook terecht op dat andere belang-
hebbenden wel in beroep moeten kunnen komen tegen de besluiten van het be-
stuursorgaan dat het roer heeft overgenomen.45 Deze belanghebbenden zullen het 
vervangende besluit moeten afwachten. Zij kunnen het besluit tot indeplaatsstel-
ling pas aan de orde kunnen stellen in de procedure over het vervangende besluit. 
Deze beroepsregeling brengt met dat de Afdeling eerst aan de hand van het beroep 
van het bestuursorgaan zal moeten oordelen over het besluit tot indeplaatsstelling 
en vervolgens aan de hand van beroepen van de belanghebbenden over de vervan-
gende besluiten. Die belanghebbenden kunnen in beroep de rechtmatigheid van 
het besluit tot indeplaatsstelling aan de orde stellen. Daarbij is niet uitgesloten dat 
het lagere bestuursorgaan dat aan de kant is geschoven ook beroep kan instellen 
tegen het vervangende besluit op grond van artikel 1:2, tweede lid, van de Awb. 
Op het eerste gezicht lijkt dat vreemd, maar er zijn situaties denkbaar dat een der-
gelijk beroep terecht is. Bijvoorbeeld als bij het vervangende besluit de grondslag 
van het besluit tot indeplaatsstelling is verlaten en het vervangende besluit verder 
strekt dan noodzakelijk. 

45 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 4, p. 8. 
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Een voorbeeld. De raad stelt een plan vast dat voorziet in nieuwe stedelijke ont-
wikkelingen in het buitengebied, bijvoorbeeld 25 woningen en een bedrijventer-
rein. Het college van gedeputeerde staten stelt vast dat dit plan in strijd is met 
een algemene regel die bepaalt dat dergelijke stedelijke ontwikkelingen alleen in 
de verordening aangewezen stedelijke gebieden mogen plaatsvinden. Het plan is 
volgens het college niet naar behoren vastgesteld en het college gaat, na mislukt 
bestuurlijk overleg, over tot indeplaatsstelling. Hiertegen kan de raad in beroep 
en die zal bijvoorbeeld kunnen aanvoeren dat het college de algemene regel on-
juist uitlegt of bijvoorbeeld dat het gebied ten onrechte niet als stedelijk gebied 
is aangewezen. De projectontwikkelaar die het plan zou ontwikkelen en gronden 
heeft aangekocht kan echter niet in beroep tegen het besluit tot indeplaatsstelling. 
Hij zal moeten wachten op het vervangende plan van het college voor het gebied. 
Tegen de vaststelling van dat plan door het college kan, naast de raad, de project-
ontwikkelaar wel in beroep en daar kunnen zij ook aanvoeren dat het gebied ten 
onrechte niet is aangewezen als stedelijk gebied. 

Deze splitsing in beroepsmogelijkheden bij indeplaatsstelling om het zuivere be-
stuursgeschil te isoleren leidt tot een vreemde en inefficiënte wijze van rechtsbe-
scherming, waarbij twee gescheiden procedures mogelijk worden gemaakt, die 
inhoudelijk nauw samenhangen. Een regeling waarbij gelijktijdig geconcentreerde 
rechtsbescherming wordt geboden tegen beide besluiten voor alle belanghebben-
den had de voorkeur verdient, nu dit efficiënter is en er geen valide redenen zijn 
voor deze gescheiden procedures.

De bevoegdheid tot indeplaatsstelling is niet aan een termijn gebonden. In het 
eerdergenoemde Beleidskader wordt er op gewezen dat het zelfs mogelijk wordt 
geacht dat een besluit tot indeplaatsstelling wordt genomen hangende de beroeps-
procedure tegen het besluit. In dat geval moet dan wel worden gemotiveerd waar-
om de uitkomst van de beroepsprocedure niet kan worden afgewacht, aldus het 
Beleidskader. Dat deze bevoegdheid niet aan een termijn is gebonden is bij niet 
(tijdig) nemen van gevorderde besluiten, gelet op de aard van de bevoegdheid en 
het vereiste interbestuurlijke overleg voor de interventie, goed verklaarbaar. Een 
termijn valt in die gevallen niet goed te hanteren. Indeplaatsstelling bij besluiten 
die niet naar behoren zijn genomen en waartegen rechtsmiddelen mogelijk waren, 
is echter evenmin aan een termijn gebonden. Dit zou dus bij een bestemmingsplan 
inhouden dat op ieder moment, ook ver nadat de reguliere bestemmingsplanpro-
cedure is afgerond en het plan in rechte onaantastbaar is geworden, tot indeplaats-
stelling kan worden overgegaan, indien het toezichthoudende orgaan op een later 
moment tot het oordeel komt dat het plan niet naar behoren is vastgesteld. Zoals al 
eerder vermeld, is dit zelfs mogelijk indien het toezichthoudende bestuursorgaan 
zonder succes rechtsmiddelen tegen het plan heeft aangewend. Deze mogelijke 
doorbreking van de formele rechtskracht tast de rechtszekerheid van derden aan, 
die zodra een plan in rechte onaantastbaar is, van de juistheid hiervan mogen uit-
gaan. De huidige regeling voor indeplaatsstelling kent op dit punt geen enkele 
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beperking en kan reeds hierom niet zonder meer worden toegepast op bestem-
mingsplannen.

7.6.3 Verschillende toetsingskaders

In het kader van de verschillen tussen de toetsingskaders van de reactieve aanwij-
zing en de indeplaatsstelling rijst de vraag wat de vereisten niet of niet behoren in 
artikel 124 van de Gemeentewet inhouden en onder welke omstandigheden moet 
worden ingegrepen met indeplaatsstelling. Voordat wordt overgegaan tot inde-
plaatsstelling moet immers vastgesteld worden dat er sprake is van taakverwaarlo-
zing van de in medebewind gevorderde beslissing of handeling. 

Bij het niet tijdig vaststellen van een bestemmingsplan valt de taakverwaarlozing 
in veel gevallen nog wel vrij eenvoudig vast te stellen. In dit kader kan, zoals  
De Vries opmerkt, worden gedacht aan situaties waarbij de raad niet tijdig voldoet 
aan zijn actualiseringsplicht bij bestemmingplannen, die kan voortvloeien uit arti-
kel 3.2 van de Wro of de artikelen 4.1 en 4.3 van de Wro, voor zover het betreft de 
tijdige implementatie van algemene regels in bestemmingsplannen.46 

Gelet op artikel 124, eerste lid, van de Gemeentewet is het echter ook mogelijk 
dat bij de vaststelling van een plan(deel) door het college van gedeputeerde staten 
wordt overgegaan tot indeplaatsstelling omdat het college van mening is dat het 
besluit geheel of gedeeltelijk niet naar behoren is genomen. Maar wanneer is een 
plan(deel) niet naar behoren vastgesteld? Bij de beslissing om al dan niet over 
te gaan tot indeplaatsstelling zal het toezichthoudende bestuursorgaan immers de 
beoordelingsvrijheid van het andere bestuursorgaan moeten respecteren. De aard 
en inhoud van de wettelijke norm waarin bestuursorganen tot medebewind wor-
den geroepen zijn hiervoor bepalend, aldus het Beleidskader indeplaatsstelling 
bij taakverwaarlozing. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad 
ingevolge artikel 3.1 van de Wro in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
beoordelingsvrijheid. Dit brengt met zich dat er in zoverre weinig ruimte is voor 
indeplaatsstelling wegens het niet naar behoren vaststellen van een bestemmings-
plan. Verschillen in opvatting van de raad en het college over een goede ruimte-
lijke ordening zijn als zodanig onvoldoende om over te gaan tot indeplaatsstelling. 
Er is meer voor nodig. Bij strijd met het recht zal in beginsel niet anders kunnen 
worden geconcludeerd dan dat een plan niet naar behoren is vastgesteld. Daarbij 
kan worden gedacht aan de vaststelling van een plan dat in strijd is met provinciale 
algemene regels zodat het college zich op het standpunt zal moeten stellen dat het 
plan niet naar behoren is vastgesteld. Maar vaak kennen die algemene regels de 

46 H.J. de Vries, Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht: een zonnige toekomst 
voor twee klassieke toezichtinstrumenten uit de negentiende eeuw? in: Goed verde-
digbaar, vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht, opstellen aangeboden 
aan prof. mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar 
bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, 
2011, Kluwer, Deventer, p. 566.
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raad beoordelingsvrijheid toe op basis van open begrippen en zal niet makkelijk 
tot taakverwaarlozing kunnen worden gekomen. 

Een nadeel van de gehanteerde vereisten in artikel 124 van de Gemeentewet is 
dat zij vaag en ongeclausuleerd zijn. Enige invulling is nog wel gegeven in het 
Beleidskader, maar dat heeft niet de status van een wet in formele zin en kan mak-
kelijk worden gewijzigd. Zelfs de ruime materiële vereisten voor het geven van 
een reactieve aanwijzing bieden nog iets meer houvast voor zowel het toezicht-
houdende orgaan en de raad en zijn tenminste wettelijk vastgelegd.47 Zo rijst de 
vraag of iedere vorm van strijd met het recht moet leiden tot een besluit tot inde-
plaatsstelling. Artikel 124 van de Gemeentewet lijkt hier wel de basis voor te bie-
den. Dus ook als een raad ten onrechte een plan vaststelt zonder een voorafgaande 
passende beoordeling als bedoeld in artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 
1998, lijkt de regeling te kunnen leiden tot een besluit tot indeplaatsstelling en een 
vervangend besluit. 

7.7 CONCLUSIES

De indeplaatsstelling heeft een aantal eigenschappen dat het instrument onge-
schikt maakt als alternatief van de reactieve aanwijzing. 

Indeplaatsstelling is, anders dan de reactieve aanwijzing, geen discretionaire be-
voegdheid, maar een imperatieve bevoegdheid. Dit betekent dat zodra taakver-
waarlozing is vastgesteld tot indeplaatsstelling moet worden overgegaan. Daarbij 
heeft het toezichthoudende bestuursorgaan geen beleidsvrijheid. Gelet op de ruime 
definitie van taakverwaarlozing waaronder iedere vorm van het niet naar behoren 
nemen van besluiten valt, zou dit bij bestemmingsplannen met zich brengen dat 
bij elk plan dat niet of niet geheel in overeenstemming is met algemene regels, 
moet worden overgegaan tot indeplaatsstelling. Daarbij komt meteen het tweede 
probleem in beeld. Anders dan de reactieve aanwijzing is de indeplaatsstelling 
geen zuiver werend interbestuurlijk toezichtinstrument. Het toezichthoudende be-
stuursorgaan dat gebruik maakt van de bevoegdheid tot indeplaatsstelling is ge-
houden een vervangend besluit te nemen. In de meeste gevallen waarin reactieve 
aanwijzingen worden gegeven is een vervangend besluit van het toezichthoudende 
bestuursorgaan echter niet nodig en niet wenselijk. Daarbij is van belang dat door 
de reactieve aanwijzing het gewenste resultaat vaak al is bereikt doordat de onge-
wenste planonderdelen niet in werking treden en komen te vervallen. Daarnaast 
zou de plicht tot het nemen van een vervangend besluit voor de geraakte planon-
derdelen met zich brengen dat het college van gedeputeerde staten een belangen-
afweging moet verrichten die in beginsel op gemeentelijk niveau thuishoort, nu de 
raad bij de vaststelling van een plan(deel) wordt geacht in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening de belangen het best in kaart te kunnen brengen.

47 Zie op dit punt ook S.E. Zijlstra, Sanering van specifiek toezicht en revitalisering 
van generiek toezicht: Reculer pour mieux sauter?, NTB, afl. 3, maart 2011. 
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Het toetsingskader voor de indeplaatsstelling is in vergelijking tot dat van de re-
actieve aanwijzing bijzonder ruim geformuleerd en biedt nog minder houvast. Het 
vereiste niet of niet naar behoren als basis voor toezichthoudend optreden bij de 
vaststelling van een bestemmingsplan is ruimer dan de vereisten indien provin-
ciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk 
maken. Mede gelet de imperatieve aard van de indeplaatsstelling kan een dergelijk 
ruim toetsingskader, waaronder iedere inbreuk op het recht kan worden verstaan, 
leiden tot een aanzienlijke en onbedoelde toename van interbestuurlijk toezicht, 
waarbij ook het probleem speelt dat veel algemene regels open begrippen ken-
nen en de raad beoordelingsvrijheid toekennen bij de vaststelling van een bestem-
mingsplan. In die gevallen is de vaststelling van taakverwaarlozing door het lagere 
bestuursorgaan niet eenvoudig voor het hogere bestuursorgaan. Dit heeft op basis 
van dezelfde algemene regels ook beoordelingsvrijheid en de rechter zal de geko-
zen invulling van het open begrip terughoudend moeten toetsen. 

Naast de verschillende aard van de bevoegdheid en het verschillende toetsingska-
der kent het instrument van de indeplaatsstelling ook nog procedurele eigenschap-
pen die tot complicaties kunnen leiden als dit instrument als alternatief voor de 
reactieve aanwijzing zou dienen. Ten eerste is de indeplaatsstelling, anders dan 
de reactieve aanwijzing, niet aan een termijn gebonden. Dit heeft tot gevolg dat 
een plan dat de reguliere bestemmingsplanprocedure, al dan niet inclusief beroep, 
heeft doorlopen en in rechte onaantastbaar is, kan worden getroffen door een in-
deplaatsstelling. Zonder nadere voorwaarden is een dergelijke doorbreking van de 
formele rechtskracht, gelet op de rechtszekerheid van betrokken partijen bij een 
bestemmingsplan, niet aanvaardbaar. Ten tweede kent de indeplaatsstelling een 
inefficiënte beroepsregeling, waarbij er voor is gekozen om het zuivere bestuurs-
geschil kunstmatig te splitsen van de beroepsmogelijkheden van derden, nu tegen 
het besluit tot indeplaatsstelling alleen het betrokken bestuursorgaan in beroep 
kan en derden de indeplaatsstelling pas aan de orde kunnen stellen in het kader 
van het vervangende besluit. Tegen dat vervangende besluit is beroep van het la-
gere bestuursorgaan terecht niet uitgesloten, maar dit heeft wel tot gevolg dat hier 
alsnog een onzuiver bestuursgeschil kan ontstaan. Toegepast op een bestemmings-
plan zou dit betekenen dat er twee in tijd gescheiden beroepsprocedures kunnen 
ontstaan waarin de indeplaatsstelling aan de orde kan worden gesteld, zonder dat 
hiervoor een valide reden is. 

Zowel inhoudelijk als procedureel is de indeplaatsstelling dan ook niet te beschou-
wen als een alternatief voor de reactieve aanwijzing. Het is dan ook goed dat de 
wetgever blijkens de memorie van toelichting bij de Wet revitalisering generiek 
toezicht ervan is uitgegaan dat het gewenste instrument van de indeplaatsstelling 
niet zal worden gebruikt als een bijzondere regeling een specifiek toezichtinstru-
ment kent. Voor de Wro is dat met de reactieve aanwijzing het geval. De inde-
plaatsstelling zou als vervanger van de reactieve aanwijzing leiden tot inefficiënt 
en disproportioneel toezicht. Daarnaast is de bevoegdheid tot indeplaatsstelling 
niet voorzien van voldoende concrete voorwaarden die de bevoegdheid begren-
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zen, zodat de waarborgfunctie van het in paragraaf 2.7.1 genoemde specialiteits-
beginsel onder druk komt te staan. 
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De reactieve aanwijzing en beroep als vorm van 
interbestuurlijke geschilbeslechting

8.1 INLEIDING

In de vorige hoofdstukken is de reactieve aanwijzing vergeleken met interbestuur-
lijke toezichtinstrumenten, zoals de goedkeuring, de verklaring van geen bezwaar, 
de spontane vernietiging en de indeplaatsstelling. In dit hoofdstuk wordt het be-
roepsrecht van bestuursorganen bij de bestuursrechter met de reactieve aanwijzing 
vergeleken en wordt bezien of kan worden volstaan met dit beroepsrecht als vorm 
van interbestuurlijke geschilbeslechting in plaats van de reactieve aanwijzing. 
Met andere woorden, is het mogelijk en wenselijk om de reactieve aanwijzing 
af te schaffen en voor het college van gedeputeerde staten en de minister te vol-
staan met een beroepsmogelijkheid bij de bestuursrechter tegen een vastgesteld 
plan(deel)? Verder wordt de mogelijkheid van administratief beroep als alternatief 
voor de reactieve aanwijzing bezien.

In dit hoofdstuk wordt onder interbestuurlijk beroep verstaan zowel de mogelijk-
heid van de provincie en het Rijk en hun bestuursorganen om tegen een besluit van 
het gemeentebestuur beroep in te stellen als de mogelijkheid van de gemeente en 
haar bestuursorganen om beroep in te stellen tegen besluiten van het provinciebe-
stuur of bestuursorganen van het Rijk. In het kader van dit onderzoek gaat het met 
name om een beroep van het college van gedeputeerde staten tegen een vastgesteld 
bestemmingsplan en het beroep van de raad tegen een reactieve aanwijzing. Onder 
administratief beroep wordt, gelet op artikel 1:5, tweede lid, van de Awb, verstaan 
de mogelijkheid voor een bestuursorgaan beroep in te stellen tegen een besluit bij 
een ander hoger bestuursorgaan, al dan niet in de vorm van een voorprocedure. 

8.2 DE GRONDSLAG VOOR HET INTERBESTUURLIJKE 
BEROEPSRECHT

Op grond van het eerste lid van artikel 1:2 van de Awb wordt onder belangheb-
bende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In 
het tweede lid staat dat ten aanzien van bestuursorganen de hun toevertrouwde 
belangen als hun belangen worden beschouwd. Ingevolge artikel 8:1 van de Awb 
kan een belanghebbende beroep instellen tegen een besluit bij de bestuursrechter. 
Bestuursorganen kunnen in twee hoedanigheden in bestuursrechtelijke procedures 
optreden, te weten namens de publiekrechtelijke rechtspersoon waarvan zij deel 
uitmaken of als belanghebbend bestuursorgaan. 
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Indien namens de publiekrechtelijke rechtspersoon rechtsmiddelen worden aan-
gewend tegen een besluit moet deze rechtspersoon belanghebbende zijn op grond 
van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb en wordt de publiekrechtelijke rechtsper-
soon door het bestuursorgaan vertegenwoordigd. Daarbij zal het in het algemeen 
gaan om de situatie dat de vermogensrechtelijke positie van de publiekrechtelijke 
rechtspersoon wordt geraakt door een besluit van een bestuursorgaan. Daarnaast 
kan de publiekrechtelijke rechtspersoon als aanvrager van een vergunning of sub-
sidie belanghebbende zijn op grond van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. Bij de 
provincie en de gemeente zijn in dit verband de artikelen 158, eerste lid, onder f, 
van de Provinciewet en artikel 160, eerste lid, onder f, van de Gemeentewet van 
belang. In deze artikelen is onder meer geregeld dat het college van gedeputeerde 
staten, onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders kan beslui-
ten om namens de provincie of de gemeente een bestuursrechtelijke procedure 
te voeren. Aan een dergelijk besluit worden door de Afdeling overigens geen erg 
hoge eisen gesteld, zoals onder meer blijkt uit een uitspraak van 22 juli 2009, 
waarin voldoende werd geacht dat uit het beroepschrift en het verhandelde ter zit-
ting bleek dat was beoogd beroep in te stellen namens de gemeente en niet namens 
het college van burgemeester en wethouders.1 

Bestuursorganen kunnen in beginsel geen belanghebbende zijn op grond van ar-
tikel 1:2, eerste lid, van de Awb, nu zij worden geacht geen eigen persoonlijke 
belangen te hebben. Zij kunnen wel belanghebbende zijn op grond van artikel 1:2, 
eerste lid, van de Awb als zij bijvoorbeeld als aanvrager adressaat van een besluit 
zijn. Zij kunnen daarnaast, gelet op artikel 1:2, tweede lid, van de Awb belangheb-
bende zijn bij besluiten van andere bestuursorganen indien de hun toevertrouwde 
belangen worden geraakt.2 Dat toevertrouwde belang is geen ‘eigen’ belang, maar 
een bijzondere vorm van het algemeen belang, dat moet worden behartigd door 
het bestuursorgaan. In de memorie van toelichting bij de Awb wordt hierover op-
gemerkt dat de vraag of kan worden gesproken van een aan een bestuursorgaan 
toevertrouwd belang moet worden beoordeeld aan de hand van de taken die aan 
het bestuursorgaan in kwestie zijn opgedragen. Daarvoor is in de eerste plaats 
de wetgeving bepalend, waaruit voor sommige bestuursorganen ruime en voor 
andere bestuursorganen beperktere taakpakketten afleidbaar zijn. De achtergrond 
van deze regeling is dat als aan een bestuursorgaan de verantwoordelijkheid voor 

1 ABRS 22 juli 2009, 200808221/1/H2, ECLI:NL:RVS:2009:BJ3374, JB 2009/196, 
m. nt. J.L.W. Broeksteeg. Zie ook ABRS 12 november 2008, 200709112/1, 
ECLI:NL:RVS:2008:BG4071. 

2 In dit verband is de uitspraak van de Afdeling van 7 december 2011, 200909551/1/
R1, ECLI:NL:RVS:2011:BU7100, opmerkelijk te noemen. In die uitspraak werden 
de beroepen van de colleges van burgemeester en wethouders van Elburg, Ermelo, 
Oldebroek en Putten niet-ontvankelijk verklaard omdat zij geen belanghebbende 
waren als bedoeld in de artikelen 1:2, eerste en tweede lid, van de Awb. De Afde-
ling heeft hier ten onrechte ook artikel 1:2, eerste lid, Awb aan haar motivering ten 
grondslag gelegd en rept met geen woord over de aan de bestuursorganen toever-
trouwde belangen. 
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een bepaalde taak is toevertrouwd en het hiervoor over bevoegdheden beschikt, dit 
bestuursorgaan ook bestuursrechtelijke rechtsmiddelen moet kunnen aanwenden 
als een ander bestuursorgaan een besluit neemt dat de taakbehartiging kan belem-
meren. 

Ter invulling van het aan een bestuursorgaan toevertrouwde belang kan dus een 
onderscheid worden gemaakt in de aan een bestuursorgaan opgedragen taak en de 
toegekende bevoegdheid. Schlössels en Zijlstra wijzen er op dat het taakcriterium 
bijzonder vaag is en dat in de jurisprudentie met name het bevoegdheidscrite-
rium een duidelijke invulling heeft gekregen.3 Ook in de ruimtelijke ordening is 
het taakcriterium lastig te hanteren, nu de gedeelde taak om te zorgen voor een 
goede ruimtelijke ordening niet goed is af te bakenen. De in de Wro toegekende 
bevoegdheden bieden wel enige houvast om te bepalen welk bestuursorgaan een 
toevertrouwd belang heeft en belanghebbende is bij een ruimtelijk besluit van een 
ander bestuursorgaan. 

Bij gemeentelijke en provinciale bestuursorganen zijn artikel 160, eerste lid, onder 
f, van de Gemeentewet en artikel 158, eerste lid, onder f, van de Provinciewet ook 
hier van belang, nu daaruit volgt dat alleen beroep kan worden ingesteld door het 
college van gedeputeerde staten of het college van burgemeester en wethouders. 
Dit kan op eigen titel als er sprake is van een wettelijk toevertrouwd belang aan het 
college van gedeputeerde staten of het college van burgemeester en wethouders of 
als vertegenwoordiger van provinciale staten dan wel de raad.4 Indien het college 
van gedeputeerde staten of het college van burgemeester en wethouders besluit 
namens provinciale staten of de raad een bestuursrechtelijke procedure te voeren, 
zijn zij daartoe bevoegd, tenzij provinciale staten of de raad anders beslissen. 

Bij de uitspraken van de Afdeling over reactieve aanwijzingen valt overigens op 
dat zowel het college van burgemeester en wethouders als de raad als belangheb-
benden worden aangemerkt.5 Dat de raad een belang heeft om tegen een reactieve 
aanwijzing beroep in te stellen is, gelet op het feit dat een aanwijzing op grond van 
artikel 3.8, zesde lid, van de Wro aan de raad is gericht en gelet op de bevoegd-
heid van de raad tot vaststelling van een bestemmingsplan, evident. Het zelfstan-
dige belang van het college van burgemeester en wethouders is echter minder 

3 Zie R.J.N. Schlössels en S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtstaat, 2010, 
Kluwer, Deventer, p. 196.

4 Zie bijvoorbeeld ABRS 15 juli 2009, 200809396/1/H2, ECLI:NL:RVS:2009: 
BJ2626.

5 Zie bijvoorbeeld ABRS 29 juni 2011, 201002266/1/R2, ECLI:NL:RVS:2011: 
BQ9621, AB 2011/347, m. nt. A.A.J. de Gier, waarbij zowel de raad als het college 
van burgemeester en wethouders in beroep waren gekomen tegen een reactieve 
aanwijzing en zij beide als belanghebbende werden beschouwd. Zie ABRS 15 april 
2011, 200902874/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1865, AB 2011/228, m. nt. A.A.J. 
de Gier, voor een voorbeeld waarbij alleen het college van burgemeester van wet-
houders in beroep kwam tegen een reactieve aanwijzing. 
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evident. Een reactieve aanwijzing met betrekking tot een plan is immers niet aan 
het college van burgemeester en wethouders gericht. Wellicht is de Afdeling van 
mening dat het college van burgemeester en wethouders in een dergelijk geval 
belanghebbende is omdat het college, gelet op artikel 3.8 van de Wro, belast is 
met de voorbereiding van het bestemmingsplan en de bekendmaking hiervan en 
in zoverre een toevertrouwd belang heeft als bedoeld in artikel 1:2, tweede lid, 
van de Awb. Overtuigend is dit echter niet, nu het college van burgemeester en 
wethouders bij de totstandkoming en vaststelling van een bestemmingsplan een 
procedurele en begeleidende taak heeft en hier geen eigen zelfstandig belang uit 
kan worden afgeleid.6 Het materiële en specifieke toevertrouwde belang bij een 
reactieve aanwijzing ligt bij de raad, die op grond van artikel 3.1 van de Wro 
het plan dient vast te stellen.7 Het college van burgemeester en wethouders kan 
volgens mij ingevolge artikel 160, eerste lid, onder f, van de Gemeentewet alleen 
namens de raad tegen een reactieve aanwijzing opkomen en niet op eigen titel. 
Uit de jurisprudentie van de Afdeling bij reactieve aanwijzingen komt echter niet 
duidelijk naar voren of het college namens de raad optreedt of op eigen titel en 
verdient op dit punt verheldering. 

8.3 DE VOORGESCHIEDENIS VAN EN DE RATIO ACHTER 
HET INTERBESTUURLIJKE BEROEPSRECHT

Het beroepsrecht van bestuursorganen en publiekrechtelijke rechtspersonen te-
gen besluiten van andere bestuursorganen bij de bestuursrechter is niet zonder 
slag of stoot tot stand gekomen. De beslechting van de meeste bestuursgeschillen 
heeft lang tot het domein van de Kroon behoord. De grondslag hiervoor is artikel 
136 van de Grondwet. Hierin staat dat de geschillen tussen openbare lichamen bij 
koninklijk besluit worden beslist, tenzij deze horen tot de kennisneming van de 
rechterlijke macht of hun beslissing bij de wet aan anderen is opgedragen.8 Aan 
het Kroonberoep is echter door het arrest van 23 oktober 1985 van het EHRM 
(Benthem –Staat) een einde gekomen.9 In dit arrest oordeelde het EHRM dat het 
Nederlandse Kroonberoep niet in overeenstemming was met artikel 6, eerste lid, 
van het EVRM. De Kroon was geen onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie en alleen een dergelijke rechterlijke instantie mag beslissen over geschil-
len waarbij de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, als bedoeld 

6 In de uitspraak van 17 juni 2011, 201011985/12/R1, ECLI:NL:RVS:2011:BR5303, 
Gst. 2011/96, m. nt. P.C.M. Heinen, oordeelde de Afdeling over een beroep van een 
college van burgemeester en wethouders tegen een plan van de eigen raad zelfs dat 
het college geen van de eigen raad te onderscheiden belang heeft. 

7 Zie in dit verband ook J.C.A. de Poorter, De belanghebbende, een onderzoek naar 
de betekenis van het belanghebbende-begrip in het bestuurs(proces)recht, 2003, 
Tilburg, Boom Juridische uitgevers, p. 166. 

8 Civielrechtelijke bestuursgeschillen werden en worden dan ook door de gewone 
rechter beslecht.

9 EHRM 23 oktober 1985, zaaknr 1/1984/73/111, ECLI:NL:XX:1985:AC9055, AB 
1986/1, m. nt. E.M.H. Hirsch Ballin. 
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in artikel 6, eerste lid, van het EVRM aan de orde zijn. Als gevolg van dit arrest 
werd in 1987 de Tijdelijke wet Kroongeschillen ingevoerd en werd het bereik van 
de belangrijkste vorm van administratief beroep als eindvoorziening in Nederland 
aanzienlijk verkleind. Bij de invoering van de Awb in 1994 is het Kroonberoep 
komen te vervallen en is er voor bestuursorganen voorzien in de mogelijkheid 
om beroep in te stellen tegen besluiten van andere bestuursorganen indien het be-
stuursorgaan belanghebbende is op grond van artikel 1:2 van de Awb. 

Op de mogelijkheid van bestuursorganen om als belanghebbende tegen een besluit 
van een ander bestuursorgaan bij de bestuursrechter in beroep te gaan is wel kri-
tiek geuit, omdat de primaire functie van de Awb individuele rechtsbescherming 
is. Artikel 1:2, tweede lid, van de Awb zou in zoverre zelfs een systeemfout zijn.10 
Het is juist dat veel bestuursprocesrecht in de Awb primair is gericht op het bieden 
van rechtsbescherming aan de burger. Daar kan echter niet zonder meer uit worden 
afgeleid dat artikel 1:2, tweede lid, gelezen in samenhang met artikel 8:1 van de 
Awb, een systeemfout zou zijn en dat het beroepsrecht van bestuursorganen niet 
in de Awb thuishoort. De Awb ziet niet uitsluitend op het bieden van rechtsbe-
scherming aan de burger, maar regelt in titel 10.2 bijvoorbeeld ook het toezicht op 
bestuursorganen. Met andere woorden, de Awb doet meer dan alleen het regelen 
van individuele rechtsbescherming tegen de overheid. Mede gelet op het feit dat 
de Awb het interbestuurlijk toezicht deels regelt, is het volgens mij geen systeem-
fout dat er in de Awb tevens is voorzien in een regeling waarbij bestuursorganen 
op grond van de hun toevertrouwde belangen belanghebbenden kunnen zijn bij 
besluiten van andere bestuursorganen, met name als dit besluiten zijn van het toe-
zichthoudende bestuursorgaan.

Desalniettemin wordt zo nu en dan een revitalisering van het Kroonberoep bepleit 
ter beslechting van bestuursgeschillen. Zo heeft de Raad van State in onder meer 
zijn advies bij de Wet revitalisering generiek toezicht erop gewezen dat bij zuivere 
bestuursgeschillen de beslechting van het geschil niet per se door de rechter hoeft 
plaats te vinden en dat het in de goede verstandhouding tussen overheden niet past 
dat zij onderlinge geschillen via de rechter uitvechten.11 Dit is een opmerkelijk 
standpunt van de Raad van State, waar veel op af te dingen is. Hoewel het uiter-
aard de voorkeur verdient dat overheden hun geschillen eerst onderling proberen 
op te lossen, is de beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke (bestuurs)rechter 

10 Zie R.J.N. Schlössels en S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtstaat, 2010, 
Kluwer, Deventer, p. 198, en J.M.H.F. Teunissen, De algemeen belangorganisatie 
als bestuursrechtelijk (pseudo-) Openbaar Ministerie? Pleidooi voor afschaffing 
van de actio popularis en het actierecht van algemeen belangorganisaties en be-
stuursorganen ex artikel 1:2 Awb, Gst 2003, 17. 

11 Kamerstukken II 2009-2010, 32389, nr. 4. p. 2-4. Zie ook “Het kan beter, Inter-
bestuurlijke verhoudingen opnieuw beschouwd”, Derde periodieke beschouwing 
over interbestuurlijke verhoudingen in Nederland, 2013, Raad van State, www.
raadvanstate.nl.

http://www.raadvanstate.nl
http://www.raadvanstate.nl
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ter uiteindelijke beslechting van een bestuursgeschil juist noodzakelijk en onmis-
baar. Daarvoor bestaan verschillende redenen. 

Ten eerste de rechtsstaat en de daarmee samenhangende machtenscheiding. In het 
kader van het noodzakelijke evenwicht tussen de wetgevende macht, de uitvoe-
rende macht en de rechterlijke macht hoort de beslechting van geschillen tussen 
bestuursorganen per definitie niet bij de uitvoerende macht, maar juist ter controle 
bij de rechterlijke macht. Dit standpunt heeft ook de Hoge Raad ingenomen in zijn 
arrest van 5 februari 1993 (Rotterdam – Staat), waarin hij in een interbestuurlijk 
geschil over een besluit waartegen geen bestuursrechtelijke rechtsgang openstond 
oordeelde dat het passend in de rechtsstaat is dat vanuit het oogpunt van rechtsbe-
scherming die ook gemeenten toekomt bevredigender is dat beroep op de rechter 
mogelijk is.12 Van Buuren, Bolt en Scheltema wijzen er in dit verband op dat het 
bestuur geen rechter in eigen zaak behoort te zijn en dat een oordeel van een onaf-
hankelijke rechter ter beslechting van een interbestuurlijk geschil bijdraagt aan het 
rechtstatelijk gehalte en de legitimiteit van het handelen van bestuursorganen.13 
De Poorter merkt over het beroepsrecht van bestuursorganen op dat dit vanuit 
rechtstatelijke optiek juist van bijzonder belang moet worden geacht als een, in het 
stelsel van checks and balances, belangrijke countervailing power.14 Het argument 
dat veel bestuursgeschillen zich naar hun aard niet goed zouden laten beslechten 
door een rechter en dat deze al snel op de stoel van het bestuur zou gaan zitten kan 
in dit kader worden verworpen.15 Daarbij is van belang dat bestuursgeschillen die 
uitsluitend betrekking hebben op beleidsmatige aspecten en geen rechtsvraag in 
zich hebben slecht voorstelbaar zijn. Bij de meeste bestuursgeschillen ligt immers 
een schending van een rechtsnorm aan het geschil ten grondslag. Dit betekent dat 
bestuursgeschillen die aan de rechter worden voorgelegd worden toegespitst op ju-
ridische aspecten. Dat kan op het eerste gezicht een nadeel lijken, maar nu de rech-
ter aan de hand van de beroepsgronden ook kan toetsen of de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur in acht zijn genomen is van een te beperkte toets geen spra-
ke. Deze tweeledige toetsing zien we bij de meeste reactieve aanwijzingen, maar 
ook bij beroepen van het college van gedeputeerde staten tegen een vastgesteld 
plan(deel) terug. De rechter beoordeelt als het beroep daartoe aanleiding geeft 
meestal eerst de rechtsvraag of de raad een algemene regel heeft geschonden met 
de vaststelling van het plan(deel) en vervolgens of het college van gedeputeerde 
staten in redelijkheid kon overgaan tot een reactieve aanwijzing of bij een beroep 

12 HR 5 februari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0848, Gst. 1993, nr. 6974, 5, m. nt. Van 
Bommel. 

13 Zie in dit verband ook P.J.J. van Buuren, H. Bolt en M. Scheltema, Kroonberoep en 
Arob-beroep, 1981, Kluwer, Deventer, p. 301-302.

14 J.C.A. de Poorter, De belanghebbende, een onderzoek naar de betekenis van het 
belanghebbende-begrip in het bestuursprocesrecht, 2003, Boom Juridische uitge-
vers, Den Haag 

15 Zie Th. G. Drupsteen en K.J. Kraan, De beslechting van bestuursgeschillen, VAR-
reeks 104, 1990, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, p. 30 en ver-
der. 
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van het college of de raad in redelijkheid het plan(deel) kon vaststellen. De vraag 
of een algemene regel is geschonden betreft het recht en wordt zonder terughou-
dendheid door de bestuursrechter wordt getoetst, maar daarbij moet worden beseft 
dat bij de invulling van open begrippen in algemene regels beoordelingsvrijheid 
bestaat. Bij een reactieve aanwijzing zal de rechter de door het college gekozen 
invulling van de open begrippen terughoudend beoordelen. Ook de belangenafwe-
ging of het college, na afweging van de belangen, een reactieve aanwijzing heeft 
kunnen geven beoordeelt de rechter terughoudend. Het is een misvatting dat de 
terughoudende beoordeling door de bestuursrechter er aan in de weg staat dat hij 
een meer beleidsmatige bestuursgeschil niet kan beslechten. Ook bij een dergelijk 
bestuursgeschil kan de bestuursrechter beoordelen of het bestuursorgaan binnen 
de grenzen van zijn bevoegdheid na een zorgvuldige afweging van de betrokken 
belangen in redelijkheid tot zijn besluit is gekomen. Het voorheen gemaakte on-
derscheid tussen rechtsgeschillen en belangengeschillen, die niet door de rechter 
zouden kunnen worden beslecht en om een andere vorm van geschilbeslechting 
zouden vragen, is dan ook kunstmatig en vormt geen reden om de definitieve be-
slechting van zuivere bestuursgeschillen niet aan de bestuursrechter over te laten. 

Ten tweede vormen de gedecentraliseerde eenheidstaat en de daarbij behorende 
balans tussen decentralisatie en eenheid redenen om voor bestuursorganen bij 
bestuursgeschillen te voorzien in een beroepsmogelijkheid bij de rechter. In een 
gedecentraliseerde eenheidsstaat is de beroepsmogelijkheid voor bestuursorganen 
één van de instrumenten om het noodzakelijke evenwicht tussen decentralisatie en 
de eenheidsstaat te bewaken. Interbestuurlijk toezicht behoort ook tot die instru-
menten, maar heeft in dit kader een andere functie. Een wezenlijk kenmerk van 
de gedecentraliseerde eenheidsstaat is immers dat de verschillende bestuurslagen 
in beginsel niet-hiërarchisch ondergeschikt aan elkaar zijn. Interbestuurlijk toe-
zicht maakt daar een inbreuk op die slechts aanvaardbaar is als deze inbreuk bin-
nen de wettelijke grenzen van de toezichtsbevoegdheid blijft. Ter controle van de 
rechtmatigheid van het interbestuurlijk toezicht moet een bestuursorgaan dus een 
middel ter beschikking hebben om een besluit van het toezichthoudende bestuurs-
orgaan te laten toetsen door een onafhankelijke rechter. De in beginsel niet-hië-
rarchisch ondergeschikte relatie tussen de bestuurslagen en de daarbij behorende 
verdeling en uitoefening van bevoegdheden moet kunnen worden gecontroleerd 
en zo nodig gecorrigeerd. 

