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1 Inleiding

Een belangrijk sturingsinstrument van provincies om
hun ruimtelijk beleid bindend door te laten werken naar
de gemeentelijke ruimtelijke besluitvorming is de
bevoegdheid op grond van artikel 4.1 lid 1 Wet ruim-
telijke ordening (Wro) om bij of krachtens provinciale
verordening algemene regels te stellen over de inhoud
van gemeentelijke planologische besluiten.1 In de prak-
tijk is gebleken dat de behoefte bestaat om in bepaalde
gevallen afwijking van die algemene regels toe te staan.
Veel provincies hebben in hun provinciale verordenin-
gen daarom ontheffingsbevoegdheden opgenomen. Ten
gevolge van een door gedeputeerde staten (GS) verleen-
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1. Zie art. 4.1 lid 1 Wro. Ook de Kroon heeft ingevolge art. 4.3 lid 1 Wro
de bevoegdheid bij of krachtens AMvB algemene regels te stellen ten
aanzien van de planologische besluitvorming op gemeentelijk en pro-
vinciaal niveau. Met het oog op de leesbaarheid spitsen wij onze bij-
drage toe op ontheffingsbevoegdheden in provinciale verordeningen.
Hetgeen daarover in deze bijdrage wordt opgemerkt, is mutatis mutan-
dis van toepassing op de bevoegdheid van de Kroon om algemene
regels te stellen ten aanzien van planologische besluitvorming van
decentrale overheden, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

de ontheffing blijft een provinciale regel ten behoeve
van een concreet gemeentelijk planologisch besluit bui-
ten toepassing. De ontheffingsbevoegdheid biedt een
gemeentelijk bestuursorgaan dus de mogelijkheid om
een planologisch besluit te nemen dat in strijd is met een
provinciale algemene regel.
De Wro rept echter met geen woord over de mogelijk-
heid om in een algemene regel op grond van artikel 4.1
lid 1 een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen. Tot
voor kort bestond daarom onduidelijkheid over de vraag
of een expliciete wettelijke grondslag voor het opnemen
van een ontheffingsbevoegdheid in provinciale verorde-
ningen noodzakelijk is. Bij gebrek aan een wettelijke
regeling zijn ook procedurele vragen met betrekking tot
de ontheffingsbevoegdheid gerezen.2 Om aan deze
onduidelijkheden een einde te maken is een wetsvoorstel
aanhangig gemaakt waarin voorzien wordt in een uit-
drukkelijke wettelijke grondslag voor het opnemen van
ontheffingsbevoegdheden in provinciale verordeningen
en in procedurele bepalingen met betrekking tot onthef-
fingverlening.3

2. Zie daarover D. Korsse & C.F. Moet, De provinciale ontheffings-
bevoegdheid in algemene regels nader bezien, Gst. 2010, p. 41-51 en
de noot van Korsse onder Rb. Haarlem 17 januari 2011, TBR 2010, 61.

3. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 2. Naast een wettelijke grondslag
voor de mogelijkheid tot afwijking van algemene regels voorziet het
wetsvoorstel ook in een wettelijke grondslag voor het vorderen van
medebewind van het provinciebestuur in een zogenoemde ‘getrapte
AMvB’. Dit onderdeel van het wetsvoorstel blijft in deze bijdrage buiten
beschouwing.

82

TO oktober 2011 | nr. 3



In deze bijdrage onderzoeken wij de ontheffings-
bevoegdheid als instrument voor het afwijken van alge-
mene regels in een provinciale verordening. Daarbij zal
worden bezien of voor het opnemen van een dergelijke
ontheffingsbevoegdheid voor GS in een provinciale ver-
ordening een wettelijke grondslag is vereist, wat de
voor- en nadelen zijn van deze figuur en hoe de onthef-
fingsbevoegdheid zich verhoudt met de sturingsfilosofie
van de Wro. Vervolgens wordt het wetsvoorstel inhou-
delijk besproken en van kritische kanttekeningen voor-
zien. Bezien zal worden in hoeverre het wetvoorstel de
geconstateerde onduidelijkheden wegneemt en welke
eventuele nieuwe vragen daarmee worden opgeroepen.
Waar mogelijk worden aanbevelingen tot verbetering
van het wetsvoorstel gedaan.

