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Dames en heren,

1. De Wet op de Ruimtelijke Ordening bracht ons in 1965 het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan was geen compleet nieuwe rechtsfiguur, want sinds het begin van de twintigste eeuw kenden we al het uitbreidingsplan. Het uitbreidingsplan had zich in meer dan een halve eeuw
ontwikkeld tot een juridische figuur die sterk leek op wat in 1965 het
bestemmingsplan werd. Niettemin heeft het na 1965 nog een groot aantal
jaren geduurd voordat voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk duidelijk werd wat wel en niet mogelijk was met bestemmingsplannen.1 Sinds
1 juli 2008 is de oude WRO vervangen door de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening (Wro). Die wet bracht interessante vernieuwingen waarvan de
mogelijkheden en onmogelijkheden net als in de eerste jaren na 1965
voor de oude wet, nog lang niet duidelijk zijn. Voor de kenners: ik denk
aan de nieuwe instrumenten van de reactieve aanwijzing, de provinciale
planologische verordeningen, de algemene regels op rijksniveau, de provinciale - en rijksinpassingsplannen en het exploitatieplan. Het gemeentelijk bestemmingsplan is echter op kleine veranderingen na gewoon gebleven. Het bestemmingsplan is in de Wro wel opgewaardeerd. Zo zijn
pas sinds 1 juli 2008 bestemmingsplannen ook verplicht voor gronden
gelegen binnen een bebouwde kom. Een ander voorbeeld is de plicht
om periodiek tot herziening van bestemmingsplannen over te gaan. Die
plicht bestond onder de oude WRO al wel, maar is in de nieuwe Wro versterkt door daaraan voor gemeenten een financiële prikkel te verbinden.
Die prikkel komt er kort gezegd op neer dat als een bestemmingsplan
niet op tijd is vernieuwd of de looptijd daarvan is verlengd, de gemeente
voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen geen
leges mag vragen.2 Duidelijk is ook dat de wetgever heeft beoogd mo-
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Dat kwam (ook toen) in belangrijke mate door het overgangsrecht zoals
neergelegd in de Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
(Wet van 1 augustus 1964, Stb. 1964, 344). Voorts kwam dat door de lange
bestemmingsplanprocedure onder de WRO (oud) en de traag op gang komende jurisprudentie van de Kroon die pas in de loop van de jaren ’70 van
de vorige eeuw enige duidelijkheid bracht over wat de (on)mogelijkheden
van de WRO waren.
De financiële prikkel bestaat volgens art. 3.1, vierde lid, Wro uit het ver-
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gelijkheden te scheppen voor het opnemen van regels in bestemmingsplannen waarvan onder de oude WRO werd aangenomen dat die regels
niet mogelijk waren. Voorbeelden daarvan zijn milieukwaliteitseisen in
bestemmingsplannen en regels omtrent sluitingstijden voor overlast gevende horecagelegenheden. Van die nieuwe mogelijkheden wordt overigens maar mondjesmaat gebruik gemaakt.
Naar een Omgevingswet
2. Ondanks het feit dat de uitvoeringspraktijk zoals gezegd nog tastend
en zoekend is naar de mogelijkheden van de nieuwe Wro in het algemeen
en van bestemmingsplannen in het bijzonder, gaan er op het ministerie
van Infrastructuur en Milieu, waar de ruimtelijke ordening sinds de afschaffing van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als een ondergeschoven kindje is ondergebracht, stemmen op om
de figuur van het bestemmingsplan drastisch te vereenvoudigen of zelfs
af te schaffen. Een indicatie is te vinden in de Beleidsbrief die minister
Schultz van I & M op 28 juni van dit jaar aan de Tweede Kamer heeft
gezonden.3 In die brief wordt enig inzicht geboden in haar plannen voor
een voorstel voor een Omgevingswet.4 De nieuwe wet moet leiden tot:

3
4

2

vallen van de bevoegdheid tot invorderen van rechten terzake van na dat
tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan indien het bestemmingsplan niet na
tien jaar is herzien en evenmin een verlengingsbesluit al bedoeld in artikel
3.1, derde lid, Wro is genomen. Die sanctie betekent onder meer dat geen
leges mag worden gevraagd voor het verstrekken van omgevingsvergunningen voor het bouwen. Daarover: P.J.J. van Buuren, Het vervallen van de
invorderingsbevoegdheid als financiële prikkel in de ruimtelijke ordening,
in: Wetgevingskunsten, Vriendenbundel Jan Kees Bartel, onder redactie
van H.P.A.M. van Arendonk e.a., Den Haag 2010, p. 55 - 62.
Kamerstukken II 2010 - 2011, 31 953, nr. 40, p. 5.
Of die Omgevingswet er werkelijk op termijn van enkele jaren komt en in
welke vorm is nog maar de vraag. In de literatuur gaan kritische stemmen
op die pleiten voor meer bezinning op het voornemen. Zie bijvoorbeeld:
T.H.H.A. van der Schoot, Fundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk? Over investeren in kwaliteit en draagvlak, TBR 2011/151, H.D
Tolsma, Fundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk? De Omgevingswet en het integraal afwegen van belangen, TBR 2011/166, M.E.F.
Staal, Fundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk?, Tabula ras
of quick wins binnen het bestaande stelsel, TBR 2011/118, J.W Weerkamp,

•
•
•
•

het versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede fysieke
domein,
de integratie van plannen en toetsingskaders,
het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte en
het doelmatig uitvoeren van onderzoek.