Ten derde zijn er geen reële praktische bezwaren tegen de mogelijkheid van be-
stuursorganen om in beroep te gaan tegen een besluit van een ander bestuursor-
gaan bij de bestuursrechter. Zo levert een beroep van een bestuursorgaan niet meer 
vertraging op dan een beroep van een andere belanghebbende. Daarnaast moet 
worden beseft dat als het beroep op de bestuursrechter bij een bestuursgeschil 
zou worden uitgesloten de civiele rechter in beeld komt. Immers, als er in het be-
stuursrecht niet is voorzien in een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang 
is de civiele rechter als restrechter bevoegd om over het geschil te oordelen, met 
dien verstande dat het geschil dan over de band van de publiekrechtelijke rechts-
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persoon zal moeten worden gevoerd. Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 
18 februari 1994 (Kabayel - Staat) is dat geen probleem en kan het belang van het 
bestuursorgaan doorgaans ook aan de publiekrechtelijke rechtspersoon als eiser in 
een civiele procedure worden toegedicht, nu artikel 3:303 van het BW niet vereist 
dat aan een rechtsvordering een civielrechtelijk belang ten grondslag ligt, maar 
slechts bepaalt dat er voldoende belang moet zijn.16 Een kanttekening hierbij is 
dat civiele procedures doorgaans langer duren dan bestuursrechtelijke procedures. 
Met name bij projecten van maatschappelijk belang waarvan vaak een spoedige 
verwezenlijking wordt gewenst, is het niet verstandig om het beroepsrecht voor 
bestuursorganen in het bestuursrecht in te perken, al denkt de wetgever daar juist 
anders over, zoals blijkt uit de volgende paragraaf. 

8.4 BEPERKING VAN HET INTERBESTUURLIJKE 
BEROEPSRECHT

Op het beroepsrecht van bestuursorganen en publiekrechtelijke rechtspersonen 
is met het aanvankelijk tijdelijke, maar inmiddels permanente artikel 1.4 van de 
Chw een belangrijke beperking aangebracht.17 In die bepaling is geregeld dat een 
niet tot de centrale overheid behorende rechtspersoon die krachtens publiekrecht 
is ingesteld of een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan geen 
beroep kan instellen tegen een besluit van een tot de centrale overheid behorend 
bestuursorgaan, indien dat besluit niet is gericht tot die rechtspersoon of dat be-
stuursorgaan. Dit geldt dus voor alle besluiten van de centrale overheid die onder 
de reikwijdte van de Chw vallen en niet zijn gericht tot het lagere bestuursorgaan. 
Voor besluiten van provinciale of gemeentelijke bestuursorganen geldt deze be-
perking niet. Dit betekent dat als op een bestemmingsplan de Chw van toepassing 
is, het college van gedeputeerde staten tegen de vaststelling hiervan in beroep kan 
komen. Voor de wijziging van de Chw op 25 april 2013 was dit overigens niet het 
geval door een onhandige redactie van de bepaling.

Ter onderbouwing van de beperking van het interbestuurlijke beroepsrecht wordt 
in de memorie van toelichting op de Chw gewezen op de bevindingen van de 
Commissie Elverding en wordt gesteld dat in de onderlinge verhoudingen tus-
sen overheden de gang naar de rechter minder goed past.18 Dit zijn echter weinig 
overtuigende argumenten. De Raad van State was dan ook kritisch en formuleerde 
in haar advies:

16 HR 18 februari 1994, ECLI:NL:RVS:1994:ZC1267, NJ 1995/718, en L.F. Wig-
gers-Rust, Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht, 
Eenheid en verschil, in het bijzonder bij milieubelangen, 2011, Boom juridische 
uitgevers, Den Haag, p. 153.

17 Met ingang van 25 april 2013 heeft de Chw een permanent karakter gekregen. Zie 
Stb. 2013, 144 en Stb. 2013, 145. 

18 Kamerstukken II 2009-2010, 32127, nr. 3, p. 44. 
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“Overheden zijn in ons bestel gelijkwaardig en de verschillende overheden hebben elk 
hun eigen bevoegdheid om regels te stellen, een visie die de regering heeft onderschre-
ven. Inherent hieraan is dat (decentrale) overheden voor hun legitieme belangen, uitge-
drukt in de aan hen toevertrouwde bevoegdheden, op moeten kunnen komen. Dat kan 
door middel van bestuurlijk overleg, maar, indien dat niet tot het gewenste resultaat leidt, 
ook door het instellen van beroep tegen een besluit van een ander bestuursorgaan.”19

Nijmeijer heeft in dit verband terecht opgemerkt dat de commissie Elverding juist 
heeft opgemerkt dat het in het algemeen in ons rechtsstelsel past dat overheden 
toegang hebben tot de bestuursrechter en dat de commissie alleen ten aanzien van 
tracébesluiten heeft geadviseerd het beroepsrecht in te perken, omdat deze be-
sluiten worden voorafgegaan door een uitgebreide en specifieke voorbereidings-
procedure.20 Verder merkt hij terecht op dat het enkele feit dat een besluit van de 
centrale overheid afkomstig is geen overtuigend argument is om het beroepsrecht 
van andere bestuursorganen in te perken. Zijlstra heeft in dit verband opgemerkt 
dat met de Chw verschillende maatregelen zijn doorgevoerd onder de vlag van 
versnelling en dejuridisering, die ondoordacht en systematisch onjuist zijn.21 Dat 
lijkt bij artikel 1.4 van de Chw inderdaad het geval. Hij wijst er, onder verwijzing 
naar het advies van de Raad van State, op dat door het blokkeren van de toegang 
tot de bestuursrechter voor decentrale overheden de civiele rechter, als restrechter, 
in beeld komt en dat hierin een risico ligt voor dubbele procedures. In de meeste 
gevallen zijn de geschillen waar het hier om gaat immers onzuivere bestuursge-
schillen, waar dus zowel burgers als bestuursorganen als belanghebbenden aan 
deel kunnen nemen. Artikel 1.4 van de Chw heeft in die gevallen het onwenselijke 
effect dat de bestuursrechter bevoegd is over het geschil te oordelen, voor zover 
door burgers beroep is ingesteld en de civiele rechter, voor zover de lagere over-
heid een actie uit onrechtmatige daad instelt.

De Afdeling heeft inmiddels een aantal keer geoordeeld over de verbindendheid 
van artikel 1.4 van de Chw. In haar uitspraken van 1 april 2011 en 29 juli 2011 
(Provinciaal inpassingsplan Parkstad Limburg) werd het beroep van de gemeente 
Kerkrade tegen een provinciaal inpassingsplan niet-ontvankelijk verklaard en het 
daartegen gerichte verzet ongegrond verklaard.22 In de uitspraak van 29 juli 2011 
ging de Afdeling uitvoerig in op de verbindendheid van artikel 1.4 van de Chw en 

19 Kamerstukken II 2009-2010, 32127, nr. 4, p. 33. 
20 A.G.A. Nijmeijer, Het wetsvoorstel voor het permanent maken van de Crisis- en 

herstelwet en het (gedeeltelijke) herstel van het beroepsrecht van decentrale over-
heden, TBR 2012/22. 

21 S.E. Zijlstra, Van de gelegenheid gebruik gemaakt… Misbruik van bevoegdheid 
door en onder de Crisis- en herstelwet, NTB 2009, 36. 

22 ABRS 1 april 2011, 201011757/9/R1, ECLI:NL:RVS:2011:BQ0269, BR 2011/108, 
m. nt. W.J. Bosma en R.L. de Graaff, en ABRS 29 juli 2011, 201011757/14/R1, 
ECLI:NL:RVS:2011:BR4025, AB 2011/281, m. nt. Ch. W. Backes. In het toen-
malige artikel 1.4 van de Chw was, zoals gezegd, een fout geslopen, waardoor het 
beroepsrecht voor lagere overheden ook onderling was uitgesloten. 
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concludeerde dat het artikel niet in strijd is met het ingeroepen hogere recht, zoals 
het EVRM. Daarbij wijst de Afdeling op jurisprudentie van het EHRM waaruit 
volgt dat het EVRM niet van toepassing is op een geschil tussen overheden.23 
Dat het EVRM niet van toepassing is op geschillen tussen bestuursorganen was 
overigens ook al eerder door de Hoge Raad in het bekende arrest Aral - Den Haag 
uitgemaakt.24 En de Afdeling had dit ook al eerder uitgemaakt.25 In dit verband 
mag overigens de uitspraak van de Afdeling van 18 juli 2012 (Dalfsen) niet on-
vermeld blijven.26 In deze uitspraak is geoordeeld dat het feit dat bestuursorganen 
geen rechten kunnen ontlenen aan het EVRM, onverlet laat dat bestuursorganen 
hier wel een beroep op kunnen doen in het kader van de onverbindendheid van 
een voorschrift als zij menen dat zij door dat voorschrift niet meer de rechten van 
burgers, zoals neergelegd in het EVRM, kunnen eerbiedigen. In dat geval deed 
het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen een beroep op artikel 
1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en artikel 8 van het EVRM met als doel 
dat een algemene regel, waarop de gegeven reactieve aanwijzing was gebaseerd, 
onverbindend te laten verklaren. 

Uit de uitspraken van de Afdeling van 7 december 2011 (Windturbinepark Sche-
veningen Buiten) en 2 mei 2012 (Gasopslag Bergermeer) volgt dat een beroep op 
het Europees Handvest voor de lokale autonomie in dit verband al evenmin suc-
cesvol is.27 Nederland heeft immers juist bij artikel 11, waarin het recht van lokale 
autoriteiten om rechtsmiddelen aan te wenden is neergelegd, een voorbehoud ge-
maakt. Daarnaast lenen de bepalingen van het Handvest zich niet voor rechtstreek-
se toepassing. Het Handvest biedt dus geen aanknopingspunten om artikel 1.4 van 
de Chw onverbindend te verklaren. Uit het bestaan van artikel 11 van het Handvest 
kan echter wel voorzichtig worden afgeleid dat in andere delen van Europa het 
aanwenden van rechtsmiddelen door lokale autoriteiten tegen besluiten van een 
andere overheid kennelijk een stuk minder problematisch wordt ervaren. Daar-
naast valt op het in 1988 gemaakte voorbehoud inmiddels veel af te dingen.28 In de 
toelichtende nota bij het Handvest wordt immers opgemerkt dat onze wetgeving 
niet voldoet aan de eis van een onafhankelijke instantie aangezien voor gemeente-
besturen op veel terreinen een beroep op de Kroon is opengesteld, dat het niet de 
bedoeling is dit Kroonberoep voor gemeenten te schrappen en dat er geen plaats 

23 Zie EHRM 9 november 2010, zaaknr 1093/08 (Demirbas – Turkije), AB 2012/21, 
m. nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik. 

24 HR 6 februari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AM9361, AB 1987/272, m. nt. F.H. van 
der Burg.

25 Zie bijvoorbeeld ABRS 19 november 2003, 200300571/1, ECLI:NL:RVS: 
2003:AN8364, AB 2004/196 en ABRS 29 april 2008, 200707109/1, ECLI:NL:RVS: 
2008:BD0782, AB 2008/260.

26 ABRS 18 juli 2012, 201100701/1/R2, ECLI:NL:RVS:2012:BX1857. 
27 ABRS 7 december 2011, 201107071/1/H1, ECLI:NL:RVS:2011:BU7093, BR 

2012/27, m. nt. R.L. de Graaf en W.J. Bosma, en ABRS 2 mei 2012, 201105967/1/
R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW4561.

28 Kamerstukken II 1988-1989, 20586, nr. 7. 
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meer is voor een rechterlijke toetsing.29 Destijds was het voorbehoud wellicht nog 
wel te verdedigen en uit het arrest van 23 oktober 1985 van het EHRM (Benthem 
–Staat) volgt inderdaad niet dat bij zuivere bestuursgeschillen het Kroonberoep 
als eindvoorziening niet meer toereikend zou zijn, maar sinds de invoering van 
de Awb met een beroepsrecht voor bestuursorganen en het verdwijnen van het 
Kroonberoep is de gegeven motivering voor het voorbehoud niet langer valide.30 

Dat het EVRM of voormeld Handvest geen basis bieden voor de onverbindend-
heid van artikel 1.4 van de Chw maakt deze bepaling niet minder onaanvaardbaar. 
Met artikel 1.4 van de Chw wordt miskend dat juist het beroepsrecht van be-
stuursorganen in een rechtsstaat en een gedecentraliseerde eenheidstaat een nood-
zakelijk en onmisbaar sluitstuk van interbestuurlijke geschilbeslechting is als het 
bestuurlijk overleg op niets is uitgelopen.31 

8.5 BEROEP NAAST DE REACTIEVE AANWIJZING

Zoals reeds in paragraaf 4.5.5 is opgemerkt, is de Afdeling van oordeel dat de 
bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing de mogelijkheid tot het 
instellen van beroep door het college van gedeputeerde staten tegen een vastge-
steld bestemmingsplan niet uitsluit.32 Het college heeft dus in zoverre een keuze 
op welke wijze het de provinciale ruimtelijke belangen wil behartigen. Daarbij 
gaat de Afdeling er vanuit dat het college belanghebbende is, als bedoeld in artikel 
1:2, tweede lid, van de Awb, bij een vastgesteld plan(deel) als dit de provinciale 
ruimtelijke belangen kan raken. Het toevertrouwd belang van het college is terug 
te voeren op de bevoegdheden die aan het college in de Wro zijn toegekend. Daar-
bij is van belang dat ingevolge artikel 3.8, zesde lid, en artikel 4.2, eerste lid, van 
de Wro het college bevoegd is om indien provinciale belangen dat met het oog op 
een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken een reactieve, respectievelijk 
proactieve aanwijzing te geven. Deze redenering waarbij het toevertrouwd belang 
onder meer wordt gebaseerd op het bestaan van de toezichtbevoegdheid heeft tot 
gevolg dat deze bevoegdheid met zich brengt dat het toezichthoudende orgaan ook 
belanghebbende is bij besluiten van organen waarop toezicht wordt gehouden.

In de uitspraak van 5 maart 1999 (Weerselo) koos de Afdeling nog een andere 
benadering ten aanzien van het beroepsrecht van het college van gedeputeerde 

29 Kamerstukken II 1987-1988, 20586, nr. 1, p. 8-9. 
30 EHRM 23 oktober 1985, zaaknr 1/1984/73/111, ECLI:NL:XX:1985:AC9055, AB 

1986/1, m. nt. E.M.H. Hirsch Ballin. 
31 Zie ook P.J.M. de Haan, Het procederen van decentrale overheden tegen een Chw-

besluit, Gst. 2012/22. 
32 Zie onder meer ABRS 20 oktober 2010, 200910210/1/R1, ECLI:NL:RVS: 

2010:BO1178, TBR 2011/10, m. nt. H.J. de Vries, ABRS 15 april 2011, 
200902874/1/R3, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1865, AB 2011/228, m. nt. A.A.J. de 
Gier en ABRS 18 juli 2012, 201005104/1/R2, ECLI:NL:RVS:2012:BX1827, BR 
2012/133, m. nt. M.Y.C.L. de Wit. 
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staten bij ruimtelijke besluiten van de gemeente.33 De Afdeling oordeelde dat het 
college geen belanghebbende was bij een weigering om handhavend op te treden 
tegen een overtreding van een planvoorschrift. Dat in de WRO aan het college ver-
schillende taken en bevoegdheden waren toegekend, maakte dat niet anders. Een 
andere opvatting zou een doorkruising van de bevoegdheidsverdeling met zich 
brengen. In de uitspraken van 28 april 2004 (Cuijk) en 30 juni 2004 (Dinxperlo) 
koos de Afdeling voor een vergelijkbare benadering bij (hoger) beroepen van het 
college van gedeputeerde staten tegen vrijstellingen, waarvoor het een verklaring 
van geen bezwaar had verleend.34 De Afdeling achtte deze beroepen niet-ontvan-
kelijk omdat het college niet als belanghebbende kon worden aangemerkt en zag 
in het bestaan van de preventieve toezichtsbevoegdheid juist een reden om geen 
toevertrouwd belang, als bedoeld in artikel 1:2, tweede lid, van de Awb, aan te 
nemen. Daarbij betrok de Afdeling dat de artikelen 10:29 en 10:32 van de Awb aan 
de intrekking van een verklaring van geen bezwaar in de weg staan en dat met een 
beroep van het college deze bepalingen zouden worden ontkracht. De Afdeling 
heeft het in dit verband over doorkruising van bevoegdheden. 

Hoewel de situatie tussen genoemde uitspraken en de situatie dat het college be-
roep instelt, terwijl het ook een reactieve aanwijzing had kunnen geven, verschilt, 
roepen deze uitspraken wel de vraag op of het college bij het instellen van beroep 
tegen een vastgesteld plan(deel) niet kan worden tegengeworpen dat het gebruik 
had moeten maken van zijn bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwij-
zing. Gelet de eerdergenoemde jurisprudentie beantwoordt de Afdeling deze vraag 
ontkennend. En dat is terecht, want de reactieve aanwijzing is, anders dan de ver-
klaring van geen bezwaar, geen verplichte vorm van voor de inwerkingtreding van 
een besluit vereiste toestemming als bedoeld in artikel 10:25 van de Awb, waarop 
afdeling 10.2.1 van de Awb van toepassing is. De bevoegdheid tot het geven van 
een reactieve aanwijzing is een discretionaire bevoegdheid en uit het uitblijven 
van een reactieve aanwijzing mag niet worden afgeleid dat het college kan instem-
men met een vastgesteld plan(deel) en dat er geen provinciale ruimtelijke belan-
gen in het geding zijn. Hierin verschilt de situatie van een beroep en een reactieve 
aanwijzing dus wezenlijk van die van een beroep van het college tegen een vrij-
stelling, waarvoor eerder wel een verklaring van geen bezwaar is verleend door 
het college. Er is als het college beroep instelt tegen een vastgesteld plan(deel), 
terwijl het een reactieve aanwijzing had kunnen geven, geen doorkruising van de 
bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing. 

33 ABRS 5 maart 1999, H01970911, ECLI:NL:RVS:1999:ZF3725, AB 1999/418, m. 
nt. A.A.J. de Gier.

34 ABRS 28 april 2004, 200305905/1, ECLI:NL:RVS:2004:AO8496, AB 2004/259,  
m nt. A.A.J. de Gier, en ABRS 30 juni 2004, 200306687/1, ECLI:NL:RVS: 
2004:AP4642. 
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Het college kan er dus voor kiezen om in plaats van een reactieve aanwijzing te 
geven beroep in te stellen tegen een onwelgevallig bestemmingsplan.35 Die keuze 
heeft zowel procedureel als materieel wel gevolgen voor de positie van het college 
in de procedure.

Procedureel, omdat het college geen verweerder is in de procedure, maar appel-
lant. Daarnaast brengt het instellen van beroep, anders dan het geven van een re-
actieve aanwijzing, niet met zich dat het bestreden plandeel niet in werking treedt. 
Indien het college wil dat het bestreden plan(deel) niet in werking treedt zal het 
gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening moeten in-
dienen. Als dat verzoek wordt afgewezen treedt het plan(deel) in werking. 

Materieel is een belangrijk gevolg van de keuze om beroep in te stellen in plaats 
van een reactieve aanwijzing te geven dat niet het aanwijzingsbesluit in beroep ter 
beoordeling voorligt, maar het door de raad vastgestelde plan. Dit houdt in dat de 
Afdeling aan de hand van de aangevoerde beroepsgronden beoordeelt of de raad 
niet heeft gehandeld in strijd met het recht en zich in redelijkheid op het standpunt 
heeft gesteld dat het plan(deel) in overeenstemming is met een goede ruimtelijke 
ordening. Als wordt aangevoerd dat het plan(deel) in strijd is met provinciale alge-
mene regels, zal de Afdeling, gelet op artikel 4.1 van de Wro, moeten beoordelen 
of aan deze regels is voldaan, nu algemene regels algemeen verbindende voor-
schriften zijn die de raad bij de vaststelling van het plan in acht moet nemen. In-
dien deze algemene regels, door het gebruik van open begrippen die een afweging 
vergen, aan de raad beoordelingsvrijheid laten, zal de Afdeling deze afweging 
terughoudend toetsen. Bij een beroepsprocedure over een reactieve aanwijzing 
ligt het aanwijzingsbesluit voor en toetst de Afdeling juist of het college van ge-
deputeerde staten niet heeft gehandeld in strijd met het recht en of het college in 
redelijkheid een reactieve aanwijzing kon geven. Bij open begrippen in algemene 
regels is dan niet de vraag of de raad, maar het college een redelijke invulling heeft 
gegeven aan deze begrippen. Dat onderscheid kan van doorslaggevend belang zijn 
als het geschil draait om de vraag of in redelijkheid voor een bepaalde uitleg van 
een open norm in algemene regels is gekozen. 

Een voorbeeld. In een provinciale algemene regel staat dat een bestemmingsplan 
dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten stedelijk gebied dient bij te 
dragen aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit 
van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving.36 Als het college van 
gedeputeerde staten geen reactieve aanwijzing geeft, maar beroep instelt tegen 
vastgestelde plan(deel) dat volgens hem met die algemene regel in strijd is, zal de 
Afdeling beoordelen of de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kun-

35 Zie ook ABRS 2 mei 2012, 201109310/1/R3, ECLI:NL:RVS:2012:BW4500, AB 
2012/163, m. nt. A.G.A. Nijmeijer. 

36 De tekst van deze algemene regel is ontleend aan artikel 2.1 van de Verordening 
ruimte Noord-Brabant 2011. 
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nen stellen dat het plan bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering 
van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Gelet op de vage begrippen en de 
terughoudende toets die de Afdeling verricht, zal niet snel tot het oordeel worden 
gekomen dat het plan in strijd is met de algemene regel. Als het college er voor 
kiest een reactieve aanwijzing te geven beoordeelt de Afdeling terughoudend of 
het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan 
niet bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied. De reactieve aanwijzing ligt immers voor. 

In het voorgaande is er vanuit gegaan dat beroep werd ingesteld in plaats van 
het geven van een reactieve aanwijzing. Het is echter ook mogelijk dat het col-
lege met betrekking tot hetzelfde vastgestelde plan zowel een reactieve aanwijzing 
geeft als beroep instelt. Daarbij is wel van belang dat beroep alleen mogelijk is 
tegen vastgestelde plandelen die niet zijn getroffen door een reactieve aanwijzing. 
Plandelen die zijn getroffen door een reactieve aanwijzing worden immers niet 
bekendgemaakt. Daartegen kan in de planprocedure geen beroep worden inge-
steld. Met andere woorden, het moet gaan om verschillende planonderdelen. Deze 
situatie heeft zich voorgedaan in de uitspraken van de Afdeling van 31 oktober 
2012 (Sint Michielsgestel) over de vaststelling van bestemmingsplan “Buitenge-
bied” en de daarbij behorende reactieve aanwijzing.37 In dat geval had het college 
van gedeputeerde staten van Noord-Brabant een aantal aanwijzingen gegeven met 
betrekking tot het vastgestelde plan binnen de termijn als bedoeld in artikel 3.8, 
zesde lid, van de Wro. Na de bekendmaking van het vastgestelde plan (zonder de 
door de reactieve aanwijzing getroffen onderdelen) had het college tevens beroep 
ingesteld tegen een aantal andere onderdelen van het vastgestelde plan. Voor een 
dergelijke handelwijze kunnen verschillende redenen bestaan. 

Soms is een plangebied van een bestemmingsplan zo groot dat het voor een col-
lege van gedeputeerde staten lastig is om het hele vastgestelde plan goed te kun-
nen beoordelen binnen de termijn van zes weken voor het geven van een reactieve 
aanwijzing als bedoeld in artikel 3.8, vierde lid, van de Wro. De daaropvolgende 
zes weken durende beroepstermijn biedt dan uitkomst om de beoordeling van het 
vastgestelde plan af te ronden. Deze handelwijze komt met name voor bij bestem-
mingsplannen voor grote buitengebieden. 

Een andere reden voor het instellen van beroep, naast een reeds gegeven reac-
tieve aanwijzing, kan zijn gelegen in artikel 3.8, vierde lid, van de Wro, waarin 
is geregeld dat het college van burgemeester en wethouders na de vaststelling het 
raadsbesluit onverwijld aan het college van gedeputeerde staten moet zenden. Een 
complicatie bij deze regeling is dat bij de vaststelling van een plan door de raad 
vaak en soms betrekkelijk veel wijzigingen in het plan worden aangebracht, die 

37 ABRS 31 oktober 2012, 201103930/1/R3, ECLI:NL:RVS:2012:BY1730, AB 
2013/135, m. nt. W.J. van Doorn-Hoekveld en ABRS 31 oktober 2012, 201104172/1/
R3, ECLI:NL:RVS:2012:BY1720.
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vervolgens nog in het vastgestelde plan moeten worden verwerkt. Dat vergt tijd. 
In de periode na de vaststelling kunnen ook nog andere problemen bij de verwer-
king van de wijzigingen ontstaan, zoals blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van  
6 februari 2013 (Zeevang).38 In dat geval was het vastgestelde plan niet onver-
wijld aan het college toegezonden, maar pas drie dagen voor het verstrijken van 
de termijn voor het geven van een reactieve aanwijzing. De reden hiervoor was 
dat het stedenbouwkundig bureau dat het raadbesluit moest verwerken in het plan 
failliet was gegaan. Het college koos er in dit geval voor buiten de termijn toch 
een reactieve aanwijzing te geven. De Afdeling accepteerde dat in dit geval, nu het 
voor het college niet mogelijk was eerder een reactieve aanwijzing te geven. Het 
college had er in dit geval echter ook voor kunnen kiezen om na de bekendmaking 
van het vastgestelde plan beroep in te stellen en eventueel een voorlopige voorzie-
ning te vragen. Een ander voorbeeld van complicaties bij de termijn als bedoeld 
in artikel 3.8, vierde lid, van de Wro, is te vinden in de uitspraak van de Afdeling 
van 11 december 2013 (Cuijk).39 In dat geval had het college van burgemeester 
en wethouders niet het gewijzigd vastgestelde plan aan het college toegezonden, 
maar de versie van het plan waarover de raad had vergaderd. Vervolgens had er bij 
de verwerking van de wijzigingen onder meer een onbedoelde vernummering van 
de planregels plaatsgevonden. Nu de reactieve aanwijzing was gebaseerd op een 
versie van het plan waarbij deze vernummering niet had plaatsgevonden, had dit 
tot gevolg dat het doorslaggevende dictum van de reactieve aanwijzing deels op 
niet meer bestaande planregels zag en deels op planregels die het college niet had 
beoogd te raken. De Afdeling geeft in deze uitspraak aan dat het college er in dit 
geval voor had kunnen kiezen om geen genoegen te nemen met de toegezonden 
stukken, dat een eventuele termijnoverschrijding bij een reactieve aanwijzing on-
der dergelijke omstandigheden verschoonbaar had geweest en verwees naar voor-
melde uitspraak van 6 februari 2013. De Afdeling had daar nog aan toe kunnen 
voegen dat het college naast de reactieve aanwijzing na de bekendmaking van het 
vastgestelde plan ook beroep had kunnen instellen en zodoende alsnog de juiste 
planregels in beroep aan de orde had kunnen stellen. Vervolgens stelde de Afde-
ling vast dat het niet uitgesloten was dat belanghebbenden door deze gang van 
zaken op het verkeerde been konden zijn gezet en zij geen beroep hadden ingesteld 
in de veronderstelling dat er een reactieve aanwijzing met betrekking tot bepaalde 
planonderdelen was gegeven en bepaalde dat deze planonderdelen nogmaals be-
kend moesten worden gemaakt. 

8.6 BEROEP NA DE REACTIEVE AANWIJZING

Na een vernietiging van een reactieve aanwijzing moet het vastgestelde plan(deel) 
alsnog bekend worden gemaakt en is voor belanghebbenden tegen dat plan(deel) 
beroep mogelijk. Dit betekent dat in voorkomend geval ook het college van ge-

38 ABRS 6 februari 2013, 201202085/1/R1, ECLI:NL:RVS:2013:BZ0788, BR 
2013/65, m. nt. C.N.J. Kortmann en I.O. den Hollander. 

39 ABRS 11 december 2013, 201201269/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:2322.
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deputeerde staten, als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, tweede lid, van 
de Awb, beroep kan instellen. Het college moet dan wel een zienswijze hebben 
ingediend tegen het ontwerpplan(deel) of er moet sprake zijn van een gewijzigd 
vastgesteld plan(deel). In de uitspraken van 10 oktober 2012 (onder meer Marum 
en Leek) oordeelde de Afdeling dat de omstandigheid dat het college ingevolge 
artikel 3.8, zesde lid, van de Wro (eerder) een reactieve aanwijzing heeft gege-
ven niet met zich brengt dat het college geen rechtsmiddel kan instellen tegen de 
vaststelling van een plan waartegen zich volgens het college provinciale belangen 
verzetten, nu het geven van een reactieve aanwijzing niet af doet aan het bepaalde 
in artikel 8.2 van de Wro in samenhang met artikel 1:2, eerste en tweede lid, van 
de Awb.40 Een reactieve aanwijzing brengt geen beperking van het beroepsrecht 
van het college met zich. Heinen wijst er op dat op deze manier het college dub-
bel rechtsbescherming lijkt te worden gegund, maar dat dit niet het geval is, nu 
de reactieve aanwijzing een interventiebevoegdheid is en in zoverre niet op een 
lijn is te stellen met rechtsbescherming in beroep. Een feit is echter wel dat het 
college met betrekking tot hetzelfde plan(deel) twee keer de mogelijkheid heeft 
om hiertegen actie te ondernemen. Nijmeijer stelt in zijn annotatie dat de geboden 
tweede kans voor het college minder vanzelfsprekend is en dat misbruik van het 
beroepsrecht moet worden voorkomen. Het gevaar op misbruik door herkansing 
via beroep van het college, na een vernietigde reactieve aanwijzing, op dezelfde 
gronden is echter niet erg groot, zoals blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 
1 mei 2013 (Baarle-Nassau).41 In die uitspraak oordeelde de Afdeling over een 
betoog van het college dat in de procedure over de reactieve aanwijzing reeds 
was verworpen dat daar reeds inhoudelijk over was geoordeeld en dat hetgeen 
het college in beroep over het alsnog bekendgemaakte planonderdeel aanvoerde 
geen aanleiding gaf voor een ander oordeel. Voor een inhoudelijke herkansing 
voor het college bestaat in zoverre dus geen ruimte. Alleen indien het college, na 
een vernietigde reactieve aanwijzing, in beroep niet reeds eerder bij de reactieve 
aanwijzing gebruikte en door de Afdeling behandelde aspecten aanvoert kunnen 
deze in beroep nog aanleiding geven voor een vernietiging van het alsnog be-
kendgemaakte plan(deel).42 Gelet op de onderdelentrechter van artikel 6:13 van de 

40 ABRS 10 oktober 2012, 201113212/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BX9711, Gst 
2013/16, m. nt. P.C.M. Heinen en AB 2012/396 m. nt. A.G.A. Nijmeijer en ABRS 
10 oktober 2012, 201113206/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BX9712, AB 2012/377, 
m. nt. A.A.J. de Gier. Overigens is het opmerkelijk dat de Afdeling ook artikel 1:2, 
eerste lid, van de Awb aanhaalt, nu het belang van het college van gedeputeerde 
staten gebaseerd is op een aan hem toevertrouwd belang in de Wro en de belangheb-
bendheid voortvloeit uit artikel 1:2, tweede lid, van de Awb.

41 ABRS 1 mei 2013, 201113100/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9103.
42 Zie in dit verband ook de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling 

van 12 juni 2015, 201502681/2/R1, ECLI:NL:RVS:2015:1929, waarin verzoeker 
aanvoerden dat het college na een vernietigde reactieve aanwijzing niet vervolgens 
beroep mochten instellen tegen het bekendgemaakte planonderdeel omdat sprake 
zou zijn van een zogenoemde res iudicata. De voorzieningenrechter verwierp dit 
betoog met de redenering dat de Afdeling in de eerdere uitspraak geen inhoudelijk 
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Awb moet daarbij wel steeds gaan om nieuwe gronden over reeds in de zienswijze 
bestreden planonderdelen. Die situatie zal zich na een eerder vernietigde reactieve 
aanwijzing niet snel voordoen.

Enerzijds lijkt het, gelet op het zeer incidentele karakter van beroepen van het 
college na een eerdere vernietigde reactieve aanwijzing en het feit dat materieel 
een herkansing op dezelfde gronden voor het college in beroep niet aan de orde 
is, niet noodzakelijk om het beroepsrecht in deze situatie te beperken. Anderzijds 
heeft de tweede kans voor het college iets vreemds en voegt het beroepsrecht in 
deze situatie ook niet veel toe. Er kan een regeling worden overwogen waarbij het 
beroepsrecht van een toezichthoudende bestuursorgaan wordt uitgesloten indien 
het gebruik heeft gemaakt of redelijkerwijs gebruik kon maken van zijn toezichts-
bevoegdheden. Op die wijze kan het onnodig voortslepen van een interbestuur-
lijk geschil worden voorkomen en wordt het toezichthoudende bestuursorgaan 
gedwongen om gebruik te maken van de ter beschikking staande toezichtinstru-
menten. Bij een dergelijke regeling is dan wel van belang dat de toezichthoudende 
bevoegdheid toereikend is geregeld. Dat is bij de reactieve aanwijzing niet het 
geval. Uit het voorgaande blijkt dat de termijn voor het geven van een reactieve 
aanwijzing soms ontoereikend is en dat de regeling van het onverwijld toezenden 
van de juiste vastgestelde planstukken gebrekkig is. Het college moet soms nood-
gedwongen gebruik maken van de mogelijkheid om beroep in te stellen of kiezen 
voor het geven van een reactieve aanwijzing buiten de daarvoor gestelde termijn, 
zoals blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 6 februari 2013 (Zeevang).43 

8.7 BEROEP TER VERVANGING VAN DE REACTIEVE 
AANWIJZING

Nu het college van gedeputeerde staten in plaats van een reactieve aanwijzing 
ervoor kan kiezen om beroep in te stellen tegen een vastgesteld plan(deel), ervoor 
kan kiezen om naast een reactieve aanwijzing beroep in te stellen tegen andere 
onderdelen van het vastgestelde plan en na een vernietiging van een reactieve 
aanwijzing ook beroep kan instellen tegen de alsnog bekendgemaakte planonder-
delen, rijst de vraag of de reactieve aanwijzing niet geheel kan worden vervangen 
door de mogelijkheid van beroep. In het stelsel van de Wro en de Wabo zou het 
afschaffen van de reactieve aanwijzing betekenen dat er geen negatief preven-
tief interbestuurlijk toezichtinstrument zou zijn en dat de naleving van met name 
provinciale algemene regels via beroep zou moeten worden afgedwongen. Daar 
kleven grote praktische en principiële bezwaren aan.

oordeel had gegeven over de beroepsgrond dat de toegekende bestemming niet in 
strijd zou zijn met de provinciale verordening. 

43 ABRS 6 februari 2013, 201202085/1/R1, ECLI:NL:RVS:2013:BZ0788, BR 
2012/65, m. nt. C.N.J. Kortmann en I.O. den Hollander. 
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Het meest principiële bezwaar is dat beroep bij de rechter naar zijn aard niet ge-
lijk is te stellen met een interbestuurlijk toezichtinstrument. Interbestuurlijke toe-
zichtsbevoegdheden in een gedecentraliseerde eenheidstaat zijn instrumenten ter 
bewaking van een bepaalde mate van eenheid tussen de bestuurslagen waartussen 
geen hiërarchisch ondergeschiktheid bestaat. Interbestuurlijk toezicht moet steeds 
een wettelijke grondslag hebben en aan voorwaarden zijn gebonden. In dat stelsel 
is de rol van de rechter bij interbestuurlijke geschillen dat hij de rechtmatigheid van 
de inzet van het toezichtinstrument dient te toetsen. Hij moet kunnen beoordelen 
of het toezichthoudende bestuursorgaan binnen de grenzen van zijn bevoegdheid 
is gebleven. Beroep op de onafhankelijke rechter bij een interbestuurlijk geschil 
moet het sluitstuk van de procedure zijn en de rechter dient het interbestuurlijke 
geschil zo mogelijk definitief te beslechten. Reeds daarom kan beroep niet als een 
vervangend interbestuurlijk toezichtinstrument worden gezien. Dit houdt in dat bij 
interbestuurlijke geschillen in beginsel eerst de beschikbare toezichtinstrumenten 
moeten worden aangewend. Het primaat moet liggen bij het toezichthoudende 
bestuursorgaan en in beroep moet het besluit van het toezichthoudende bestuursor-
gaan het object van de beoordeling van de rechter zijn. Alleen als op voorhand vast 
staat dat de beschikbare toezichtinstrumenten, zoals bijvoorbeeld een reactieve 
aanwijzing, niet toereikend zijn, zou tot het instellen van beroep tegen een besluit 
van het lagere bestuursorgaan moeten worden overgegaan door het toezichthou-
dende bestuursorgaan. Uit de hiervoor vermelde uitspraken komt dit beeld bij de 
reactieve aanwijzing ook naar voren. Met name als de termijn voor een reactieve 
aanwijzing te kort blijkt te zijn, wordt er door colleges van gedeputeerde staten 
gekozen voor het instellen van beroep in plaats van het geven van een reactieve 
aanwijzing.

Een ander principieel bezwaar is dat bij beroep in plaats van een reactieve aan-
wijzing niet het besluit van het toezichthoudende bestuursorgaan bij de rechter 
voorligt, maar het door de raad vastgestelde plan. Dat verandert de positie van de 
bestuursorganen, maar ook die van de rechter. Zoals hiervoor omschreven is dan 
het college van gedeputeerde staten in beroep niet verweerder, maar appellant. De 
rechter zal dan in veel gevallen aan de hand van het beroep van het college moeten 
toetsen of de raad de algemene regels in acht heeft genomen. Als in deze alge-
mene regels beoordelingsvrijheid is gegeven, en dat is vaak het geval, beoordeelt 
de bestuursrechter of de raad die in redelijkheid heeft ingevuld. Bij een reactieve 
aanwijzing beoordeelt de rechter juist of het college een redelijke invulling heeft 
gegeven aan een algemene regel en in redelijkheid tot het geven van een reactieve 
aanwijzing heeft kunnen komen. Dat is een wezenlijk verschil. 