2 Wat is de achtergrond van
het onderhavige
wetsvoorstel?

2.1 De sturingsfilosofie van de Wro
De Wro vertrekt vanuit de gedachte dat elk overheids-
niveau slechts verantwoordelijk is voor de verwezenlij-
king van zijn eigen ruimtelijk beleid. Het primaat van de
ruimtelijke normstelling wordt toegekend aan het
gemeentebestuur. De voorkeur voor decentrale norm-
stelling is onder meer gebaseerd op de notie dat het
gemeentebestuur meer mogelijkheden heeft om bij die
normstelling rekening te houden met de relevante lokale
feiten en omstandigheden.
Naast het gemeentebestuur beschikken ook de hogere
overheidsniveaus over bevoegdheden om de inhoud van
de ruimtelijke normstelling (mede) te bepalen. Om recht
te doen aan het eerstgenoemde uitgangpunt kunnen die
hogere overheidsniveaus hun bevoegdheden echter
alleen gebruiken om de verwezenlijking van hun eigen
ruimtelijk beleid te waarborgen. Daarom schrijft de Wro
voor dat provinciale en nationale bevoegdheden alleen
kunnen worden ingezet ten behoeve van provinciale,
respectievelijk nationale belangen.
Deze uitgangspunten vormen volgens de Raad van State
samen de sturingsfilosofie van de Wro.4

2.2 Interbestuurlijke regels
De bevoegdheid om op grond van artikel 4.1 lid 1 Wro
algemene regels te stellen is een van de bevoegdheden
die het provinciebestuur ter beschikking staan om pro-
vinciale ruimtelijke belangen te behartigen.5 Bij of
krachtens provinciale verordening kan worden voorge-
schreven hoe het provinciaal ruimtelijk beleid moet

4. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 4, p. 2.
5. Zie art. 4.1 lid 1 Wro. De andere provinciale instrumenten betreffen: het

inpassingsplan (art. 3.26 Wro), de reactieve (art. 3.8 lid 6 Wro en
art. 3.13 Wabo) en proactieve aanwijzing (art. 4.2 Wro) en de omge-
vingsvergunning voor projecten van provinciaal ruimtelijk belang
(art. 2.1 lid 1 onder c jo. art. 2.12 lid 1 onder a sub 3 jo. art. 3.1 Bor).
Het Rijk beschikt over dezelfde instrumenten.

worden toegepast in de planologische besluitvorming op
gemeentelijk niveau. Het gaat hier om algemeen verbin-
dende voorschriften die door het gemeentebestuur in
acht moeten worden genomen.6 Deze voorschriften
beperken de gemeentelijke beleidsvrijheid bij de plano-
logische besluitvorming. Omdat het gaat om provinciale
regels die zijn gericht tot het gemeentebestuur, spreken
wij in het onderstaande van interbestuurlijke regels. Dit in
tegenstelling tot de burgers bindende regels (extern
werkende regels), die op grond van artikel 4.1 lid 3 Wro
eveneens in provinciale verordeningen kunnen worden
opgenomen.7

2.3 Waarom een ontheffingsbevoegdheid?
Gezien de sturingsfilosofie van de Wro is het formule-
ren van een interbestuurlijke regel niet eenvoudig.
Enerzijds moet zo’n regel de gemeentelijke beleidsvrij-
heid dusdanig beperken dat het provinciaal belang waar-
op de regel is gebaseerd, wordt beschermd binnen de
gemeentelijke besluitvorming. Anderzijds moet die regel
het gemeentebestuur voldoende vrijheid blijven bieden
om bij de ruimtelijke normstelling recht te doen aan
relevante feiten en omstandigheden. Een interbestuurlij-
ke regel mag dan ook niet verder gaan dan voor de
bescherming van het provinciaal belang noodzakelijk is.8
Ruimtelijke ontwikkelingen waaraan dat belang niet in
de weg staat, moeten kunnen worden toegestaan.
Gezien deze spanning is het niet verwonderlijk dat
zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau de wens
bestaat om flexibiliteit aan te kunnen brengen in de toe-
passing van interbestuurlijke regels. Die toepassing is in
beginsel erg rigide. Interbestuurlijke regels zijn immers
algemeen verbindende voorschriften waar niet zonder
meer van kan worden afgeweken.
In een verkennend rapport van het Interprovinciaal
Overleg (IPO) over de toepassing van interbestuurlijke
regels wordt de suggestie gedaan dat flexibiliteit kan
worden aangebracht door een ontheffingsbevoegdheid
toe te kennen aan GS.9 Zo’n bevoegdheid houdt in dat
GS een interbestuurlijke regel in een concreet geval bui-
ten toepassing verklaren ten behoeve van een gemeen-
telijk planologisch besluit dat in strijd is met die regel.
Op grond van de ontheffing kan het gemeentelijke
besluit alsnog worden genomen. Een interbestuurlijke
regel met een ontheffingsbevoegdheid zou er als volgt
uit kunnen zien:
1. Voor de stedelijke en regionale centra die in het

streekplan op grond van de Ecologische Hoofdstruc-

6. Voor zover het gemeentelijke planologische regime niet in overeen-
stemming is met de regels uit de provinciale verordening moet dat regi-
me in beginsel binnen één jaar aan die provinciale regels worden aan-
gepast. Zie art. 4.1 lid 2 Wro.