De toekomstige wet strekt tot vervanging van de vele wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Eén van die wetten is de Wet
ruimtelijke ordening. De minister schrijft daarover onder meer: ‘Voor het
bestemmingsplan wordt bekeken in hoeverre deze kan worden vereenvoudigd tot een planologische verordening, die doorgaans eenvoudiger
tot stand komt en een lichter en flexibeler systeem kent.’ Het bestemmingsplan zou dus moeten worden vereenvoudigd tot een planologische
verordening die via een korte procedure tot stand komt en een flexibel
systeem kent. Veel kunnen we ons er nog niet bij voorstellen, maar wel
is duidelijk dat in plaats van een bestemmingsplan een ander instrument
in de ruimtelijke ordening centraal komt te staan. Iets duidelijker is Bert
Rademaker, wetgevingsjurist bij de het Ministerie van I en M, in zijn bijdrage voor het Tijdschrift voor Bouwrecht van januari van dit jaar.5 Daarin toont hij zich geen voorstander van het werken met bestemmingsplannen. Hij wijst erop dat voor zover het gaat om ontwikkelingsplanologie,
de Wabo de mogelijkheid biedt om op aanvraag ruimtelijke projecten,
die in strijd zijn met het bestemmingsplan, toch toe te staan. Structuurvisies kunnen daarbij een belangrijk sturende rol vervullen. Hij vervolgt:
‘Ten behoeve van een planologische beheersregeling kan tenslotte een
beheersverordening volstaan. Hoewel thans nog nauwelijks ontdekt, lijkt
er een glorend perspectief te bestaan voor planologie op basis van structuurvisies, omgevingsvergunningen en beheersverordeningen.’6 Het bestemmingsplan noemt Rademaker daarbij dus niet.
3. Deze lichte reuring geeft mij aanleiding in mijn laatste college als
gewoon hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht, de vraag aan de orde te stellen of ons ruimtelijk bestuursrecht beter
af zou zijn zonder het bestemmingsplan, wat dan de alternatieven zouden
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Fundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk?, Onrust in de organisaties en in de ruimtelijke ordening?, TBR 2011/150.
B. Rademaker, De Wabo werkt!, TBR 2011/4, p. 24 - 31.
B. Rademaker, t.a.p., p. 30.
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zijn en welke voor- en nadelen de alternatieven ten opzichte van het bestemmingsplan hebben. Dat alles onder het motto, als u het mij toestaat:
‘Verdwijnt behalve Van Buuren ook het bestemmingsplan?’
De essentie van een bestemmingsplan
4. Alvorens ik tot een behandeling van die vragen over ga, wil ik eerst
voor degenen die dat niet paraat hebben in het kort trachten uit te leggen wat een bestemmingsplan is en hoe het tot stand komt. Enige kennis
daarvan is nuttig om de kritiek op de figuur van het bestemmingsplan te
kunnen waarderen en de voor- en nadelen van alternatieven te kunnen
wegen. Ik zal daarbij noodzakelijkerwijs kort zijn.
5. Een bestemmingsplan is een juridisch instrument dat gemeenteraden
in staat stelt in vergaande mate te bepalen voor welk doel eigenaren
van gronden en bouwwerken en andere rechthebbenden die gronden en
bouwwerken mogen gebruiken. Dat doet de gemeenteraad door in één of
meer bestemmingsplannen voor het gehele gebied van de gemeente aan
alle percelen grond (en water) één of meer bestemmingen toe te kennen.
Bestemmingen luiden bijvoorbeeld: wonen, bedrijven, verkeer, natuur,
recreatie, of agrarisch gebied. Die bestemmingen worden op een kaart
(die de wetgever verbeelding noemt) weergegeven met verschillende
kleuren en codes. Onder de Wro van 2008 is het aantal mogelijke bestemmingen waaruit een keuze gemaakt moet worden, gelimiteerd, hetgeen
verband houdt met de omstandigheid dat een bestemmingsplan digitaal
volgens bepaalde standaarden moeten worden vastgelegd.7 Vreemd genoeg leidt digitalisering in de ruimtelijke ordening dus tot een zekere
beperking van de anders onbeperkte mogelijkheden. Die beperking is
overigens geen onoverkomelijk nadeel of bezwaar, want behalve met
bestemmingen en subbestemmingen kan de planwetgever ook werken
met allerlei aanduidingen op de kaart (pardon: verbeelding). Die aanduidingen zijn ook deels wel gestandaardiseerd, maar zijn niet in aantal

7

4

Die standaarden zijn neergelegd in de ministeriële Regeling standaarden
r uimtelijke ordening 2008, Stcrt. 2008, 211. De regeling in de bijlage naar
de Standaard Vergelijkbare bestemmingsplannen 2008, te vinden op
http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008. Een nieuwe versie voor Stan
daard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012) is al gepubliceerd.
Zie www.geonovum.nl.

of soort beperkt. Aan elke bestemming en aanduiding moeten in het bestemmingsplan regels verbonden worden. Alleen door de regels krijgen
de bestemmingen en aanduidingen inhoudelijke betekenis. Belangrijke
regels zijn bijvoorbeeld die omtrent het met een bepaalde bestemming
of aanduiding toegestane gebruik, met inbegrip van de vaak zeer gespecificeerde bouwmogelijkheden. De combinatie van enkele tientallen mogelijke bestemmingen, subbestemmingen en aanduidingen en de daaraan
verbonden regels, geeft het gemeentebestuur in de praktijk voldoende
mogelijkheden om al hetgeen ruimtelijk relevant wordt geacht te regelen. Daarbij biedt de Wro ruimte om bij de uitvoering of toepassing van
een bestemmingsplan uitzonderingen op de planregels toe te staan door
opname van een afwijkingsbevoegdheid in het plan zelf. Voor wie dat
duidelijker vindt: deze afwijkingsbevoegdheden heten vóór het Wabotijdperk ontheffingsmogelijkheden en daarvoor onder de oude WRO
vrijstellingsbevoegdheden.8 Door op veel plaatsen mogelijkheden voor
enig afwijken van het bestemmingsplan in het plan op te nemen, bouwt
de planopsteller de nodige flexibiliteit in. Ook door het opnemen van
wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten kan de flexibiliteit van
een plan vergroot worden.
De in het plan gelegde bestemming met de daarbij gegeven aanduidingen
en de regels zijn voor de grondgebruikers bindend. Wie wil bouwen of
werken of werkzaamheden wil uitvoeren of nadenkt over een ander gebruik van zijn gronden of gebouwen, krijgt te maken met de beperkingen
die het bestemmingsplan meebrengt. Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen moet aan het bestemmingsplan worden getoetst. Is de aanvraag in overeenstemming met het plan, dan moet de
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Het valt te begrijpen dat de wetgever enkele malen aanleiding zag de terminologie van onder meer vrijstellingen te veranderen (hoewel de redenen
niet steeds sterk waren), maar ik denk dat de nadelen van die terminologieveranderingen door de wetgever onderschat worden. Het leidt op zijn
minst tot enige verwarring en gecompliceerd spraakgebruik. Dat komt omdat nieuwe wetgeving niet betekent dat aan de ingetrokken wetten geen
betekenis meer toekomt. Het overgangsrecht in de formele wetgeving,
maar ook in bestemmingsplannen zelf zorgt er immers voor dat we na introductie van een nieuwe regeling als de Wro of de Wabo nog vele (tientallen?) jaren zullen moeten weten hoe het oude recht ook al weer in elkaar
zat. Onder meer in het planschaderecht is kennis van reeds lang geleden
afgeschafte rechtsfiguren onontbeerlijk.
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vergunning - andersoortige gronden om te weigeren weggedacht - worden verleend. Maar is de aanvraag in strijd met het bestemmingsplan en
is een afwijking van het bestemmingsplan niet in het plan zelf voorzien,
dan mogen burgemeester en wethouders in beginsel zonder meer de vergunning weigeren. Verlenen ondanks strijd met het bestemmingsplan is
dan alleen mogelijk indien de aanvraag past in hetgeen het gemeentebestuur een goede ruimtelijke ordening acht. De verlening verloopt dan via
een procedure die omwonenden en belanghebbende organisaties in staat
moet stellen voor hun belangen op te komen. Het bestemmingsplan dient
op deze wijze de rechtszekerheid van alle betrokkenen, initiatiefnemers,
omwonenden, andere belanghebbenden en van het gemeentebestuur.
6. Het is niet zo moeilijk in te zien dat een bestemmingsplan in bepaalde opzichten de kenmerken van een stelsel van algemeen verbindende
voorschriften heeft (bouwregels en gebruiksverboden), maar anderzijds
ook iets van een verzameling van beschikkingen. Een verzameling beschikkingen komt in onze gedachten wanneer we het oog richten op de
toekenning van afzonderlijke bestemmingen aan afzonderlijke stukken
grond. De vroeger wel gebruikte typering van een bestemmingsplan als
een ‘bundel beschikkingen’ is weliswaar in essentie onjuist, maar valt in
zoverre wel te begrijpen.9 Literatuur en rechtspraak zien in een bestemmingsplan echter sinds jaar en dag algemeen verbindende voorschriften
en als gekozen moet worden, is die typering juister dan de typering als
een bundel beschikkingen of als een rechtsfiguur sui generis.
De bestemmingsplanprocedure
7. Het zal niemand in deze zaal verrassen dat een zo belangrijk instrument
als het bestemmingsplan waaraan voor de grondgebruikers zulke belangrijke gevolgen verbonden zijn, niet zo maar even door de gemeenteraad
mag worden vastgesteld. Bij plannen die ‘ruimtelijke ontwikkelingen’
mogelijk gaan maken, is een aankondiging van de voorbereiding van de
opstelling van een nieuw plan verplicht (art. 1.3.1 Bro) met daarbij een
beslissing over de vraag of al dan niet een mogelijkheid tot inspraak zal
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Dat was onder meer de opvatting van H.D. van Wijk, De norm is per definitie abstract, Deventer 1971, p. 42. Volgens Koeman huldigden ook andere door hem in zijn proefschrift genoemde schrijvers die opvatting. Zie
N.S.J. Koeman, Bestemmingsplan en privaatrecht, Deventer 1974, p. 10.