Bij vervanging van de reactieve aanwijzing door beroep speelt het door Zijlstra be-
schreven rechtstatelijke vacuüm een rol.44 Dit vacuüm in de controle op de recht-

44 S.E. Zijlstra, Rechtsbescherming en de kwaliteit van het overheidsbestuur, de ge-
volgen van recente ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht en het interbestuur-
lijk toezicht voor het stelsel van rechtmatigheidscontrole op overheidshandelen, 
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matigheid van overheidshandelen is een gevolg van de ontwikkeling dat zowel in 
het interbestuurlijk toezicht als in het huidige bestuursprocesrecht de handhaving 
van het objectieve recht naar de achtergrond is gedrongen. De reactieve aanwij-
zing is daar een voorbeeld van, nu strijd met het recht geen grond is voor het geven 
van een reactieve aanwijzing. In beroep kan het college wel strijd met het recht 
aanvoeren, maar zal wel geconfronteerd worden met het relativiteitsvereiste van 
artikel 8:69a van de Awb. Het college kan op grond daarvan alleen beroep doen 
op rechtsregels die kennelijk strekken tot de bescherming van de belangen van de 
provincie. Dat heeft tot gevolg dat een beroep van het college en de reactieve aan-
wijzing, die alleen door het college mag worden gegeven indien provinciale belan-
gen dat noodzakelijk maken uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, 
in zoverre niet veel van elkaar verschillen. Het geconstateerde vacuüm zal ook 
bij vervanging van de reactieve aanwijzing door interbestuurlijk beroep blijven 
bestaan en het college zal zijn beroepsgronden in de meeste gevallen beperken tot 
strijd met de provinciale algemene regels. Het college lijkt in beroep namelijk niet 
zonder meer rechtsregels zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Flora- en faunawet, 
de Natuurbeschermingswet 1998 of de Wet geluidhinder te kunnen inroepen. 

Tot slot is een praktisch bezwaar bij afschaffing van de reactieve aanwijzing ten 
behoeve van beroep dat het aantal interbestuurlijke beroepsprocedures in dat geval 
zal toenemen. Daarbij zal ook vaker verzocht worden om een voorlopige voorzie-
ning, nu het instellen van beroep de inwerkingtreding van de bestreden plandelen 
niet voorkomt. Dit houdt een extra belasting van de rechter in met het risico van 
oplopende doorlooptijden. 

8.8 ADMINISTRATIEF BEROEP

In artikel 115 van de Grondwet staat dat voor geschillen als bedoeld in artikel 112, 
tweede lid, administratief beroep kan worden opengesteld. In artikel 112, tweede 
lid, van de Grondwet worden geschillen genoemd die niet uit burgerlijke rechtsbe-
trekkingen zijn ontstaan. Ingevolge artikel 1:5, tweede lid, van de Awb wordt on-
der administratief beroep verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een wet-
telijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen 
bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen. In afdeling 
7.3 van de Awb is het administratief beroep nader uitgewerkt. Het administratief 
beroep is inmiddels een vorm van bestuurlijke rechtsbescherming in de vorm van 
een voorprocedure geworden, waarbij tegen een besluit van een lager bestuursor-
gaan in beroep kan worden gekomen bij een hoger bestuursorgaan. Administratief 
beroep is derhalve een alternatief voor de bezwaarfase. Zie in dit verband artikel 
7:1, eerste lid, onder a, van de Awb waarin administratief beroep als uitzondering 
op de plicht om eerst bezwaar te maken tegen een besluit is opgenomen. 

bezien in het licht van de beginselen van de rechtsstaat, in: F.J. van Ommeren en 
S.E. Zijlstra (red.), De rechtsstaat als toetsingskader, 2003, Boom juridische uitge-
vers, Den Haag, p. 278-282.
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Het administratief beroep als zelfstandige beroepsprocedure is inmiddels een wat 
vergeten rechtsfiguur geworden.45 Dat is het gevolg van het eerdergenoemde ar-
rest van 23 oktober 1985 (Benthem –Staat), waarin het EHRM oordeelde dat het 
Nederlandse Kroonberoep niet in overeenstemming was met artikel 6, eerste lid, 
van het EVRM omdat de Kroon geen onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie was.46 Als gevolg van dit arrest werd in 1987 de Tijdelijke wet Kroon-
geschillen ingevoerd. Daarmee kwam er een einde aan de belangrijkste vorm van 
administratief beroep in Nederland. Met de invoering van de Awb in 1994 zijn de 
meeste overige vormen van administratief beroep als bestuurlijke voorprocedure 
ook vervangen door de bezwaarschriftenprocedure. Inmiddels komt het adminis-
tratief beroep nog slechts voor in enkele wetten.47 Zo komt het rechtsmiddel onder 
meer nog voor in artikel 7.61 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek, dat administratief beroep bij het College van beroep voor de 
examens mogelijk maakt. Verheij bepleit dat, nu van het administratief beroep 
nog maar weinig gebruik wordt gemaakt en dit niet meer past in de hedendaagse 
opvattingen over decentralisatie, dit beter geheel kan worden afgeschaft. In de 
literatuur is echter in het kader van interbestuurlijk toezicht ook wel bepleit dat bij 
zuivere bestuursgeschillen het administratief beroep nieuw leven ingeblazen zou 
kunnen worden.48 

Bij een reactieve aanwijzing is echter geen sprake van een zuiver bestuursgeschil 
en zou een revitalisering van het administratief beroep als eindvoorziening reeds 
daarom geen alternatief kunnen bieden. Het geschil bij een reactieve aanwijzing 
is een onzuiver of soms een pseudo-zuiver bestuursgeschil. Immers kunnen ook 
andere belanghebbenden beroep instellen tegen een reactieve aanwijzing en in de 
meeste gevallen is niet alleen de raad tegen de reactieve aanwijzing in beroep, 
maar ook andere belanghebbenden. Nu zijn er wel regelingen denkbaar waarbij de 
procedure wordt gesplitst in een procedure over het bestuursgeschil en een proce-
dure voor de overige belanghebbenden, maar zoals de Raad van State in eerderge-
noemd advies opmerkt, ligt het niet voor de hand om voor dergelijke regelingen te 
kiezen. Dit zou inefficiënt en tijdrovend zijn en tot afstemmingsproblemen leiden. 

45 Zie ook S.E. Zijlstra, Bestuurlijk organisatierecht, 2009, Kluwer, Deventer, p. 156-
157.

46 EHRM 23 oktober 1985, zaaknr 1/1984/73/111, ECLI:NL:XX:1985:AC9055, AB 
1986/1, m. nt. E.M.H. Hirsch Ballin. 

47 Zie N. Verheij, Afscheid van het administratief beroep, NTB 2007/40. 
48 Zie K. Albers, Revitalisering van het administratief beroep met het oog op interbe-

stuurlijk toezicht, in Interbestuurlijk toezicht, publikaties van de staatsrechtkring, 
staatsrechtconferenties 16, 2011, WLP, Nijmegen. Zie ook J.C.A. de Poorter en 
K.J. de Graaf, Doel en functie van de bestuursrechtspraak: een blik op de toekomst, 
2011, Raad van State, Den Haag. De Poorter en De Graaf beschouwen het voorge-
stelde administratieve beroep bij zuivere bestuursgeschillen echter juist niet als een 
alternatief voor het beroep op de bestuursrechter, maar als een alternatieve voorpro-
cedure, zonder dat het uiteindelijke beroep op de rechter wordt afgeschaft. 
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Daarnaast wijzen De Poorter en De Graaf erop dat de door hen voorgestelde vorm 
van administratief beroep als alternatieve voorprocedure, waarbij niet alleen een 
rechtmatigheidstoets, maar ook een doelmatigheidstoets wordt verricht, met name 
zinvol lijkt bij besluiten die in hoge mate een politieke bestuurlijke afweging ver-
gen. Een reactieve aanwijzing is niet te beschouwen als dergelijk besluit, nu de 
meeste aanwijzingen worden gegeven ter handhaving van algemene regels, die 
het karakter van algemeen verbindende voorschriften hebben. Dat bij de vaststel-
ling van algemene regels wel een politiek bestuurlijke afweging is gemaakt is iets 
anders. Kortom, het administratief beroep is geen alternatief voor de reactieve 
aanwijzing.

8.9 CONCLUSIES

Het systeem waarbij bestuursorganen als belanghebbenden bij een onafhankelijke 
rechter beroep kunnen instellen tegen besluiten van andere bestuursorganen als 
zij hierdoor in hun toevertrouwde belangen kunnen worden geraakt, is essenti-
eel en onmisbaar in een gedecentraliseerde eenheidstaat en een rechtstaat. Een 
definitieve beslechting van interbestuurlijke geschillen door de rechter draagt bij 
aan de legitimiteit van het handelen van het toezichthoudende bestuursorgaan. De 
veronderstelling dat interbestuurlijke geschillen zich minder goed zouden lenen 
voor beslechting door de rechter is onjuist. Dit betekent echter niet dat de reactieve 
aanwijzing kan worden afgeschaft en dat kan worden volstaan met het beroeps-
recht van bestuursorganen. Daarvoor zijn verschillende argumenten.

Het meest principiële argument is dat de beroepsmogelijkheid voor bestuursorga-
nen bij de rechter niet gelijk is te stellen met een interbestuurlijk toezichtinstru-
ment. De beroepsmogelijkheid tegen besluiten van andere bestuursorganen moet 
een ultimum remedium zijn en als sluitstuk van een interbestuurlijk geschil functi-
oneren, zodat een onafhankelijke rechter kan controleren of het toezichthoudende 
orgaan rechtmatig heeft gehandeld en zo mogelijk het interbestuurlijke geschil 
kan beslechten. Er moet dus een mogelijkheid zijn om het interbestuurlijke geschil 
voor te leggen aan een onafhankelijke rechter, maar wel pas na de inzet van het 
interbestuurlijke toezichtinstrument, zoals bijvoorbeeld de reactieve aanwijzing. 

Een daarmee samenhangend argument dat pleit tegen de afschaffing van de re-
actieve aanwijzing in ruil voor het interbestuurlijke beroep is dat als de reactieve 
aanwijzing zou komen te vervallen en alleen de beroepsmogelijkheid resteert het 
object van toetsing het vastgestelde plan is en niet de reactieve aanwijzing. Dit 
heeft gevolgen voor de positie van het toezichthoudende bestuursorgaan en de 
toetsing door de rechter. In dat geval zal niet worden beoordeeld of het college 
van gedeputeerde staten terecht en in redelijkheid tot een reactieve aanwijzing is 
overgegaan, maar of de raad het plan(deel) terecht en in redelijkheid heeft vastge-
steld. Dat is iets wezenlijk anders en past minder goed in een stelsel waarbij het 
primaat van het interbestuurlijk toezicht hoort te liggen bij het toezichthoudende 
bestuursorgaan. Daarbij komt dat het interbestuurlijk beroep in plaats van de re-
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actieve aanwijzing ook geen oplossing zal bieden voor het geconstateerde gebrek 
aan controle van overheidsbesluiten op objectieve rechtmatigheid. 

Verder bestaat er, gelet op de huidige regeling van de reactieve aanwijzing, onvol-
doende aanleiding om de beroepsmogelijkheid van het college van gedeputeerde 
staten tegen een vastgesteld plan(deel) naast de reactieve aanwijzing te beperken. 
Daarbij is van belang dat er voor het instellen van beroep naast een reactieve aan-
wijzing een valide reden kan bestaan en dat deze situaties zich overigens slechts 
incidenteel voordoen. Op de beroepsmogelijkheid van het college tegen een vast-
gesteld plan(deel) nadat dit eerder door een reactieve aanwijzing is getroffen en 
die aanwijzing vervolgens is vernietigd, is meer kritiek mogelijk. Een herkansing 
voor het college in beroep op dezelfde inhoudelijke gronden, nadat de reactieve 
aanwijzing is vernietigd, moet immers niet mogelijk zijn. Nu de Afdeling daar ook 
geen ruimte voor laat en in een dergelijk geval zal oordelen dat er in beroep tegen 
het plan(deel) geen aanleiding bestaat voor een ander oordeel dan hetgeen heeft 
geleid tot de vernietiging van de reactieve aanwijzing, is de mogelijkheid van 
een volledige inhoudelijke herkansing uitgesloten. Indien desondanks een rege-
ling wenselijk wordt geacht, kan er een regeling worden overwogen waarbij het 
beroepsrecht van een toezichthoudend bestuursorgaan wordt uitgesloten indien 
het gebruik heeft gemaakt of redelijkerwijs gebruik kon maken van zijn toezichts-
bevoegdheden. 

Tot slot verdient de gedane suggestie dat een vorm van administratief beroep bij 
een zuiver bestuursgeschil uitkomst kan bieden nog enige aandacht. Indien een 
dergelijk administratief beroep zou dienen ter vervanging van de reactieve aan-
wijzing, zou dit inhouden dat het beroep van het college van gedeputeerde staten 
tegen het plan(deel) als zuiver bestuursgeschil moet worden geconstrueerd, nu al-
leen in dat geval administratief beroep als eindvoorziening mogelijk is. Geschillen 
over bestemmingsplannen zijn juist geen zuivere bestuursgeschillen. In verreweg 
de meeste gevallen waarbij het college een reactieve aanwijzing heeft gegeven en/
of beroep heeft ingesteld over een plan(deel) zijn er ook andere belanghebbenden 
die opkomen tegen het vastgestelde plan.49 De keuze voor een afzonderlijk admi-
nistratief beroep zou betekenen dat er twee verschillende procedures ten aanzien 
van hetzelfde plan ontstaan. Een voor het interbestuurlijke geschil en een beroeps-
procedure bij de onafhankelijke rechter voor andere belanghebbenden. Gelet op 
de mogelijke afstemmingsproblemen tussen de verschillende procedures en het 
tijdsverlies, is dat een weinig aantrekkelijke gedachte.

Kortom, beroep en administratief beroep zijn naar hun aard zodanig verschillend 
dat deze voorzieningen geen alternatieven zijn voor de reactieve aanwijzing.

49 Zie voor dit onderscheid in soorten bestuursgeschillen ook Ph. M. Langbroek, I.C. 
van de Vlies, N.M. van Waterschoot en R.J.G.M. Widdershoven, Beslechting van 
bestuurlijke geschillen: administratie, rechter of andere derde?, Gst. 2000-7112, 1. 
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Interbestuurlijk toezicht in de Omgevingswet

9.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt het interbestuurlijk toezicht beschreven, zoals dat in het 
gewijzigd voorstel van wet voor de Omgevingswet staat.1 Op 1 juli 2015 heeft 
de Tweede Kamer dit wetsvoorstel aangenomen.2 De inwerkingtreding van de 
Omgevingswet wordt in 2018 verwacht. In deze wet zullen diverse specifieke in-
terbestuurlijke toezichtinstrumenten worden opgenomen. Voor dit onderzoek is 
met name van belang dat in artikel 16.21 van het wetsvoorstel is voorzien in een 
negatief preventief interbestuurlijk toezichtinstrument voor het college van gede-
puteerde staten bij omgevingsplannen. Dit zogenoemde interventiebesluit is de 
opvolger van de reactieve aanwijzing. Aan de hand van dit wetsvoorstel wordt 
het interbestuurlijk toezicht in de Omgevingswet in kaart gebracht en wordt een 
vergelijking gemaakt tussen de reactieve aanwijzing en het interventiebesluit. 

9.2 AANLEIDING VOOR EN UITGANGSPUNTEN VAN DE 
OMGEVINGSWET

Hoewel de inkt van de Wro en Wabo amper droog was en de praktijk slechts 
een paar jaar had kunnen wennen aan deze wetten, kondigde de minister van In-
frastructuur en Milieu op 28 juni 2011 alweer een grote stelselwijziging in het 
omgevingsrecht aan, te weten de Omgevingswet.3 Het bestaande omgevingsrecht 
werd als te verbrokkeld beschouwd en zou te weinig inzichtelijk en bruikbaar 
zijn.4 De huidige wetgeving zou niet aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen 
en initiatiefnemers zouden worstelen met een veelheid aan regels en procedures. 
Overigens is opvallend dat de geschetste problemen slechts summier zijn onder-
bouwd, zodat niet is te verifiëren of deze problemen zich daadwerkelijk op een 
zodanige wijze voordoen dat dit op zo’n korte termijn na de invoering van de 
Wro en de Wabo een grote stelselwijziging rechtvaardigt. De Raad van State was 
op dit punt ook zeer kritisch in haar advies.5 Struiksma wijst er terecht op dat aan 
het wetsvoorstel een zeer beperkte probleemanalyse ten grondslag is gelegd.6 Hij 

1 Kamerstukken I 2014-2015, 33962, nr. A.
2 Zie Tweede Kamer aanvaardt wetsvoorstel Omgevingswet, Bestuursrecht Actueel 

2015/177. 
3 Kamerstukken II 2010-2011, 31953, nr. 40. 
4 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3. p. 6. 
5 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 4.
6 J. Struiksma, Het wetsvoorstel Omgevingswet: de beperkingen van een weten-

schappelijke beoordeling, TBR 2014/142.
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geeft aan dat een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar het omge-
vingsrecht had moeten plaatsvinden om te voorkomen dat reeds bij de formulering 
van de probleemstelling een politieke inkleuring plaatsvindt. Voor een dergelijk 
onderzoek heeft de regering echter niet gekozen en is nu geen plaats meer. 

De Omgevingswet kent vier verbeterdoelen.7 Met de wet wordt ten eerste ge-
streefd naar een vereenvoudiging van regelgeving en een vergroting van het ge-
bruiksgemak en de voorspelbaarheid van het omgevingsrecht. Het tweede doel is 
het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefom-
geving. Het derde doel is het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte. Het 
vierde doel is het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in 
de fysieke leefomgeving.8 Deze doelen worden nagestreefd door onder meer het 
aantal wettelijke regelingen in het omgevingsrecht te bundelen en te harmonise-
ren. Het wetsvoorstel behelst dan ook een samenvoeging van meer dan 25 wetten, 
waaronder de Wro, de Wabo, de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Waterwet, 
de Tracéwet en de Chw.9 De vereenvoudiging bestaat echter niet alleen uit een 
samenvoeging van regelingen, nu ook het aantal instrumenten uit de diverse om-
gevingsrechtelijke wetten zal worden teruggebracht. Gelet op de enorme omvang 
van dit wetgevingsproject, waarbij nog veel uitvoeringsregelgeving tot stand zal 
moeten komen, wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet voor 2018 
verwacht.10

Een van de centrale uitgangspunten van de Omgevingswet is een integrale bena-
dering van de fysieke leefomgeving in plaats van de meer sectorale benadering die 
thans in het waterrecht, het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht bestaat. 
De regering spreekt in het verband van de samenhangende benadering van de fy-
sieke leefomgeving zelfs over een paradigmawisseling.11 De fysieke leefomgeving 
is het centrale begrip in de Omgevingswet. Dit vage begrip omvat, gelet op het 
niet-limitatief bedoelde artikel 1.2 van het wetsvoorstel, onder meer bouwwer-
ken, infrastructuur, water en watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, 
cultureel erfgoed en werelderfgoed. Deze integrale benadering heeft tot gevolg 
dat vertrouwde begrippen en toetsingskaders als een goede ruimtelijke ordening 
bij onder meer bestemmingsplannen en de bescherming van het milieu bij omge-
vingsvergunningen voor milieu komen te vervallen. Zo zal het omgevingsplan niet 
beperkt zijn tot een goede ruimtelijke ordening, maar kan het alle aspecten van de 
fysieke leefomgeving omvatten.12 De regering wijst er in de toelichting op dat de 
wijze waarop de huidige toetsingskaders zijn vormgegeven in de praktijk leiden tot 

7 Zie Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 25 en H.W. de Vos, Een over-
zicht van de hoofdlijnen en belangrijkste veranderingen in het wetsvoorstel, M&R 
2014/118.

8 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 7.
9 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 8. 
10 Kamerstukken II 2013-2014, 33118, nr. 8.
11 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 18-19.
12 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 52. 
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extra complexiteit.13 Dat valt niet te ontkennen, maar waar de regering te weinig 
oog voor heeft, is dat de verschillende specifieke toetsingskaders een belangrijk 
doel hebben. Een te vage en open norm ter afbakening van een bevoegdheid van 
een bestuursorgaan biedt ruimte voor een vrijwel onbeperkte bevoegdheidsuitoe-
fening en kan de rechtszekerheid van derden aantasten.14 Het specialiteitsbeginsel 
verplicht de wetgever om een bevoegdheid voldoende te specificeren, zodat een 
bestuursorgaan vervolgens de grenzen van de bevoegdheid kan respecteren en de 
rechter hierop kan toezien.15 Klap heeft er op gewezen dat door het gebruik van 
vage begrippen het bestuur tot op zekere hoogte wordt vrijgelaten en de rechter, 
gelet de terughoudende toetsing van dergelijke begrippen, in zoverre niet meer 
aan een materiële beoordeling van het bestreden besluit kan toekomen. De rech-
ter zal zich genoodzaakt zien zich te beperken tot een meer procedurele toetsing 
als het geschil zich toespitst op de vraag of het begrip op een redelijke wijze is 
ingevuld.16 Het begrip fysieke leefomgeving is dermate ruim dat hier vrijwel geen 
enkele afbakenende functie vanuit gaat. Het wetsvoorstel biedt geen inhoudelijke 
normen en de toetsingskaders worden uitgewerkt in vier algemene maatregelen 
van bestuur.17 Van den Broek noemt deze keuze een wetssystematisch tekort en 
stelt dat de wet dient te voorzien in helderheid over wat wel en wat niet onder fy-
sieke leefomgeving dient te worden verstaan.18 Hij wijst er terecht op dat door het 
ontbreken van een toetsingskader in het wetsvoorstel dit criterium naar willekeur 
kan worden ingevuld.19 De vraag zal zijn waar de grenzen liggen bij de vaststel-
ling van een omgevingsplan en hoe de rechter op een betekenisvolle wijze kan 
beoordelen of een regel in een omgevingsplan verband houdt met de fysieke leef-
omgeving. Nijmeijer heeft er reeds op gewezen dat het omgevingsplan als gevolg 
van het ruime begrip fysieke leefomgeving het risico in zich draagt een juridisch 
waterhoofd te worden.20 

13 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 16. 
14 Ch. W. Backes, Integraal en flexibel omgevingsrecht, droom of drogbeeld, in: Naar 

een nieuw omgevingsrecht, 2012, Publicatie van de Vereniging voor Bouwrecht, nr. 
40.

15 R.J.N. Schlössels, Het specialiteitsbeginsel, over structuur van bestuursbevoegd-
heden, wetmatigheid van bestuur en beleidsvrijheid, 1998, Sdu Uitgevers, Den 
Haag.

16 A.P. Klap, Vage normen in het bestuursrecht, 1994, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
17 Dit zullen het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteitseisen leefomgeving, het Be-

sluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn. Zie 
in dit verband ook J.W.H. van den Broek, De uitvoeringsregelgeving Omgevings-
wet: betekenis voor de relatie landbouw en water, Tijdschrift voor Agrarisch recht, 
nr. 7/8, juli/augustus 2015. 

18 J.H.G. van den Broek, Omgevingswet: dubbeltje kan eenvoudig beter een kwartje 
worden, M&R 2014/117. 

19 J.H.G. van den Broek, Wetssystematiek Omgevingswet moet eenvoudig beter, 
M&R 2015/32. 

20 A.G.A. Nijmeijer, Naar een stelselherziening in het omgevingsrecht: het wetsvoor-
stel Omgevingswet, de hoofdlijnen en belangrijkste doelstellingen op een rij, Ars 
Aequi, december 2014. 
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In het kader van het interbestuurlijk toezicht in de Omgevingswet is meermalen 
vermeld dat de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling in het omgevingsrecht 
het uitgangspunt zal zijn en dat aangesloten is bij de bestaande taakverdeling.21 De 
herziening van het omgevingsrecht is beleidsmatig niet gekoppeld aan de ambities 
voor de vernieuwing van de bestuurlijke herinrichting van het land, aldus de rege-
ring.22 De verantwoordelijkheden en de bevoegdheden voor de fysieke leefomge-
ving zullen ook in de Omgevingswet weer over alle verschillende bestuurslagen 
worden verdeeld. Hieraan is inherent dat er in het omgevingsrecht zal worden 
voorzien in instrumenten voor interbestuurlijke sturing en interventie, waarbij, net 
als in de Wro, een duidelijk scheiding is gemaakt tussen beleid en normstelling.23 

Een ander belangrijk uitgangspunt in de Omgevingswet is de scheiding tussen 
de algemene taken in het kader van de fysieke leefomgeving en de specifieke 
taken van bestuursorganen die limitatief zijn opgenomen in het wetsvoorstel. In 
het kader van deze algemene taken staat in de memorie van toelichting dat de 
regering het niet nodig en ook niet wenselijk vindt om een uitputtende regeling 
en afbakening te geven van welk overheidsniveau voor welk deel van de over-
heidszorg verantwoordelijk is en welke taken daarvoor moeten worden verricht 
of welke bevoegdheden daartoe moeten worden aangewend.24 Dit zou leiden tot 
een lange opsomming met dikwijls elkaar overlappende beschrijvingen die veel 
vragen zou oproepen. In het kader van de fysieke leefomgeving is dan ook sprake 
van een complementaire taakbehartiging en overlappende bevoegdheden. Of een 
bepaald onderwerp als een provinciaal of nationaal belang kan worden aange-
merkt is volgens de regering afhankelijk van de lokale en bestuurlijke context 
op een bepaald moment. Er is een zelfstandige beleidsruimte van provincies bij 
het bepalen van de belangen die zij behartigen.25 Om tot uitdrukking te brengen 
dat ook onder de Omgevingswet het principe “decentraal, tenzij” geldt en dat de 
gemeente als eerste “aan de lat staat” bij de ordening van de fysieke leefomgeving 
is in artikel 2.3 van het wetsvoorstel het subsidiariteitsbeginsel neergelegd. Hierin 
is geregeld dat de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van deze 
wet wordt overgelaten aan de bestuursorganen van de gemeente, tenzij daarover 
andere regels zijn gesteld. Verder is in artikel 2.3, tweede lid, van het wetsvoorstel 
geregeld dat een bestuursorgaan van een provincie een taak of bevoegdheid al-
leen uitoefent als dat bij de regeling daarvan is bepaald en als dat nodig is met het 
oog op een provinciaal belang en dat belang niet op een doelmatige en doeltref-
fende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd. In de memorie van 
toelichting wordt benadrukt dat het in eerste instantie aan de gemeente is om bij 
nieuwe ontwikkelingen of initiatieven alle in geding zijnde belangen af te wegen 
en de besluitvorming over het gebruik van de fysieke leefomgeving zo in te richten 

21 Kamerstukken II 2011-2012, 33118, nr. 3, p. 8, Kamerstukken II 2013-2014, 33118, 
nr. 8, en Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3. p. 43 en 49. 

22 Kamerstukken II 2014-2015, 33962, nr. 12, p. 147. 
23 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 45. 
24 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 83. 
25 Kamerstukken II 2014-2015, 33962, nr. 12, p. 148-149.
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dat dit bijdraagt aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
ruimtelijke en maatschappelijke ordening.26 De regering verwacht veel van het 
subsidiariteitsbeginsel en heeft gesteld dat artikel 2.3 de provincies in een vol-
doende mate, en ook meer dan onder de huidige wetgeving het geval is, dwingt tot 
een terughoudende inzet van haar bevoegdheden richting gemeenten.27 De Tweede 
Kamer was hiervan minder overtuigd en over het subsidiariteitsbeginsel zijn dan 
ook diverse amendementen ingediend.28 Het amendement om van een nationaal en 
provinciaal belang in artikel 2.3 een aanmerkelijk nationaal of provinciaal belang 
te maken is verworpen. Het amendement om aan artikel 2.2 het principe van de 
minst belastende interventie toe te voegen is echter wel aangenomen, waardoor 
aan artikel 2.2 is toegevoegd dat een bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn 
taken en bevoegdheden slechts in de taken en bevoegdheden van een ander be-
stuursorgaan treedt, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van zijn eigen 
taken en bevoegdheden. De meerwaarde van deze toevoeging ten opzichte van 
artikel 2.3 is onduidelijk. In de toelichting op het amendement wordt in dit ver-
band gesproken over een verdere uitwerking van het principe “decentraal tenzij”, 
wat al in de wet wordt geregeld in artikel 2.3. Uit de amendementen volgt dat de 
Tweede Kamer op één of andere manier het subsidiariteitsbeginsel meer handen 
en voeten heeft willen geven. Of dit wettelijk vastgelegde subsidiariteitsbeginsel 
daadwerkelijk tot wijzigingen in het interbestuurlijke toezicht in de ruimtelijke 
ordening zal leiden, is inderdaad de vraag en zal de praktijk moeten gaan uitwij-
zen. Nu de vereisten uit artikel 2.3 in grote lijnen echter reeds in de Wro waren 
vervat, vallen grote wijzigingen in het interbestuurlijk toezicht niet te verwach-
ten op grond van de Omgevingswet. Ook in de Omgevingswet wordt op dit punt 
weer gebruik gemaakt van vage open normen die de hogere bestuursorganen veel 
beleids- en beoordelingsvrijheid laten. De regering heeft in dit kader aangegeven 
dat het evenwicht in verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen in 
de toekomst ongetwijfeld nog zal veranderen, afhankelijk van de opgaven en de 
politieke opvattingen op dat moment, en dat het wettelijke subsidiariteitsbegin-
sel hiervoor sturend is.29 Dit houdt in dat het in artikel 2.3 van het wetsvoorstel 
vervatte subsidiariteitsbeginsel weliswaar de basis zou kunnen bieden voor een 
andere en wellicht terughoudendere rol voor de provincie en het Rijk, maar hiertoe 
geenszins verplicht. Korsse en Van der Heijden hebben terecht twijfels geuit over 
de gestelde begrenzing die het subsidiariteitsbeginsel met zich zou brengen en wij-
zen er op dat dit geen hoge drempel opwerpt om de mogelijkheden voor maatwerk 
op gemeentelijk niveau te beperken.30 

26 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 75.
27 Kamerstukken II 2014-2015, 33962, nr. 12, p. 150. Zie in dit verband ook H.W. de 

Vos, Wetsvoorstel Omgevingswet: op weg naar een nieuwe balans, M&R 2014/118. 
Hij stelt dat er sprake is van een scherpere afbakening van rijks- en provinciale 
belangen. 

28 Kamerstukken II 2014-2015, 33962, nrs. 31, 35 en 106.
29 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 78.
30 D. Korsse, De instructieregelbevoegdheid in de Omgevingswet, TBR 2014/165 en 

I.M. van der Heijden, De Omgevingswet: ruimte voor maatwerk? Tijdschrift voor 
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9.3 L’HISTOIRE SE RÉPÈTE

Nu de contouren van de Omgevingswet zichtbaar zijn, valt op dat veel bekende 
uitgangspunten en instrumenten uit het omgevingsrecht, al dan niet met een an-
dere benaming, weer een plek hebben gekregen in het wettelijke stelsel. Dat is ook 
niet verwonderlijk, nu veel bestaande uitgangspunten en instrumenten hun waarde 
reeds lang hebben bewezen. Zo is de omgevingsvergunning gebleven, heeft het 
zogenoemde omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan, na enige dis-
cussie terecht zijn centrale plek in het stelsel gekregen en is de bestaande verde-
ling van verantwoordelijkheden tussen gemeente, provincie en Rijk gehandhaafd. 
Bosma wijst er dan ook terecht op dat de Omgevingswet zeker nieuwe elementen 
bevat, maar ook veel oude wijn in nieuwe zakken.31 

Voor de reactieve aanwijzing zag de toekomst er aanvankelijk echter minder roos-
kleurig uit. In het op 28 februari 2013 naar buiten gebrachte conceptwetsvoor-
stel voor de Omgevingswet, ook wel de toetsversie genoemd, kwam de reactieve 
aanwijzing of een daarmee vergelijkbaar toezichtinstrument immers niet voor.32 
De pleitbezorgers voor de afschaffing van de reactieve aanwijzing leken, met de 
Wet revitalisering generiek toezicht in de hand, aan het langste eind te hebben 
getrokken en te hebben bereikt dat er niet zou worden voorzien in een aan het om-
gevingsrecht eigen negatief toezichtinstrument. In de toelichting bij de concept-
Omgevingswet stond dan ook vrij absoluut dat in lijn met de Wet revitalisering 
generiek toezicht het toezicht op de uitvoering van de Omgevingswet door de 
hogere overheid op de lagere overheid sober, terughoudend en uitsluitend repres-
sief is. Verder stond er dat het interbestuurlijk toezicht generiek is geregeld in de 
Provinciewet en de Gemeentewet, die alleen mogelijkheden bieden tot repressief 
ingrijpen, te weten schorsing en vernietiging bij handelen in strijd met het recht 
of het algemeen belang (door de Kroon) en indeplaatsstelling bij taakverwaarlo-
zing.33 Een opmerkelijk beperkte en onjuiste definitie van interbestuurlijk toezicht, 
nu dit immers ook het positieve toezicht en het negatieve preventieve toezicht om-
vat. Deze beperkte definitie van interbestuurlijk toezicht verklaart overigens wel 
waarom positieve en negatieve preventieve interbestuurlijke toezichtinstrumenten 
in de Omgevingswet, zoals de instructieregels en de instemming bij bepaalde om-
gevingsvergunningen niet als zodanig worden benoemd en soms zelfs eufemis-
tisch worden aangeduid als bestuurlijke samenwerking.34 Daarover later meer. 

Agrarisch recht, nr. 11 november 2014. 
31 W.J. Bosma, Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning: de voor de praktijk 

belangrijkste ruimtelijke instrumenten in de Omgevingswet, TO juni 2013, nr. 2.
32 Zie ook J.F. de Groot, A. de Snoo, J.C. Ellerman, M.C. Brans, M.A.M. Dieperink, 

A.M. Ferwerda, en G. Aarts, Toetsversie Omgevingswet: overzicht en aanbevelin-
gen, TBR 2013/94. 

33 Zie pagina 207 van de memorie van toelichting concept-Omgevingswet, versie 28 
februari 2013 (consultatieversie).

34 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 211.
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In juni 2013 werd echter bekend dat het IPO en de minister in het zogenoemde Af-
sprakenkader over de stelselherziening van het omgevingsrecht hadden afgespro-
ken dat in de Omgevingswet alsnog een specifiek toezichtinstrument zou worden 
opgenomen, dat zou lijken op de bestaande reactieve aanwijzing.35 Het instru-
ment werd aanvankelijk aangeduid als het corrigerend instructiebesluit, maar heet 
inmiddels het interventiebesluit.36 Uit het Afsprakenkader tussen het IPO en het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu volgt dat een bijzondere provinciale be-
voegdheid om te interveniëren toch noodzakelijk werd geacht om de provinciale 
verantwoordelijkheid waar te kunnen maken bij een dreigende lokale inbreuk op 
het provinciale beleid. Opvallend is dat hierbij werd opgenomen dat er voorwaar-
den zullen worden gesteld om de voorspelbaarheid van de inzet van het instrument 
te vergroten en om een terughoudend gebruik hiervan richting de gemeenten te 
garanderen. Kennelijk werd de reactieve aanwijzing en de inzet daarvan in zoverre 
als onvoorspelbaar en willekeurig gezien, maar werden de instrumenten uit de Wet 
revitalisering generiek toezicht toch onvoldoende geschikt geacht om als alterna-
tief te dienen. De gang van zaken doet sterk denken aan de voorgeschiedenis en 
de invoering van de reactieve aanwijzing in de Wro, zoals beschreven in paragraaf 
4.3. In het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Wro was immers ook niet voorzien 
in een specifiek negatief preventief toezichtinstrument. Er werd pas naar aanlei-
ding van opmerkingen van het IPO alsnog voorzien in negatief preventief toezicht 
in de vorm van de reactieve aanwijzing.37 Ook bij de Omgevingswet is het inter-
ventiebesluit pas in een later stadium aan het wetsvoorstel toegevoegd en is hierbij 
bij het aanvankelijke systeem van de wet geen rekening gehouden.

In de memorie van toelichting wordt over de noodzaak voor het interventiebesluit 
opgemerkt dat als instructieregels of instructies niet worden nageleefd, het provin-
ciaal bestuur het recent gerevitaliseerde generieke toezicht uit de Gemeentewet 
moet toepassen.38 Vervolgens wordt echter de conclusie getrokken dat de spon-
tane vernietiging en de indeplaatsstelling voor de provincie onvoldoende soelaas 
bieden. Bij de spontane vernietiging wordt de eigenstandige belangenafweging 
door de Kroon niet passend geacht, omdat de Kroon dan treedt in de zelfstandige 
beleidsruimte van provincies om de belangen in de fysieke leefomgeving te bepa-
len en te wegen ten opzichte van de andere belangen. Om de provincie voldoende 
doorzettingsmacht en slagkracht te bieden voorziet het wetsvoorstel daarom niet 
alleen in proactief inzetbare bevoegdheden, maar ook in een door de provincies 
zelfstandig uit te oefenen reactieve interventiemogelijkheid die sterk lijkt op de 
reactieve aanwijzing zoals de Wro en de Wabo die kennen, aldus de toelichting. 

35 Zie www.ipo.nl/files/2613/7087/5651/Afsprakenkader_IPO_en_IenM.PDF.
36 Zie hierover ook J.C.W. Gazendam, K.J. de Graaf en H.B. Winter, Van reactieve 

aanwijzing naar corrigerend instructiebesluit, TBR 2013/138. 
37 Zie ook J.A.W. Scholten-Hinloopen, Een nieuwe sturingsfilosofie in de ruimtelijke 

ordening: vooraf sturen… of toch maar niet? In: Goed verdedigbaar, 2011, Kluwer, 
Deventer, p. 491 en verder. 

38 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 212. 

http://www.ipo.nl/files/2613/7087/5651/Afsprakenkader_IPO_en_IenM.PDF
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9.4 INSTRUMENTEN IN DE OMGEVINGSWET

Om de keuze voor een specifiek interbestuurlijk toezichtinstrument als het in-
terventiebesluit te kunnen beoordelen, moet worden geïnventariseerd welke in-
strumenten in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet zijn opgenomen. Het 
wetsvoorstel kent zes zogenoemde kerninstrumenten en diverse ondersteunende 
instrumenten.39 De relevante bepalingen van de specifieke interbestuurlijke toe-
zichtinstrumenten zijn, voor zover nodig, geciteerd. 

Omgevingsplan

Eén van de kerninstrumenten is het gemeentelijke omgevingsplan als bedoeld in 
artikel 2.4 van het wetsvoorstel. De gemeenteraad moet voor het gehele grondge-
bied van de gemeente één omgevingsplan vaststellen waarin regels over de fysieke 
leefomgeving worden opgenomen. Als gevolg van een aangenomen amendement 
zijn meerdere omgevingsplannen voor het grondgebied van de gemeente niet mo-
gelijk.40 Voor verschillende omgevingsplannen zou geen aanleiding meer bestaan 
omdat omgevingsplannen continu voor deelgebieden kunnen worden aangepast 
als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het is de vraag of dit amendement 
nodig was, met name als omgevingsplannen naar behoren raadpleegbaar zullen 
zijn op een website vergelijkbaar met www.ruimtelijkeplannen.nl.41 Of er nu ver-
schillende omgevingsplannen gelden of één omgevingsplan dat wel steeds partieel 
herzien kan worden door de raad of het college van burgemeester en wethouders42 
zal voor de gebruiker in beginsel niet veel uitmaken. 

Het omgevingsplan zal het huidige bestemmingsplan en de beheersverordening 
uit de Wro vervangen. Maar het zal meer doen dan alleen dat.43 Met het gemeen-
telijke omgevingsplan wordt een gebiedsdekkende regeling voor een veilige en 
gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit nagestreefd en 
dit plan zal meer inhouden dan het huidige bestemmingsplan.44 Ingevolge artikel 
4.1, eerste lid, van het wetsvoorstel kunnen in het omgevingsplan met het oog op 
de doelen van de wet regels worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben 
of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Ingevolge artikel 4.2, eerste lid, 

39 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 51-57. 
40 Kamerstukken II 2014-2015, 33962, nr. 20 en Kamerstukken I 2014-2015, 33962, nr. A.
41 Zie ook A.G.A. Nijmeijer, Het omgevingsplan, een stap verder? M&R 2014/121. 

Hij vraagt zich af het streefbeeld van één omgevingsplan wel noodzakelijk is. Met 
het amendement is het streefbeeld veranderd in een verplichting. 

42 In artikel 2.8 van het wetsvoorstel is voorzien in delegatie van de bevoegdheid van 
de raad tot vaststelling van delen van het omgevingsplan aan het college van burge-
meester en wethouders. 

43 Zie ook A.E. Kneepkens, K. Krijt en B. Rademaker, Het omgevingsplan, TBR 
2014/164 enA.E. Kneepkens, K. Krijt en B. Rademaker, Reactie op A.G.A. Nij-
meijer, Het omgevingsplan, een stap verder? M&R 2014/122.

44 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 52.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl.41
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.41
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van het wetsvoorstel bevat het omgevingsplan voor het gehele grondgebied van 
de gemeente ook een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere 
regels die met het oog daarop nodig zijn. 

Het centrale begrip een goede ruimtelijke ordening uit de Wro wordt losgelaten en 
vervangen door het eerder genoemde ruime begrip fysieke leefomgeving. Daarbij 
is in het derde lid van artikel 1.2 van het wetsvoorstel aangegeven dat de ge-
volgen voor de fysieke leefomgeving in ieder geval kunnen voortvloeien uit het 
wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik ervan, het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, activiteiten waardoor emissies en hinder of 
risico’s worden veroorzaakt en het nalaten van activiteiten. Het omgevingsplan 
moet ingevolge artikel 4.2 van het wetsvoorstel in ieder geval regels bevatten over 
een evenwichtige toedeling van functies, die vergelijkbaar zijn met de regels voor 
bouwen en gebruik uit het huidige bestemmingsplan. Dit zijn verplichte regels. 
Daarnaast moet het omgevingsplan regels bevatten als bedoeld in artikel 108 van 
de Gemeentewet die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de fysieke leef-
omgeving, tenzij van de uitzonderingsmogelijkheid van artikel 2.7 gebruik wordt 
gemaakt.45 Hiermee wordt gedoeld op regels die thans onder meer zijn opgeno-
men in gemeentelijke kapverordeningen, monumentenverordeningen en algemene 
plaatselijke verordeningen.46 Dat in artikel 4.1, eerste lid, van het wetsvoorstel 
staat dat in het omgevingsplan met het oog op de doelen van de wet regels kunnen 
worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen voor de fysieke 
leefomgeving lijkt minder vrijblijvend dan de redactie van het artikel doet ver-
moeden.47 Ongeacht of het gaat om regels die kunnen of moeten worden gesteld 
moet uit artikel 2.4 worden afgeleid dat al de regels die de raad stelt over de 
fysieke leefomgeving in het omgevingsplan moeten worden opgenomen. Een om-
gevingsplan kan op grond van artikel 2.11 van het wetsvoorstel ook zogenoemde 
omgevingswaarden bevatten, voor zover deze niet reeds uitputtend op een hoger 
niveau zijn gesteld. Dit zijn, gelet op artikel 2.9 van het wetsvoorstel concrete 
normen over bijvoorbeeld water, bodem- en luchtkwaliteit, externe veiligheid en 
geluid, waarbij het kan gaan om normen die een resultaatsverplichting inhouden 
of een inspanningsverplichting. Het omgevingsplan zal dus een aanzienlijk grotere 
reikwijdte krijgen en meer regels kunnen bevatten dan het huidige bestemmings-
plan. 

In de toelichting bij het conceptwetsvoorstel voor de Omgevingswet was opgeno-
men dat tegen het omgevingsplan beroep kon worden ingesteld bij de Afdeling in 
eerste en enige aanleg, voor zover het zogenoemde locatieontwikkelingsregels be-

45 Zie A.E. Kneepkens, K. Krijt en B. Rademaker, Het omgevingsplan, TBR 2014/164. 
46 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 52.
47 A.G.A. Nijmeijer, Het omgevingsplan. Een stap verder? M&R 2014/121 en A.E. 

Kneepkens, K. Krijt en B. Rademaker, Reactie op A.G.A. Nijmeijer, Het omge-
vingsplan. Een stap verder? M&R 2014/122. 
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trof. De overige onderdelen van een omgevingsplan zouden niet appellabel zijn.48 
Met de verruimde werking van het omgevingsplan wilde de regering aanvankelijk 
niet de beroepsmogelijkheden uitbreiden ten opzichte van het bestemmingsplan 
en beroep mogelijk maken tegen andere algemeen verbindende voorschriften die 
in een omgevingsplan worden opgenomen. Onder meer de Raad van State heeft er 
in zijn advies echter op gewezen dat onduidelijkheid over de vraag wat een loca-
tieontwikkelingsregel is, kan leiden tot onduidelijkheid over de mogelijkheid van 
beroep en dat het recht op beroep bij wet moet worden geregeld.49 Uit de memorie 
van toelichting bij het wetsvoorstel volgt dat het inmiddels de bedoeling is dat alle 
onderdelen van het omgevingsplan voor beroep vatbaar zullen zijn en dat in geval 
van wijziging van het omgevingsplan alleen deze wijzigingen voor beroep vatbaar 
zullen zijn.50 Dit betekent dat belanghebbenden tegen alle verschillende onder-
delen van een omgevingsplan beroep kunnen instellen en dat dit ook onderdelen 
betreft waar thans, gelet op artikel 8:3 van de Awb, geen beroep tegen openstaat.51

Omgevingsvergunning 

Ook de omgevingsvergunning is één van de kerninstrumenten en krijgt een be-
langrijke plaats in het stelsel van de Omgevingswet. Daarbij is het model van de 
Wabo als uitgangspunt genomen.52 Zo is er, gelet op artikel 5.1 van het wetsvoor-
stel voorzien in een omgevingsvergunningsplicht voor onder meer bouwactivitei-
ten, afwijkactiviteiten en milieubelastende activiteiten. Ook is voorzien in enkele 
op het eerste gezicht nieuwe omgevingsvergunningplichten, zoals onder meer die 
voor ontgrondingsactiviteiten, Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activi-
teiten. Dit betreft echter vergunningplichten die reeds bestaan op grond van de 
Ontgrondingenwet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora en faunawet. 

De omgevingsvergunningplicht kan voortvloeien uit de Omgevingswet, uit een 
waterschapsverordening of uit een provinciale omgevingsverordening.53 Van be-
lang is onder meer dat uit artikel 5.20, tweede lid, onder b, van het wetsvoorstel 
volgt dat een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit wordt getoetst aan het 
omgevingsplan en dat deze dient te worden geweigerd als er strijd is met een regel 
voor bouwactiviteiten of gebruik van bouwwerken, tenzij vanwege deze strijd al 
een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit is of tegelijkertijd met de om-
gevingsvergunning voor de bouwactiviteit wordt verleend.

48 Zie p. 179 van de memorie van toelichting bij de concept-Omgevingswet, versie 28 
februari 2013 (consultatieversie).

49 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 4, p. 141. 
50 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 298-299. 
51 Zie ook H.W. de Vos, Wetsvoorstel Omgevingswet: op weg naar een nieuwe balans, 

M&R 2014/118. 
52 Zie ook W.J. Bosma, Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning: de voor de 

praktijk belangrijkste instrumenten in de Omgevingswet, TO juni 2013, nr. 2. 
53 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 157-158.
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In de Omgevingswet zal bij een aantal omgevingsvergunningen worden voorzien 
in negatief preventief toezicht. Daarbij is er, gelet op artikel 16.15 en artikel 16.16, 
gekozen voor een systeem van een aan de verlening van de omgevingsvergunning 
voorafgaand advies en/of instemming van een ander bestuursorgaan. De relevante 
bepalingen uit het wetsvoorstel luiden, voor zover hier van belang, als volgt:

Artikel 16.15 (advies)
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden bestuursorganen of andere instanties 
aangewezen die, in daarbij aangewezen gevallen, in de gelegenheid worden gesteld om 
aan het bevoegd gezag advies uit te brengen over:
a. een aanvraag om een besluit op grond van deze wet, of
b. het ontwerp van het besluit op die aanvraag.
2. Bij een omgevingsplan, waterschapsverordening of omgevingsverordening kunnen 
bestuursorganen of andere instanties worden aangewezen die in de gelegenheid worden 
gesteld om aan het bevoegd gezag advies uit te brengen over:
a. een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit of een activiteit 
als bedoeld in artikel 5.3 of 5.4, of
b. het ontwerp van het besluit op die aanvraag.
3. Een bestuursorgaan of een andere instantie wordt als adviseur aangewezen als dat 
wenselijk is vanwege:
a. de deskundigheid van het bestuursorgaan of de instantie, of
b. de door het bestuursorgaan te behartigen belangen, gelet op de aan dat bestuursor-
gaan toegedeelde taken voor de fysieke leefomgeving.
4. In ieder geval worden als adviseur aangewezen:
a. een bestuursorgaan dat zijn bevoegdheid met toepassing van artikel 5.16 heeft over-
gedragen aan een ander bestuursorgaan, en
b. gedeputeerde staten als het betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
een afwijkactiviteit die betrekking heeft op een activiteit in strijd met regels als bedoeld 
in artikel 4.2, eerste lid, in door gedeputeerde staten aan te wijzen gevallen van 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.

Artikel 16.16 (instemming)
1. Als een aanvraag om een besluit op grond van deze wet betrekking heeft op een bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen geval, behoeft het voorgenomen besluit 
op die aanvraag instemming van het bestuursorgaan dat op grond van artikel 16.15 in 
de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.
2. Bij de maatregel worden gevallen aangewezen waarin instemming van het aangewe-
zen bestuursorgaan wenselijk is vanwege:
a. de bijzondere deskundigheid van het bestuursorgaan,
b. door het bestuursorgaan te behartigen zwaarwegende belangen, gelet op de aan dat 
bestuursorgaan toegedeelde taken voor de fysieke leefomgeving, of
c. door het provinciebestuur te behartigen provinciale belangen.
3. Bij de maatregel kan worden bepaald dat het aangewezen bestuursorgaan gevallen 
kan aanwijzen waarin instemming niet is vereist.
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4. Het aangewezen bestuursorgaan kan bij het op grond van artikel 16.15 uitgebrachte 
advies bepalen dat instemming niet is vereist. 

Provinciale staten kunnen op grond van artikel 16.15, tweede en vierde lid, on-
der b, bij omgevingsvergunningen voor afwijkactiviteiten die in strijd zijn met 
functietoedelingsregels van een omgevingsplan als bedoeld in artikel 4.2, eerste 
lid, van het wetsvoorstel voorafgaand advies verplicht stellen. Dit advies kan al-
leen verplicht worden gesteld in door het college van gedeputeerde staten aan te 
wijzen gevallen van een provinciaal belang als bedoeld in artikel 2.3, onder a, dat 
is aangegeven in een door een bestuursorgaan van de provincie openbaar gemaakt 
document.54 Het advies als bedoeld in artikel 16.15 is niet bindend en er kan gemo-
tiveerd van worden afgeweken bij de verlening van de vergunning.55 

In het wetsvoorstel is onderkend dat in sommige gevallen niet kan worden vol-
staan met een niet bindend advies. In artikel 16.16 is derhalve het instrument van 
de verplichte voorafgaande instemming opgenomen, dat alleen geldt voor bij al-
gemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. Een systeem dat onder meer 
doet denken aan artikel 19 van de WRO, waarbij voor bepaalde vrijstellingen van 
het bestemmingsplan een voorafgaande verklaring van geen bezwaar was vereist. 
In het wetsvoorstel is gekozen voor de constructie dat het instemmingsbesluit 
moet worden genomen door het bestuursorgaan dat op grond van artikel 16.15 in 
de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen. Er zullen dus omgevingsver-
gunningen zijn waarvoor alleen een voorafgaand niet bindend advies is vereist 
en omgevingsvergunningen waarbij dit advies wordt gevolgd door een verplichte 
instemming. Indien de instemming wordt geweigerd mag de gevraagde omge-
vingsvergunning niet worden verleend. In het advies kan het toezichthoudende 
bestuursorgaan, gelet op artikel 16.16, vierde lid, aangeven dat instemming niet 
is vereist. Een flexibele vorm van facultatief negatief preventief toezicht die weer 
doet denken aan artikel 11, zevende lid, van de WRO, dat de basis voor het col-
lege van gedeputeerde staten bood om bij het besluit omtrent goedkeuring van het 
bestemmingsplan aan te geven dat voor bepaalde uitwerkings- en wijzigingsplan-
nen goedkeuring niet was vereist indien tegen die wijziging of uitwerking geen 
zienswijzen waren ingediend. 

De instemming komt in de plaats van de verklaring van geen bedenkingen zoals 
die thans in de Wabo is voorgeschreven bij een aantal omgevingsvergunningen en 
lijkt daar sterk op.56

Het toezichthoudende bestuursorgaan kan in artikel 16.16 worden aangewezen 
vanwege zijn specifieke deskundigheid, vanwege de te behartigen zwaarwegende 

54 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 549-550.
55 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3. p. 211.
56 Zie ook R. Uylenburg, De omgevingsvergunning in het wetsvoorstel Omgevings-

wet. Voorlopig beoordeeld, M&R 2014/123. 
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belangen die horen bij de aan het bestuursorgaan toebedeelde taken voor de fy-
sieke leefomgeving of vanwege de te behartigen provinciale belangen. Anders dan 
in artikel 16.15 bij het advies, is het instemmingsvereiste alleen van toepassing op 
bestuursorganen en niet op andere instanties en geldt dit alleen bij algemene maat-
regel van bestuur aangewezen gevallen. In het tweede lid van artikel 16.16 zijn 
deze gevallen benoemd en is onder c bij provinciale belangen niet de voorwaarde 
is gesteld dat er sprake moet zijn van zwaarwegend belangen, terwijl die voor-
waarde voor andere bestuursorganen in het kader van de fysieke leefomgeving 
onder b wel is gesteld. Op het eerste gezicht lijkt dat te impliceren dat er in be-
doelde algemene maatregel van bestuur meer gevallen zullen worden aangewezen 
op grond waarvan instemming van een bestuursorgaan van de provincie vereist 
zal zijn dan gevallen waarin instemming vereist is van een ander bestuursorgaan. 
In de memorie van toelichting zijn hier echter geen aanknopingspunten voor te 
vinden. De toelichting lijkt eerder te impliceren dat er geen wezenlijk verschil is, 
nu bij het advies al is opgemerkt dat naar verwachting niet alle provinciale belan-
gen zullen leiden tot het recht op advies.57 Gelet op de koppeling tussen het advies 
en de instemming zal bij de algemene maatregel aangewezen gevallen waarvoor 
instemming is vereist dan ook een selectie moeten worden gemaakt van gevallen 
waarin het betrokken provinciaal belang dusdanig is dat dit voorafgaand negatief 
preventief toezicht noodzakelijk maakt. 

In de toelichting is over het instrument van de instemming een opmerkelijke en 
onjuiste passage opgenomen, waarin ten onrechte staat dat voor de term instem-
ming is gekozen in plaats van goedkeuring omdat er geen sprake zou zijn van 
bestuurlijk toezicht, maar van bestuurlijke samenwerking.58 Vervolgens wordt wel 
weer opgemerkt dat afdeling 10.2.1 van de Awb (goedkeuring) van toepassing is 
en die afdeling valt toch echt onder titel 10.2 (Toezicht op bestuursorganen) van de 
Awb. In de toelichting bij de toetsversie van de concept-Omgevingswet stond zelfs 
vermeld dat gebruik is gemaakt van het instrument van de goedkeuring uit de Awb 
en dat door het afschaffen van de verklaring van geen bedenkingen beter wordt 
aangesloten bij de Awb.59 De instemming zoals die nu in het wetsvoorstel is opge-
nomen is echter onmiskenbaar een vorm van negatief preventief interbestuurlijk 
toezicht. Daarbij komt dat in artikel 10:32 van de Awb is bepaald dat de afdeling 
10.2.1 van titel 10.2 van overeenkomstige toepassing is indien voor het nemen van 
een besluit door een bestuursorgaan de toestemming van een ander bestuursorgaan 
is vereist. Het gebruiken van een ander begrip, zoals instemming, maakt niet dat 
hier geen sprake is van goedkeuring en interbestuurlijk toezicht. Uit de artikelen 
16.17 en 16.18 van het wetsvoorstel volgt ook dat afdeling 10.2.1 van de Awb 
op deze vorm van goedkeuring van toepassing is, nu daar nadrukkelijk uitzonde-
ringen op deze titel worden gemaakt. Zo is in artikel 16.17 van het wetsvoorstel 

57 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 550.
58 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 211. 
59 Zie pagina 104 van de memorie van toelichting bij de concept-Omgevingswet, ver-

sie 28 februari 2013 (consultatieversie). 
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opgenomen dat in afwijking van artikel 10:27 van de Awb instemming alleen kan 
worden onthouden vanwege strijd met een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen belang. Het algemene toetsingskader waarbij goedkeuring kan wor-
den onthouden wegens strijd met het recht of op een grond, neergelegd in de wet 
waarin of krachtens welke goedkeuring is voorgeschreven, geldt dus niet volledig. 
In dit verband is opvallend dat uit de toelichting volgt dat een spontane vernieti-
ging van een omgevingsvergunning waar op grond van artikel 16.16 voorafgaande 
instemming is verleend, niet uitgesloten moet worden geacht, omdat het toetsings-
kader voor de instemming beperkt is en geen betrekking heeft op strijd met het 
recht of het algemeen belang, voor zover niet in artikel 2.3 vervat.60 In zoverre is er 
bij omgevingsvergunningen met instemming sprake van dubbel negatief toezicht. 
In artikel 16.18 is neergelegd dat in afwijking van artikel 10:31, tweede tot en met 
vierde lid, van de Awb geen instemming van rechtswege kan worden verleend en 
dat de termijn van vier weken voor het al dan niet verlenen van instemming een 
termijn van orde is.61 Daarmee is gekozen voor een afwijking van de Awb, die ook 
was opgenomen in artikel 19a, achtste lid, van de WRO bij verklaringen van geen 
bezwaar ten behoeve van vrijstellingen. 

Projectbesluit

In de Omgevingswet wordt niet voorzien in het provinciale of nationale inpas-
singsplan zoals dat in de Wro was opgenomen. Tevens zal het Tracébesluit uit de 
Tracéwet komen te vervallen. Daarvoor in de plaats zal, gelet op artikel 5.44 van 
het wetsvoorstel, het projectbesluit voor het Rijk, de provincie en het waterschap 
komen. Daarmee kunnen projecten van nationaal of provinciaal belang, zoals de 
aanleg van een provinciale of nationale weg, mogelijk worden gemaakt.62 Het pro-
jectplan uit de Waterwet komt ook te vervallen en wordt, gelet op artikel 5.44, 
derde lid, en artikel 2.17 van het wetsvoorstel, vervangen door het projectbesluit 
van het dagelijks bestuur van het waterschap. Dergelijke projectbesluiten gelden 
direct als omgevingsvergunning voor het project en kunnen gelden als afwijking 
van het ter plaatse geldende omgevingsplan. Indien een projectbesluit door het 
college van gedeputeerde staten of de minister wordt vastgesteld en het ter plaatse 
geldende omgevingsplan wijkt hiervan af, dan geldt het projectbesluit, gelet op 
artikel 5.52 van het wetsvoorstel, als een wijziging van het omgevingsplan. Een 
vorm van indeplaatsstelling dus zonder dat er sprake is van taakverwaarlozing.

Het interbestuurlijk toezicht bij projectbesluiten is geregeld in artikel 16.20 van 
het wetsvoorstel, waarin de artikelen 16.15 tot en met 16.19 van overeenkomstige 
toepassing zijn verklaard. Instemming is logischerwijs niet vereist bij projectbe-
sluiten van het Rijk. Bij provinciale projectbesluiten geldt de instemming even-
min, tenzij een instemmingsvereiste geldt van een bestuursorgaan van het Rijk.

60 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 214-215. 
61 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 552.
62 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 54. 
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Omgevingsvisie 

In artikel 3.1 van het wetsvoorstel is de omgevingsvisie geregeld. De omgevings-
visie is een beleidsstuk waarin de hoofdlijnen van het integrale omgevingsbeleid 
van het betreffende bestuursorgaan worden neergelegd. Voor zowel de gemeen-
teraad als provinciale staten en de minister is het vaststellen van een omgevings-
visie verplicht gesteld. De gemeentelijke omgevingsvisie was aanvankelijk niet 
verplicht, maar als gevolg een door de Tweede Kamer aangenomen amendement 
is deze omgevingsvisie niet facultatief meer.63 Deze visies zullen alleen het vast-
stellende orgaan zelf binden, geen bindend juridisch karakter hebben voor lagere 
bestuursorganen en zullen geen juridische doorwerking tot gevolg hebben.64 In de 
toelichting staat dat de omgevingsvisie ook moet ingaan op de sturingsfilosofie 
van het vaststellende bestuursorgaan en daarmee op de eigen rol bij de realisatie 
van die visie en de voorziene rol van anderen.65 De nationale en provinciale om-
gevingsvisies zijn belangrijke instrumenten voor sturing in het kader van medebe-
wind en behoren in zoverre tot het positieve toezicht. 

Gelet op de kenmerken van de omgevingsvisie is dit instrument in zoverre ver-
gelijkbaar met de structuurvisie uit de Wro. De verwachting lijkt gerechtvaardigd 
dat de jurisprudentielijn van de Afdeling dat dergelijk beleid niet bindend is voor 
andere bestuursorganen, maar dat zij hiermee wel rekening dienen te houden bij 
de te verrichten ruimtelijke belangenafweging bij ruimtelijke besluiten zal worden 
voortgezet.66 Opvallend is overigens dat deze jurisprudentielijn in artikel 2.2, eer-
ste lid, van het wetsvoorstel in zoverre lijkt te zijn gecodificeerd. Daarin staat dat 
een bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden op grond 
van deze wet rekening houdt met de taken en bevoegdheden van andere bestuurs-
organen. In de memorie van toelichting staat dat artikel 2.2 een opdracht is aan het 
bestuur, een inspanningsverplichting inhoudt en dat bij een evident voorbijgaan 
aan de belangen van een ander bestuursorgaan, zonder toereikende motivering de 
vraag aan de orde kan komen in hoeverre sprake is van onzorgvuldigheid.67 Ver-
volgens staat er dat op grond van artikel 3:2 van de Awb een bestuur de verplich-
ting heeft om actief te inventariseren welke belangen bij een taak of bevoegdheid 
zijn betrokken. Voormelde jurisprudentie is inderdaad gebaseerd op de verplich-
ting die reeds voortvloeit uit artikel 3:2 van de Awb en in zoverre rijst overigens 
de vraag wat de toegevoegde waarde van artikel 2.2 is. Wellicht is de toegevoegde 
waarde dat artikel 2.2 specifiek de verplichting van een bestuursorgaan om met de 
taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen rekening te houden noemt, 
terwijl dit in artikel 3:2 van de Awb niet expliciet wordt genoemd. De omgevings-
visie zal overigens niet voor beroep vatbaar zijn.

63 Kamerstukken II 2014-2015, 33962, nr. 97. 
64 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 51. 
65 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 51.
66 Zie bijvoorbeeld ABRS 24 december 2014, 201303578/1/R4, ECLI:NL:RVS: 

2014:4654.
67 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 397.
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Programma

Een ten opzichte van de Wro nieuw instrument in de Omgevingswet is het zoge-
noemde programma, als bedoeld in artikel 3.4 van het wetsvoorstel. De program-
matische aanpak is, gelet op het op de Wet milieubeheer gebaseerde Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en de Programmatische Aanpak Stik-
stof, echter geen nieuw verschijnsel in het omgevingsrecht. Nu zal echter worden 
voorzien in een uniforme wettelijke regeling met een bredere reikwijdte. Een pro-
gramma kan een sectoraal of gebiedsgericht karakter hebben en bevat concrete 
maatregelen om bepaalde doelen in het kader van de fysieke leefomgeving te ver-
wezenlijken. In toelichting wordt erop gewezen dat een programma aangewezen 
kan zijn als niet wordt of dreigt niet te worden voldaan aan een op grond van de 
Omgevingswet vastgestelde omgevingswaarde.68 Met een pakket aan maatregelen 
kan in dat geval worden bewerkstelligd dat projecten hun doorgang kunnen vinden 
zonder dat de omgevingswaarde (verder) zal worden overschreden. Er is voorzien 
in verplichte en onverplichte programma’s. Een voorbeeld van een verplicht pro-
gramma is het in artikel 3.6, eerste lid, van het wetsvoorstel genoemde gemeen-
telijke programma voor bepaalde geluidbronnen, zoals wegen en het verplichte 
programma bij (dreigende) overschrijding van een omgevingswaarde als bedoeld 
in artikel 3.9 van het wetsvoorstel. 

Tegen een programma als zodanig kan in beginsel geen beroep worden ingesteld, 
nu de programma’s geen rechtsgevolg hebben en niet zijn aan te merken als een 
besluit in de zin van de Awb, maar voor de helderheid zal het programma op de 
negatieve lijst bij de Awb worden geplaatst, aldus de toelichting.69 Dit betekent 
dat de rechtmatigheid van het programma pas aan de orde kan komen bij de be-
sluiten die op het programma zijn gebaseerd en waartegen wel bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming openstaat.70 Daarnaast kan de civiele rechter als restrechter 
hier een rol gaan vervullen als de rechtmatigheid van het programma als zoda-
nig wordt aangevochten in een civiele procedure. Tegen delen van programma’s 
met specifieke rechtsgevolgen zal in de Omgevingswet echter wel beroep worden 
opengesteld. Dit geldt voor delen van programma’s die een rechtstreekse titel ge-
ven voor activiteiten, waarvoor geen vervolgbesluit nodig is.71 Hierbij is er geen 
vervolgbesluit waarbij het programma aan de orde kan worden gesteld en ligt een 
beroepsmogelijkheid in de rede. In de toelichting wordt als voorbeeld gewezen op 
het beheerplan voor Natura 2000-gebieden, waar op grond van artikel 39 van de 
Natuurbeschermingswet 1998 thans ook gedeeltelijk direct beroep tegen moge-

68 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 51. 
69 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3. p. 298-299. 
70 Zie in dit verband onder meer ABRS 31 maart 2010, 200900883/1/H1, 

ECLI:NL:RVS:2010:BL9581, waarbij de Afdeling in het kader van een hoger be-
roep tegen een vrijstelling op grond van artikel 19 van de WRO toekwam aan ex-
ceptieve toetsing van het NSL. Het lijkt waarschijnlijk dat voor programma’s op 
grond van de Omgevingswet een vergelijkbare lijn zal worden gekozen. 

71 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3. p. 299.
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lijk is.72 Daarmee is de regering tegemoet te komen aan de kritiek van Nijmeijer. 
Hij heeft er op gewezen dat het mogelijk maken van bestuursrechtelijke rechtsbe-
scherming wel aangewezen kan zijn indien het programma een directe rechtstitel 
inhoudt om een ontwikkeling of handeling mogelijk te maken.73

In het kader van het interbestuurlijk toezicht is het programma te duiden als beleid. 
In de memorie van toelichting wordt het programma ook beschouwd als een con-
crete uitwerking van het beleid als bedoeld in de omgevingsvisie.74 Het program-
ma bindt het bestuursorgaan dat het heeft vastgesteld en dat dient de maatregelen 
binnen een bepaalde termijn uit te voeren. Verder kan op grond van artikel 3.10, 
tweede lid, bij algemene maatregel van bestuur of bij omgevingsverordening een 
ander bestuursorgaan worden aangewezen dat het programma vaststelt. In artikel 
3.13 is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur bestuursorganen kunnen 
worden verplicht om gezamenlijk programma’s vast te stellen. Programma’s zijn 
geen onderdeel van het negatieve toezicht. Programma’s binden in beginsel alleen 
het bestuursorgaan dat het vaststelt en hebben geen juridische doorwerking naar 
andere organen.75 Dit betekent echter niet dat hiervan geen enkele sturing uitgaat 
naar andere bestuursorganen. Ingevolge artikel 2.2 van het wetsvoorstel dient een 
bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden rekening te 
houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en daar valt 
ook het vaststellen van een programma onder. Dit betekent dat een gemeenteraad 
bij de vaststelling van een omgevingsplan niet is gebonden aan een provinciaal 
programma, maar hier wel rekening mee dient te houden. In het kader van het 
medebewind op het terrein van de fysieke leefomgeving heeft een dergelijk pro-
gramma dus wel enige sturende functie en in zoverre kan het programma onder het 
positieve toezicht worden gerekend. 

Omgevingsverordening

Eén van de belangrijkste instrumenten in het kader van het interbestuurlijk toe-
zicht is de provinciale omgevingsverordening als bedoeld in artikel 2.6 van het 
wetsvoorstel. Dit is in grote lijnen de opvolger van de provinciale verordening als 
bedoeld in artikel 4.1 van de Wro. De omgevingsverordening kan instructieregels 
als bedoeld in de artikelen 2.22 en 2.23 van het wetsvoorstel bevatten. Bij de vast-
stelling van een omgevingsplan en bij de verlening van een omgevingsvergunning 
voor een afwijkactiviteit met betrekking tot functietoedelingsregels als bedoeld 
in artikel 4.2, eerste lid, of een milieubelastende activiteit moeten, gelet op de 
artikelen 2.23, eerste lid en 5.19, tweede lid, deze instructieregels in acht worden 

72 Zie in dit verband ook ABRS 24 september 2014, 201311492/1/R2, 
ECLI:NL:RVS:2014:3491.

73 A.G.A. Nijmeijer, Naar een uniforme regeling voor een programmatische aanpak 
in het omgevingsrecht, in: Naar een nieuw omgevingsrecht, 2012, publicatie van de 
Vereniging voor Bouwrecht, nr. 40. 

74 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 445.
75 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 121-122.
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genomen. Daarbij is van belang dat deze instructieregels als deze betrekking heb-
ben op het omgevingsplan alleen mogen worden gesteld binnen de kaders van 
artikel 2.23, derde lid. Dit betekent dat deze instructieregels betrekking kunnen 
hebben op de specifieke gemeentelijke taken als bedoeld in artikel 2.16, op in een 
omgevingsplan opgenomen omgevingswaarden en op de toedeling van functies 
aan locaties en regels met het oog op die functies in het omgevingsplan en de 
daarmee samenhangende beoordelingsregels voor een afwijkactiviteit als bedoeld 
in artikel 5.19, eerste lid.76 

Instructieregels kunnen door provinciale staten worden gesteld met inachtneming 
artikel 2.3, tweede lid, van het wetsvoorstel, waarin het eerder genoemde subsidi-
ariteitsbeginsel is vervat. Dit betekent dat het stellen van instructieregels mogelijk 
is als dat bij de regeling (van de bevoegdheid) is bepaald en nodig is met het oog 
op een provinciaal belang dat niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door 
het gemeentebestuur kan worden behartigd of nodig is voor een doelmatige of 
doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van deze wet of de 
uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting.

In artikel 2.3, tweede lid, aanhef en onder a, zijn drie vereisten opgenomen. De 
zinsnede “als dat bij de regeling daarvan is bepaald” heeft betrekking op het ver-
eiste dat artikel 2.3 moet zijn genoemd in de bepaling waarin de specifieke be-
voegdheid is opgenomen.77 Daarnaast moet er sprake zijn van een provinciaal be-
lang. Maar dat is als zodanig nog niet voldoende. Het bedoelde belang moet ook 
niet door de betreffende gemeente of gemeenten doelmatig of doeltreffend kunnen 
worden behartigd. De vereisten van het provinciaal belang en de doelmatigheid 
en doeltreffendheid brengen, gelet op de memorie van toelichting motiverings-
verplichtingen voor het provinciale bestuursorgaan met zich.78 Provinciale staten 
moeten dus bij het stellen van instructieregels motiveren dat er sprake is van een 
provinciaal belang en dat dit belang alleen op een doelmatige en doeltreffende 
wijze kan worden behartigd door het stellen van deze regels. 

In artikel 2.3, tweede lid, aanhef en onder b, is voor een provinciaal bestuursor-
gaan voorzien in de mogelijkheid een bevoegdheid uit te oefenen als dit nodig is 
voor een doelmatige of doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden 
op grond van deze wet of de uitvoering van een internationaalrechtelijke verplich-
ting. Met name het eerste deel van dit lid wekt vragen op in verhouding tot het 
bepaalde onder a. In de memorie van toelichting wordt erop gewezen dat de aard 
van het schaalniveau van de problematiek en de vereiste deskundigheid en erva-
ring hier van belang zijn en wordt gewezen op provinciaal beleid ter bescherming 
van het landschap.79 Maar als provinciale staten instructieregels vaststellen over 

76 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 427.
77 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 400. 
78 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 399-400.
79 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 401.
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de bescherming van het landschap moet het tweede lid onder a van toepassing 
worden geacht. Indien het beschermen van het landschap in de provincie onder 
het tweede lid, onder b, zou kunnen vallen dan betekent dat de motiveringsplicht 
met betrekking tot het provinciaal belang en de doelmatigheid en doeltreffendheid 
als bedoeld in het tweede lid, onder a, zinledig is.80 Uit de nota naar aanleiding van 
het verslag volgt een andere lezing van artikel 2.3, tweede lid, onder a en b, van 
het wetsvoorstel.81 Het bepaalde in het tweede lid, onder b, ziet op aanwending 
van taken en bevoegdheden, zoals het stellen van instructieregels die geen verband 
houden met een nationaal of provinciaal belang, maar waarbij het wel doelmatig 
en doeltreffend is dat regels in een omgevingsverordening worden gesteld. Daarbij 
worden bijvoorbeeld activiteiten in waterwingebieden en stiltegebieden genoemd. 
Als in het kader hiervan regels worden gesteld dient wel een afweging plaats te 
vinden over de doelmatigheid, doeltreffendheid en de proportionaliteit van die re-
gels, maar is een nationaal of provinciaal belang niet vereist. Of dit onderscheid nu 
ook voldoende in het wetsvoorstel is vervat valt te betwijfelen. In de artikelen 2.22 
en 2.23 komt dit niet naar voren, zodat het wetsvoorstel onbedoeld te veel ruimte 
lijkt te bieden voor het stellen van instructieregels zonder een provinciaal belang. 
Artikel 2.3 van het wetsvoorstel lijkt vrijwel niets te normeren. 

De omgevingsverordening kan naast algemene instructieregels ook andere regels 
bevatten. Zo zal de omgevingsverordening op grond van artikel 2.12 van het wets-
voorstel ook omgevingswaarden kunnen bevatten, met inachtneming van artikel 
2.3, tweede lid. 

Daarnaast kan de omgevingsverordening, gelet op artikel 4.2, tweede lid, regels 
bevatten over de concrete toedeling van functies aan locaties, indien het onder-
werp niet doelmatig en doeltreffend in algemene instructieregels of in een instruc-
tie kan worden geregeld. Deze regeling is de opvolger van de direct werkende 
algemene regels als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, van de Wro. De achtergrond 
van deze regeling is dat functie- en locatiegebonden regels zoveel mogelijk in 
een gemeentelijk omgevingsplan moeten zijn opgenomen en dat direct werkende 
regels zo min mogelijk in een omgevingsverordening moeten worden opgenomen, 
zodat burgers zoveel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben welke regels op hun 
gronden van toepassing zijn.82 

Instructieregels zijn algemeen verbindende voorschriften, waar op grond van ar-
tikel 8:3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb geen beroep tegen openstaat.83 
De instructieregels kunnen wel via de band van de exceptieve toetsing bij onder 
meer beroepen tegen de vaststelling van omgevingsplannen aan de orde komen 
of in een procedure bij de burgerlijke rechter, bij gebreke van een rechtsgang bij 

80 Zie ook D. Korsse, De instructieregelbevoegdheid in de Omgevingswet, TBR 
2014/165. 

81 Kamerstukken II 2014-2015, 33962, nr. 12, p. 151. 
82 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 465.
83 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3. p. 295. 
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de bestuursrechter. Ook tegen provinciale omgevingswaarden zal geen beroep op 
de bestuursrechter openstaan.84 Bij de provinciale functietoedelingsregels is thans 
niet zonder meer te zeggen of er sprake kan zijn van een appellabel besluit. In de 
memorie van toelichting wordt aangegeven dat als een omgevingsverordening een 
beperkingengebied aanwijst en daarbij regels worden gesteld beroep wel mogelijk 
is.85 Tot slot lijkt een constructie waarbij het college van gedeputeerde staten bij 
afzonderlijk besluit de begrenzing van een in de omgevingsverordening aange-
wezen gebied aanpast en waarmee een voor beroep vatbaar concretiserend besluit 
van algemene strekking ontstaat evenmin onmogelijk.86

De provinciale omgevingsverordening zal een belangrijke rol gaan vervullen in de 
sturing door de provincie en zal de belangrijkste vorm van positief toezicht in de 
Omgevingswet zijn.