worden geboden volgens de bepalingen van de gemeentelijke inspraakverordening. Belangrijker is dat de wet de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voorschrijft (welk feit natuurlijk zo goed mogelijk
bekend moet worden gemaakt). Een ieder kan over hetgeen in het plan
wordt geregeld of daarin juist ontbreekt, een zienswijze naar voren brengen, waarvan de gemeenteraad kennis dient te nemen en waarop - hoe
summier ook gemotiveerd - door het gemeentebestuur een reactie dient
te worden gegeven. Voor belanghebbenden die aan die procedure hebben
meegedaan, maar wier zienswijze niet gevolgd is, staat vervolgens de
mogelijkheid van beroep op de bestuursrechter open. Die mogelijkheid
is er overigens ook voor belanghebbenden die geen zienswijze hebben
ingediend, maar die in hun belang getroffen worden door veranderingen
die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft
aangebracht.
De Slootsestraat te Puijflijk
8. Het belang van het bestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure
en de mogelijkheid van een beroep op de rechter zal ik laten zien aan de
hand van een eenvoudig, aan de praktijk ontleend, voorbeeld.10
Enkele jaren geleden speelde zich in het landelijke dorp Puijflijk (gemeente Druten) een klein dorpsdrama af. De heer en mevrouw De V.
hadden na overleg met het gemeentebestuur een stuk van hun tuin op
hun perceel aan de Slootsestraat afgesplitst. Hun bedoeling was daarop
een nieuw bouwperceel te creëren voor een extra woning tussen hun bestaande woonhuis aan de Slootsestraat en het woonhuis van hun buren.
Die mogelijkheid was eerder al in een bestemmingsplan voor Puijflijk
opgenomen, maar om hier niet van belang zijnde redenen door ingrijpen
van gedeputeerde staten gesneuveld. Aanvankelijk toonden burgemeester en wethouders zich opnieuw bereid tot planologische medewerking.
Via een projectprocedure op grond van de oude WRO (artikel 19) werd
een bouwvergunning verleend en min of meer gelijktijdig werd het extra
bouwperceel in het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan opgenomen. De buren van het echtpaar De V., die niet blij waren met het bouwplan op slechts enkele meters van de perceelsgrens, maakten bezwaar
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Ontleend aan ABRvS 23 september 2009, nr. 200805832/1/R1, www.
rechtspraak.nl, LJN: BJ8323.
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tegen de bouwvergunning. Zij hadden succes want na heroverweging
werden de vrijstelling en de bouwvergunning herroepen.
Inmiddels liep de bestemmingsplanprocedure voor het plan ‘Correctieve
herziening Puijflijk’. In het ontwerp was de bouwmogelijkheid voor het
afgesplitste perceel nog opgenomen, maar na veel discussie en een mislukte poging tot mediation besloot de raad op voorstel van burgemeester
en wethouders naar aanleiding van de bezwaren van de buren, dat de
nieuwe bouwmogelijkheid niet in het bestemmingsplan moest worden
opgenomen. Het probleem was dat het beoogde bouwperceel volgens
het beleid van de gemeente Druten te smal was voor een afzonderlijke
vrijstaande woning. Aan de voorkant mat het perceel ongeveer 12 meter,
maar naar achter werd het iets smaller. Ter hoogte van de achtergevel zou
het perceel nog ongeveer 10,75 meter breed zijn. De heer en mevrouw
De V. gingen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. De rechter constateerde onder andere dat het beleid waarop
de gemeenteraad zich beriep, voor wat betreft de Slootsestraat weinig
consequent was toegepast. De rechter vond alle omstandigheden in aanmerking genomen, waaronder de voorgeschiedenis, dat de raad niet in
redelijkheid had mogen weigeren de bouwmogelijkheid voor het afgesplitste perceel in het plan op te nemen.11
Dit eenvoudige voorbeeld laat twee punten zien die in mijn betoog van
belang zijn. Het eerste is het belang van het bestemmingsplan. Met de
woonbestemming krijgt het afgesplitste perceel aan de Slootsestraat de
waarde van een bouwperceel, daarzonder met de bestemming ‘tuin’ (een
tuin die niet eens bij een woning hoort) is het perceel aanzienlijk minder waard. Mijn tweede punt is het belang van de mogelijkheid van een
beroep op de rechter. Zonder de mogelijkheid van een beroep op de bestuursrechter zou het echtpaar De V. vermoedelijk blijvend aan het kortste eind getrokken hebben.
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Iets preciezer gezegd vond de rechter dat GS in redelijkheid geen goedkeuring aan de bestemming ‘tuin’ hadden mogen geven. Zou een dergelijke
casus vandaag de dag (onder de Wro) spelen, dan zou de Afdeling waarschijnlijk meer doen aan finale geschillenbeslechting door de bestuurlijk
lus toe te passen of een termijn te stellen waarbinnen de gemeenteraad een
nieuw bestemmingsplan voor het betrokken perceel zou moeten vaststellen. Onder de WRO kon de rechter niet verder gaan dan zelf in de zaak te
voorzien door goedkeuring te onthouden.