Ontheffing

Net als in de Wro zal er in de Omgevingswet worden voorzien in een ontheffings-
mogelijkheid van de instructieregels van de provincie of het Rijk. In artikel 2.32, 
eerste en tweede lid, van het wetsvoorstel is bepaald dat het college van gedepu-
teerde staten of de minister op verzoek van een bestuursorgaan ontheffing kan 
verlenen van een regel als bedoeld in de artikelen 2.22, eerste lid of 2.24, eerste 
lid, als dat bij betreffende regel is bepaald. Een ontheffing mag op grond van het 
vierde lid van artikel 2.32 alleen worden verleend indien door de regel waarvoor 
ontheffing wordt gevraagd sprake is een onevenredige belemmering in verhouding 
tot het belang dat wordt gediend met de regel van de uitoefening van de taak of be-
voegdheid, waarvoor ontheffing wordt gevraagd. Een formulering die doet denken 
aan de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wro, waarbij is aangesloten.87 Net als onder 
de Wro is het mogelijk dat aan de ontheffing voorschriften worden verbonden en 
de ontheffing kan volgens de memorie van toelichting voor bepaalde tijd worden 
verleend.88 Ook de ontheffing is, zoals reeds in paragraaf 3.4 is beschreven, een 
vorm van positief interbestuurlijk toezicht.

Wanneer een ontheffing wordt verleend, wordt deze voor de mogelijkheid van 
beroep geacht deel uit te maken van het besluit waarop de ontheffing ziet en tegen 
de weigering om een ontheffing te verlenen van instructieregels zal zelfstandig 
beroep mogelijk zijn.89 Hier sluit de Omgevingswet aan bij het stelsel dat ont-
wikkeld is in de jurisprudentie van de Afdeling en vervolgens na 1 oktober 2012 

84 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 298.
85 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 299.
86 Zie ABRS 9 juli 2014, 201309065/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:2523, voor een der-

gelijke constructie onder de Wro. 
87 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 434.
88 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 436.
89 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 297. 
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bij wetswijziging in de Wro is neergelegd.90 Gelet op het feit dat is aangeslo-
ten bij de huidige regeling ligt het ook in de lijn der verwachting dat tegen een 
voorschrift bij een ontheffing in beginsel evenmin zelfstandig beroep openstaat, 
tenzij dit voorschrift heeft te gelden als een verkapte weigering. Daar is volgens 
de Afdeling echter slechts sprake van indien aannemelijk is dat uit een dergelijk 
voorschrift volgt dat de raad met inachtneming hiervan geen plan kan vaststellen 
zonder in strijd te handelen met een goede ruimtelijke ordening of het recht.91 
Onder de Omgevingswet zal dit, gelet op artikel 1.3 van het wetsvoorstel, een 
veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en het 
recht betreffen. 

Instructie

In het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is in de artikelen 2.33 en 2.34 voor-
zien in een bevoegdheid tot het geven van een instructie door het college van 
gedeputeerde staten en de minister. Het instructiebesluit vertoont gelijkenis met 
de proactieve aanwijzing als bedoeld in de artikelen 4.2 en 4.4 van de Wro. De 
instructie kan worden gegeven over de uitoefening van een bevoegdheid of taak 
op grond van de Omgevingswet en kan onder meer betrekking hebben op het stel-
len van regels in een omgevingsplan. Het bestuursorgaan dat de instructie krijgt 
moet de instructie op een juiste en volledige wijze uitvoeren binnen de daarvoor 
gestelde termijn. Als niet of niet tijdig gevolg wordt gegeven aan de instructie 
dan is volgens de toelichting sprake van taakverwaarlozing die de inzet van de 
generieke toezichtinstrumenten van de spontane vernietiging of indeplaatsstelling 
rechtvaardigt.92 

De instructie onderscheidt zich van de instructieregel doordat de instructie in be-
ginsel betrekking moet hebben op een concreet geval, terwijl de instructieregel 
een algemeen verbindend voorschrift is dat zich leent voor herhaalde toepassing.93 
Het geven van een instructie is aan voorwaarden gebonden.

Ten eerste moet bij een instructie het subsidiariteitsbeginsel van artikel 2.3, tweede 
lid, van het wetsvoorstel acht worden genomen. In de toelichting wordt hierover 
opgemerkt dat een instructie alleen kan worden gegeven als dat nodig is met het 

90 Zie ABRS 6 juni 2012, 201110671/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW7636, AB 
2012/216, en ABRS 13 juni 201108650/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW8172, AB 
2012/217, m. nt. F.A.G. Groothuijse en D. Korsse. Zie voor de wetswijziging de 
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, 391. 

91 ABRS 5 november 2014, 201309447/1/R3 en 201309448/1/R3, ECLI:NL:RVS: 
2014:3921.

92 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 111.
93 Zie ook F.P.C.L. Tonnaer, Instructies in de Omgevingswet: onmisbare beïnvloe-

dingsinstrumenten of overbodige ballast, TO september 2013, nr. 3. 
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oog op een nationaal of provinciaal belang, tenzij dat belang op een doelmatige 
en doeltreffende wijze door de gemeentebesturen respectievelijk de provinciebe-
sturen kan worden behartigd.94 De aanwezigheid van een dergelijk provinciaal of 
nationaal belang moet, gelet op artikel 2.35, tweede lid, blijken uit een door een 
bestuursorgaan van de provincie of het Rijk openbaar gemaakt document. 

Ten tweede geldt ingevolge artikel 2.33, vierde lid, en artikel 2.34, vijfde lid, de 
voorwaarde dat een instructie niet mag worden gegeven, indien toepassing kan 
worden gegeven aan de artikelen 124, 124a, 268 of 273a van de Gemeentewet. Dit 
betekent dat als er gebruik wordt of kan worden gemaakt van de indeplaatsstelling 
of de spontane vernietiging uit de Gemeentewet, er geen instructie op grond van 
de Omgevingswet mag worden gegeven.95 De voorwaarde moet zo worden begre-
pen dat indien niet of niet tijdig gevolg is gegeven aan de instructie er geen ruimte 
is voor een herhaalde instructie en er moet worden ingegrepen met een indeplaats-
stelling of een spontane vernietiging.96 Een andere lezing van deze voorwaarde is 
ook niet goed mogelijk aangezien pas toepassing kan worden gegeven aan gene-
rieke toezichtinstrumenten als strijd is met het recht of het algemeen belang bij de 
spontane vernietiging of sprake is van taakverwaarlozing bij de indeplaatsstelling. 
Zonder een voorafgaande instructie waar niet of niet tijdig gevolg aan is gegeven 
lijkt een spontane vernietiging of een indeplaatsstelling dan ook niet mogelijk. 

In de toelichting wordt opgemerkt dat als vooraf, proactief de beïnvloeding van 
besluitvorming of het handelen van een ander bestuursorgaan is gewenst, de in-
structie het geschikte instrument is en dat als reactief moet worden gereageerd op 
een onwenselijk besluit de inzet van de generieke interbestuurlijke toezichtinstru-
menten is aangewezen.97 In dit licht bezien valt ook de opmerking in de toelichting 
dat de instructie geen instrument van interbestuurlijk toezicht is te plaatsen. Bij 
de totstandkoming van de Omgevingswet is er vanuit gegaan dat slechts sprake is 
van interbestuurlijk toezicht als er gebruik wordt gemaakt van een vorm van gene-
riek negatief interbestuurlijk toezicht als bedoeld in de Wet revitalisering generiek 
toezicht. Deze enge opvatting van interbestuurlijk toezicht brengt, zoals eerder 
gezegd, met zich dat alle vormen van positief toezicht buiten het interbestuurlijk 
toezicht vallen, hetgeen niet overeenkomt met de gangbare definities van interbe-
stuurlijk toezicht zoals die onder meer door de Werkgroep Alders, de Commissie 
Oosting en Zijlstra worden gehanteerd en in hoofdstuk 2 zijn beschreven. Inter-
bestuurlijk toezicht omvat immers zowel het positieve toezicht, waarmee vooraf-
gaande sturing kan worden bereikt, als het negatieve toezicht en derhalve valt een 
instrument als de instructie als een vorm van positief toezicht wel degelijk onder 
interbestuurlijk toezicht. 

94 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 109. 
95 Zie hierover ook J.C.W. Gazendam, K.J. de Graaf en H.B. Winter, Van reactieve 

aanwijzing naar corrigerend instructiebesluit, TBR 2013/138. 
96 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 438-439.
97 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 110. 
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Interventiebesluit 

In artikel 16.21 van het wetsvoorstel is het zogenoemde interventiebesluit onder 
de wat vreemde titel “bijzondere betrokkenheid provincie bij omgevingsplan” op-
genomen. De bepaling luidt als volgt: 

Artikel 16.21 (bijzondere betrokkenheid provincie bij omgevingsplan)
1. Gedeputeerde staten kunnen besluiten dat een onderdeel van een omgevingsplan 
geen deel daarvan uitmaakt als:
a. zij over een onderdeel van het ontwerp van het omgevingsplan een zienswijze naar 
voren hebben gebracht en die zienswijze niet volledig in het omgevingsplan is overge-
nomen, of
b. in een onderdeel van het omgevingsplan wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte 
van het ontwerp daarvan, anders dan op grond van een zienswijze van gedeputeerde 
staten.
2. Gedeputeerde staten kunnen alleen gebruik maken van die bevoegdheid voor zover:
a. de bevoegdheid betrekking heeft op die onderdelen van een omgevingsplan 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 daaraan ten 
grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die het provinciebestuur 
beletten het betrokken belang met inzet van andere aan hen toekomende bevoegdheden 
te beschermen.
4. Het besluit wordt bekendgemaakt binnen vier weken nadat van het omgevingsplan 
mededeling is gedaan. 

Het is een bevoegdheid van het college van gedeputeerde staten die sterk lijkt op 
de reactieve aanwijzing als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wro en waar-
mee de inwerkingtreding van een onderdeel van een vastgesteld omgevingsplan 
kan worden voorkomen. In de toetsversie van de concept-Omgevingswet was, zo-
als eerder vermeld, het interventiebesluit niet opgenomen, maar uit het voormelde 
Afsprakenkader tussen het IPO en het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
volgde al dat alsnog een aan de reactieve aanwijzing verwant instrument in de 
Omgevingswet zou worden opgenomen. In het Afsprakenkader was opgenomen 
dat er sprake zou zijn van een gemoderniseerde reactieve aanwijzing en dat er 
werd gestreefd naar het vergroten van de voorspelbaarheid van toepassing en een 
terughoudend gebruik. De reactieve aanwijzing is dan ook niet integraal in zijn 
huidige vorm overgenomen in de Omgevingswet. Er moest immers worden voor-
zien in een regeling die een grotere voorspelbaarheid en meer terughoudendheid 
van de colleges van gedeputeerde staten met zich zou brengen. De bevoegdheid 
tot het nemen van een interventiebesluit is aan een aantal vereisten gebonden dat 
tot een voorspelbaar en terughoudend gebruik moet leiden. 
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Ten eerste geldt ingevolge het eerste lid het vereiste dat het college van gede-
puteerde staten over het desbetreffende onderdeel bij het ontwerp van het om-
gevingsplan een zienswijze naar moet hebben gebracht, tenzij sprake is een ge-
wijzigd vastgesteld onderdeel. Indien deze zienswijze bij de vaststelling van het 
omgevingsplan niet volledig is overgenomen kan het college overgaan tot het ne-
men van een interventiebesluit. Dit procedurele vereiste komt overeen met het 
procedurele vereiste uit artikel 3.8, vierde lid, van de Wro. Zie hierover uitgebreid 
paragraaf 4.4.1.

Ten tweede mag een interventiebesluit ingevolge het tweede lid alleen worden 
gegeven met betrekking tot onderdelen van een omgevingsplan die regels als be-
doeld in artikel 4.2, eerste lid, bevatten.98 Daarmee is beoogd te voorkomen dat het 
interventiebesluit bij omgevingsplannen een ruimere werking zou krijgen dan de 
huidige reactieve aanwijzing bij bestemmingsplannen. Een interventiebesluit mag 
alleen betrekking hebben op regels in verband met de toedeling van functies aan 
locaties en andere regels die met het oog daarop nodig zijn. Dit komt overeen met 
de huidige regels voor bouwen en gebruik als bedoeld in een bestemmingsplan.

Ten derde is een interventiebesluit alleen toegestaan, indien er sprake is van strijd 
met een provinciaal 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. Dit vereiste vertoont gelijkenis met het vereiste uit artikel 3.8, zesde 
lid, van de Wro dat een (provinciale) reactieve aanwijzing slechts mag worden 
gegeven indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke or-
dening noodzakelijk maken, maar er zijn wel relevante verschillen. Zo is het inter-
ventiebesluit niet gekoppeld aan het vereiste van een goede ruimtelijke ordening. 
Een provinciaal belang is voldoende, voor zover dat belang niet op een doelmatige 
en doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd. Nu het 
centrale begrip van een goede ruimtelijke ordening in de Omgevingswet komt te 
vervallen en wordt vervangen door het ruimere begrip van de fysieke leefomge-
ving, lijkt het in zoverre logisch dat ook bij het interventiebesluit het ruimtelijke 
aspect van het provinciale belang ook komt te vervallen, maar dit is niet juist. 
Het interventiebesluit is immers beperkt tot de zogenoemde functietoedeling als 
bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het wetsvoorstel, en deze onderdelen van het 
omgevingsplan zijn te vergelijken met het bestemmingsplan. Er is dus in zoverre 
geen aanleiding om in dit verband de provinciale belangen op grond waarvan een 
interventiebesluit mag worden genomen, een ruimere reikwijdte te geven. Verder 
is vastgelegd dat het provinciaal belang moet zijn aangegeven in een door een 
bestuursorgaan van de provincie openbaar gemaakt document. Opvallend is dat er 
bewust niet alleen is gekozen voor de juridisch bindende omgevingsverordening, 
maar dat ieder beleidsdocument van de provincie kan dienen als basis voor een in-
terventiebesluit.99 Daarmee is deels aangesloten bij de uitspraak van 29 juni 2011 

98 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 212-213.
99 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 213.
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(Rijswijk) waarin de Afdeling oordeelde dat een reactieve aanwijzing niet is be-
perkt tot de gevallen waarin provinciale algemene regels zijn vastgesteld dan wel 
in ontwerp aanwezig zijn en dat ook in andere gevallen een provinciaal ruimtelijke 
relevant belang aanwezig kan zijn dat het geven van een reactieve aanwijzing 
noodzakelijk maakt.100 Ook in de Omgevingswet is gekozen voor een systeem 
waarin niet alleen strijd met instructieregels kunnen leiden tot een interventie-
besluit. Uit onder meer de memorie van toelichting bij de Omgevingswet lijkt te 
volgen dat de kenbaarheid van het document waarin de provinciale belangen zijn 
genoemd thans onvoldoende zou zijn. De kenbaarheid van het document waarin 
de provinciale belangen zijn verwoord is echter niet het probleem. Het is juist 
vaak het bestaan van het provinciaal belang als zodanig, of de wijze waarop dit is 
vormgegeven in een algemene regel dat tot interbestuurlijke geschillen leidt en in 
procedures aan de orde wordt gesteld. De vindplaats van het provinciaal belang in 
een beleidsstuk is meestal niet het probleem. Zie in dit verband paragraaf 4.5.1. 

Ten vierde moet het college van gedeputeerde staten in de motivering van het 
interventiebesluit vermelden waarom het betrokken belang niet met de inzet van 
andere aan hem toekomende bevoegdheden kan worden beschermd. Ook dit ver-
eiste is afgeleid uit artikel 3.8, zesde lid, van de Wro waarin een vergelijkbare 
motiveringsplicht is opgenomen. In de toelichting staat dat met deze motiverings-
plicht wordt bereikt dat terughoudend met deze bevoegdheid wordt omgegaan en 
dat is beoogd de bestaande jurisprudentie te continueren.101 Dat is opvallend, nu 
dit motiveringsvereiste bij de reactieve aanwijzing juist niet heeft geleid tot te-
rughoudendheid en in de jurisprudentie van de Afdeling geen enkele keer heeft 
geleid tot vernietiging van een reactieve aanwijzing. Het beoogde ultimum reme-
diumkarakter van de reactieve aanwijzing is door dit vereiste niet ontstaan, nu er 
in de Wro geen instrumenten zijn met een vergelijkbare functie. Datzelfde geldt 
bij het interventiebesluit in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet. Zie hiervoor 
uitgebreid paragraaf 4.5.5. 

Overig interbestuurlijk toezicht bij waterschappen 

In de artikelen 2.36 en 2.37 van het wetsvoorstel zijn bevoegdheden voor inde-
plaatsstelling en spontane vernietiging bij besluiten van waterschappen opgeno-
men die zijn afgeleid van de artikelen 3.12 en 3.13 van de Waterwet en artikel 5.2a 
van de Wabo. Bij deze regelingen is het gerevitaliseerde toezichtinstrument inde-
plaatsstelling bij taakverwaarlozing uit de Gemeentewet en de Provinciewet van 
overeenkomstige toepassing verklaard op besluiten en handelingen van het water-
schap. In artikel 2.36 staat dat als het waterschapsbestuur niet of niet tijdig voldoet 
aan een instructie van het college van gedeputeerde staten of de minister, zij in de 
plaats kunnen treden van het waterschapsbestuur. In artikel 2.37 is bepaald dat een 

100 ABRS 29 juni 2011, 201002266/1/R2, ECLI:NL:RVS:2011:BQ9621, AB 2011/347 
m. nt. A.A.J. de Gier.

101 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 213-214 en 553.
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besluit of een niet-schriftelijke beslissing, gericht op enig rechtsgevolg, van het 
waterschapsbestuur dat is genomen in strijd met een nationale instructieregel of 
instructie bij koninklijk besluit kan worden vernietigd. 

9.5 VAN REACTIEVE AANWIJZING NAAR 
INTERVENTIEBESLUIT

Nu in de Omgevingswet zal worden voorzien in het interventiebesluit, een nega-
tief preventief toezichtinstrument dat in grote lijnen vergelijkbaar is met de hui-
dige reactieve aanwijzing, is het van belang om in beeld te brengen welke over-
eenkomsten en verschillen er zijn.

Aard van het interventiebesluit 

Een overeenkomst tussen de reactieve aanwijzing en het interventiebesluit is dat 
het interventiebesluit ook een specifiek negatief preventief toezichtinstrument is. 
Dit betekent dat met het interventiebesluit ingegrepen kan worden in een vastge-
steld, maar nog niet in werking getreden omgevingsplan. Hierdoor kan worden 
voorkomen dat op grond van een onderdeel van het vastgesteld omgevingsplan dat 
in strijd wordt geacht met provinciale belangen omgevingsvergunningen moeten 
worden verleend. Juist dit kenmerk maakt een instrument als het interventiebe-
sluit, net als de reactieve aanwijzing, ten opzichte van de overige toezichtinstru-
menten nuttig en noodzakelijk. Andere toezichtinstrumenten, zoals de spontane 
vernietiging en de indeplaatsstelling zijn, gelet op het veelal beperkte doel van de 
reactieve aanwijzing en het interventiebesluit om de inwerkingtreding van één of 
meer plandelen te voorkomen, veelal te traag en te verstrekkend. Het college van 
gedeputeerde staten zal doorgaans geen vervangende planregeling willen vaststel-
len als een onderdeel van een omgevingsplan strijdig is met provinciale belangen. 
De spontane vernietiging kent een dermate uitgebreide procedure dat een snelle 
interventie na de bekendmaking van het omgevingsplan lastig is omdat daarvoor 
de medewerking van de Kroon is vereist. In de toelichting wordt hierover dan ook 
onder meer opgemerkt dat de gerevitaliseerde toezichtinstrumenten indeplaats-
stelling en spontane vernietiging niet passend worden geacht.102 Bij de spontane 
vernietiging wordt de eigen belangenafweging door de Kroon als problematisch 
gezien. Om de provincie voldoende doorzettingsmacht en slagkracht te bieden, 
voorziet het wetsvoorstel daarom niet alleen in de proactieve bevoegdheden, maar 
ook in een zelfstandig uit te oefenen reactieve interventiemogelijkheid, aldus de 
toelichting.

Toepassingsbereik en reikwijdte van het interventiebesluit 

Een belangrijk verschil met de reactieve aanwijzing is het toepassingsbereik en de 
reikwijdte van het interventiebesluit. Het interventiebesluit kan alleen worden ge-

102 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 212. 
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nomen met betrekking tot het omgevingsplan, terwijl de reactieve aanwijzing bij 
verschillende ruimtelijke besluiten mogelijk is. Zie hiervoor paragraaf 4.2. Verder 
heeft het omgevingsplan een bredere reikwijdte dan een bestemmingsplan en kan 
dit diverse soorten regels bevatten die verband houden met de fysieke leefom-
geving. Daarbij moet worden gedacht aan regels die nu nog staan in de gemeen-
telijke kapverordening, de monumentenverordening en de algemene plaatselijke 
verordening, voor deze betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Als het inter-
ventiebesluit ook op deze regels van toepassing zou zijn, heeft dit instrument als 
gevolg van de bredere functie van het omgevingsplan ook een grotere reikwijdte. 
Dat zou echter haaks staan op de achterliggende gedachte van de Wet revitalise-
ring generiek toezicht dat juist in minder gevallen specifiek interbestuurlijk toe-
zicht van toepassing zou moeten zijn en dat in beginsel de generieke toezichtin-
strumenten in plaats van specifieke toezichtinstrumenten moeten worden gebruikt. 
Dit lijkt de reden te zijn geweest om het interventiebesluit uitsluitend mogelijk 
te maken met betrekking tot de aan het bestemmingsplan verwante onderdelen 
van het omgevingsplan, te weten de toedeling van functies en de andere regels 
die met het oog daarop nodig zijn, als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het 
wetsvoorstel. Dit heeft echter tot gevolg dat er een onderscheid zal bestaan tussen 
de diverse onderdelen van een omgevingsplan waardoor voor de ene categorie 
onderdelen het interventiebesluit als negatief preventief toezichtinstrument van 
toepassing is en voor de andere categorieën onderdelen van hetzelfde plan de ge-
nerieke negatieve repressieve toezichtinstrumenten van de spontane vernietiging 
en de indeplaatsstelling van toepassing zijn. Daarbij kan een complicatie zijn dat 
tussen deze onderdelen een zodanige samenhang kan bestaan dat een beperking 
van het interventiebesluit tot de onderdelen als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, 
slecht werkbaar zal zijn. Deze functietoedelingsregels kunnen immers in een om-
gevingsplan gecombineerd worden met andersoortige regels die verband houden 
met de fysieke leefomgeving. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een 
regeling in een omgevingsplan waarbij de splitsing van een monumentale boerde-
rij in twee wooneenheden onder voorwaarden mogelijk wordt gemaakt en waarin 
regels die voorheen in een gemeentelijke monumentenverordening stonden zijn 
opgenomen en verweven. Een dergelijke regeling kan inhouden dat de agrarische 
functie kan worden gewijzigd in een woonfunctie met twee wooneenheden, mits 
het monumentale karakter van het gebouw behouden blijft. Geen ongebruikelijke 
regeling. Ter bepaling en het behoud van het monumentale karakter kunnen in 
het omgevingsplan aanvullende regels worden opgenomen die thans voorkomen 
in de monumentenverordening. In dat geval is het ogenschijnlijke scherpe on-
derscheid tussen regels als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, en de overige regels 
lastig te maken en zal er discussie kunnen ontstaan over de vraag of en in hoe-
verre een interventiebesluit mag worden genomen. Dergelijke afbakeningsproble-
men kunnen zich bijvoorbeeld ook voordoen indien bouwregels met regels over 
welstand worden gecombineerd of gebruik wordt toegestaan, gekoppeld aan een 
omgevingswaarde. Zo is niet ondenkbaar dat bepaald gebruik, bijvoorbeeld een 
uitbreiding van een intensieve veehouderij, mogelijk wordt gemaakt als aan be-
paalde omgevingswaarden voor geur en stikstofdepositie wordt voldaan. Bij een 
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dergelijke regeling is een interventiebesluit uitsluitend mogelijk met betrekking 
tot de onderdelen als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, terwijl juist de combinatie 
met de omgevingswaarden problematisch kan zijn voor de provincie. Op de hier-
voor bedoelde complicaties heeft de Raad van State in zijn advies reeds gewezen 
in het kader van het voornemen om het beroepsrecht tegen het omgevingsplan te 
beperken tot de toedeling van functies en bij behorende regels.103 De Raad van 
State adviseerde om geen onduidelijkheid te laten bestaan over de vraag welke 
onderdelen van het omgevingsplan voor beroep vatbaar zijn en welke niet. Naar 
aanleiding van het advies heeft de regering ervoor gekozen om het omgevingsplan 
in al zijn onderdelen appellabel te maken.104 Bij het interventiebesluit is het onder-
scheid tussen de toedeling van functies en de bij behorende regels en de overige 
onderdelen van het omgevingsplan echter wel gehandhaafd, terwijl dezelfde on-
duidelijkheid waar de Raad van State op heeft gewezen in zijn advies ook hier een 
grote rol kan gaan spelen. 

Het subsidiariteitsbeginsel 

Een ander belangrijk materieel verschil met de reactieve aanwijzing is dat het 
vereiste van een provinciaal belang met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
bij het interventiebesluit, gelet op artikel 16.21, tweede lid, onder b, is gewijzigd 
in een provinciaal belang, als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onder a, van het 
wetsvoorstel dat is aangegeven in een door een bestuursorgaan van de provincie 
openbaar gemaakt document. Het provinciaal belang hoeft dus niet meer uitslui-
tend een ruimtelijk belang te zijn. Dat lijkt op het eerste gezicht logisch, nu het 
omgevingsplan, gelet op het centrale en bredere begrip van de fysieke leefomge-
ving, ook een ruimere werking heeft gekregen. Nu het interventiebesluit echter 
is beperkt tot het toedeling van functies en de bij behorende regels is het laten 
vervallen van de eis dat het om een belang met ruimtelijke relevantie moet gaan 
minder vanzelfsprekend. Ten opzichte van de huidige Wro is immers in zoverre 
geen verandering beoogd en het interventiebesluit kan uitsluitend zien op bouwen 
en gebruik van gronden. 

De vraag rijst ook of de in het Afsprakenkader geuite wens van een grotere voor-
spelbaarheid en terughoudendheid bij de inzet van het interventiebesluit ten op-
zichte van de huidige reactieve aanwijzing met dit vereiste zal worden verwe-
zenlijkt. De regering meent van wel en stelt dat artikel 2.3 meer dan onder de 
huidige wetgeving zal dwingen tot terughoudendheid.105 Het is waarschijnlijk dat 
met bedoelde voorspelbaarheid en terughoudendheid in het Afsprakenkader onder 
meer is gedoeld op de grote verschillen die per provincie bestaan bij het geven van 
reactieve aanwijzingen. 

103 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 4, p. 98. 
104 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 298. 
105 Kamerstukken II 2014-2015, 33962, nr. 12, p. 150. 
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Anders dan de goedkeuringsbevoegdheid onder de WRO, is de reactieve aanwij-
zing een discretionaire bevoegdheid waarbij het toezichthoudende bestuursorgaan 
beleidsvrijheid heeft. Dat is de voornaamste reden voor het bestaan van verschil-
len tussen de verschillende provincies bij de inzet van de reactieve aanwijzing. 
Ook het interventiebesluit in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is een dis-
cretionaire bevoegdheid waarbij het toezichthoudende bestuursorgaan beleidsvrij-
heid heeft om al dan niet over te gaan tot interventie. De voorspelbaarheid had 
verhoogd kunnen worden door niet te kiezen voor een discretionaire bevoegdheid 
met beleidsvrijheid, maar voor een verplicht voorgeschreven vorm van vooraf-
gaand interbestuurlijk toezicht, zoals bijvoorbeeld een goedkeuringsvereiste bij 
(bepaalde) omgevingsplannen, zoals dat nu ook is opgenomen voor bepaalde om-
gevingsvergunningen in de vorm van de verplichte voorafgaande instemming. Dat 
kan echter haaks staan op de eveneens geuite wens van een grotere terughoudend-
heid van de provincie, waarbij juist een interbestuurlijk toezichtinstrument past 
dat wel een discretionaire bevoegdheid is. Grotere terughoudendheid kan wor-
den bereikt door begrippen die de beoordelingsvrijheid van het toezichthoudende 
bestuursorgaan beperken. Het vereiste dat er strijd moet zijn met een belang als 
bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onder a, heeft echter niet tot gevolg dat de be-
oordelingsvrijheid van het college van gedeputeerde staten is beperkt ten opzichte 
van de huidige reactieve aanwijzing. Daarbij is van belang dat artikel 2.3, tweede 
lid, onder a, geen inhoudelijke beperking met zich brengt ten opzichte het pro-
vinciale ruimtelijke belang dat is vereist bij een reactieve aanwijzing onder de 
Wro.106 Ook de toelichting bij de Omgevingswet duidt erop dat er in zoverre geen 
verandering is beoogd. Over het subsidiariteitsbeginsel van artikel 2.3, tweede lid, 
wordt in de toelichting opgemerkt dat het moet gaan om een provinciaal belang 
dat niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan 
worden behartigd, dat het dan vaak gaat om maatschappelijke belangen die de 
lokale belangen overstijgen en dat de vraag of sprake is van een provinciaal of 
nationaal belang een politieke beoordeling is, waarvan de toetsing door de rechter 
marginaal zal zijn.107 In het kader van het stellen van regels over activiteiten wordt 
daaraan toegevoegd dat hierbij de decentrale beleidsvrijheid het uitgangspunt is en 
dat het al dan niet stellen van regels een keuze is van decentrale overheden.108 Met 
de in de bevoegdheid tot het stellen van instructieregels vervatte open normen is 
het niet zonder meer te verwachten dat er minder regels zullen worden gesteld dan 
thans het geval is in het kader van de provinciale belangen die met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Het grote verschil in het aantal 
reactieve aanwijzingen per provincie is met name een gevolg van de mate waarin 
algemene regels worden vastgesteld en worden gehandhaafd. Hierin is geen we-
zenlijke wijziging gebracht in het wetsvoorstel en er is geen aanleiding om te ver-
wachten dat de provinciale verschillen zullen verdwijnen. De bevoegdheid tot het 

106 Zie ook D. Korsse, De instructieregelbevoegdheid in de Omgevingswet, TBR 
2014/165. Hij betwijfelt of artikel 2.3, tweede lid, van het wetsvoorstel een heldere 
begrenzing vormt voor de bevoegdheid tot het stellen van instructieregels. 

107 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 103. 
108 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 135.
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stellen van instructieregels is ruim geformuleerd en het interventiebesluit is een 
discretionaire bevoegdheid, waarmee onder meer de handhaving van deze regels 
kan worden geborgd. Ook nu kunnen er dus weer grote verschillen optreden tus-
sen de verschillende provincies bij de inzet van het interventiebesluit. Er is in het 
wetsvoorstel in ieder geval geen aanknopingspunt te vinden voor het standpunt dat 
deze verschillen zullen afnemen. 

Inzet van andere bevoegdheden

In artikel 16.21, derde lid, van het wetsvoorstel is, net als in artikel 3.8, zesde lid 
van de Wro, bij het interventiebesluit het vereiste gesteld dat het college van ge-
deputeerde staten moet motiveren dat het betrokken belang niet met de inzet van 
andere aan hen toekomende bevoegdheden kan worden beschermd. Zoals hiervoor 
reeds vermeld, heeft dit vereiste het beoogde ultimum remediumkarakter niet tot 
gevolg en kan dit beter worden geschrapt, aangezien dit geen enkele afbakende 
werking heeft. Dit vereiste heeft tot nu toe tot geen enkele vernietiging geleid.109 
Dat nu de verwachting bestaat dat met dit vereiste zal worden bereikt dat terug-
houdender gebruik zal worden gemaakt van het interventiebesluit, sluit niet aan bij 
de bestaande jurisprudentie op dit punt. 

Procedurele overeenkomsten en verschillen

Een belangrijke procedurele overeenkomst met de huidige reactieve aanwijzing 
is dat het vereiste van de verplichte zienswijze tegen het ontwerp van het plan, 
behoudens gewijzigde vaststelling, is gehandhaafd in artikel 16.21, eerste lid, van 
het wetsvoorstel. Onder verwijzing naar paragraaf 4.4.1 is de ratio hierachter dat 
de raad zijn plan nog kan aanpassen, zodat een interbestuurlijke interventie bij het 
vastgestelde plan kan worden voorkomen. Een opvallend verschil in dit verband 
is dat in artikel 16.30, eerste lid, is bepaald dat afdeling 3.4 van de Awb van toe-
passing is op de voorbereiding van het omgevingsplan, maar dat in afwijking van 
artikel 3.8, eerste lid, van de Wro niet is bepaald dat de kennisgeving van het ont-
werpplan ook langs elektronische weg moet worden toegezonden aan de diensten 
van het Rijk en de provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die 
met het plan in geding zijn. Over de reden voor het afschaffen van deze regeling is 
in de toelichting niets te vinden. Een gevolg van deze wijziging is dat het toezicht-
houdende orgaan slechts de reguliere kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12 van 
de Awb tot zijn beschikking heeft om tijdig een zienswijze over het ontwerp in te 
dienen. De afschaffing van het aanvullende vereiste uit de Wro lijkt haaks te staan 
op artikel 2.2, eerste lid, van het wetsvoorstel waarin juist is neergelegd dat een be-
stuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden op grond van deze 
wet rekening houdt met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen.

109 A.A.J. de Gier, Van oude dingen die maar moeizaam voorbijgaan, Provinciaal re-
actief toezicht ingevolge de Wet ruimtelijke ordening, Tijdschrift voor Agrarisch 
recht, nr. 2, februari 2012. Zie uitgebreid paragraaf 4.5.5. 
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Een ander belangrijk verschil met de huidige regeling van de reactieve aanwijzing 
bij bestemmingsplannen is dat in het vierde lid van artikel 16.21 van het wetsvoor-
stel is opgenomen dat het interventiebesluit wordt bekendgemaakt binnen vier we-
ken nadat van het omgevingsplan mededeling is gedaan. In de toelichting wordt 
deze regeling gepresenteerd als een procedurele verbetering ten opzichte van de 
huidige praktijk waarbij de reactieve aanwijzing voorafgaand aan de publicatie 
van het vastgestelde plan moet plaatsvinden.110 Het lijkt inderdaad een verbetering 
dat het college van gedeputeerde staten bij het nemen van een interventiebesluit 
beschikking heeft over het gewijzigd vastgestelde plan, nu problemen zoals die 
zich voordeden in de uitspraken van de Afdeling van 6 februari 2013 (Zeevang) en 
11 december 2013 (Cuijk), waarbij het gewijzigd vastgestelde plan niet onverwijld 
aan het college was toegezonden en het college niet tijdig een correcte reactieve 
aanwijzing kon geven, voorkomen dienen te worden.111 Voor een uitgebreide be-
spreking van deze problemen wordt verwezen naar paragraaf 4.4.2. Met de me-
dedeling in het vierde lid van artikel 16.21 wordt gedoeld op de mededeling van 
het al dan niet gewijzigd vastgestelde plan, waarna het college vier weken de tijd 
krijgt voor het nemen van een interventiebesluit. De beroepstermijn voor belang-
hebbenden en de termijn voor het nemen van een interventiebesluit beginnen dus 
op hetzelfde moment.112 In artikel 16.78, eerste lid, van het wetsvoorstel staat dat 
een omgevingsplan in werking treedt met ingang van de dag waarop vier weken 
zijn verstreken sinds de dag waarop van het besluit mededeling is gedaan. In het 
tweede lid van artikel 16.78 staat dat een interventiebesluit tegelijk in werking 
treedt met het omgevingsplan waarop het betrekking heeft. Na deze vier weken 
treedt het plan in beginsel in werking, indien er geen interventiebesluit is genomen 
en er gedurende de beroepstermijn geen verzoek om voorlopige voorziening is in-
gediend. Het is een gemiste kans dat in artikel 16.21 van het wetsvoorstel slechts is 
opgenomen dat het besluit wordt bekendgemaakt binnen vier weken nadat van het 
(vastgestelde) omgevingsplan mededeling is gedaan en dat niet is gekozen voor 
een uitgebreidere en duidelijkere regeling, waarin, net als in artikel 3.8, zesde lid, 
van de Wro, de bekendmaking van het plan en het interventiebesluit is neergelegd. 
Door de gescheiden bekendmaking van het plan en het interventiebesluit bestaat 
de kans dat belanghebbenden beroep instellen tegen onderdelen van het omge-
vingsplan die vervolgens worden getroffen door een interventiebesluit. Dergelijke 
beroepen zullen niet-ontvankelijk worden verklaard omdat deze zijn gericht tegen 
onderdelen die geen deel meer uitmaken van het omgevingsplan. Bij de reactieve 
aanwijzing komen dergelijke beroepen ook wel voor, maar door de gelijktijdige 
bekendmaking van het vastgestelde plan en de reactieve aanwijzing is het voor 
belanghebbenden wel mogelijk om bij het instellen van beroep te controleren of 
de door hen bestreden onderdelen nog deel uitmaken van het vastgestelde plan. In 

110 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 213. 
111 ABRS 6 februari 2013, 201202085/1/R1, ECLI:NL:RVS:2013:BZ0788 en ABRS 

11 december 2013, 201201269/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:2322.
112 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 213.
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de regeling van artikel 16.21 is dat niet het geval in de eerste vier weken van de 
beroepstermijn. 

Een groter probleem met de gekozen regeling is echter de termijn van vier weken 
voor het nemen van een interventiebesluit. Nu de ervaring leert dat bij grote be-
stemmingsplannen (met betrekking tot bijvoorbeeld buitengebieden) het college 
van gedeputeerde staten bij de huidige regeling vaak al onvoldoende tijd heeft om 
binnen de termijn van zes weken een volledige reactieve aanwijzing te geven en 
het de bedoeling is dat er slechts één omgevingsplan voor het grondgebied van 
de gemeente zal worden vastgesteld, zal de kortere termijn van vier weken vaak 
onvoldoende zijn.113 

Dit kan tot gevolg hebben dat het college van gedeputeerde staten wegens tijdge-
brek bij het nemen van een interventiebesluit zich vaker genoodzaakt zal zien ook 
alsnog (proforma) beroep in te stellen tegen onderdelen van het omgevingsplan, 
zodat tijd kan worden gewonnen. Een kanttekening is wel dat het omgevingsplan 
partieel herzien kan worden, hetgeen met zich brengt dat niet iedere vaststelling 
van een deel van een omgevingsplan erg omvangrijk hoeft te zijn. 

Tot slot is een verschil met de regeling in artikel 3.8 van de Wro dat in artikel 
16.21 het rechtsgevolg van het interventiebesluit niet meer is vermeld. In artikel 
3.8, zesde lid, van de Wro is opgenomen dat zodra het aanwijzingsbesluit onher-
roepelijk is geworden het vaststellingsbesluit voor dat onderdeel vervalt. Dat is 
niet opgenomen in artikel 16.21 van het wetsvoorstel. Nu echter wel is vastgelegd 
dat het besluit tot gevolg heeft dat het onderdeel geen onderdeel uitmaakt van het 
omgevingsplan kan dat niet tot problemen leiden en kan hier het rechtsgevolg van 
het interventiebesluit uit worden afgeleid. 