Kritiek op het bestemmingsplan
9. Op de rechtsfiguur van het bestemmingsplan bestaat echter al lange
tijd tamelijk veel kritiek. Die kritiek is van verschillende aard. Enerzijds
richt de kritiek zich op de inhoud van bestemmingsplannen en anderzijds
op de tijd die het kost om een bestemmingsplan tot stand te brengen. Het
maken van een bestemmingsplan is ook een relatief dure zaak. Er moet
veel onderzoek verricht worden, waarvan uitgebreid, wat mij betreft vaak
te uitgebreid, verslag moet worden gedaan.
Laten we eerst eens kijken naar de kritiek op de inhoud. Een al decennia
lang gehoorde klacht is dat bestemmingsplannen veelal te gedetailleerd
zijn. Bestemmingen worden heel precies gelegd, de daarbij behorende
gebruiksdoeleinden te beperkt geformuleerd en de regels over bouw- en
gebruiksmogelijkheden zijn te stringent, zo luidt de kritiek. Mede om die
reden vervullen bestemmingsplannen volgens de critici geen sturende rol
in de ruimtelijke ordening, maar zijn zij in feite volgend. Bestemmingen
met de daarbij behorende regels lopen achter de feiten aan, in plaats van
bepalend te zijn voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Dat zou
anders moeten. Daarom bepleitte Frans Tonnaer kort geleden nog in zijn
oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Omgevingsrecht
de introductie van een nieuwe figuur, het gebiedsontwikkelingsplan, dat
in de plaats zou moeten komen van het bestemmingsplan. Hij zei onder
meer: ‘Het gebiedsontwikkelingsplan zou de maatschappelijke ontwikkelingen juist mogelijk moeten maken in plaats van remmen, wat thans
bij bestemmingsplannen - mede vanwege hun verordeningskarakter - het
geval is. Als men zicht realiseert dat de meeste ontwikkelingen ondanks
in plaats van dankzij het bestemmingsplan kunnen plaats vinden, dan is
duidelijk wat er met dat plan moet gebeuren.’12 Afschaffen dus volgens
Tonnaer en vervangen door regels bij en krachtens de Omgevingswet
en verder in de plaats van het bestemmingsplan met de figuur van een
gebiedsontwikkelingsplan gaan werken. De al eerder genoemde Rademaker is niet minder radicaal in zijn afwijzing van het bestemmingsplan.
Ook volgens Rademaker is afwijken van een bestemmingsplan eerder
regel dan uitzondering. ‘Dat komt’, zegt hij, ‘omdat bestemmingsplannen vaak alleen maar mogelijk maken wat er al is. Wil je iets anders
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Prof. dr. Frans Tonnaer, Quo vadis? Over vertrouwen in het omgevingsrecht, Oratie Open Universiteit, Berghauser Pont Publishing, Amsterdam
2011, p. 138.
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dan is meestal toestemming (…) nodig om af te wijken van het bestemmingsplan.’ Bestemmingsplannen kunnen volgens Rademaker wel een
functie als instrument voor het beheer van gebieden vervullen. Maar de
functie als plannings- en sturingsinstrument waarbij het bestemmingsplan inspeelt op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, komt volgens
deze auteur veel minder uit de verf. Ook bij andere schrijvers vinden we
deze opvatting terug.13
Als bewijs voor de juistheid van de kritiek wordt steeds gewezen op de
toevlucht die de praktijk zoekt in projectprocedures. Dat wil zeggen artikel 19 procedures onder de oude WRO, projectbesluiten onder de sinds
2008 geldende Wro en tegenwoordig dan sinds de invoering van de Wabo
de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.
Laat ik er geen doekjes om winden. Deze vaak en al lange tijd gehoorde
kritiek is ten dele juist. Inderdaad bevatten de meeste bestemmingsplannen op het moment dat ze worden vastgesteld vooral bestemmingen die
al gerealiseerd zijn en bevatten ze bij die bestemmingen behorende regels
die het karakter hebben van een beheersregeling. Veranderingen worden
in deze plannen slechts in beperkte mate mogelijk gemaakt. Er worden
met name de laatste jaren inderdaad nogal wat plannen vastgesteld waarin de toelichting opent met de mededeling dat het plan conserverend van
aard is en nieuwe ontwikkelingen slechts mondjesmaat mogelijk worden
gemaakt. Een oorzaak daarvan is ongetwijfeld dat gemeenten door de
wetgever verplicht zijn vóór 1 juli 2013 hun plannen die op dat moment
ouder dan tien jaar zijn, geactualiseerd te hebben. Dat is voor veel gemeenten een grote opgave en dan is het niet zo vreemd dat extra de neiging bestaat om door belanghebbenden voorgestelde nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk buiten de actualiseringsopgave te houden.14 Maar
ook afgezien van deze tijdelijk druk om vooral conserverende bestemmingsplannen vast te stellen, is de bewering juist dat veel bestemmingsplannen slechts in beperkte mate de functie hebben om nieuwe ontwik-
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Onder meer bij prof. dr. ir. A.G. Bregman, Naar een gebruikersvriendelijk
omgevingsrecht, in: Bezinning op het omgevingsrecht, Essays over de toekomst van het omgevingsrecht, Publicatie Ministerie van Infrastructuur en
milieu, Den Haag 2010, p. 47 - 61, i.h.b. p. 55 e.v.
Een enkele keer gaat de terughoudendheid van de gemeente om een nieuwe ontwikkeling bij een planherziening meer te nemen ook bij een terughoudende rechterlijke toetsing te ver. Zie ABRvS 17 augustus 2011,
200906463/1/R1 (bloembollenloods Schoorl).

kelingen mogelijk te maken en ten aanzien daarvan sturend op te treden.
Ik maak daarbij graag nog enkele kanttekeningen.
10. In de eerste plaats worden er wel degelijk ook veel bestemmingsplannen ontworpen en vastgesteld om nieuwe ontwikkelingen wel mogelijk
te maken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om nieuwe bedrijventerreinen,
woningbouwprojecten, herontwikkeling van verouderde industriegebieden en dat alles met de bijbehorende aanleg van infrastructuur en andere
voorzieningen. Het kan ook gaan om ontwikkeling van gebieden voor
extensieve recreatie of nieuwe natuur. Dat beleidsmatig al in een eerder
stadium in ander verband dan de voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan voor de nieuwe ontwikkelingen plannen zijn vastgesteld,
doet aan deze constatering niet af. Beleidsmatige plannen als structuurvisies van provincies en gemeenten zijn voor de ruimtelijke ordening van
groot belang. Dat neemt niet weg dat voor het concretiseren en juridisch
mogelijk maken van de nieuwe ontwikkelingen het bestemmingsplan
ook een belangrijke functie vervult. Het bestemmingsplan levert immers
de titel om de vergunningen te kunnen verlenen en indien nodig gronden
en bouwwerken te kunnen onteigenen en het met het bestemmingsplan
samenhangende exploitatieplan biedt de mogelijkheid voor de gemeente
om kosten die de gemeente moet maken, op de ontwikkelaars te verhalen.
De opvatting dat bestemmingsplannen slechts een beheersmatig karakter
hebben en ongeschikt zijn om een rol te spelen bij ruimtelijke ontwikkeling, is dus te eenzijdig en te negatief. Dat wil niet zeggen dat op het vlak
van de mogelijke inhoud en vormgeving van bestemmingsplannen geen
verbeteringen mogelijk zijn. Ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen
dat de mogelijkheid om wijzigingsbevoegdheden in plannen op te nemen
verruimd wordt. Daarnaast zou het ontstaan van ‘best practises’ in wijzen
waarop plannen inhoud en vorm worden gegeven, nog verder bevorderd
kunnen worden. Het is alleen de vraag wie dat zou moeten organiseren.
Hier zou een taak voor het Nirov kunnen liggen.
Daarbij past een tweede relativerende opmerking. Die houdt in dat de
tegenstelling tussen ruimtelijke ontwikkeling en beheer niet scherp is.
Ook bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dat op beheer gericht
is, vraagt het gemeentebestuur zich af aan welke ruimtelijke ontwikkelingen waaraan in het plangebied behoefte bestaat, ruimte kan worden
gegeven en aan welke niet. Grondgebruikers komen bij de voorbereiding
met grotere en kleinere wensen en een deel daarvan zal gehonoreerd kunnen worden en een ander deel juist niet. Uitbreidingen van bouwvlakken
of de mogelijkheid voor de bouw van een extra woning, hogere bouwmo11

gelijkheden, de mogelijkheid van een bedrijf aan huis, een burgerwoning
in plaats van een agrarische bedrijfswoning, de bouw van appartementen
op de plek van een kantoorgebouw, het zijn slechts voorbeelden van ontwikkelingen die bij een op beheer gericht bestemmingsplan toch aan de
orde kunnen zijn.
In dit verband wijs ik er ook op, dat de opvatting dat een afwijken van
het bestemmingsplan ‘bewijst’ dat zo’n plan geen sturende rol vervult ten
aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen, in zijn algemeenheid onjuist is.
Die opvatting ziet er namelijk aan voorbij dat een bestemmingsplan juist
op veel plaatsen de mogelijkheid inbouwt om in een concreet geval bij
omgevingsvergunning af te wijken van het plan. Dat wijst juist op een
vooruitziende blik van de planwetgever op de wenselijkheid van ontwikkelingen die hij weliswaar niet al op voorhand mogelijk wil maken, maar
wel indien daarmee in het concrete geval mee kan worden ingestemd.
Een voorbeeld biedt het toestaan van nevenactiviteiten aan agrariërs. Aan
boeren kunnen vormen van detailhandel in producten van de boerderij
en streekeigen producten of kamperen bij de boer of het aanbieden van
verblijfsrecreatie in de vorm van logies en dergelijke best worden toegestaan, maar om het uit de hand lopen van dergelijke nevenactiviteiten te
voorkomen bindt de planwetgever het starten van zulke activiteiten vaak
aan het verkrijgen van een afwijkingsvergunning. Formeel heet dat dan
het afwijken van een planregel in het bestemmingsplan, maar materieel
is het meer het toepassen van het bestemmingsplan voor een door de
planwetgever reeds voorziene ontwikkeling. Een dergelijk in het plan
al voorziene afwijking is van heel andere aard dan het geheel buiten het
plan om afwijken voor een juist niet in het plan voorziene ontwikkeling.
11. De kritiek op bestemmingsplannen richt zich ook op de tijd en de
moeite die het kost om een dergelijk plan tot stand te brengen. Een bestemmingsplan maken kan op zichzelf binnen een bestek van slechts een
aantal maanden het hele traject van ontwerp opstellen, het doorlopen van
de zienswijzenprocedure, het vaststellen van het plan door de gemeenteraad en vervolgens de bekendmaking en inwerkingtreding van het plan
doorlopen. Maar dan moet het om een niet complex, kleinschalig plan
gaan en mag er niet of nauwelijks iets tegenzitten. In de praktijk neemt
het hele traject van planvoorbereiding, zienswijzenprocedure, planvaststelling en bekendmaking veel meer tijd in beslag. We moeten dan al
gauw in termen van jaren denken. Verreweg de meeste tijd kost de planvoorbereiding. Talrijke onderzoeksverplichtingen moeten worden vervuld in het bijzonder met het oog op ontwikkelingen die het plan moge12

lijk maakt. Onderzoeken kunnen nodig zijn om te weten wat de effecten
van de in het plan voorziene ontwikkelingen zullen zijn voor de geluidsituatie, voor de luchtkwaliteit, de waterhuishouding, verkeersstromen, de
bescherming van archeologische waarden, de door Natuurbeschermingswet 1998 of de Flora- en faunawet beschermde natuurwaarden, etc. Voor
grootschalige ontwikkelingen kan het vervaardigen van een milieueffectrapport (een zogenaamd MER) vereist zijn. Het behoeft geen betoog
dat het voorbereiden en opstellen van een modaal bestemmingsplan dat
niet louter een beheerfunctie moet vervullen, de gemeente een flinke som
geld kan kosten. Hoeveel precies, hangt van de aard en omvang van het
plan af, maar een bedrag van een paar honderdduizend euro’s voor een
groot plan is het, denk ik, al gauw.
12. ‘Sneller en beter’ is het voor de hand liggende credo van de critici
die stellen dat plannen vooral in kortere tijd tot stand moeten kunnen
worden gebracht tegen lagere kosten. Dat is makkelijk gezegd, maar nog
niet zo makkelijk te realiseren. Elke onderzoeksverplichting heeft zijn
eigen rationaliteit en is terug te voeren op een wettelijke verplichting
met de te onderzoeken belangen rekening te houden. Toch zal juist in de
voorbereidingsfase de verbetering en versnelling gezocht moeten worden.15 Het gaat daarbij niet alleen om het waar mogelijk beperken van
onderzoekslasten, maar ook om het stroomlijnen van de bestuurlijke besluitvorming in de voorbereidingsfase. Er is niet veel tijd te winnen in de
formele zienswijzenprocedure die vooraf gaat aan de vaststelling door de
gemeenteraad. Die procedure duurt maximaal achttien weken, te weten
zes weken voor indienen van een zienswijze en maximaal twaalf weken
voor de vaststelling van het plan. Die termijn van twaalf weken wordt
dikwijls door gemeenten niet gehaald. Als er beroep op de bestuursrechter wordt ingesteld (dat is voor bestemmingsplannen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in eerste en enige aanleg), kost
de afhandeling van dat beroep natuurlijk tijd. Hoeveel tijd is afhankelijk
van vele factoren, maar in de meeste gevallen doet de Afdeling binnen de
wettelijke termijn van maximaal één jaar uitspraak. Voor zaken die onder de Chw vallen, is de wettelijke termijn zelfs maar zes maanden. Dat
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In deze zin ook J. van der Velde, Fundamentele herziening van het omgevingsrecht noodzakelijk? De ruimtelijke ordeningspraktijk: kansen en
verbeteringen, TBR 2011/116. Op p. 630 (par. 4.3) geeft hij overigens in
het kort de voordelen van een bestemmingsplan aan.

13

is een voor een rechterlijke procedure uiterst korte termijn. Alleen door
zoveel mogelijk voorrang te geven aan onder die wet vallende zaken,
kan de rechter binnen de termijn van zes maanden uitspraak doen. Vanzelfsprekend leidt dat voorrang geven aan Chw-zaken wel tot een tragere
afhandeling van andere zaken. Het is overigens niet zo dat pas na afloop
van de beroepsprocedure het bestemmingsplan ten uitvoer mag worden
gelegd. Dat kan als hoofdregel al eerder behoudens indien tijdens de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is gevraagd en de voorzieningenrechter dat verzoek heeft toegewezen. Maar in de praktijk kunnen
of willen belanghebbenden dikwijls niet eerder beginnen dan nadat het
bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. In de huidige tijd speelt
daarbij de terughoudendheid van financiers een belangrijke rol.
13. Ik vat even samen wat we tot zover hebben geconstateerd. Volgens
critici van het bestemmingsplan schiet deze rechtsfiguur tekort als het
gaat om het vermogen om daarmee toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen te sturen, hetgeen zou leiden tot de noodzaak frequent van een
geldend bestemmingsplan af te wijken dan wel dat plan te herzien. Ik heb
die kritiek gerelativeerd door erop te wijzen dat:
1e er wel degelijk veel plannen gemaakt worden met het oog op nieuwe
ontwikkelingen;
2e het enkele feit dat op een in het plan voorziene wijze van een plan
wordt afgeweken niet betekent dat van dat plan als geheel wordt afgeweken, en
3e dat zelfs als wel van het plan met toepassing van de buitenplanse afwijkingsbevoegdheid uit de Wabo wordt afgeweken, het bestemmingsplan
fungeert als een ijkpunt voor de vraag of de beoogde ontwikkeling wel
past in hetgeen geacht wordt een goede ruimtelijke ordening te zijn.16
Daarnaast bestaat er kritiek op de lange duur van de totale procedure
van tot stand brengen van een bestemmingsplan waarbij die lange duur
vooral zit in de tijd die gemoeid is met de voorbereiding van een bestemmingsplan. De rechterlijke fase kost ook tijd waarbij de critici in het
bijzonder oog hebben voor de mogelijkheid dat de rechter een bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk vernietigt.
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De buitenplanse afwijkingsbevoegdheid is geregeld in art. 12 lid 1, onder
a ten 3e, van de Wabo. Daarnaast is er de mogelijkheid die de Chw biedt
(projectuitvoeringsbesluit van art. 2.9 Chw).