9.6 CONCLUSIES

Anders dan bij de totstandkoming van de Wro en de Wabo, moest bij de totstand-
koming van het wetsvoorstel voor de Omgevingswet rekening worden gehouden 
met de Wet revitalisering generiek toezicht. Dat betekent dat er moest worden 
gezorgd voor afstemming tussen beide wetten en dat niet zonder meer mocht wor-
den voorzien in specifieke interbestuurlijke toezichtinstrumenten indien met de 
generieke toezichtinstrumenten kan worden volstaan. Specifiek interbestuurlijk 
toezicht is immers de uitzondering op de hoofdregel die ertoe strekt dat in begin-
sel moet worden aangesloten bij de gerevitaliseerde generieke interbestuurlijke 
toezichtinstrumenten uit de Gemeentewet en de Provinciewet. Alleen als deze 

113 Zie bijvoorbeeld ABRS 31 oktober 2012, 201103930/1/R3, ECLI:NL:RVS:2012: 
BY1730 en ABRS 31 oktober 2012, 201104172/1/R3, ECLI:NL:RVS:2012: 
BY1720 waarbij het college van gedeputeerde staten met betrekking tot hetzelfde 
grote bestemmingsplan over het buitengebied van Sint Michielsgestel zowel een 
reactieve aanwijzing had gegeven als vervolgens tegen een aantal wel bekendge-
maakte onderdelen beroep had ingesteld. 
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generieke instrumenten niet toereikend zijn mag worden voorzien in specifiek in-
terbestuurlijk toezicht.114 Daarnaast geldt bij de Omgevingswet uiteraard ook dat 
niet zonder goede reden mag worden afgeweken van de instrumenten die reeds 
in de Awb zijn opgenomen. In gevallen waarin soortgelijke onderwerpen worden 
geregeld dient immers zoveel mogelijk te worden gestreefd naar harmonisatie. 
In bijzondere wetten mag alleen van algemene wetten worden afgeweken indien 
dit noodzakelijk is, aldus de Aanwijzingen voor regelgeving.115 Onder algemene 
wetten worden blijkens de toelichting op deze aanwijzing onder de Gemeentewet, 
de Provinciewet en de Awb verstaan. Het resultaat van de poging bij het interbe-
stuurlijk toezicht in de Omgevingswet aan te sluiten bij de in de Gemeentewet en 
Provinciewet vertaalde Wet revitalisering generiek toezicht en de Awb en spaar-
zaam te zijn met specifiek interbestuurlijk toezicht is echter niet in lijn met deze 
aanwijzingen. Hoewel uit de memorie van toelichting bij de Omgevingswet volgt 
dat er is stilgestaan bij de verhouding met deze wetten, is desalniettemin voorzien 
in verschillende specifieke negatieve toezichtinstrumenten, zoals de instemming 
bij bepaalde omgevingsvergunningen en het interventiebesluit bij bepaalde onder-
delen van omgevingsplannen en is samenloop met generieke instrumenten niet 
uitgesloten.116 Voor andere dan de in artikel 4.2, eerste lid, bedoelde regels die in 
een omgevingsplan kunnen worden opgenomen geldt geen specifiek interbestuur-
lijk toezicht, maar het generieke toezicht in de vorm van de spontane vernietiging 
en de indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing. Daarnaast gaat de regering er van-
uit dat als het college van gedeputeerde staten in het kader van zijn interbestuur-
lijke toezichtstaak constateert dat een planonderdeel als bedoeld in artikel 4.2, 
eerste lid, in strijd is met het recht, hij dit zal mededelen aan de minister zodat dit 
plan(deel) in aanmerking kan komen voor vernietiging.117 Dit tamelijk complexe 
systeem van interbestuurlijk toezicht is opmerkelijk te noemen, nu in de toelich-
ting bij het eerdere concept van de Omgevingswet nog werd opgemerkt dat het 
toezicht op de uitvoering van de Omgevingswet door de hogere overheid op de 
lagere overheid sober, terughoudend en uitsluitend repressief zou zijn.118 

Er is weinig samenhang te ontdekken in de keuzes voor interbestuurlijke toezicht-
instrumenten. Er lijkt vooral te zijn aangesloten bij de bestaande figuren uit de 
Wro, Wabo en de Waterwet zonder te bezien of er een uniformere regeling moge-
lijk is. Met name bij besluiten die aan elkaar verwant zijn, zoals het omgevings-
plan en de omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit van dat plan, had dat 
voor de hand gelegen. Dat is een gemiste kans. Het verdient aanbeveling om het 
interbestuurlijk toezicht in de Omgevingswet nader te bezien en te stroomlijnen 

114 Zie hierover ook H.J. de Vries, Waarom in de nieuwe Omgevingswet kan worden 
volstaan met het generieke schorsings- en vernietigingsrecht en specifieke interven-
tie-instrumenten niet nodig zijn, reactie op TBR 2013/138, TBR 2013/158.

115 Zie aanwijzingen 47 en 49 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.
116 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 47 en 212. 
117 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 215-216.
118 Zie pagina 207 van de toelichting bij de concept-Omgevingswet van 28 februari 

2013 (consultatieversie).



276

HOOFDSTUK 9

en, waar mogelijk, aan te sluiten bij de Wet revitalisering generiek toezicht en 
de Awb. Onder interbestuurlijk toezicht moet dan, zoals gebruikelijk, zowel het 
positieve toezicht en het negatieve preventieve toezicht als het negatieve repres-
sieve toezicht worden gerekend en niet alleen het negatieve repressieve toezicht, 
zoals de toelichting bij de Omgevingswet nu ten onrechte impliceert. Anders dan 
in de memorie van toelichting wordt gesteld, is de instructie een vorm van inter-
bestuurlijk toezicht, te weten positief toezicht.119 Ook het bijzondere en onjuiste 
standpunt dat het instrument van de instemming geen interbestuurlijk toezicht is, 
maar bestuurlijke samenwerking, terwijl wel gebruik wordt gemaakt van de goed-
keuringsregeling uit de Awb, moet worden verlaten.120 Juist in het kader van dere-
gulering is het aan te bevelen om, met inachtneming van de Aanwijzingen voor de 
regelgeving, geen onnodige nieuwe instrumenten en begrippen te introduceren en 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande instrumenten en begrippen, 
waarvan de werking bekend is en waarover in de loop der jaren de jurisprudentie 
is uitgekristalliseerd. Dat biedt meer duidelijkheid en rust. 

In dit kader verdient het aanbeveling om het specifieke interbestuurlijke toezicht 
en de reikwijdte van het interventiebesluit ten opzichte van de andere toezichtin-
strumenten te heroverwegen. Niet omdat een dergelijk specifiek negatief preven-
tief toezichtinstrument bij het omgevingsplan niet noodzakelijk is, maar omdat 
hier verdere afstemming en afbakening kan plaatsvinden met de andere specifieke 
toezichtinstrumenten uit de Omgevingswet en de generieke toezichtinstrumenten. 
Zo kan worden overwogen of het systeem van facultatief negatief preventief toe-
zicht (in de vorm van instemming), zoals dat bij bepaalde omgevingsvergunningen 
zal gaan gelden niet beter kan worden vervangen door het interventiebesluit, zodat 
er in de Omgevingswet een uniforme regeling met betrekking tot het negatieve 
preventieve toezicht ontstaat waarmee betrokken andere bestuursorganen voor de 
inwerkingtreding van een omgevingsplan of omgevingsvergunning op grond van 
de Omgevingswet kunnen interveniëren. Met name bij de omgevingsvergunning 
voor een afwijkactiviteit ligt het voor de hand om het interventiebesluit hierop van 
toepassing te verklaren. 

Verder verdient het aanbeveling om een voorrangsregeling tussen de huidige toe-
zichtinstrumenten van de Omgevingswet en de Wet revitalisering generiek toe-
zicht op te nemen. Hierin moet worden vastgelegd dat de mogelijke inzet van het 
specifieke toezichtinstrument de inzet van de generieke toezichtinstrumenten uit-
sluit. Nu ontstaat er overlap, aangezien de vaststelling van een plan(deel) in strijd 
met een instructieregel zowel de basis kan zijn voor een interventiebesluit als voor 
de vaststelling dat sprake is van een besluit dat niet naar behoren is genomen en 
zo de grondslag kan zijn voor indeplaatsstelling. Indien echter een interventiebe-
sluit is genomen ter handhaving van een algemene instructieregel zou niet alsnog 
gebruik mogen worden gemaakt van het generieke toezichtinstrumentarium. In 

119 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 110.
120 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 211.
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dit verband moet ook het standpunt in de toelichting dat wanneer niet juist of 
niet volledig uitvoering wordt gegeven aan een instructieregel de generieke toe-
zichtinstrumenten kunnen worden toegepast worden genuanceerd.121 Indien bij de 
vaststelling van een omgevingsplan een onderdeel als bedoeld in artikel 4.2, eerste 
lid, niet in overeenstemming is met een instructieregel kan immers een interven-
tiebesluit worden genomen en ligt de toepassing van de generieke toezichtinstru-
menten niet voor de hand. Dat het gebruik van een specifiek toezichtinstrument het 
gebruik van een generiek toezichtinstrument blokkeert sluit ook goed aan bij het 
standpunt van de minister dat een verzoek van het college van gedeputeerde staten 
om spontane vernietiging van een plan(deel) niet-ontvankelijk is indien gebruik 
had kunnen gemaakt van een reactieve aanwijzing.122 Het is immers onwenselijk 
om onduidelijkheid te laten bestaan over de vraag welk interbestuurlijk toezicht-
instrument bij welk besluit of onderdeel daarvan geldt en op welk moment dat kan 
worden ingezet. Het verdient aanbeveling om vast te leggen dat indien gebruik 
wordt gemaakt of kan worden gemaakt van het interventiebesluit de toepassing 
van de andere negatieve toezichtinstrumenten uit de Gemeentewet en de Provin-
ciewet op dezelfde gronden is uitgesloten.

Tot slot is de door de regering verwachte grotere terughoudendheid van de provin-
cie op grond van het subsidiariteitsbeginsel van artikel 2.3 van het wetsvoorstel 
niet zonder meer te verwachten. De bevoegdheid tot het stellen van instructiere-
gels en de bevoegdheid tot het nemen van een interventiebesluit zijn in zoverre 
niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van de Wro. Ook onder de Wro gelden de 
vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit bij het stellen van algemene re-
gels en het geven van reactieve aanwijzingen. In de artikelen 3.8, 4.1 en 4.2 van 
de Wro zijn immers de vereisten gesteld dat deze bevoegdheden alleen mogen 
worden aangewend indien provinciale belangen dat met het oog op een goede 
ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Daarin zijn subsidiariteit en proportio-
naliteit in beginsel vervat op een vergelijkbare wijze als in artikel 2.3, tweede lid, 
aanhef en onder a, van het wetsvoorstel. Daarin staat dat een bestuursorgaan een 
taak of bevoegdheid alleen uitoefent, als dat bij regeling is bepaald, als dat nodig 
is met het oog op een provinciaal belang en dat belang niet op een doelmatige 
en doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd. De ele-
menten van noodzakelijkheid en het vereiste provinciale belang zijn niet nieuw. 
Het vereiste van de doelmatig- en doeltreffendheid lijkt nieuw, maar wordt door 
de regering zo uitgelegd dat dit samenvalt met het noodzakelijkheidsvereiste en 
het provinciaal belang. Regeling op gemeentelijk niveau is volgens de regering 
niet doelmatig of doeltreffend als sprake is van gemeenteoverstijgende proble-
matiek, zoals gemeenteoverstijgende (infrastructurele) netwerken, maar ook bij 
zorgvuldig ruimtegebruik in het buitengebied, woningbouwplanning en kantoren 

121 Kamerstukken II 2013-2014, 33962, nr. 3, p. 106.
122 Zie M.C. de Voogd en R.J.M.H. de Greef, Bestuurlijke organisatie, NTB 2014/8. 

Bij dit standpunt kan overigens de vraag worden gesteld of een dergelijk verzoek 
wel niet-ontvankelijk kan worden verklaard, nu een afwijzing in dat geval juister 
lijkt te zijn. 
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en bedrijventerreinen.123 Indien naar een terughoudender gebruik van voormelde 
provinciale bevoegdheden wordt gestreefd zal artikel 2.3 van het wetsvoorstel dit 
waarschijnlijk niet met zich gaan brengen. Er zijn wel regelingen denkbaar waar-
bij bestuursorganen en de rechter meer houvast wordt geboden bij de invulling 
van het provinciale belang. Zo kan een regeling worden overwogen waarbij een 
niet-limitatieve lijst van belangen bij voorbaat worden aangewezen als provinciale 
belangen. Indien in dat kader bevoegdheden worden aangewend geldt dan een ‘ja, 
tenzij’-benadering, in die zin dat regels mogen worden gesteld en geïntervenieerd 
mag worden indien daartoe noodzaak bestaat. Indien echter in het kader van een 
niet genoemd belang instructieregels worden vastgesteld en een interventiebesluit 
wordt genomen rust op het desbetreffende provinciale bestuursorgaan de plicht te 
motiveren waarom in dat geval toch sprake is van een provinciaal belang, waarbij 
dan een ‘nee, tenzij’-benadering heeft te gelden. Het college van gedeputeerde sta-
ten moet in een dergelijk geval bij een interventiebesluit aannemelijk maken dat er 
in het concrete geval een provinciaal belang aanwezig is, ondanks dat het belang 
(in bijvoorbeeld een algemene maatregel van bestuur) niet is aangewezen als een 
provinciaal belang. Het mogelijke bestaan van een instructieregel in het kader van 
dat belang is niet zonder meer doorslaggevend om het provinciale belang in dat 
geval aan te nemen bij een interventiebesluit. Dat zou de ‘nee-tenzij’-benadering 
zinledig maken.

123 Kamerstukken II 2014-2015, 33962, nr. 12, p. 149. 
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Hoofdstuk 10

Beantwoording van de onderzoeksvragen

10.1 INLEIDING

De centrale vraag in dit boek is of de reactieve aanwijzing als specifiek interbe-
stuurlijk toezichtinstrument in de ruimtelijke ordening, gelet op andere interbe-
stuurlijke toezichtinstrumenten en de mogelijkheid van interbestuurlijk beroep, 
kan worden gemist. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in hoofdstuk 2 
beschreven wat interbestuurlijk toezicht is, wat de functie en het motief hiervan 
zijn in de gedecentraliseerde eenheidsstaat en waarom het onderscheid tussen au-
tonome bevoegdheden en bevoegdheden in medebewind in dit verband van belang 
is. Vervolgens is beschreven welke beginselen bij behoorlijk interbestuurlijk toe-
zicht in acht moeten worden genomen en welke uitgangspunten daarbij kunnen 
worden gekozen. In hoofdstuk 3 is het interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke 
ordening in kaart gebracht. Vervolgens is in hoofdstuk 4 de reactieve aanwijzing 
beschreven. In de hoofstukken 5 tot en met 8 volgden vergelijkingen van de reac-
tieve aanwijzing met andere interbestuurlijke toezichtinstrumenten en het interbe-
stuurlijk beroepsrecht. In hoofdstuk 9 is ingegaan op het interbestuurlijk toezicht 
in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet, waarbij onder meer de opvolger van 
de reactieve aanwijzing, het interventiebesluit, is bezien. Op basis van dit alles 
kunnen de volgende vier vragen worden beantwoord. 
1. Wat is de plaats en de functie van en het achterliggende motief voor de reac-

tieve aanwijzing als specifiek interbestuurlijk toezichtinstrument in de ruimte-
lijke ordening?

2. Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen van de reactieve aanwijzing?
3. Verdient het de voorkeur dat de reactieve aanwijzing wordt afgeschaft en wordt 

vervangen door één of meer andere toezichtinstrumenten of interbestuurlijk 
beroep?

4. Zo nee, kan de huidige reactieve aanwijzing worden verbeterd?

10.2 BEANTWOORDING VAN DE EERSTE 
ONDERZOEKSVRAAG

Zoals ik in hoofdstuk 2 heb beschreven, is het centrale motief voor interbestuur-
lijk toezicht in een gedecentraliseerde eenheidstaat het waarborgen van een be-
paalde mate van eenheid tussen de verschillende niet-hiërarchisch ondergeschikte 
bestuurslagen. De mate van eenheid die moet worden gegarandeerd is afhankelijk 
van de aard van de bevoegdheid. Bij autonome bevoegdheden is minder ruimte 
voor interbestuurlijk toezicht dan bij bevoegdheden in medebewind, waarbij in dit 
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verband een relevant onderscheid bestaat tussen vrij medebewind en mechanisch 
medebewind. 

De ruimtelijke ordening kenmerkt zich door bevoegdheden in vrij medebewind. 
Ook de bevoegdheid tot vaststelling van een bestemmingsplan is een bevoegdheid 
in vrij medebewind. De raad komt in het kader van het vereiste van een goede 
ruimtelijke ordening beoordelingsvrijheid toe. In het kader van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening in Nederland hebben de hogere 
bestuurslagen instrumenten om de besluitvorming van lagere bestuurslagen te be-
invloeden en instrumenten om te interveniëren, maar daarbij moet rekening wor-
den gehouden met de beoordelingsvrijheid die de lagere bestuurslagen toekomt. 

Het centrale motief van eenheid kent twee deelmotieven, namelijk het voorkomen 
van handelen in strijd met het objectieve recht door het lagere bestuursorgaan 
enerzijds en het voorkomen van handelen in strijd met de belangen van het hogere 
bestuursorgaan anderzijds. Bij de invoering van de reactieve aanwijzing in de Wro 
heeft, gelet op de parlementaire geschiedenis, het tweede deelmotief een door-
slaggevende rol gespeeld. Het eerste deelmotief is ten opzichte van het goedkeu-
ringsvereiste bij bestemmingsplannen uit de WRO bewust volledig losgelaten. De 
verplichte voorafgaande provinciale toestemming bij bestemmingsplannen is ver-
vangen door een discretionaire bevoegdheid die uitsluitend mag worden gebruikt 
als de nationale of provinciale ruimtelijke belangen dat noodzakelijk maken.

De reactieve aanwijzing is het enige negatieve preventieve interbestuurlijke toe-
zichtinstrument dat het college van gedeputeerde staten en de minister ter beschik-
king staat om zelfstandig de inwerkingtreding van ruimtelijke besluiten te blok-
keren en waarmee onomkeerbare gevolgen kunnen worden voorkomen. De reac-
tieve aanwijzing heeft dan ook een belangrijke preventieve werking. Met name bij 
bestemmingsplannen op grond waarvan nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden 
gemaakt, is juist dit moment van interventie van groot belang. De reactieve aan-
wijzing wordt hoofdzakelijk ingezet bij strijd met provinciale algemene regels en 
vormt in zoverre het logische negatieve sluitstuk op het positieve toezicht door 
middel van algemene regels. Zonder de reactieve aanwijzing kan de inwerkingtre-
ding van een vastgesteld plan(deel) dat in strijd is met algemene regels alleen door 
het college worden voorkomen door het instellen van beroep in combinatie met 
een verzoek om voorlopige voorziening. Daarbij moet bedacht worden dat in dat 
geval het vastgestelde plan(deel) het object van toetsing is en niet een besluit van 
het toezichthoudende bestuursorgaan. Zie voor dit belangrijke verschil uitgebreid 
hoofdstuk 8.
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Conclusie

De reactieve aanwijzing kent een toezichtmotief dat zich beperkt tot de bescher-
ming van nationale en provinciale ruimtelijke belangen en heeft als enig negatief 
preventief toezichtinstrument een unieke plaats en functie in het stelsel van de 
ruimtelijke ordening. 

10.3 BEANTWOORDING VAN DE TWEEDE 
ONDERZOEKSVRAAG

Voordat de belangrijkste positieve en negatieve gevolgen van de reactieve aan-
wijzing op een rijtje worden gezet en conclusies worden getrokken, benadruk ik 
het belang van bestendige wetgeving. In het kader van bestendige wetgeving is 
noodzakelijk dat veronderstelde gevolgen zorgvuldig worden geanalyseerd, zodat 
kan worden voorkomen dat er op basis van niet onderbouwde percepties en mis-
plaatste (politieke) daadkracht onnodige en te frequente veranderingen in de wet-
geving worden doorgevoerd.1 Dergelijke wetswijzigingen dragen immers niet bij 
aan de rechtszekerheid van burgers en bestuursorganen, leiden tot aanmerkelijke 
maatschappelijke kosten en ondermijnen uiteindelijk het gezag van de wetgever.2 
Fuller heeft er in zijn bekende parabel van koning Rex op gewezen dat een fun-
damentele fout van een wetgever is om wetgeving zodanig frequent te wijzigen 
dat subjecten hun handelen niet meer op wetgeving kunnen afstemmen.3 Van een 
redelijk handelende wetgever mag worden verwacht dat hij bestaande wetgeving 
alleen wijzigt, indien daarvoor een gegronde reden bestaat en zich in dat geval 
beperkt tot de onderdelen waarvan na een zorgvuldige analyse vast is komen te 
staan dat deze tot problemen leiden. Dit uitgangspunt is ook neergelegd in de 
Aanwijzingen voor de regelgeving. In aanwijzing 10 staat dat wordt gestreefd naar 
duidelijkheid en eenvoud van regelingen en naar een bestendig karakter daarvan. 
In de toelichting bij deze aanwijzing staat vervolgens dat een regeling bestendig 
is, indien zij niet frequent behoeft te worden gewijzigd en dat het aanbeveling 
verdient naar een zo groot mogelijke bestendigheid van regelingen te streven. Dit 
betekent dat de gevolgen van de reactieve aanwijzing zorgvuldig moeten worden 
geanalyseerd, voordat tot conclusies en aanbevelingen kan worden gekomen. 

Bij de kwalificatie van de gevolgen van de reactieve aanwijzing heb ik gevolgen 
positief beoordeeld als deze bijdragen aan terughoudend interbestuurlijk toezicht 
en de beoordelingsvrijheid van de raad in het kader van het vereiste van een goede 
ruimtelijke ordening niet meer dan nodig aantasten. De gedeelde verantwoorde-

1 Zie in dit verband ook G.J.M. Evers, Is er behoefte aan bestendige regelgeving?, 
RegelMaat, 2014, aflevering 5. 

2 Zie ook M.M. den Boer en F.J. van Ommeren, Bestendigheid van wetge-
ving, RegelMaat, 2014, aflevering 5. 

3 L.L. Fuller, The morality of law, 1969, Yale Univerity Press, New Haven and 
London. 
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lijkheid en de complementaire ruimtelijke belangen van zowel Rijk, provincie en 
gemeente maken evenredig en effectief interbestuurlijk toezicht echter wel nood-
zakelijk. Het beperkte achterliggende motief van de bescherming van de natio-
nale en provinciale ruimtelijke belangen bij het toezicht in de ruimtelijke ordening 
brengt echter mee dat het toezicht zich daartoe moet beperken. Daarbij is van be-
lang dat, zoals ik in paragraaf 3.2.1 heb beschreven, in de ruimtelijke ordening het 
uitgangspunt geldt dat het laagste bestuursorgaan het best in staat wordt geacht om 
de betrokken ruimtelijke belangen af te wegen en daar ook de ruimte voor moet 
krijgen. Gevolgen die de beoordelingsvrijheid van de raad bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan beperken zonder grondslag in een nationaal of provinciaal 
ruimtelijk belang en gevolgen die ineffectief toezicht tot gevolg hebben, heb ik als 
negatief beoordeeld.

10.3.1 Positieve gevolgen

Discretionaire bevoegdheid

De reactieve aanwijzing is, anders dan de goedkeuring, geen verplichte vooraf-
gaande toestemming voor de inwerkingtreding van een vastgesteld bestemmings-
plan, maar een discretionaire bevoegdheid. Daarbij heeft het toezichthoudende be-
stuursorgaan beleidsvrijheid. Een vastgesteld bestemmingsplan treedt in beginsel 
werking, tenzij wordt besloten dat het geven van een reactieve aanwijzing noodza-
kelijk is omdat de nationale of provinciale ruimtelijke belangen in het geding zijn. 
In de meeste gevallen is dat niet het geval. De reactieve aanwijzing heeft geleid tot 
een versnelling van de planprocedure ten opzichte van het goedkeuringsvereiste 
onder de WRO en tot minder negatief preventief toezicht. De reactieve aanwijzing 
biedt de basis voor terughoudend toezicht dat de beoordelingsvrijheid van de raad 
in het kader van een goede ruimtelijke ordening bij de vaststelling van een plan 
respecteert en past bij toezicht op een bevoegdheid in vrij medebewind. 

Negatief preventief toezicht

Daarnaast brengt het negatief preventieve karakter van de reactieve aanwijzing 
met zich dat op een tijdig moment in de planprocedure kan worden ingegrepen. 
Bij toezicht in de ruimtelijke ordening is ingrijpen voor de inwerkingtreding van 
ruimtelijke besluiten te prefereren, omdat op die manier onomkeerbare gevolgen 
kunnen worden voorkomen.

Werend karakter

Een reactieve aanwijzing is een zuiver werend instrument, dat niet is gericht op 
de vaststelling van een nieuw plan(deel). Dit betekent dat de raad na een reactieve 
aanwijzing niet verplicht is om aanwijzingen of instructies op te volgen bij de 
vaststelling van een nieuw plandeel. Het zuiver werende karakter van de reactieve 
aanwijzing heeft tot gevolg dat het in zoverre een beperkt toezichtinstrument is, 
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maar ook dat het toezicht niet verder strekt dan noodzakelijk. Als het college van 
gedeputeerde staten niet alleen de inwerkingtreding van een plan(deel) wil blok-
keren, maar een andere ontwikkeling mogelijk wil maken, dan is de reactieve 
aanwijzing daarvoor niet het geschikte instrument. In dat geval kan een provinci-
aal inpassingsplan worden vastgesteld of kan een proactieve aanwijzing worden 
gegeven. 

Handhaving van algemene regels

Zoals ik in paragraaf 4.10 heb beschreven, wordt de reactieve aanwijzing voorna-
melijk gebruikt ter handhaving van (provinciale) algemene regels. Het instrument 
is het logische negatieve sluitstuk op het positieve toezicht door middel van de 
vaststelling van die regels. Zonder de reactieve aanwijzing heeft het college van 
gedeputeerde staten geen toezichtinstrument om tijdig met algemene regels strij-
dige besluiten te blokkeren. 

Conclusie 

De reactieve aanwijzing heeft als positieve gevolgen dat het discretionaire karak-
ter van de bevoegdheid ruimte geeft voor terughoudend toezicht dat past bij het 
beperkte toezichtmotief en de beoordelingsvrijheid die de raad toekomt op grond 
van het vereiste van een goede ruimtelijke ordening bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan. Daarnaast brengt het negatieve preventieve karakter van het in-
strument met zich dat tijdig in de planprocedure kan worden ingegrepen. Door de 
reactieve aanwijzing kan de naleving van algemene regels op een terughoudende 
en effectieve wijze worden verzekerd.

10.3.2 Negatieve gevolgen

Terughoudendheid

Een van de kritiekpunten is dat de reactieve aanwijzing leidt tot buitenproporti-
onele bemoeienis van het provinciebestuur met de gemeentelijke ruimtelijke or-
dening en niet heeft geleid tot minder en terughoudender provinciaal toezicht. De 
provinciebesturen zouden zich te vaak en te veel op detailniveau bemoeien met de 
gemeentelijke ruimtelijke ordening en daarmee op een onaanvaardbare wijze in de 
beoordelingsvrijheid van het gemeentebestuur treden. 

Bij het geven van een reactieve aanwijzing bestaat voor het college van gedepu-
teerde staten, gelet op het discretionaire karakter van de bevoegdheid, beleidsvrij-
heid. Gelet op de gebruikte subjectieve vage wettelijke normen, zoals een provin-
ciaal belang, een goede ruimtelijke ordening en noodzakelijk, heeft het college 
ook beoordelingsvrijheid. Daar komt bij dat door het veelvuldige gebruik van 
subjectieve vage normen in algemene regels, zoals bijvoorbeeld begrippen als een 
zorgvuldig ruimtegebruik of een goede landschappelijke inpassing, in eerste in-
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stantie de raad beoordelingsvrijheid krijgt bij de invulling hiervan bij de vaststel-
ling van een plan, maar dat bij de inzet van de reactieve aanwijzing ter handhaving 
van dergelijke algemene regels het college beoordelingsvrijheid heeft bij de be-
oordeling of de raad heeft gekozen voor een redelijke invulling van de subjectieve 
vage norm. De rechter zal bij een reactieve aanwijzing terughoudend toetsen of het 
college in redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen dat de raad bij de vast-
stelling van het plan de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid heeft overschreden. 
De beleidsvrijheid en de beoordelingsvrijheid van het college hebben het mogelijk 
gemaakt dat er vrij grote verschillen bestaan in de wijze waarop de colleges van 
gedeputeerde staten gebruik maken van de reactieve aanwijzing. Het ene college 
van gedeputeerde staten grijpt vaker in met een reactieve aanwijzing dan het an-
dere. Dit betekent echter niet zonder meer dat de conclusie is gerechtvaardigd dat 
de reactieve aanwijzing op een wijze wordt gebruikt die niet in overeenstemming 
is met het achterliggende motief en de bedoeling van de wetgever. Dat het ene col-
lege van gedeputeerde staten vaker gebruik maakt van de reactieve aanwijzing dan 
het andere kan, zoals ik in paragraaf 4.9 heb beschreven, diverse legitieme oor-
zaken hebben. Uit de evaluaties van de Wro en de jurisprudentie van de Afdeling 
kan in kwantitatieve zin niet worden afgeleid dat de reactieve aanwijzing niet met 
de nodige terughoudendheid wordt ingezet en dat de colleges van gedeputeerde 
staten structureel toezicht houden als ware de reactieve aanwijzing een verkapt 
goedkeuringsvereiste. Slechts een zeer klein percentage van de vastgestelde plan-
nen en andere ruimtelijke besluiten wordt door een reactieve aanwijzing getroffen. 

Dat zegt echter weinig over de inhoud van de reactieve aanwijzingen en de gestel-
de provinciale bemoeienis op detailniveau. De bedoelde provinciale bemoeienis is 
echter geen gevolg van de reactieve aanwijzing als zodanig. Deze bemoeienis, of 
beter gezegd beïnvloeding, vloeit voort uit de ruime bevoegdheid tot vaststelling 
van algemene regels, die mag worden aangewend indien provinciale belangen dat 
met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken en de onbe-
paaldheid van het vereiste provinciale belang. Door de vaststelling van veel, soms 
zeer gedetailleerde of juist vage algemene regels ontstaan ruime mogelijkheden 
om reactieve aanwijzingen te geven als daarmee in strijd wordt gehandeld. 

De wetgever heeft bewust gekozen voor de open en vage wettelijke vereisten van 
het provinciale belang met een oog op een goede ruimtelijke ordening ter afba-
kening van de provinciale bevoegdheden tot vaststelling van algemene regels en 
het geven van een reactieve aanwijzing. De Afdeling toetst in beroep vervolgens 
terughoudend of een provinciaal ruimtelijk belang aanwezig is. Slechts indien 
evident is dat er geen enkel bovengemeentelijk belang kan worden geraakt zal 
het provinciebestuur niet in redelijkheid tot het oordeel kunnen komen dat er een 
provinciaal ruimtelijk belang is. De bestuursrechter zal, gelet op zijn positie in 
het staatsbestel en de terughoudendheid die daarbij hoort, niet snel tot het oordeel 
kunnen komen dat er geen provinciaal ruimtelijk belang aanwezig is. Hij mag zelf 
geen eigen inhoudelijke invulling geven aan subjectieve vage normen en beoor-
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deelt de vraag of het bestuursorgaan een redelijke invulling heeft gegeven aan die 
normen terughoudend.

Door de vaststelling van veel en gedetailleerde algemene regels of vage algemene 
regels die de raad bij de vaststelling van een plan in acht moet nemen kan het 
vrije medebewind in het kader van een goede ruimtelijke ordening tot mechanisch 
medebewind worden beperkt. Dat de handhaving van algemene regels vervolgens 
met een reactieve aanwijzing wordt bewerkstelligd, dient echter niet te leiden tot 
aanpassing van dit instrument, nu het probleem ligt bij de bevoegdheid tot vast-
stelling van algemene regels als zodanig en niet bij de reactieve aanwijzing. Daar-
bij is van belang dat de reactieve aanwijzing al is vormgegeven als een discretio-
naire bevoegdheid en deze niet mag worden gegeven als dit niet noodzakelijk is. 
Dit betekent dat de reactieve aanwijzing in beginsel reeds voldoende ruimte biedt 
voor terughoudend toezicht en niet verplicht tot interventie bij iedere strijd met 
algemene regels.

Voorspelbaarheid

Ook het eerder beschreven gestelde gebrek aan voorspelbaarheid van de reactieve 
aanwijzing hangt samen met de beleidsvrijheid en de beoordelingsvrijheid die het 
college heeft bij het al dan niet geven van een reactieve aanwijzing en de onbe-
paaldheid van het vereiste provinciale ruimtelijke belang. 

Het ontbreken van een limitatieve begripsbepaling van het provinciale ruimtelijke 
belang is een bewuste keuze van de wetgever geweest. Een limitatieve begripsbe-
paling is ook niet goed mogelijk, nu een limitatieve omschrijving van de diverse 
ruimtelijk belangen en een strikte afbakening van de belangen van de diverse be-
stuurslagen kan leiden tot een star systeem dat geen recht doet aan de gedeelde 
belangen in het omgevingsrecht. Daar staat echter tegenover dat door het toeken-
nen van de ruime toezichtsbevoegdheden tot vaststelling van algemene regels, 
in combinatie met de reactieve aanwijzing, spanning is ontstaan met de waar-
borgfunctie van het specialiteitsbeginsel. Deze bevoegdheden zijn onvoldoende 
afgebakend met concrete normen. Daardoor komen de voorspelbaarheid van het 
interbestuurlijk toezicht en een betekenisvolle toetsing hiervan door de rechter 
onder druk te staan. Het provinciebestuur kan dusdanig veel ruimtelijke belangen 
aan zich trekken en hierover regels vaststellen dat de beoordelingsvrijheid van 
de raad zodanig wordt aangetast dat van vrij medebewind in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening steeds minder sprake is. Als in de provinciale regels 
vervolgens ook gebruik wordt gemaakt van subjectieve vage normen is het voor 
een gemeentebestuur niet zonder meer duidelijk waar zijn beoordelingsvrijheid 
tegenover het college van gedeputeerde staten ter invulling van die normen op-
houdt. In dergelijke gevallen is niet voorzienbaar onder welke omstandigheden 
er van hogerhand wordt ingegrepen. De voorspelbaarheid van het interbestuurlijk 
toezicht is in dergelijke situaties in het geding als gevolg van de aard van de alge-
mene regels. 
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Beperkt motief en toetsingskader

Zoals ik in de paragrafen 4.3 en 5.3.3 heb beschreven, is bij de invoering van de 
Wro met de reactieve aanwijzing bewust gekozen voor de afschaffing van het pro-
vinciale goedkeuringsvereiste bij bestemmingsplannen en is daarbij het toezicht-
motief van het voorkomen van strijd met het objectieve recht losgelaten. Deze 
keuze sluit aan bij de ontwikkeling in het interbestuurlijk toezicht dat structureel 
toezicht op de handhaving van het objectieve recht niet meer centraal staat. Hierbij 
doet zich de complicatie voor dat het huidige bestuursprocesrecht, mede gelet op 
de invoering van het relativiteitsvereiste als bedoeld in artikel 8:69a van de Awb, 
is gesubjectiveerd en de objectieve rechtmatigheid van een besluit in de rechter-
lijke fase niet zonder meer centraal staat. Hierdoor kan er een vacuüm ontstaan 
in de controle op overheidshandelen. Dat kan ervoor pleiten om het motief van 
controle op objectieve rechtmatigheid aan de reactieve aanwijzing ten grondslag 
te leggen en te verwerken in de toepassingsvereisten. In dat geval zou strijd met 
het recht een grond voor een reactieve aanwijzing kunnen zijn en kan het college 
van gedeputeerde staten bijvoorbeeld ook een reactieve aanwijzing geven als een 
plan(deel) ten onrechte is vastgesteld zonder passende beoordeling of milieuef-
fectrapport, los van provinciale ruimtelijke belangen.

Daarmee zou het motief en de aard van de reactieve aanwijzing weliswaar worden 
veranderd op een wijze die niet aansluit op de bedoeling van de wetgever bij de in-
voering van de reactieve aanwijzing en bij de Wet revitalisering generiek toezicht, 
maar aldus kan het bedoelde gebrek aan controle op de objectieve rechtmatigheid 
van besluiten wel worden ondervangen. De toezichttaak van de provincie beperkt 
zich in dat geval bij de reactieve aanwijzing niet uitsluitend tot de provinciale 
ruimtelijke belangen, maar omvat ook het objectieve recht. Dat roept de vraag op 
hoe dat zich zou verhouden tot de gerevitaliseerde instrumenten van de spontane 
vernietiging en de indeplaatsstelling. Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel 
voor de Omgevingswet heeft de regering aandacht besteed aan deze vraag in het 
kader van de verhouding tussen het interventiebesluit en de gerevitaliseerde toe-
zichtinstrumenten. De regering gaat er vanuit dat als het college van gedeputeerde 
staten in het kader van zijn interbestuurlijke toezichtstaak constateert dat onder-
deel van een omgevingsplan in strijd is met het recht, het college dit zal mededelen 
aan de minister zodat dit plan(deel) in aanmerking kan komen voor vernietiging. 
In zoverre is inderdaad reeds voorzien in een mogelijkheid om met een interbe-
stuurlijk toezichtinstrument in te grijpen bij strijd met het recht. Aan de spontane 
vernietiging kleven echter nadelen, zoals beschreven in hoofdstuk 6. Deze nade-
len, met name de beleidsvrijheid van de Kroon, hebben tot nu toe het gevolg gehad 
dat er van een feitelijke revitalisering van dit instrument geen sprake is. Sinds de 
revitalisering is geen enkel plan(deel) geraakt door een spontane vernietiging. Er 
zijn geen aanwijzingen dat in de toekomst zonder een wezenlijke verandering in 
het beleid en handelen van de Kroon hierin veel verandering zal komen. 
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Indien een reactieve aanwijzing ook mogelijk zou zijn bij strijd met het recht is 
het echter de vraag of het gebrek aan controle op de objectieve rechtmatigheid van 
besluiten daadwerkelijk zal worden ondervangen. De reactieve aanwijzing is im-
mers, net als de spontane vernietiging, een discretionaire bevoegdheid waarbij het 
toezichthoudende bestuursorgaan beleidsvrijheid heeft. Dit betekent dat het col-
lege van gedeputeerde staten bij de constatering dat een vastgesteld plan(deel) in 
strijd is met het recht kan afzien van een reactieve aanwijzing. Indien de controle 
op de objectieve rechtmatigheid door het toezichthoudende bestuursorgaan ver-
zekerd zou moeten worden, ligt een vorm van structureel verplicht voorafgaand 
toezicht in de vorm van goedkeuring meer voor de hand, aangezien in dat geval 
ieder plan op rechtmatigheid moet worden beoordeeld. Dit staat echter weer haaks 
op het streven van de wetgever naar minder en terughoudender negatief interbe-
stuurlijk toezicht.