De critici zullen door mijn relativerende opmerkingen misschien nog niet
overtuigd zijn. Het is daarom goed eens te kijken naar de alternatieve
mogelijkheden die er zijn en die misschien verder ontwikkeld kunnen
worden.
Beheersverordening als alternatief
14. Eén van de alternatieve instrumenten om te gebruiken in plaats van
een bestemmingsplan is de beheersverordening. Dat een beheersverordening een alternatief is voor een bestemmingsplan blijkt zonneklaar
uit artikel 3:38 lid 1 van de Wro. De gemeenteraad heeft op grond van
die bepaling de mogelijkheid om voor die delen van het grondgebied
waar, zo zegt de wet, ‘geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien,
in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening vast te stellen waarin het beheer van dat gebied overeenkomstig het bestaande gebruik wordt geregeld’. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de bedoeling
van de beheersverordening is om gemeenten voor gebieden met een lage
dynamiek een eenvoudig instrument ter beschikking te stellen om die
gebieden van een planologische bescherming te voorzien. Een beheersverordening beschermt de bestaande situatie, zonder dat daarvoor een in
vergelijking met een beheersverordening meer gedetailleerd en duurder
bestemmingsplan behoeft te worden gemaakt.
Als een beheersverordening een alternatief is voor een bestemmingsplan,
is het niet meer dan logisch dat voor een gebied waarvoor een beheersverordening wordt vastgesteld, het tot dan toe bestaande bestemmingsplan
vervalt. Dat bepaalt artikel 3.39 Wro dan ook. Andersom is dat ook het
geval. Wanneer voor een gebied waarvoor een beheersverordening geldt,
een bestemmingsplan wordt vastgesteld, vervalt de beheersverordening.
De bedoeling van een beheersverordening is op het eerste gezicht duidelijk: voor gebieden waarvoor geen planologische ontwikkelingen worden
voorzien, kan bij verordening de bestaande planologische situatie worden vastgelegd en kunnen regels worden gegeven voor het ‘bestaande
planologische gebruik’. De gemeenteraad moet volgens de wet dus regels geven voor het beheer van een gebied overeenkomstig het bestaande
gebruik. Maar wat betekent dat eigenlijk? Uit de op dit punt licht chaotische wetsgeschiedenis volgt dat twee interpretaties mogelijk zijn, die
allebei geoorloofd zijn. Volgens de eerste moet een beheersverordening
de bestaande feitelijk situatie als uitgangspunt nemen, die vastleggen en
hooguit kleine veranderingen mogelijk maken. Volgens een tweede, minder letterlijke uitleg is het ‘bestaande planologische gebruik’ een combi15

natie van het gebruik dat feitelijk bestaat en van het gebruik dat volgens
het vóór de beheersverordening geldende bestemmingsplan toegestaan
was. Het verschil is dat bij die tweede lezing de beheersverordening wat
meer nieuwe ontwikkelingen en gebruiksveranderingen kan toestaan,
omdat die nu eenmaal in het aan de beheersverordening voorafgaande
bestemmingsplan al mogelijk waren. Of voor de eerste of de tweede variant gekozen wordt, maakt wel verschil. Ik leg dat even aan de hand van
een voorbeeld uit.
Als een ondernemer onder een bestaand bestemmingsplan nog uitbreidingsmogelijkheden heeft, betekent de keuze waarbij de feitelijk bestaande situatie wordt vastgelegd dat hij zijn uitbreidingsruimte verliest.
De ondernemer lijdt in dit geval gewoon schade. Als het bestaande bestemmingsplan tot uitgangspunt wordt genomen, zal de beheersverordening de volgens het bestemmingsplan bestaande uitbreidingsruimte
overnemen en is de ondernemer beter af. Maar dan komt het probleem
in zicht dat een beheersverordening alleen maar mag worden vastgesteld
voor een gebied waarin geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien.
Is de uitbreiding die de ondernemer volgens de verordening nog heeft,
indien hij die gaat realiseren, nu een ruimtelijke ontwikkeling of niet?
15. Het merkwaardige feit doet zich voor dat van een instrument dat
bedoeld is om een eenvoudig en goedkoop alternatief te bieden voor een
bestemmingsplan, in de praktijk tot nu toe weinig gebruik is gemaakt.
We leven al ruim drie jaar onder het regime van de nieuwe Wro en, voor
zover ik weet, is het aantal beheersverordeningen nog op de vingers van
één of hooguit twee handen te tellen. Ter vergelijking: in die drie jaar zijn
naar mijn schatting in Nederland zo ongeveer 5.000 grotere en kleinere
bestemmingsplannen vastgesteld. Het is de vraag om welke redenen er
zo weinig beheersverordeningen worden gemaakt.
Over de vraag wat de oorzaak is van de geringe populariteit van beheersverordeningen is weinig bekend. Ik denk dat de voornaamste reden is dat
niemand precies weet in welke gevallen een beheersverordening wel of
juist niet goed te gebruiken is en hoe een beheersverordening er precies
uit zou moeten zien.17 Dat zou echter op korte termijn wel eens kun-
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Heel apart heeft de gemeenteraad van Zaanstad een beheersverordening
vastgesteld. Het enig inhoudelijke artikel (art. 2 Beheersverordening projecten 2009) luidt: ‘Deze beheersverordening bestaat uit de volgende (ongewijzigde) projectbesluiten (opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 33),

nen gaan veranderen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (de
VNG) heeft in september jl. een model voor een beheersverordening het
licht doen zien. Het model bestaat uit voorschriften die als bouwstenen
voor een op te stellen beheersverordening kunnen worden gebruikt en
bevat bijbehorende kaarten die we tegenwoordig de verbeelding moeten
noemen. Bij het opstellen van de modelbeheersverordening is de VNG
uitgegaan van de tweede, ruimere opvatting van het begrip ‘bestaande
planologische situatie’. De VNG beveelt die uitleg aan, maar beveelt ook
de beperking aan dat een beheersverordening geen planologische ontwikkelingen van enige omvang mogelijk zou moeten maken. Op zichzelf
kan ik mij in die keuze en beperking goed vinden.18
16. Een beheersverordening - en zeker één volgens de aanbevelingen van
de VNG - gaat al gauw lijken op een bestemmingsplan. Aan een gebied
of delen van een gebied worden doeleinden van gebruik toegekend (bijvoorbeeld ‘wonen’ of ‘bedrijven’) en bouwmogelijkheden worden vastgelegd en gebruiksveranderingen verboden of beperkt toegestaan. Dat
doet heel sterk denken aan een bestemmingsplan. De nog niet weersproken conclusie van onder meer Nijmeijer is dan ook dat met een beheersverordening niets kan worden bereikt dat niet ook met een (eenvoudig)
bestemmingsplan kan worden bereikt. Dat zou je van een alternatief niet
verwachten, maar het is toch werkelijk waar. In een beheersverordening
kan niets worden geregeld dat niet net zo goed in een op beheer gericht
bestemmingsplan kan worden geregeld. Wie oppervlakkig kennis neemt
van de modelbeheersverordening van de VNG krijgt wellicht een andere
indruk. Het model spreekt namelijk niet van bestemmingen, maar van
‘besluitvlakken’ en van ‘besluitsubvlakken’. Maar ik zie geen verschil
tussen bijvoorbeeld een besluitvlak ‘Wonen’ in een beheersverordening
en een bestemming ‘Wonen’ in een bestemmingsplan. De verbeelding
ziet er qua kleur wel anders uit. De verbeelding van een beheersverorde-
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conform de bijgevoegde geometrische plaatsbepaling (bijlage 34).’ De
bijlagen bevatten een soort van postzegelplannen (kaarten met voorschriften) die in de vorm van projectbesluiten zijn vastgesteld. Of een dergelijke
beheersverordening de bedoeling van de wetgever was waag ik te betwijfelen.
Geen verrassing voor wie mijn bijdrage over de beheersverordening kent:
P.J.J. van Buuren, De beheersverordening, jaarrede voor de Vereniging
voor bouwrecht, TBR 2009/2, p. 3 - 10.
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ning volgens het model heeft geen palet aan kleuren, maar is opgemaakt
in één tint crème of één tint grijs. Daar blijkt uitsluitend een tamelijk
banaal digitaliseringsprobleem achter te zitten dat op middellange termijn wel oplosbaar zal zijn, maar voorlopig niet. Een verbeelding die
sterk lijkt op een verbeelding die we van een bestemmingsplan kennen,
is wel mogelijk, maar de beheersverordening kan in dat geval niet via
de site www.ruimtelijkeplannen.nl kenbaar gemaakt worden. Daaraan
kleven nadelen uit een oogpunt van raadpleegbaarheid van de verordening die de VNG ook duidelijk vermeldt. Toch zijn er gemeenten die een
beheersverordening hebben vastgesteld of in ontwerp gereed hebben die
zich in niets onderscheidt, ook niet in de terminologie van het leggen van
bestemmingen, van een bestemmingsplan.19
17. Met een beheersverordening kan een gemeente zoals gezegd niet
meer of anders dan met een bestemmingsplan, maar er zijn wel risico’s
dat er iets fout gaat. Waarom zou een gemeenteraad dan kiezen voor
een beheersverordening in plaats van voor een bestemmingsplan? Hier
komt de aap uit de mouw. Een beheersverordening kan zonder procedure
worden vastgesteld en tegen een beheersverordening kunnen belanghebbenden geen beroep bij de bestuursrechter instellen. Belanghebbenden
kunnen tegen een beheersverordening die hen raakt, niets beginnen. Dat
scheelt de gemeente uiteraard in tijd en in kosten. Maar het is wel cynisch
om te moeten erkennen dat het enige echte verschil tussen een beheersverordening en een bestemmingsplan dat werkelijk telt, is dat tegen een
beheersverordening geen beroep open staat.20 Natuurlijk, bewoners kunnen naar de burgerlijke rechter met een vordering uit onrechtmatige daad,
maar dat is in de praktijk een moeilijk begaanbare en ook niet erg kansrijke weg. En het is ook waar dat de bestuursrechter de mogelijkheid van
exceptieve toetsing van de beheersverordening heeft. Die mogelijkheid
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De gemeente Landgraaf kent sinds 2009 een beheersverordening en de
gemeente Den Haag legde op september 2011 de ontwerp-beheersverordening Vlietzone ter inzage. Beide beheersverordeningen kennen bestemmingen en regels die niet afwijken van wat in een bestemmingsplan mogelijk is.
Men mag niet het argument hanteren dat in ons recht tegen verordeningen
algemeen geen beroep op de bestuursrechter open staat omdat het om algemeen verbindende voorschriften gaat (art. 8:2 Awb). Een beheersverordening lijkt sterk op een bestemmingsplan dat ook algemeen verbindende
voorschriften bevat en waartegen wel beroep mogelijk is.

komt erop neer dat de rechter één of meer voorschriften van een beheersverordening buiten toepassing kan laten wegens strijd met het recht. Dat
kan een mogelijkheid zijn, indien een vergunning voor bouwen wordt
verleend voor een ruimtelijke ontwikkeling die volgens de wet op grond
van een beheersverordening niet zou mogen. Derden kunnen die vergunning dan aanvechten met de stelling dat de beheersverordening geen
grondslag voor de vergunningverlening mag zijn. Maar buiten toepassing laten is veelal geen bruikbare oplossing, onder meer omdat dan nog
maar de vraag is welke regels voor de beheersverordening in de plaats
moeten worden toegepast en of belanghebbenden daar dan wel beter mee
af zijn. Ik verwacht van de mogelijkheid van buiten toepassing laten in
de praktijk daarom niet veel. Ik geef maar weer een voorbeeld.
De ondernemer die volgens een bestemmingsplan zijn grond behalve voor
het door hem gemaakte gebruik van laten we zeggen opslag van bouwmaterialen, ook voor andere vormen van bedrijvigheid mocht gebruiken,
is niet blij als de beheersverordening hem die mogelijkheden afneemt.
Naar de bestuursrechter gaan kan niet. Zijn grond wordt nagenoeg onverkoopbaar, want ieder ander gebruik dan opslag van bouwmaterialen
is verboden. Wat deze ondernemer kan doen, is de gemeenteraad vragen
een bestemmingsplan vast te stellen met ruimere gebruiksmogelijkheden
dan alleen opslag. Als hij een concrete andere bedrijfsuitoefening op het
oog heeft, kan hij ook aan burgemeester en wethouders vragen een afwijken van de beheersverordening voor een concrete andere vorm van gebruik toe te staan. Die mogelijkheden zijn er, maar beide mogelijkheden
kosten de ondernemer veel tijd en - wat wellicht erger is - veel geld en
dat alles met een ongewisse uitkomst.
De Haan, Drupsteen en Fernhout hebben de gedachte ingang doen vinden dat het bestuursrecht niet alleen instrument in handen van het bestuur
moet zijn, maar evenzeer ook een waarborg voor de burgers.21 Het bestuursrecht is instrument en waarborg tegelijk. De vraag is wel of in het
geval van de beheersverordening de balans niet te ver doorslaat naar alleen instrument voor het bestuur en te weinig waarborg voor de burgers.
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P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale
rechtstaat, Deventer 1978.
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Projectbesluitvorming als alternatief
18. Als vanzelf heb ik al een ander alternatief voor het vaststellen van
een bestemmingsplan genoemd. In plaats van een bestemmingsplan te
herzien ten einde een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken die
volgens het geldende plan niet kan, kan het gemeentebestuur er ook voor
kiezen een projectprocedure te volgen. De algemeen mogelijke projectprocedure die de Wabo thans biedt, is de mogelijkheid om via dezelfde
procedure die geldt voor de vaststelling van een bestemmingsplan, voor
een bepaald project bij omgevingsvergunning af te wijken van (de regels
van) het bestemmingsplan.22 Daar is dan wel een goede ruimtelijke onderbouwing voor nodig, maar dat zou bij een aanpassing van het bestemmingsplan niet anders zijn. Bij een bestemmingsplanherziening moet
immers ook gemotiveerd worden dat het nieuwe plan een goede ruimtelijke ordening dient. De projectprocedure is een aantrekkelijk alternatief
omdat voor de realisering van het project geen bestemmingsplan hoeft te
worden vervaardigd. Een bouwplan of een plan voor het uitvoeren van
werken of werkzaamheden dat volgens het bestemmingsplan niet mogelijk is, wordt in procedure gebracht en bij omgevingsvergunning die voor
het bouwen of het uitvoeren van de werkzaamheden vereist is, wordt
uitdrukkelijk het afwijken van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt.
Eenvoudig en betrekkelijk snel, waarbij ook een rol speelt dat niet de gemeenteraad, maar burgemeester en wethouders in de praktijk de besluiten nemen. Gemeenteraden werken relatief traag omdat besluitvorming
in commissies moet worden voorbereid en de raden meestal minder dan
twaalf maal per jaar vergaderen, terwijl colleges van burgemeester en
wethouders veelal in beginsel wekelijks vergaderen.
Maar ook bij het alternatief van de projectbesluitvorming op grond van
de Wabo (of op grond van de Chw) vallen wel enige kritische kanttekeningen te maken. Ten eerste is er het gevaar dat er geen goed kader
aanwezig is aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of het toestaan
van het project een verstandige beslissing is. Zo’n kader kan er wel zijn
in de vorm van een actuele gemeentelijke structuurvisie. Maar dikwijls
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Daarvoor moet een combinatie van artikelen uit Wabo worden toegepast.
Het gaat om de artikelen 2.1, eerste lid, aanhef en onder c (afwijken van het
bestemmingsplan) en 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3e (goede
ruimtelijke onderbouwing nodig) en 3.10, eerste lid, aanhef en onder a (de
procedure van afdeling 3.4 Awb moet worden gevolgd).