Beperkt rechtsgevolg

De reactieve aanwijzing is, zoals beschreven in paragraaf 4.6, een zuiver werend 
toezichtinstrument en niet gericht op de vaststelling van een nieuw plan. Dit maakt 
de reactieve aanwijzing tot een beperkt instrument, omdat het college van gede-
puteerde staten niet wordt gedwongen om aan te geven hoe het desbetreffende 
plan(deel) wel in overeenstemming met het provinciale ruimtelijke belang kan 
worden vastgesteld. Met name als de raad in de veronderstelling is dat met de vast-
stelling van het plan(deel) algemene regels in acht zijn genomen of deze niet van 
toepassing zijn en het college van mening is dat dit niet geval is, kan een reactieve 
aanwijzing tot complicaties leiden als niet duidelijk is op welke wijze wel aan de 
algemene regel kan worden voldaan.

Procedurele nadelen

Zoals ik in paragraaf 4.4.2 heb beschreven, kan de termijn van zes weken voor 
het geven van een reactieve aanwijzing tot problemen leiden door de gebrekkige 
regeling voor het toezenden van het veelal gewijzigd vastgestelde plan. Daarnaast 
blijkt deze termijn bij omvangrijke bestemmingsplannen vaak te kort. In een aan-
tal gevallen heeft het college van gedeputeerde staten zich dan ook genoodzaakt 
gezien om buiten de termijn alsnog een reactieve aanwijzing te geven. Dat is zo-
lang het plan nog niet is bekendgemaakt en in werking is getreden nog mogelijk en 
kan, onder omstandigheden, verschoonbaar zijn. Het komt ook voor dat een col-
lege van gedeputeerde staten wegens tijdgebrek ervoor kiest om naast of in plaats 
van een reactieve aanwijzing beroep in te stellen tegen het vastgestelde plan. 

Conclusie

De twee belangrijkste gesignaleerde negatieve gevolgen, het gebrek aan terug-
houdendheid en het gebrek aan voorspelbaarheid bij het interbestuurlijk toezicht 
in de ruimtelijke ordening, zijn niet uitsluitend toe te dichten aan de reactieve 
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aanwijzing. Deze negatieve gevolgen ontstaan door het gebruik van de subjectieve 
vage wettelijke normen indien (nationale of) provinciale belangen dat met het oog 
op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. De normen gelden als 
vereisten voor zowel de vaststelling van algemene regels als het geven van een 
reactieve aanwijzing en geven onvoldoende begrenzing aan deze bevoegdheden. 
Het beperkte motief en toetsingskader van de reactieve aanwijzing draagt niet bij 
aan de controle op de rechtmatigheid van besluiten van lagere bestuursorganen, 
maar sluit daarentegen wel aan op het gekozen beperkte toezichtmotief en maakt 
terughoudend toezicht mogelijk. Het zuiver werende karakter van de reactieve 
aanwijzing maakt dat de aanwijzing niet altijd bijdraagt aan een oplossing van 
het ruimtelijke probleem en in zoverre een beperkt instrument is. Tot slot is een 
negatief gevolg dat de regeling voor het toezenden van het vastgestelde plan en de 
termijn voor het toezichthoudende bestuursorgaan tot problemen kunnen leiden, 
waardoor de effectiviteit van het toezichtinstrument kan worden aangetast. 

10.4 BEANTWOORDING VAN DE DERDE 
ONDERZOEKSVRAAG

Als de reactieve aanwijzing wordt afgeschaft en een ander toezichtinstrument als 
alternatief daarvoor in de plaats komt, moet, gelet op de uitgangspunten van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving en Wet revitalisering generiek toezicht, eerst 
worden bezien of een generiek toezichtinstrument als alternatief kan dienen. Daar-
naast geldt dat zonder goede reden niet dient te worden afgeweken van het alge-
mene bestuursrecht en dienen de bestaande toezichtinstrumenten uit de Awb als 
uitgangspunt te worden genomen. Hoewel de Awb een reguliere wet in formele zin 
is waarvan bij bijzondere wet kan worden afgeweken, bestaat voor een afwijkend 
toezichtinstrument alleen aanleiding als de toezichtinstrumenten uit het algemene 
bestuursrecht ontoereikend zijn met betrekking tot het doel dat met het toezichtin-
strument in het bijzondere deel van het bestuursrecht wordt nagestreefd. Afwijken 
van generieke instrumenten of van het algemene bestuursrecht uit de Awb draagt 
namelijk niet bij aan de coherentie en toegankelijkheid van het bestuursrecht, de 
rechtszekerheid en de rechtseenheid. Voor een specifiek toezichtinstrument in een 
bijzondere wet is dan ook slechts aanleiding als daarvoor in het bijzondere deel 
van het bestuursrecht een gegronde reden bestaat. 

Goedkeuring als alternatief

Een vorm van goedkeuring is, zoals ik in hoofdstuk 5 heb beschreven, geen alter-
natief voor de reactieve aanwijzing. Het instrument van de goedkeuring, zoals dat 
is opgenomen in afdeling 10.2.1 van de Awb, kent een ander motief en heeft een 
aantal kenmerken dat wezenlijk verschilt van de reactieve aanwijzing. Dit geldt 
ook voor het op onderdelen van de Awb afwijkende goedkeuringsvereiste, dat was 
vervat in artikel 28 van de WRO en waarvan de afschaffing heeft geleid tot de 
reactieve aanwijzing.
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Het eerste verschil is dat de goedkeuring, gelet op artikel 10:25 van de Awb, een 
verplichte vorm van structureel negatief preventief interbestuurlijk toezicht is. De 
goedkeuring is een voor de inwerkingtreding van een besluit van een bestuurs-
orgaan vereiste toestemming van een ander bestuursorgaan, terwijl de reactieve 
aanwijzing een discretionaire bevoegdheid is. Het besluit omtrent goedkeuring 
is in zoverre te beschouwen als het spiegelbeeld van de reactieve aanwijzing. De 
reactieve aanwijzing is geen constitutief vereiste voor de inwerkingtreding van 
het plan. Bij de bevoegdheid tot het geven van een reactieve aanwijzing bestaat 
beleidsvrijheid voor het toezichthoudende bestuursorgaan. Dit kan beleid voeren 
onder welke omstandigheden wel of niet wordt overgegaan tot het geven van een 
reactieve aanwijzing. Bij de goedkeuring bestond deze beleidsvrijheid niet en was 
het college gehouden, ongeacht de aard en omvang van het bestemmingsplan, 
een besluit omtrent goedkeuring te nemen. Met andere woorden, onder de Wro 
geldt er met de reactieve aanwijzing “ja, tenzij” voor de inwerkingtreding van een 
vastgesteld plan(deel) in plaats van het “nee, tenzij” bij een goedkeuringsvereiste.

Het tweede verschil met de reactieve aanwijzing is het motief en het bijbehorende 
toetsingskader. Bij het besluit omtrent goedkeuring diende het college ingevolge 
artikel 28 van de WRO, gelezen in samenhang met artikel 10:27 van de Awb, te 
beoordelen of het vastgestelde plan niet in strijd was met het recht en een goede 
ruimtelijke ordening. De controle op de objectieve rechtmatigheid was één van 
de motieven voor dit interbestuurlijk toezichtinstrument en daarbij bestond geen 
ruimte voor terughoudendheid. Het toetsingskader bij de reactieve aanwijzing is 
wezenlijk anders. Alleen indien provinciale of nationale belangen dat met het oog 
op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken en de inzet van andere 
bevoegdheden niet mogelijk is mag er, gelet op artikel 3.8, zesde lid, van de Wro, 
een reactieve aanwijzing worden gegeven. Er wordt dus in het kader van het inter-
bestuurlijk toezicht door het college niet beoordeeld of het plan(deel) in strijd is 
met het objectieve recht.

Het derde verschil met het goedkeuringsvereiste als bedoeld in artikel 28 van de 
WRO is dat de reactieve aanwijzing geen rechtsbeschermingsfunctie heeft. Bij het 
besluit omtrent goedkeuring was het college gehouden de tegen het vastgestelde 
plan ingebrachte bedenkingen te beoordelen en konden deze bedenkingen leiden 
tot een onthouding van goedkeuring aan het plan(deel). Bij het geven van een 
reactieve aanwijzing heeft het college geen rechtsbeschermende rol voor derden 
en dient het college uitsluitend de eigen provinciale ruimtelijke belangen te be-
hartigen.

Door het afschaffen van de goedkeuringsprocedure met de mogelijkheid van het 
indienen van bedenkingen tegen het vastgestelde plan bij het college is de zoge-
noemde zeeffunctie richting beroep ook komen te vervallen. Belanghebbenden 
kunnen, mits zij zienswijzen tegen het ontwerpplan hebben ingediend of indien 
sprake is van een bij de vaststelling gewijzigd planonderdeel, direct in beroep bij 
de Afdeling tegen het vastgestelde plan. Dat heeft enerzijds geleid tot een snellere 
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planprocedure, maar anderzijds zijn de doorlooptijden in planzaken bij de Afde-
ling wel opgelopen. 

Het vierde verschil tussen de reactieve aanwijzing en de goedkeuring uit de WRO 
is dat de reactieve aanwijzing een zuiver werend negatief preventief toezichtin-
strument is, terwijl artikel 30, eerste lid, van de WRO de verplichting met zich 
bracht om binnen een jaar na de onthouding van goedkeuring een nieuw plan vast 
te stellen met inachtneming van het besluit waarbij goedkeuring was onthouden. 
Anders dan de reactieve aanwijzing, was de regeling bij een onthouding van goed-
keuring wel gericht op de vaststelling van een nieuw plan. 

Deze kenmerken van de goedkeuring maken dat dit toezichtinstrument de reactie-
ve aanwijzing niet kan vervangen zonder dat dit zou leiden tot verplicht structureel 
toezicht en in beginsel een andere toetsing met een ander motief. 

Uiteraard zijn er wel varianten van goedkeuring mogelijk waarbij veel van de 
hiervoor genoemde verschillen kunnen worden weggenomen. Zo kan artikel 10:27 
van de Awb buiten toepassing worden gelaten, voor zover het betreft strijd met het 
recht als grond voor onthouding van goedkeuring en zijn er facultatieve vormen 
van goedkeuring mogelijk waarbij niet ieder bestemmingsplan goedkeuring zou 
behoeven. Er zijn immers regelingen mogelijk waarbij provinciale staten vastleg-
gen welke bestemmingsplannen goedkeuring van het college van gedeputeerde 
staten behoeven en welke niet. Afdeling 10.2.1 van de Awb staat hier niet aan in 
de weg. In de WRO waren dergelijke vormen van facultatieve goedkeuring ook 
reeds opgenomen bij andere ruimtelijke besluiten. Zo was in artikel 11, zevende 
lid, van de WRO opgenomen dat uitwerkings- en wijzigingsplannen geen goed-
keuring behoefden indien het college van gedeputeerde staten dat bij het besluit 
omtrent goedkeuring over het bestemmingsplan, waarin de uitwerkingsplicht of 
wijzigingsbevoegdheid was vervat, had aangegeven. Ook in artikel 19 van de 
WRO was vanaf de wijziging van de WRO in 2000 voorzien in een flexibele vorm 
van negatief preventief toezicht. Met een dergelijk facultatief systeem kan worden 
voorkomen dat plannen waarbij geen provinciaal belang wordt geraakt in een lan-
gere procedure terecht komen zonder dat daarvoor een goede reden is. Daarnaast 
hoeft de goedkeuringsprocedure niet tevens een rechtsbeschermende functie te 
hebben. Er kan worden voorzien in een kortere procedure zonder de mogelijkheid 
van het indienen van bedenkingen door derden tegen het vastgestelde plan. 

Maar zelfs met voormelde aanpassingen zou het besluit omtrent goedkeuring nog 
een aantal kenmerken houden ten opzichte van de reactieve aanwijzing dat het 
tot een wezenlijk ander toezichtinstrument maakt. Een vorm van goedkeuring is, 
al dan niet facultatief voor bepaalde categorieën plannen, een verplichte vooraf-
gaande vorm van toestemming voor de inwerkingtreding van een besluit en geen 
discretionaire bevoegdheid. In zoverre is de goedkeuring een minder flexibel toe-
zichtinstrument dan de reactieve aanwijzing. Juist indien er wordt gekozen voor 
een facultatief systeem waarbij niet ieder bestemmingsplan goedkeuring behoeft, 



291

BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN

kunnen er zich onvoorziene situaties voordoen die nopen tot interbestuurlijke in-
terventie. In een dergelijk geval moet het college andere middelen zoeken om de 
provinciale belangen te verzekeren, zoals het instellen van beroep. De discreti-
onaire bevoegdheid van de reactieve aanwijzing heeft als voordeel dat deze in 
beginsel kan worden ingezet bij de vaststelling van ieder plan(deel), indien de 
provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodza-
kelijk maken.

In aansluiting op de in paragrafen 2.7.2 en 2.7.3 genoemde beginselen van be-
hoorlijk interbestuurlijk toezicht is de reactieve aanwijzing ten opzichte van de 
goedkeuring onder de WRO in beginsel een evenrediger en effectiever toezicht-
instrument. 

Verklaring van geen bezwaar of bedenkingen als alternatief

De verklaring van geen bezwaar of bedenkingen is, gelet op artikel 10:32 van 
de Awb, een voorafgaande toestemming van een ander bestuursorgaan voor het 
nemen van een besluit door een ander bestuursorgaan. Anders dan bij het besluit 
omtrent goedkeuring is het besluit van het onder toezicht staande bestuursorgaan 
nog niet genomen. Dit mag pas worden genomen zodra de verklaring van geen 
bezwaar of bedenkingen door het toezichthoudende bestuursorgaan is verleend. 
Dit toezichtinstrument vertoont op veel punten gelijkenis met de goedkeuring. Om 
onnodige herhaling te voorkomen worden hieronder alleen de kenmerken weer-
gegeven waarin de verklaring van geen bezwaar of bedenkingen verschilt van de 
goedkeuring.

Het eerste kenmerk van de verklaring van geen bezwaar of bedenkingen in het 
omgevingsrecht is dat deze vorm van toezicht veelal is vormgegeven als facul-
tatief negatief preventief toezicht. Het toezichthoudende bestuursorgaan of een 
ander bestuursorgaan van de hogere of dezelfde bestuurslaag kan vooraf bepalen 
in welke gevallen een verklaring wel of niet is vereist. Een voorbeeld hiervan is 
artikel 6.5, derde lid, van het Bor op grond waarvan de raad categorieën van geval-
len kan aanwijzen waarin door het college van burgemeester en wethouders met 
een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan of de beheersverordening 
kan afwijken zonder dat daarvoor een verklaring van geen bedenkingen is vereist. 

Het tweede kenmerk van de verklaring van geen bezwaar of bedenkingen is het 
achterliggende motief voor deze vorm van toezicht dat doorwerkt in het toetsings-
kader. Op grond van de artikelen 10:32 en 10:27 van de Awb is ook strijd met het 
recht een weigeringsgrond voor een verklaring van geen bezwaar of bedenkingen. 
In het milieurecht werd en wordt de verklaring van geen bedenkingen echter niet 
gebruikt om strijd met het recht te voorkomen, maar om specifieke milieuaspecten 
door een hoger bestuursorgaan met specifieke kennis te laten toetsen in de pro-
cedure. Zo is in artikel 2.27, tweede lid, van de Wabo artikel 10:27 van de Awb 
buiten toepassing verklaard. Vervolgens is in het derde lid van artikel 2.27 van de 
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Wabo bepaald dat de verklaring slechts kan worden verleend of geweigerd in het 
kader van het belang dat in de betrokken wet of algemene maatregel van bestuur 
is aangegeven. Dit geeft duidelijk het specifieke motief bij de verklaring van geen 
bedenkingen weer.

De verklaring van geen bezwaar of bedenkingen heeft geen rechtsbeschermende 
functie. Het betreft een zuiver interbestuurlijk toezichtinstrument en vertoont op 
dit punt meer overeenkomst met de reactieve aanwijzing dan met de goedkeuring 
uit de WRO.

Een vorm van toestemming voorafgaand aan het nemen van een besluit door het 
onder toezicht staande bestuursorgaan is in vergelijking met de discretionaire be-
voegdheid van de reactieve aanwijzing een minder flexibel instrument en leidt 
tot structureel toezicht. Bij dit instrument moeten de gevallen worden vastgelegd 
waarvoor de voorafgaande toestemming is vereist, tenzij de verklaring voor alle 
gevallen geldt. Voor onvoorziene situaties is een dergelijk instrument dan ook 
minder geschikt dan een discretionaire bevoegdheid als de reactieve aanwijzing.. 

In relatie tot de in paragrafen 2.7.2 en 2.7.3 genoemde beginselen zijn bij de ver-
klaring van geen bezwaar of bedenkingen als alternatief voor de reactieve aanwij-
zing met name de beginselen van evenredig en effectief interbestuurlijk toezicht 
aandachtspunten. Met een discretionaire bevoegdheid als de reactieve aanwijzing 
kan op een terughoudender manier toezicht worden gehouden. 

Uit het voorgaande volgt dat de verklaring van geen bezwaar of bedenkingen een 
interbestuurlijk toezichtinstrument is dat met name is bedoeld voor structureel 
voorafgaand toezicht bij vooraf vast te stellen gevallen en waarbij vaak de specia-
listische kennis van het toezichthoudende bestuursorgaan het motief is om te voor-
zien in deze vorm van toezicht. Deze kenmerken maken de verklaring van geen 
bezwaar of bedenkingen niet geschikt als alternatief voor de reactieve aanwijzing. 
Deze discretionaire bevoegdheid kan immers bij strijd met een nationaal of pro-
vinciaal ruimtelijk belang ingezet worden om te voorkomen dat een vastgesteld 
plan(deel) in werking kan treden en heeft als voordeel dat indien geen reactieve 
aanwijzing wordt gegeven, het plan(deel) in werking kan treden. 

Spontane vernietiging als alternatief 

Zoals ik in paragraaf 2.6.1 en hoofdstuk 6 heb beschreven, is de spontane ver-
nietiging een negatief repressief toezichtinstrument en geen negatief preventief 
toezichtinstrument, zoals de reactieve aanwijzing. Dit betekent dat de spontane 
vernietiging niet de inwerkingtreding van een besluit(onderdeel) voorkomt, maar 
pas kan worden ingezet als een besluit van het onder toezicht staande bestuursor-
gaan al rechtskracht heeft. Een spontane vernietiging is pas mogelijk na afronding 
van de reguliere bestuursrechtelijke procedure en mag niet steunen op rechtsgron-
den waarop de uitspraak van de rechter steunt of mede steunt. De spontane ver-
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nietiging is niet aan een termijn gebonden en kan ingezet worden bij besluiten die 
reeds lang in rechte onaantastbaar en in werking zijn. Bij bestemmingsplannen 
kan het voorgaande de toepassing van de spontane vernietiging problematisch ma-
ken. In artikel 278a, vijfde lid, van de Gemeentewet en artikel 271a, vijfde lid, 
van de Provinciewet staat dat, indien een koninklijk besluit betrekking heeft op de 
vernietiging van een algemeen verbindend voorschrift, in dat besluit kan worden 
bepaald dat de vernietiging tevens betrekking heeft op besluiten die zijn genomen 
op grond van of ter uitvoering van het algemeen verbindende voorschrift. Bij be-
stemmingsplannen kan dit tot gevolg hebben dat de spontane vernietiging zich niet 
alleen uitstrekt tot het in rechte onaantastbare plan(deel), maar zelfs gevolgen kan 
hebben voor op grond hiervan verleende omgevingsvergunningen.

Ten tweede is de spontane vernietiging een discretionaire bevoegdheid van de 
Kroon, die beleidsvrijheid heeft bij het toepassen van deze bevoegdheid. Als de 
spontane vernietiging als alternatief zou moeten functioneren voor de reactieve 
aanwijzing, betekent dit dat de provincie haar regierol in de ruimtelijke ordening 
in belangrijke mate verliest. De provincie wordt in dat geval immers afhankelijk 
van de Kroon en de wijze waarop die zijn beleidsvrijheid invult. Het provinciebe-
stuur kan slechts een plan(deel) voordragen voor vernietiging, maar als de Kroon 
weigert staat het provinciebestuur met lege handen, nu tegen de weigering geen 
beroep openstaat. In de ruimtelijke ordening, waar de provincie van oudsher juist 
een regierol heeft en provinciale staten onder meer over de bevoegdheid beschik-
ken tot vaststelling van algemene regels die bij de vaststelling van een plan in acht 
moeten worden genomen, is het niet wenselijk dat het negatieve toezicht plaats-
vindt nadat het plan(deel) in werking heeft kunnen treden en bij de Kroon komt 
te liggen. Met name bij strijd met provinciale algemene regels moet het college 
van gedeputeerde staten zelfstandig kunnen optreden en niet afhankelijk zijn van 
de Kroon. Dat de spontane vernietiging in zoverre geen alternatief voor de reac-
tieve aanwijzing is, heeft ook de regering beseft. In het kader van het wetsvoorstel 
voor de Omgevingswet heeft de regering zich terecht op het standpunt gesteld 
dat vernietiging door de Kroon, als de belangen van de provincie in het geding 
zijn, minder passend is op het terrein van de fysieke leefomgeving. Daarbij wijst 
de regering erop dat bij een provinciaal verzoek tot vernietiging de Kroon een 
eigenstandige belangenafweging dient te maken en daarmee treedt in de zelfstan-
dige beleidsruimte van provincies om de belangen in de fysieke leefomgeving te 
bepalen en te wegen ten opzichte van andere belangen. Dit acht de regering on-
gewenst en daarom ziet zij aanleiding voor de invoering van provinciaal reactief 
interventie-instrument.

Ten derde brengt het toetsingskader van de spontane vernietiging met zich dat dit 
generieke toezichtinstrument een breder bereik en een ander motief heeft dan de 
reactieve aanwijzing. De vernietigingsgronden strijd met het recht en strijd met 
het algemeen belang zijn immers zeer veel omvattend en krijgen pas beperking in 
het beleid van de Kroon. Tot aan de inwerkingtreding van de Wet revitalisering ge-
neriek toezicht en het daarbij behorende beleid op 1 oktober 2012, was dit beleid 
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zeer terughoudend en kwamen spontane vernietigingen niet veel voor. Thans is het 
beleid van de Kroon neergelegd in het Beleidskader Schorsing en Vernietiging en 
daarin zijn de eerder gestelde beleidsmatige beperkingen aan de spontane vernieti-
ging grotendeels losgelaten, omdat in het kader van de Wet revitalisering generiek 
toezicht de spontane vernietiging niet langer wordt gezien als een ultimum reme-
dium, maar als een regulier toezichtinstrument. In beginsel kan iedere vorm van 
strijd met het recht leiden tot een spontane vernietiging, al zal wel steeds worden 
bezien of de inzet van het instrument proportioneel is, aldus het Beleidskader. Tot 
nu toe is in de praktijk overigens geen wezenlijke wijziging in het beleid van de 
Kroon waar te nemen. 

Ten vierde heeft de spontane vernietiging ten opzichte van de reactieve aanwij-
zing, belangrijke procedurele nadelen. Met betrekking tot het bestemmingsplan 
zouden twee opeenvolgende, maar afzonderlijke bestuursrechtelijke procedures 
kunnen ontstaan, te weten de reguliere bestemmingsplanprocedure en daarna de 
procedure over de spontane vernietiging van het plan(deel). Dat zal meer tijd ver-
gen dan de gemiddelde bestemmingsplanprocedure waarin de reactieve aanwij-
zing is ingebed. 

Kortom, de spontane vernietiging is geen alternatief voor de reactieve aanwijzing. 

Gelet op de in paragrafen 2.7.2 en 2.7.3 genoemde beginselen van behoorlijk inter-
bestuurlijk toezicht leidt de spontane vernietiging als alternatief voor de reactieve 
aanwijzing tot minder evenredig en effectief interbestuurlijk toezicht. Nu sprake 
is van een bevoegdheid van de Kroon leidt de spontane vernietiging als alternatief 
voor de reactieve aanwijzing ook tot strijd met het in paragraaf 2.7.4 genoemde 
uitgangspunt van nabij toezicht door de naastgelegen bestuurslaag. 

Indeplaatsstelling als alternatief

Zoals ik in hoofdstuk 7 heb beschreven is het instrument van de indeplaatsstelling 
evenmin een alternatief voor de reactieve aanwijzing.

Ten eerste is het interbestuurlijke toezichtinstrument van de indeplaatsstelling een 
vervangingsbevoegdheid en geen zuiver werend negatief preventief toezichtin-
strument zoals de reactieve aanwijzing. Met de reactieve aanwijzing wordt uit-
sluitend de inwerkingtreding van een vastgesteld plan(deel) voorkomen en zodra 
de aanwijzing onherroepelijk is, komt dit te vervallen. De indeplaatsstelling strekt 
verder dan dat. Indeplaatsstelling dwingt het college van gedeputeerde staten als 
een plan(deel) niet naar behoren is vastgesteld de bevoegdheid van de raad over 
te nemen om een vervangend plan(deel) vast te stellen. Bij de invoering van de 
reactieve aanwijzing in de Wro is juist de wens om in te kunnen grijpen in een 
vastgesteld plan, zonder de verplichting van het toezichthoudende bestuursorgaan 
om zelf een vervangend plan(deel) vast te stellen doorslaggevend geweest. Voor-
komen moest worden dat het college in de gemeentelijke belangenafweging bij de 
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vaststelling van een bestemmingsplan zou moeten treden. Nu de meeste reactieve 
aanwijzingen slechts zien op enkele onderdelen van een plan en worden gegeven 
omdat deze onderdelen in strijd zijn met provinciale algemene regels, is het niet 
evenredig als in die gevallen het college zich in de plaats moet stellen van de 
raad en zelfstandig een plan(deel) moet vaststellen. Daarmee wordt de beoorde-
lingsvrijheid van de raad in het kader van een goede ruimtelijke ordening te veel 
aangetast en voorzien in onnodig zwaar toezicht. 

Ten tweede is de indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing bij medebewind een 
imperatieve bevoegdheid en geen discretionaire bevoegdheid, zoals de reactieve 
aanwijzing. Dit betekent dat zodra taakverwaarlozing is vastgesteld het toezicht-
houdende bestuursorgaan zich in de plaats moet stellen en het daarbij geen be-
leidsvrijheid heeft. In het Beleidskader Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing 
wordt deze verplichting vervolgens afgezwakt tot een beginselplicht en wordt 
aangegeven dat de toezichthouder een afweging moet maken of een besluit tot 
indeplaatsstelling in het concrete geval noodzakelijk is. Dit is vreemd, omdat de 
subjectieve vage wettelijke normen niet of niet naar behoren wel ruimte laten voor 
beoordelingsvrijheid, maar niet voor beleidsvrijheid. 

Ten derde verschillen het motief en het toetsingskader. Het instrument van de in-
deplaatsstelling moet ingezet worden indien een bestuursorgaan niet of niet naar 
behoren een bij of krachtens een andere wet dan de Gemeentewet of Provinciewet 
gevorderde beslissing neemt of handeling verricht of niet, niet tijdig of niet naar 
behoren een bij of krachtens een andere wet dan de Gemeentewet of de Provincie-
wet een gevorderd resultaat tot stand brengt. In paragraaf 7.6.1 is beschreven dat 
onduidelijk is wanneer sprake is van niet of niet naar behoren en wanneer de be-
voegdheid tot indeplaatsstelling moet worden aangewend. Nu het gerevitaliseerde 
instrument van de indeplaatsstelling tot nu toe niet is toegepast, blijft onduidelijk 
wat precies met deze vereisten wordt bedoeld. Het lijkt er echter op dat het gene-
rieke instrument een zeer ruim bereik heeft en dat in beginsel ieder handelen of 
nalaten in strijd met het recht de basis kan vormen voor indeplaatsstelling. In de 
ruimtelijke ordening kan bij het vereiste van niet naar behoren gedacht worden aan 
de vaststelling van een plan(deel) in strijd met provinciale algemene regels. Een 
dergelijk plan(deel) is niet naar behoren vastgesteld. Op grond van artikel 124, 
eerste lid, van de Gemeentewet moet het college van gedeputeerde staten zich dan 
in de plaats stellen van de raad en voorzien in de vaststelling van een plan(deel) 
dat wel in overstemming is met deze algemene regels. Verder kan bij het vereiste 
van niet tijdig gedacht worden aan het niet voldoen aan de actualiseringsplicht 
voor bestemmingsplannen en het niet voldoen aan algemene regels indien daarin 
een termijn is voorgeschreven waarbinnen bestemmingsplannen aan die regels 
moeten voldoen. Bij de veelvoorkomende eerbiedigende algemene regels doet 
zich dit overigens niet voor. 

Ten vierde is van belang dat de indeplaatsstelling een bijzonder ingewikkelde pro-
cedure kent. In paragraaf 7.6.2 is deze procedure beschreven en vergeleken met 
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die van de reactieve aanwijzing. De voornaamste complicaties die zijn te verwach-
ten bij bestemmingsplannen zijn het gevolg van de begunstigingstermijnen en het 
ontbreken van een termijn waarbinnen moet worden overgegaan tot indeplaats-
stelling. 

Tot slot is de beroepsmogelijkheid een probleem, nu uitsluitend het onder toezicht 
staande bestuursorgaan beroep kan instellen bij de Afdeling tegen het besluit tot 
indeplaatsstelling. Andere belanghebbenden kunnen het besluit tot indeplaatsstel-
ling pas aan de orde stellen in de procedure over het besluit waarbij het toezicht-
houdende bestuursorgaan het roer daadwerkelijk heeft overgenomen. Voorts is 
niet uitgesloten dat ook het onder toezicht staande bestuursorgaan in de procedure 
over het vervangende besluit belanghebbende is en daartegen beroep kan instel-
len. Dit systeem waarbij eerst een zuiver bestuursgeschil wordt geconstrueerd en 
waarbij vervolgens het besluit tot indeplaatsstelling in de vervolgprocedure aan 
de orde kan worden gesteld is gekunsteld en inefficiënt. Het is niet te prefereren 
boven de procedure bij de reactieve aanwijzing waarbij alle belanghebbenden, 
waaronder het onder toezicht staande bestuursorgaan, beroep kunnen instellen.

In het licht van de in de paragrafen 2.7.1, 2.7.2 en 2.7.3 genoemde beginselen 
van behoorlijk interbestuurlijk toezicht is de indeplaatsstelling, gelet op het voor-
gaande, als alternatief voor de reactieve aanwijzing aan minder concrete vereisten 
gebonden, minder evenredig en minder effectief. De verstrekkende aard van de 
interventie staat niet in verhouding tot het doel van het interbestuurlijk toezicht bij 
de reactieve aanwijzing en strekt verder dan het legitieme doel van het toezicht in 
de ruimtelijke ordening. Als het erom gaat de inwerkingtreding van een plan(deel) 
te voorkomen is het immers niet nodig dat het toezichthoudende bestuursorgaan 
zelf een vervangend plan(deel) moet vaststellen en volstaat de reactieve aanwij-
zing. 

Interbestuurlijk beroep als alternatief

Naast de hiervoor genoemde interbestuurlijke toezichtinstrumenten bestaat er 
voor bestuursorganen in beginsel de mogelijkheid beroep in te stellen tegen be-
sluiten van andere bestuursorganen als zij daarbij belanghebbende zijn als bedoeld 
in artikel 1:2, tweede lid, van de Awb. In hoofdstuk 8 heb ik beschreven dat bij be-
roepen van bestuursorganen in het kader van dit onderzoek een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen beroepen tegen besluiten zonder dat er gebruik is gemaakt 
van een beschikbaar interbestuurlijk toezichtinstrument en beroepen tegen inter-
bestuurlijke toezichtbesluiten. In het eerste geval wordt het beroepsrecht gebruikt 
als equivalent van een interbestuurlijk toezichtinstrument en kan de vraag worden 
gesteld of in een dergelijk geval geen gebruik had moeten worden gemaakt van 
het interbestuurlijk toezichtinstrument. In paragraaf 8.5 is uitgelegd dat dergelijke 
beroepen noodzakelijk kunnen zijn, aangezien er omstandigheden kunnen zijn die 
met zich brengen dat de inzet van het interbestuurlijk toezichtinstrument redelij-
kerwijs niet mogelijk is. 
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Uitgangspunt moet echter zijn dat als er een interbestuurlijk toezichtinstrument 
beschikbaar is, het toezichthoudende bestuursorgaan hiervan gebruik moet maken. 

Het interbestuurlijk beroepsrecht van het onder toezicht staande bestuursorgaan 
dient in dat geval als het sluitstuk van het interbestuurlijke geschil. Het interbe-
stuurlijke beroepsrecht heeft dan tot doel de rechtmatigheid van de inzet van het 
interbestuurlijke toezichtinstrument door een onafhankelijke rechter te laten be-
oordelen. Het interbestuurlijk beroepsrecht is dan ook een essentieel en onmisbaar 
onderdeel van de gedecentraliseerde eenheidstaat en de rechtsstaat. Nu het inter-
bestuurlijk beroepsrecht in dit kader tot doel heeft de inzet van het interbestuurlijk 
toezichtinstrument te laten toetsen is het reeds daarom geen zelfstandig alternatief 
voor de reactieve aanwijzing. Daarmee wijzigt de positie van het hogere bestuurs-
orgaan van toezichthouder naar belanghebbende en dat van het lagere bestuurs-
orgaan naar verweerder. Bij een beroep tegen een vastgesteld plan is dit besluit 
het voorwerp van toetsing in plaats van het besluit van het toezichthoudende 
bestuursorgaan. De rechter toetst in dat geval aan de hand van de aangevoerde 
beroepsgronden of het plan niet in strijd met het recht is vastgesteld en of de 
raad na afweging van de betrokken belangen het plan in redelijkheid heeft kunnen 
vaststellen. Bij dat laatste onderdeel toetst de rechter terughoudend. Indien een 
reactieve aanwijzing voorligt, toetst de rechter aan de hand van de aangevoerde 
beroepsgronden of het besluit niet in strijd is met het recht en of het college zich in 
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat een provinciaal belang met 
het oog op een goede ruimtelijke ordening het geven van een reactieve aanwijzing 
noodzakelijk maakt. In een stelsel waarbij het primaat bij het interbestuurlijk toe-
zicht door het toezichthoudende bestuursorgaan ligt en waarbij de primaire functie 
van de rechter bij interbestuurlijke geschillen de toetsing van de inzet van het 
interbestuurlijk toezicht moet zijn, heeft het de voorkeur dat het besluit van het 
toezichthoudende bestuursorgaan voorligt.

Daarnaast heeft de beroepsmogelijkheid van het college van gedeputeerde staten 
bij een vastgesteld plan(deel) ten opzichte van de reactieve aanwijzing het nadeel 
dat het instellen van beroep de inwerkingtreding van het vastgestelde plan(deel) 
niet schorst. Als het college dit wenst om onomkeerbare gevolgen te voorkomen, 
moet het college gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen. 

Het interbestuurlijk beroepsrecht is geen alternatief voor de reactieve aanwijzing. 
Het dient juist als sluitstuk bij het interbestuurlijk toezicht om de rechtmatigheid 
van het besluit van het toezichthoudende bestuursorgaan te kunnen toetsen. 



298

HOOFDSTUK 10

Interventiebesluit als alternatief

Het interventiebesluit als bedoeld in artikel 16.21 van het wetsvoorstel voor de 
Omgevingswet is de beoogde opvolger van de reactieve aanwijzing en is daarvan 
afgeleid. Het is in beginsel dan ook een alternatief voor de reactieve aanwijzing, 
zoals is beschreven in hoofdstuk 9. 

Zo zal het interventiebesluit, net als de reactieve aanwijzing, een specifiek negatief 
preventief toezichtinstrument zijn dat tot doel heeft de inwerkingtreding van een 
vastgesteld plan(deel) te voorkomen. Dit betekent echter niet dat er geen relevante 
verschillen bestaan tussen de reactieve aanwijzing en het interventiebesluit. 

Ten eerste is een verschil met de reactieve aanwijzing dat de bevoegdheid tot het 
nemen van een interventiebesluit is voorbehouden aan het college van gedepu-
teerde staten en niet tevens toekomt aan de minister. In zoverre is er, in afwijking 
van de Wro, gekozen voor enkelvoudig en nabij negatief preventief toezicht door 
de provincie en is aangesloten bij de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 
2.7.4. Voor het Rijk is niet in de bevoegdheid tot het nemen van een interventie-
besluit bij omgevingsplannen voorzien, omdat het Rijk zelfstandig gebruik kan 
maken van de bevoegdheid tot schorsing en vernietiging. Er is dus nog wel sprake 
van dubbel interbestuurlijk toezicht bij omgevingsplannen, maar niet meer van 
dubbel negatief preventief toezicht. 