is er geen recente gemeentelijke structuurvisie of een actueel gelijkwaardig beleidskader. Als er dan ook geen recent bestemmingsplan is waarin
het gewenste ruimtelijke beleid voor de toekomst is neergelegd, bestaat
het risico van ad hoc planologie die achteraf wordt betreurd. Foute planologische besluiten vallen echter niet meer terug te draaien. Een ander
punt is, dat indien er bezwaren van omwonenden of een milieuorganisatie tegen het project bestaan, het betrekkelijk lang kan duren voordat
het projectbesluit onherroepelijk wordt. Dat komt omdat er anders dan
in geval van een bestemmingsplan, eerst beroep bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State mogelijk is. Als het er echt om gaat, kan dit rechtsbeschermingtraject gemakkelijk twee jaar duren in plaats van één jaar in een
bestemmingsplanzaak.23 Onaantrekkelijk is ook dat de kosten voor de
initiatiefnemer hoog zijn. Gemeenten eisen van de initiatiefnemer veelal
dat hij een goede ruimtelijke onderbouwing laat opstellen met inbegrip
van de onderzoeken die nodig zijn omtrent bijvoorbeeld natuurwaarden,
gevolgen voor het milieu, archeologische waarden, verkeersafwikkeling
etc. Ik moet er wel op wijzen dat de bezwaren tegen projectbesluitvorming via omgevingsvergunningen voor een belangrijk deel ook kunnen
worden aangevoerd tegen het toestaan van projecten via kleine, partiële
herzieningen van een bestemmingsplan. Partiële herziening van het bestemmingsplan heeft echter als voordeel dat het gemeentebestuur beter
ziet wat het effect in het plangebied zal zijn.24 Bovendien gaat het rechtsbeschermingtraject, zoals we zagen, belangrijk sneller.
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Dit verschil zal misschien minder worden. Er bestaan voornemens om de
Chw, die volgens die wet zelf tot 1 januari 2014 geldt, permanent te maken
en in dat verband ook de hoofdregel volgens de Awb dat beroep en eventueel hoger beroep mogelijk is, voor projectbesluiten van enig belang (bijvoorbeeld 12 of meer woningen) af te schaffen en alleen beroep in eerste
en enige aanleg op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
open te stellen.
Dat de gemeenteraad over een partiële herziening van een bestemmingsplan beslist, noem ik niet als voordeel, omdat ik dat feit ook wel als nadeel
zie. Ruimere mogelijkheden voor wijzigingsbevoegdheden zouden m.i. als
voordeel hebben dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn.
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Conclusies
19. Het wordt tijd enkele conclusies te trekken. Is er in de toekomst een
Omgevingswet denkbaar waarin het bestemmingsplan niet meer voorkomt? Ik denk dat de conclusie moet zijn dat die ontwikkeling op zich
denkbaar is. Het is denkbaar dat het bestemmingsplan als rechtsfiguur
wordt afgeschaft en dat in de plaats daarvan alleen nog beheersverordeningen worden vastgesteld. Planologische veranderingen van enig gewicht (in het jargon afwijken van het regime van de beheersverordening
dat niet al in de beheersverordening is voorzien) dienen dan in een vorm
van projectbesluitvorming mogelijk te worden gemaakt. Of we voor een
dergelijk systeem zouden moeten kiezen, betwijfel ik zeer. Als bezwaren
zie ik de sterk verminderde rechtszekerheid, want iedereen weet in een
dergelijk systeem dat een beheersverordening slechts tot doel heeft bijna
alles te verbieden, met als gevolg dat er veel projectbesluitvorming met
een ongewisse uitkomst nodig zal zijn. In een systeem van beheersverordeningen weten initiatiefnemers niet of zij voor hun plannen medewerking zullen krijgen en omwonenden weten niet op voorhand welke
bouw- en gebruiksmogelijkheden er voor hun buren in werkelijkheid
zullen zijn. Initiatiefnemers zullen vaker dan bij een bestemmingsplan
het geval is, op hoge kosten worden gejaagd zonder dat zij de zekerheid
hebben dat die kosten niet tevergeefs worden gemaakt. Het resultaat van
de projectbesluitvorming zal, wil het systeem werken, tot frequente aanpassing van de beheersverordening aanleiding geven.
Dat tegen een beheersverordening geen rechtsbescherming openstaat beschouw ik als een ernstig nadeel. Dat geldt zowel voor degene die graag
een planologische verandering als mogelijkheid opgenomen wil zien als
voor degenen die menen dat de beheersverordening juist ten onrechte een
planologische verandering mogelijk maakt.
Vergeleken met een praktijk van het periodiek herzien van bestemmingsplannen als er nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt moeten worden
of als die plannen na tien of twintig jaar aan actualisering toe zijn, zou
het uitsluitend werken met beheersverordeningen bepaald een grote achteruitgang betekenen. De overgang naar de beheersverordening als centrale rechtsfiguur in de ruimtelijke ordening zou een vermindering van
de rechtszekerheid voor alle betrokkenen inhouden en een vermindering
van rechtsbeschermingsmogelijkheden voor belanghebbenden. Als gevolg daarvan zou er wellicht ook een vermindering van het maatschappelijk draagvlak voor de inhoud van beheersverordeningen ontstaan in vergelijking met het draagvlak voor bestemmingsplannen. Het is afwachten
22

of de wetgever van de Omgevingswet ook tot dat inzicht zal komen en
het bestemmingsplan op de één of andere wijze zal handhaven. Ik denk
dat de heer en mevrouw De V. aan de Slootsestraat in Puijflijk, zouden
wij het hen vragen, daar voorstanders van zouden zijn.25 En ofschoon ik
er niet helemaal zeker van ben, denk ik toch dat de wetgever per slot van
rekening wel het belang van het bestemmingsplan zal inzien. Daarom
durf ik u te voorspellen dat het bestemmingsplan - al dan niet in een
aangepaste vorm - nog een lange tijd de centrale rechtsfiguur in de ruimtelijke ordening zal blijven.
Ik heb gezegd.
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Voorstander van het bestemmingsplan als centrale figuur te handhaven
toont zich ook J. Struiksma, Simpel toch? Een bezinning op het stelsel van
het omgevingsrecht, in: Bezinning op het omgevingsrecht, Essays over de
toekomst van het omgevingsrecht, Publicatie Ministerie van Infrastructuur
en milieu, Den Haag 2010, p. 175 - 184.
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