Ten tweede is het provinciale interventiebesluit, gelet op het tweede lid, onder a, 
van artikel 16.21 van de wetsvoorstel beperkt tot regels als bedoeld in artikel 4.2, 
eerste lid. Dit betekent dat het college van gedeputeerde staten bij de vaststelling 
van een omgevingsplan negatief preventief toezicht kan uitoefenen door middel 
van het interventiebesluit, uitsluitend voor zover het functietoedelingsregels in 
een omgevingsplan betreft. Het is opmerkelijk dat dit onderscheid tussen verschil-
lende regels van het omgevingsplan bij het interventiebesluit is gehandhaafd, ter-
wijl dit onderscheid voor de mogelijkheid van beroep voor belanghebbenden niet 
is gehandhaafd omdat de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van 
State inzag dat dit onderscheid lastig hanteerbaar zou zijn en tot onnodige compli-
caties zou leiden. Dat geldt uiteraard ook bij het interventiebesluit. De functietoe-
delingsregels zullen in veel gevallen niet goed te splitsen zijn van andere regels in 
het omgevingsplan. Als gevolg van het onderscheid lijkt het niet onwaarschijnlijk 
dat het college bij vastgestelde plandelen enerzijds het interventiebesluit zal ge-
bruiken en voor de zekerheid gebruik zal maken van het interbestuurlijk beroeps-
recht. Naast het interventiebesluit bij de functietoedelingsregels is ook negatief 
repressief toezicht door middel van de spontane vernietiging of de indeplaatsstel-
ling mogelijk voor de andere delen van het omgevingsplan. Het college kan met 
betrekking tot die delen van het omgevingsplan immers een verzoek tot spontane 
vernietiging doen. Als sprake is van taakverwaarlozing bij de vaststelling van een 
omgevingsplan dient het college over te gaan tot indeplaatsstelling. De Kroon kan 
met betrekking tot alle onderdelen van het omgevingsplan gebruik maken van de 
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spontane vernietiging. Dit tamelijk ingewikkelde systeem van negatief toezicht 
komt er dus op neer dat zowel het Rijk als de provincie negatief toezicht kunnen 
uitoefenen, maar dat alleen het college van gedeputeerde staten beschikking heeft 
over een negatief preventief toezichtinstrument. Dat kan echter uitsluitend worden 
gebruikt bij zogenoemde functietoedelingsregels in het omgevingsplan.

Ten derde is een verschil met de reactieve aanwijzing dat het interventiebesluit is 
gekoppeld aan strijd met een provinciaal belang als bedoeld in artikel 2.3, tweede 
lid, aanhef en onder a, dat is aangegeven in een door een bestuursorgaan van de 
provincie openbaar gemaakt document. In artikel 2.3, tweede lid, aanhef en onder 
a, staat dat een bestuursorgaan van de provincie een taak of bevoegdheid, als dat 
bij regeling is bepaald, alleen uitoefent als dat nodig is met het oog op een provin-
ciaal belang en dat belang niet op een doelmatige of doeltreffende wijze door het 
gemeentebestuur kan worden behartigd. Daarmee is het motief voor het specifieke 
interbestuurlijke toezichtinstrument hetzelfde gebleven en lijkt er op het eerste 
gezicht weinig verschil met de vereisten uit artikel 3.8, zesde lid, en 4.2, eerste lid, 
van de Wro dat een reactieve aanwijzing alleen mag worden gegeven indien pro-
vinciale belangen dat met een oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk 
maken. Bij nadere bestudering zijn er opvallende verschillen. Zo is het vereiste 
vervallen dat het om een ruimtelijk belang moet gaan. Dit is niet zonder meer 
logisch, omdat het interventiebesluit juist is beperkt tot de ruimtelijke functietoe-
delingsregels in het omgevingsplan. Daarnaast is de vraag wat de betekenis van 
het subsidiariteitsbeginsel, als bedoeld in artikel 2.3 van het wetsvoorstel, is bij 
het interventiebesluit. Een provinciaal belang dat niet op doelmatige en doeltref-
fende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd lijkt geen bruikbaar 
vereiste bij het negatieve preventieve toezichtinstrument van het interventiebesluit 
dat juist bij de naleving van instructieregels zal worden ingezet. Dit vereiste sluit 
aan bij het principe “decentraal, tenzij” en heeft betrekking op sturende bevoegd-
heden van de provincie in het kader van positief toezicht, zoals het stellen van 
instructieregels. Daarnaast is ook in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet niet 
voorzien in een afbakening van het provinciaal belang, maar is in het kader van 
terughoudender provinciaal toezicht voorzien in het subsidiariteitsbeginsel. Het 
probleem van de vrijwel onbegrensde provinciale toezichtsbevoegdheden wordt 
echter niet ondervangen door in artikel 16.21 te bepalen dat een provinciaal belang 
als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onder a, moet zijn aangegeven in een door 
een bestuursorgaan van de provincie openbaar gemaakt document. Het probleem 
zit dieper. De ruime bevoegdheid tot vaststelling van instructieregels kan, in com-
binatie met het interventiebesluit, immers de beoordelingsvrijheid die het lagere 
bestuursorgaan in het kader van vaststellen van regels voor de fysieke leefomge-
ving in een omgevingsplan toekomt ernstig beperken. 

Tot slot is een belangrijk verschil met de reactieve aanwijzing dat de termijn voor 
het nemen van een interventiebesluit slechts vier weken is na de mededeling van 
het vastgestelde omgevingsplan. Op grond van artikel 3.8, vierde en zesde lid, 
van de Wro moet een reactieve aanwijzing worden gegeven binnen zes weken na 
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de planvaststelling. Die termijn blijkt in de praktijk al vaak te kort, met name bij 
bestemmingsplannen met een grote omvang. Nu het wetsvoorstel ervan uitgaat 
dat er per gemeente één omgevingsplan zal worden vastgesteld, is het vreemd en 
weinig realistisch om deze termijn te bekorten, aangezien de vastgestelde om-
gevingsplannen een grote omvang kunnen hebben. In de toelichting staat dat de 
beroepstermijn tegen het omgevingsplan en de termijn voor het college om een 
interventiebesluit te nemen op hetzelfde moment beginnen. Verder is de wachtter-
mijn voor de bekendmaking voor het plan gelijktijdig met een mogelijke reactieve 
aanwijzing afgeschaft, wat tot gevolg kan hebben dat belanghebbenden beroep 
hebben ingesteld tegen plandelen die nadien worden getroffen door een interven-
tiebesluit. Deze regeling verdient heroverweging.

Conclusie

Het verdient niet de voorkeur om de reactieve aanwijzing af te schaffen en te ver-
vangen door één of meer andere toezichtinstrumenten of interbestuurlijk beroep.
De keuze om in de Omgevingswet te voorzien in een aan de reactieve aanwijzing 
verwant toezichtinstrument is dan ook verstandig, al vertoont het instrument nog 
wel tekortkomingen die verbetering behoeven.

10.5 BEANTWOORDING VAN DE VIERDE 
ONDERZOEKSVRAAG

Nu de reactieve aanwijzing niet kan worden gemist vanwege de unieke plaats en 
functie die het instrument heeft in de ruimtelijke ordening, maar het instrument, 
in combinatie met de bevoegdheid tot vaststelling van algemene regels, wel nega-
tieve gevolgen kent, volgen enkele aanbevelingen ter verbetering van het interbe-
stuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening. Deze aanbevelingen onderscheid ik 
in aanbevelingen aan de wetgever, aanbevelingen aan de rechter en aanbevelingen 
aan de provinciebesturen. Bij de aanbevelingen aan de wetgever betrek ik ook het 
interventiebesluit, zoals dat in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is opgeno-
men, omdat dit de opvolger van de reactieve aanwijzing is en daarop is gebaseerd. 

Aanbevelingen aan de wetgever

Zoals geconstateerd, is het belangrijkste probleem bij het interbestuurlijk toezicht 
in de ruimtelijke ordening dat weliswaar wordt gestreefd naar terughoudend toe-
zicht, waarbij de beoordelingsvrijheid van de raad in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening zo groot mogelijk is, maar dat de toezichtinstrumenten on-
voldoende materiële normen kennen om deze terughoudendheid te verzekeren. 
Als de bestuursorganen en de bestuursrechter door de wetgever concretere ma-
teriële normen worden geboden aan de hand waarvan bevoegdheden worden af-
gebakend en gespecifieerd kan deze terughoudendheid beter worden verzekerd. 
Veel van de vage wettelijke normen in het bestuursrecht zijn echter juist opgeno-
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men om het bestuursorgaan voldoende ruimte te bieden om bevoegd te kunnen 
handelen binnen een groot scala van omstandigheden die de wetgever ook niet 
op voorhand kan voorzien. Met andere woorden, enige beoordelingsvrijheid voor 
het toezichthoudende bestuursorgaan is onvermijdelijk en zelfs wenselijk, omdat 
anders de wettelijke bevoegdheid te rigide zal zijn en niet goed zal aansluiten bij 
steeds veranderende omstandigheden in de maatschappij. Dit betekent echter niet 
dat de normen zodanig vaag mogen zijn dat de bevoegdheid van het toezichthou-
dende bestuursorgaan geen inhoudelijke grenzen kent en de inzet van het interbe-
stuurlijk toezichtinstrument niet meer toetsbaar is. Het vereiste van het provinciaal 
belang heeft de wetgever bewust niet gedefinieerd omdat een dergelijke definitie 
niet nodig en zeer abstract zou zijn, dit de Wro zou compliceren en zou leiden 
tot juridische discussies. In het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is hier ook 
niet voor gekozen, maar is ter verzekering van terughoudend toezicht voorzien 
in het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel van artikel 2.3. Op grond hiervan mag 
een provinciaal bestuursorgaan een taak of bevoegdheid alleen uitoefenen, als dat 
bij regeling daarvan is bepaald, met het oog op een provinciaal belang en dat 
belang niet op een doelmatige of doeltreffende wijze door het gemeentebestuur 
kan worden behartigd of voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de 
taken en bevoegdheden op grond van deze wet of de uitvoering van een interna-
tionaalrechtelijke verplichting. Dit artikel biedt echter geen aanknopingspunten 
voor terughoudender toezicht dan onder de Wro, nu ook hierin uitsluitend vage 
subjectieve begrippen zijn opgenomen. Een allesomvattende, limitatieve definitie 
van het provinciale ruimtelijke belang is daarentegen ook niet goed denkbaar en 
zou leiden tot een star en onwerkbaar juridisch systeem. Dat laat echter onverlet 
dat er wel regelingen mogelijk zijn waarbij bestuursorganen en de rechter meer 
houvast wordt geboden. Zo kan worden voorzien in een regeling waarbij ter invul-
ling van het begrip provinciaal belang in bijvoorbeeld een algemene maatregel 
van bestuur niet-limitatief belangen worden aangewezen die in ieder geval kwa-
lificeren als provinciale ruimtelijke belangen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
ecologische hoofdstructuur en voorzieningen voor noodwaterberging. Indien in 
het kader van die belangen regels worden vastgesteld wordt het provinciale belang 
daarbij aanwezig geacht. In die gevallen geldt dan een ‘ja, tenzij’-benadering, in 
die zin dat regels mogen worden gesteld. Als in het kader van schending van deze 
regels een aanwijzing wordt gegeven moet het college aan de hand van de om-
standigheden van het concrete geval alleen motiveren waarom de inbreuk op het 
aangewezen provinciale belang een aanwijzing noodzakelijk maakt. Indien echter 
in het kader van een niet genoemd belang regels worden vastgesteld en een aan-
wijzing wordt gegeven, rust op het desbetreffende provinciale bestuursorgaan de 
plicht te motiveren waarom in dat geval toch sprake is van een provinciaal belang, 
waarbij dan een ‘nee, tenzij’-benadering heeft te gelden. Het college moet in een 
dergelijk geval bij een aanwijzing aannemelijk maken dat er in het concrete geval 
een provinciaal belang aanwezig is, ondanks dat het belang (in bijvoorbeeld een 
algemene maatregel van bestuur) niet is aangewezen als een provinciaal belang. 
Het mogelijke bestaan van een algemene regel in het kader van dat belang is niet 
zonder meer doorslaggevend om het provinciale belang in dat geval aan te nemen. 



302

HOOFDSTUK 10

Dat zou de ‘nee-tenzij’-benadering zinledig maken. Bij de voorgestelde regeling 
is voorts van cruciaal belang dat de provinciale belangen niet zo ruim worden 
geformuleerd dat hier geen afbakenende werking vanuit gaat. 

Een tweede aanbeveling voor de wetgever betreft het verbreden van de reikwijdte 
van het interventiebesluit. Het interventiebesluit heeft uitsluitend betrekking op de 
functietoedelingsregels als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het wetsvoorstel 
voor de Omgevingswet. Voor de overige delen van het omgevingsplan geldt dat 
het college van gedeputeerde staten gebruik kan of moet maken van de generieke 
interbestuurlijke toezichtinstrumenten, waaronder het imperatieve instrument van 
de indeplaatsstelling. Dit onderscheid in onderdelen van het omgevingsplan, dat 
voor de mogelijkheid van beroep juist is verlaten, is bij het interventiebesluit echter 
gehandhaafd, terwijl ook bij de toepassing van het interventiebesluit afbakenings-
problemen zijn te verwachten. Het verdient aanbeveling om het interventiebesluit 
van toepassing te verklaren op het gehele omgevingsplan, omdat het huidige on-
derscheid tot onnodige complicaties zal leiden. Daarnaast moet een interventiebe-
sluit ook mogelijk zijn bij de omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit van 
het omgevingsplan, omdat dit besluit verwant is aan het omgevingsplan en voor 
afwijkend negatief preventief toezicht in zoverre geen aanleiding bestaat. 

Een derde aanbeveling is het afschaffen van de zogenoemde verzwaarde motive-
ringsplicht op grond waarvan het college van gedeputeerde staten moet motiveren 
waarom de inzet van de andere bevoegdheden niet mogelijk was. Dit vereiste uit 
artikel 3.8, zesde lid, van de Wro is overgenomen in het derde lid van artikel 16.21 
van het wetsvoorstel voor de Omgevingswet. Tot nu toe is dit vereiste een dode 
letter gebleken. Dat is ook onvermijdelijk, nu de reactieve aanwijzing het enige 
negatieve preventieve toezichtinstrument is dat het college ter beschikking staat. 
Voor het interventiebesluit zal hetzelfde gelden. Dit vereiste kan dan ook beter 
worden afgeschaft, nu dit tot zinloze juridische exercities leidt. 

Verder dient de termijn voor het nemen van een interventiebesluit van vier weken 
te worden heroverwogen, aangezien de huidige termijn van zes weken voor het 
geven van een reactieve aanwijzing in veel gevallen eerder te kort blijkt te zijn 
dan te lang. Nu het gemiddelde omgevingsplan wat inhoud en omvang betreft juist 
omvangrijker kan zijn dan het gemiddelde bestemmingsplan, kan van een verkor-
ting van de termijn beter worden afgezien.

Tot slot verdient het afschaffen van de wachttermijn voor de bekendmaking van 
het omgevingsplan tot een mogelijke interventiebesluit te worden heroverwogen. 
Dit kan namelijk tot gevolg hebben dat belanghebbenden beroep hebben ingesteld 
tegen plandelen die in de beroepstermijn worden getroffen door een interventie-
besluit. 
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Aanbevelingen aan de rechter 

De Afdeling heeft het vereiste van het provinciale ruimtelijke belang tot nu toe 
zeer terughoudend beoordeeld en daarmee heeft het vereiste ook in de jurispru-
dentie geen onderscheidend vermogen gekregen. Er gaat geen objectieve beper-
king vanuit. De beoordeling van de Afdeling van het vage subjectieve wettelijke 
begrip van het provinciaal belang is te terughoudend. Een minder terughoudende 
beoordeling door de Afdeling is mogelijk, zonder dat zij daarbij haar positie in het 
staatsbestel miskent. Er is ruimte voor een inhoudelijkere beoordeling van het pro-
vinciale ruimtelijke belang. Die beoordeling kan met zich brengen dat dit vereiste 
meer afbakenende betekenis krijgt zonder dat de bestuursrechter het bestuurlijke 
werk overdoet en op de stoel van het bestuur gaat zitten. Het is niet aan de rechter 
om zijn eigen invulling van het vereiste van het provinciale belang in de plaats 
te stellen van die van het toezichthoudende bestuursorgaan, maar hij kan wel be-
oordelen of bij de gekozen invulling de aard van de bevoegdheid van het onder 
toezicht staande bestuursorgaan voldoende is betrokken. Meer materiële afbake-
ning van het provinciale ruimtelijke belang brengt met zich dat de grenzen van 
de beoordelingsvrijheid van zowel het provinciebestuur als het gemeentebestuur 
duidelijker worden. Daarbij dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt 
tussen het abstractere provinciale belang bij de vaststelling van algemene regels en 
het concretere provinciale belang bij het geven van een reactieve aanwijzing. Dat 
er een provinciale beleidsdoelstelling aanwezig is, die vanwege de bovengemeen-
telijke aspecten die eraan kleven, het stellen van een algemene regel rechtvaardigt, 
betekent namelijk niet steeds dat er in het concrete geval ook een provinciaal be-
lang is, als in strijd met die algemene regel een plan(deel) is vastgesteld. Daarbij 
kan het bestaan van een algemene regel uiteraard wel een rol spelen, maar dit is 
niet zonder meer doorslaggevend. De Afdeling heeft bij de beoordeling van de 
vraag of een provinciaal belang aanwezig is tot nu toe geen onderscheid gemaakt 
tussen de algemene regels en de aanwijzing. Daardoor is de beoordeling van het 
provinciaal belang bij reactieve aanwijzingen te abstract en heeft het vereiste vrij-
wel geen onderscheidende betekenis. De concrete omstandigheden van het geval 
komen bij de beoordeling van de Afdeling van reactieve aanwijzingen pas in beeld 
bij het noodzakelijkheidsvereiste, terwijl deze ook al een rol moeten spelen bij de 
beoordeling of in het concrete geval sprake is van een provinciaal belang. Voor de 
beoordeling van het vereiste van een provinciaal belang bij een reactieve aanwij-
zing is dus niet voldoende dat er bovengemeentelijke belangen kunnen zijn, maar 
deze moeten in het concrete geval ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Het college 
van gedeputeerde staten dient dit aannemelijk te maken. Vervolgens dient het col-
lege van gedeputeerde staten aannemelijk te maken dat, als er in het concrete geval 
een provinciaal belang aanwezig is, de inbreuk zodanig is dat deze een reactieve 
aanwijzing noodzakelijk maakt. 
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Aanbevelingen aan de provinciebesturen 

Om de voorspelbaarheid en de terughoudendheid van het provinciale interbestuur-
lijke toezicht in de ruimtelijke ordening te vergroten en een zekere mate van be-
oordelingsvrijheid van de raad in het kader van een goede ruimtelijke ordening te 
verzekeren, dienen algemene regels zo min mogelijk subjectieve vage normen en 
juist meer concrete materiële normen te bevatten. Hoewel vanwege het toepas-
singsbereik van een algemene regel een zekere vaagheid niet altijd kan worden 
voorkomen, moet uit een algemene regel wel voorafgaand aan de vaststelling van 
een plan(deel) kunnen worden afgeleid of dit hiermee verenigbaar is of niet en 
waar de grens van beoordelingsvrijheid van de raad bij de toepassing hiervan ligt. 
Een algemene regel die uitsluitend bepaalt dat een bestemmingsplan zorgvuldig 
ruimtegebruik moet nastreven, is bijvoorbeeld te onbepaald en mag volgens mij 
niet zonder meer een grondslag bieden voor een reactieve aanwijzing, aangezien 
een dergelijke norm veel beoordelingsvrijheid aan de raad laat om deze norm in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening een invulling te geven. Slechts in-
dien bij deze invulling door de raad op geen enkele wijze rekening is gehouden 
met het provinciale ruimtelijke belang kan het college in dat geval in redelijk-
heid overgaan tot het geven van een reactieve aanwijzing. Met concrete algemene 
regels is voor een gemeenteraad voorafgaand aan de vaststelling van een plan 
beter voorzienbaar onder welke omstandigheden het provinciale ruimtelijke be-
lang wordt geschonden en wanneer een reactieve aanwijzing is te verwachten. 
Daarnaast dient in het kader van de voorspelbaarheid de provinciale verordening 
niet te frequent te worden gewijzigd, dienen onnodige verschillen te worden ver-
meden en moet bij iedere wijziging worden voorzien in toereikend overgangsrecht 
voor reeds in procedure zijnde bestemmingsplannen. Met Van Buuren ben ik dan 
ook van mening dat een model-Verordening (mogelijk opgesteld door het IPO) 
node wordt gemist en een dergelijke Verordening veel onnodige verschillen tussen 
de provincies kan voorkomen. Zo is het ongelukkig dat in verordeningen onbe-
doeld verschillende definities van belangrijke begrippen als “bestaand gebruik” of 
“nieuwe ruimtelijke ontwikkeling” voorkomen. Dit geeft aanleiding tot juridische 
discussies zonder dat daar aanleiding voor hoeft te zijn. Een verdergaande oplos-
sing is echter ook denkbaar. Zo kan worden overwogen dat meer inhoudelijke 
bepalingen in de wet of algemene maatregel van bestuur worden opgenomen over 
de inhoud en wijze waarop algemene regels mogen worden vastgesteld, waarbij 
kan worden gedacht aan een standaard voor overgangsrecht. 

Conclusie

De reactieve aanwijzing en het daarop gebaseerde interventiebesluit kunnen en 
moeten worden verbeterd door een begrenzing van de norm van het provinciale 
belang, waarbij een rol is weggelegd voor zowel de wetgever als de rechter. 
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Interadministrative supervision in spatial planning
 
A legal study of the benefits and the necessity of the reactive instruction as a su-
pervisory instrument in Dutch spatial planning

1. Introduction

This PhD thesis addresses the reactive instruction (reactieve aanwijzing) as an in-
teradministrative supervisory instrument in spatial planning. The reactive instruc-
tion is an instrument that the Minister or the Provincial Executive can use to fully 
or partially prevent the entry into effect of a municipal spatial-planning decision, 
a step which will eventually result in this decision fully or partially lapsing. This 
instrument has existed since the introduction of the new Dutch Spatial Planning 
Act (SPA) (Wet ruimtelijke ordening: Wro) on 1 July 2008 and is typical of spatial 
planning. Since its introduction, the reactive instruction has been criticised and 
- also caused by the General Supervision Revitalisation Act (Wet revitalisering 
generiek toezicht) - the question has come up whether there is any need for this 
instrument at all, in view of the fact that administrative law includes various other 
supervisory instruments. The central question in this PhD thesis therefore is: What 
are the benefits and the necessity of the reactive instruction as a specific interad-
ministrative supervisory instrument in spatial planning? 
The four related subquestions are the following: 
1. What are the position, the function and the underlying motive of the reactive 
instruction as a specific interadministrative supervisory instrument?
2. What are the positive and negative effects of the reactive instruction?
3. Would it be preferable to abolish the reactive instruction and replace it by one or 
several of the other existing general supervisory instruments (generieke toezichts-
intrumenten) or by the interadministrative right of appeal (inter bestuurlijk 
beroeps recht)? 
4. If not, can the reactive instruction in its current form be improved? 

2. Interadministrative supervision

In the Netherlands, a decentralised unitary state, interadministrative supervision is 
essential to safeguard a certain degree of unity among the various non-hierarchi-
cally subordinate levels of government. The extent to which interadministrative 
supervision is allowed depends on the nature of the type of power granted. For 
co-administrative powers (bevoegdheden in medebewind), such as the adoption of 
a land-use plan (bestemmingsplan) by a municipal council, more intensive interad-
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ministrative supervision is allowed than for autonomous powers. In the event of 
autonomous powers, administrative bodies have a great degree of discretion, only 
allowing interadministrative supervision in exceptional cases. Interadministrative 
supervision can be subdivided into positive supervision (positief toezicht) and ne-
gative supervision (negatief toezicht). Positive supervision includes instruments 
which can be used to influence in advance the substance of the decision-making 
process of the lower-level administrative body, such as the instructional rules (in-
structieregels) referred to in Articles 4.1 and 4.3 of the SPA. Negative supervision 
includes instruments which can be used by a higher-level administrative body to 
prevent or reverse the entry into effect of a decision already taken by a lower-level 
administrative body. Negative supervision can be divided into negative preven-
tive supervision and negative repressive supervision (negatief preventief toezicht 
and negatief repressief toezicht). Negative preventive supervision is the term that 
covers instruments used by the higher-level administrative body to intervene af-
ter the lower-level administrative body’s decision has been taken but has not yet 
come into effect. Negative repressive supervision covers instruments using which 
the higher-level administrative body can still reverse a lower-level administrative 
body’s decision after it has already entered into effect. Finally, in interadministra-
tive supervision, a distinction can be made between general supervisory instru-
ments and specific supervisory instruments (generieke and specifieke toezichtin-
strumenten). General supervisory instruments, as included in the Municipalities 
Act and the Provinces Act (Gemeente- en Provinciewet), are prescribed by the 
Dutch Constitution, and apply throughout administrative law. Specific supervisory 
instruments can be included in other Acts and only apply in specific parts of admi-
nistrative law, e.g. the reactive instruction in spatial-planning law.

For proper and cautious interadministrative supervision to match the non-hier-
archically subordinate positions of the three government levels of municipality, 
province and central government, a number of principles must be adhered to. 
These principles are standards that are recognised as such in the legal order and 
most of them have been codified, although they also apply without codification. 
The principle of legality (legaliteitsbeginsel) entails that without any legal founda-
tion, negative interadministrative supervision is not allowed, since it violates the 
aforementioned non-hierarchically subordinate position. The obligation to use a 
certain power only for the purpose for which it was granted (specialiteitsbeginsel) 
entails that the use of a supervisory instrument must be specified in sufficiently 
concrete terms, to ensure that it can solely be used for the specific purpose for 
which the relevant power has been granted to the supervisory administrative body 
in question. The principle of legal certainty (rechtszekerheidsbeginsel) is related 
to this and entails that the use of the interadministrative supervisory instrument 
should to a certain extent be foreseeable and should allow it to be assessed. The 
principle of effectiveness (effectiviteitsbeginsel) entails that the use of the super-
visory instrument must actually serve to obtain the relevant supervisory body’s le-
gitimate purpose. The principle of proportionality (evenredigheidsbeginsel) means 
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that the interadministrative supervisory instrument should not serve more than its 
legitimate purpose and that it should be proportionate. 

In addition to these principles, certain assumptions apply (uitgangspunten). These 
assumptions differ from principles in that assumptions are political choices, which 
can be departed from without this automatically constituting improper interad-
ministrative supervision. Two important assumptions in interadministrative su-
pervision are singularity (enkelvoudigheid) and proximity (nabijheid). ‘Singular 
supervision’ refers to the situation that there is only one supervisory administrative 
body with respect to a certain power. ‘Proximate supervision’ refers to the assump-
tion that this supervision should be exercised by the adjacent level of government, 
meaning that supervision of the municipality is exercised by the province and 
supervision of the province by the central government.

3. Interadministrative supervision in spatial planning

Since 1965, when the previous Spatial Planning Act entered into effect, the op-
tions of the central government and the provinces to exercise positive supervi-
sion were expanded, diminishing the central position of the municipal council 
and the municipal land-use plan in spatial planning. However, negative preventive 
supervision by means of the mandatory provincial approval of adopted land-use 
plans remained virtually unchanged from 1965 until the introduction of the new 
SPA on 1 July 2008. This meant that each land-use plan, irrespective of its nature 
and size, required provincial approval and was assessed by the Provincial Execu-
tive to check whether it complied with the law and good spatial planning (goede 
ruimtelijke ordening). In the drafting process of the new SPA, negative preventive 
supervision by the province was no longer considered necessary, since it included 
positive supervisory instruments, such as instructional rules and the proactive in-
struction (proactieve aanwijzing), which were of such a nature that negative super-
vision would be superfluous. In response to objections from the provinces, it was 
ultimately decided after all to include a negative preventive supervisory instru-
ment in the SPA: the reactive instruction. The legislator’s intention was, however, 
that this instrument should be used with great restraint. For this reason, the choice 
went against the mandatory prior approval for each land-use plan, and in favour 
of a discretionary power which can only be used if provincial interests render it 
necessary with a view to good spatial planning and other powers offer no solution. 
This constituted an essential change in provincial supervision. Rather than land-
use plans only entering into effect after mandatory prior approval by the province, 
they would come into effect immediately after the appeal period following their 
adoption, unless the Provincial Executive decided to issue a reactive instruction.

4. The reactive instruction

However, the substantive requirements for the issuing of a reactive instruction, as 
included in Article 3.8, sixth paragraph SPA, in combination with the wide power 
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to issue instructional rules, have not resulted in more cautious provincial supervi-
sion in spatial planning. The requirement that a reactive instruction can only be 
issued if the supervisory administrative body’s interests cannot be protected using 
any of the other powers has proved a dead letter. After all, the other powers in the 
SPA have other motives and legal effects. These powers do not include negative 
preventive supervision and do not result in the entry into effect of a previously 
adopted land-use plan being prevented. In addition, the requirement regarding na-
tional or provincial interests has not been assigned defining significance either. In 
the drafting of the SPA, the legislator deliberately chose not to define this open 
standard, leaving the provincial authorities the discretion to define it. In their case 
law, the Administrative Jurisdiction Division of the Dutch Council of State (Afdel-
ing bestuursrechtspraak van de Raad van State) have rightly exercised restraint 
in their review of how the national or provincial spatial-planning interests were 
interpreted. However, this assessment was so reticent that this requirement did not 
gain much defining effect. The open standard regarding the national or provincial 
spatial-planning interests has given provincial authorities very wide powers to is-
sue instructional rules and to issue reactive instructions, giving the province the 
option to place strong restrictions on the municipal council’s discretion to deter-
mine a land-use plan, under the flag of ‘good spatial planning’. Since the introduc-
tion of the new SPA, it has become clear that provincial authorities handle this 
option in very different ways, with authorities of the one province using the power 
to issue a reactive instruction much more often than those of the other.

5.  The reactive instruction compared to other negative preventive interad-
ministrative supervisory instruments

By introducing the reactive instruction in the SPA, the legislator decided in favour 
of a specific supervisory instrument that differs from the other existing negative 
preventive supervisory instruments in the General Administrative Law Act (Al-
gemene wet bestuursrecht). There is only reason for such differentiation if the 
general supervisory instruments cannot have an effect and result comparable to 
the specific supervisory instrument, since differentiation in general administrative 
law does not contribute to its accessibility and manageability (toegankelijkheid 
and hanteerbaarheid). The other existing negative preventive instruments of ap-
proval (goedkeuring) and the certificate of no objection or reservations (verklaring 
van geen bezwaar of bedenkingen) are so different from the reactive instruction 
that there was reason to introduce this new instrument. It is important to note 
here that approval and the certificate of no objection or reservations are obligatory 
structural forms of prior consent. Without this consent, the decision of the lower-
level administrative body cannot enter into effect, meaning that it always needs a 
decision from the supervisory administrative body. This combines well with inter-
administrative supervision, in which the prevention of conflict with positive law 
is also a motive. The reactive instruction, however, does not include this motive, 
since its sole motive is the protection of national and provincial interests. In view 
of this more limited motive, the system in which an adopted land-use plan enters 
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into effect without prior approval from the supervisory administrative body which 
can be blocked by a reactive instruction is more proportionate and more effective. 
In principle, this system is more compatible with the aim of more cautious provin-
cial supervision - which was the basis of the new SPA - and with the principle of 
proportionate interadministrative supervision.

6.  The reactive instruction compared to spontaneous annulment and 
 suspension 

The negative repressive supervisory instrument of spontaneous annulment (spon-
tane vernietiging) and its related suspension (schorsing) can also be said not to 
be an equivalent alternative for the reactive instruction. With spontaneous annul-
ment, the central government can issue a Royal Decree to annul a lower-level 
administrative body’s decision if this is in conflict with the law or contrary to 
the general interest. This is a discretionary power of the central government. The 
central government is free in the application of this power to serve their policy. 
If spontaneous annulment were to replace the reactive instruction, the provincial 
authorities would lose their independent directive role in spatial planning, since 
it would make them dependent on the central government. It should also be not-
ed that spontaneous annulment is a negative repressive supervisory instrument, 
whereas the reactive instruction is a negative preventive supervisory instrument. 
This means that intervention by spontaneous annulment is later in time than inter-
vention by reactive instruction. Spontaneous annulment of a decision is not possi-
ble as long as legal remedies are being exercised or are still available. This means 
that the regular administrative-law procedure must first be completed before a 
spontaneous annulment can be issued. Spontaneous annulment is not subject to 
a time limit. Now that the entry into effect of a land-use plan can be the basis for 
the issuing of building permits (omgevingsvergunningen voor bouwen), a negative 
preventive supervisory instrument would be preferable for plans that are part of 
the regular planning procedure. After completion of the planning procedure, third 
parties can rely on the legal force of the plan, where spontaneous annulment does 
not offer such legal certainty. As a final point, spontaneous annulment has a dif-
ferent motive and assessment framework. Spontaneous annulment can be issued 
in the event of conflict with the law and the general interest, and therefore has a 
different and wider scope than the reactive instruction. 

7. The reactive instruction compared to substitution 

The supervisory instrument of substitution (indeplaatsstelling) is not an equiva-
lent alternative for the reactive instruction either. Substitution is not a discretion-
ary power of the supervisory administrative body, but a mandatory power (impera-
tieve bevoegdheid). This means that as soon as the lower-level administrative body 
is found to be neglecting their co-administrative duties, the higher-level adminis-
trative body is held to take their place and take a substitute decision. Since this 
instrument has not been used yet, it is unclear what is to be considered as neglect 
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of co-administrative duties precisely. Based on the General Supervision Revitali-
sation Act and the related policy, however, the requirement ‘not or not properly’ 
(niet of niet naar behoren) can cover every single conflict with the law. Contrary 
to the reactive instruction, substitution is not a purely deterring (zuiver werend) 
supervisory instrument, but forces the supervisory administrative body to take a 
substitute decision. Rather than blocking a plan or part thereof from entering into 
effect, in the event of substitution the Provincial Executive themselves will have 
to adopt a plan or part thereof to replace it. The power of substitution as an al-
ternative for the reactive instruction would therefore result in stronger and more 
comprehensive supervision, and is less proportionate than the reactive instruction. 

8.  The reactive instruction and appeal as a form of interadministrative 
 dispute resolution 

Based on the General Administrative Law Act, administrative bodies can bring an 
appeal before the administrative court against decisions of other administrative 
bodies, on the condition that they are an interested party. This right to appeal is 
essential in a decentralised unitary state, since it allows administrative bodies to 
have decisions reviewed, including decisions by supervisory administrative bod-
ies. Since an appeal by the Provincial Executive and a simultaneous request for 
provisional relief can serve to prevent a plan from entering into effect, this may to 
a certain extent be an alternative for a reactive instruction. However, the interad-
ministrative right to appeal is not an alternative for an interadministrative supervi-
sory instrument, but is meant to be the final step in an interadministrative dispute. 
If a lower-level administrative body cannot agree with the decision of a supervi-
sory administrative body, it should have the option to have this decision reviewed 
by an independent court. The interadministrative right to appeal in this regard is 
not an alternative for the reactive instruction, but a means to have this instruction 
reviewed by the court. In addition, it is important to note that if the Provincial 
Executive does not issue a reactive instruction, but brings an appeal against a plan, 
their position of supervisory administrative body changes into that of interested 
party and that the subject of review is not the reactive instruction, but the plan ad-
opted by the council. These differences can be decisive if the administrative court 
is to review whether it was reasonable for the administrative body to interpret 
an open standard, such as that of good spatial planning. The court will exercise 
restraint in their review of the question whether it was reasonable for the council 
to interpret the open standard, whereas in its review of the reactive instruction the 
court will exercise restraint in their review of the question of whether it was rea-
sonable for the Provincial Executive to interpret an open standard in a certain way. 

9. Interadministrative supervision in the Environment and Planning Act

On 17 June 2014 the Bill to propose the Environment and Planning Act (Omgev-
ingswet) was presented to the House of Representatives (Tweede Kamer), who 
adopted it on 1 July 2015. This new Act is expected to enter into effect in 2018 
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and will combine and amend a large number of Acts in environment law and plan-
ning law. The SPA will also be replaced by the Environment and Planning Act. 
After some debate, the Bill now includes a specific negative preventive supervi-
sory instrument based on the current reactive instruction: the intervention decision 
(interventiebesluit). Using the intervention decision, the Provincial Executive can 
block the entry into effect of part of the environment plan (omgevingsplan) and 
determine that it no longer forms part of it. Compared to the reactive instruction, 
the legislator intends the intervention decision to be used with greater restraint and 
predictability. Since the power to take an intervention decision is a discretionary 
power and the substantive requirements have not changed significantly compared 
to the SPA, the use of the instrument is not automatically expected to actually be 
more predictable and restrained. The supervisory administrative body is free to 
use this power to serve their policy, and in Article 2.3, second paragraph, sub a of 
the proposal the provincial interest requirement has not been specifically defined.

10. The research questions answered

The reactive instruction has a unique position and function in spatial planning. It 
is the only negative preventive supervisory instrument that the Minister and the 
Provincial Executive can use to prevent the full or partial entry into effect of a 
land-use plan and is the logical final step in positive supervision issuing national 
or provincial instructional rules. The reactive instruction is mainly used for land-
use plans where provincial instructional rules have wrongly been disregarded. The 
reactive instruction cannot be replaced by any of the other supervisory instru-
ments, since none of them offer an equivalent alternative. The interadministra-
tive right to appeal is not an alternative for the reactive instruction either. It is 
therefore a good thing that the Bill proposing the new Environment and Planning 
Act includes a supervisory instrument for the province that is comparable to the 
reactive instruction. This does not mean, however, that supervision in spatial plan-
ning and the reactive instruction need no improvement. Both the power to issue 
instructional rules and the power to issue a reactive instruction are subject to the 
requirement that national or provincial interests necessitate the use of this power 
with a view to good spatial planning. The legislator did not decide in favour of a 
substantive definition of this requirement, and case law has failed to substantively 
define this requirement as well. This means that provincial authorities are very free 
in determining their provincial spatial-planning interests, in how many and what 
kind of instructional rules they issue, and when they issue reactive instructions. 
There is great variation among provinces where supervision is concerned. Due 
to the legislator now prescribing fewer substantive requirements and the courts 
exercising restraint in their review of national and provincial spatial-planning in-
terests, municipal councils’ discretion in good spatial planning has come under 
pressure. This problem can be solved in various ways. The legislator can choose 
to include concrete substantive standards regarding the nature of national and pro-
vincial spatial-planning interests. After all, if more comprehensive substantive 
standards were set, this would offer administrative bodies more direction and the 
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courts more to go by in the review of interadministrative disputes. This does not 
mean that the law should stipulate a full and exhaustive definition of national and 
provincial interests. But it would be possible to set up a system non-exhaustively 
listing interests that at least qualify as a national or provincial interest, and this is 
what the author would recommend. If supervision is exercised in the framework 
of these interests, the existence of a provincial interest would require no further 
motivation. However, if supervision is exercised as part of an interest that is not 
listed, the supervisory administrative body would then have a stronger duty of 
justification (motiveringsplicht), where a ‘no, unless approach’ should apply (nee, 
tenzij-benadering). If the legislator decides against more comprehensive substan-
tive standards, the courts should decide on exercising less restraint in their review 
of the requirement of national and provincial interests, without denying their posi-
tion in the government order. Doing so, courts should make a clearer distinction 
between the abstract provincial interest in the issuing of instructional rules and the 
concrete provincial interest in the issuing of a reactive instruction. A more in-depth 
review, particularly of concrete provincial interests in reactive instructions, will 
grant this requirement more significance.
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