7. Deze extern werkende regels hebben tot doel de provinciale belangen
met het oog waarop interbestuurlijke regels zijn vastgesteld, te bescher-
men totdat de interbestuurlijke regels in het bestemmingsplan of de
beheersverordening zijn geïmplementeerd. Aangezien het hier bespro-
ken wetsvoorstel uitsluitend ziet op de ontheffingsbevoegdheid voor
interbestuurlijke regels, blijven de extern werkende regels in deze bij-
drage verder buiten beschouwing.

8. Zo valt letterlijk te lezen in art. 4.1 lid 1 Wro.
9. IPO, Verkenning van een provinciale ruimtelijke verordening, Den

Haag: IPO 2005, p. 26-27.
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tuur (EHS) van groenblauwe grenzen zijn voorzien,
geldt dat de functies wonen, werken en voorzieningen
die grenzen niet mogen overschrijden.

2. GS kunnen ontheffing verlenen van het sub 1 aange-
geven verbod, mits voldoende is gemotiveerd dat met
de overschrijding een groot maatschappelijk belang
wordt gediend, passende alternatieven ontbreken en
passende compensatie voldoende verzekerd is.10

2.4 Afwijking en controle als twee kanten van
dezelfde ontheffingsmedaille

Zoals het in de vorige paragraaf gegeven voorbeeld laat
zien, functioneert een ontheffingsbevoegdheid op basis
van een verbod waarmee de gemeentelijke beleidsvrij-
heid met betrekking tot een specifieke vorm van ruimte-
gebruik tot nul wordt gereduceerd. Door ontheffing te
verlenen wordt die beleidsvrijheid in een gedoseerde
hoeveelheid aan het gemeentebestuur geretourneerd.11

Kortom, de ontheffingsbevoegdheid maakt het in con-
crete gevallen mogelijk om met een planologisch besluit
van het verbod af te wijken, maar die afwijking wordt
wel nauwgezet door GS gecontroleerd.
Dat naast flexibiliteit ook controle een belangrijk argu-
ment is voor de toekenning van een ontheffingsbevoegd-
heid blijkt uit het feit dat veelal voorwaarden worden
geformuleerd waaronder ontheffing kan worden ver-
leend. Ook in het weergegeven voorbeeld is dat gebeurd
in het tweede lid. Blijkbaar is het eerste lid niet als een
absoluut verbod bedoeld, maar hebben provinciale sta-
ten (PS) voorzien dat daar onder de genoemde omstan-
digheden van moet kunnen worden afgeweken. Door
met behulp van een ontheffingsbevoegdheid afwijking
van interbestuurlijke regels mogelijk te maken is het aan
GS om te bepalen of een concreet gemeentelijk besluit
aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit duidt op pro-
vinciale controle op concrete gemeentelijke besluiten.
Als PS enkel flexibiliteit in de toepassing van de inter-
bestuurlijke regel willen aanbrengen, dan staat hun er
niets aan in de weg om die afwijkingsmogelijkheid in de
regel zelf op te nemen. De regel uit het voorbeeld zou
dan als volgt kunnen worden geformuleerd:

Voor de stedelijke en regionale centra die in het
streekplan op grond van de EHS van groenblauwe
grenzen zijn voorzien, geldt dat de functies wonen,
werken en voorzieningen die grenzen niet mogen
overschrijden, tenzij met de overschrijding een groot
maatschappelijk belang wordt gediend, passende
alternatieven ontbreken en passende compensatie vol-
doende verzekerd is.

Het verschil met een interbestuurlijke regel waarin een
ontheffingsbevoegdheid is opgenomen, is duidelijk. In
de zojuist weergegeven regel is het aan het gemeente-
bestuur om te beoordelen of een concreet planologisch
besluit voldoet aan de voorwaarden om van het verbod
af te wijken, terwijl die beoordeling bij de interbestuur-

10. IPO 2005, p. 43 (onder 5, tweede kolom).
11. Om deze reden is de beleidsvrijheid die op basis van de ontheffing aan

het gemeentebestuur wordt toegekend een sigaar uit eigen doos.

lijke regel met de ontheffingsbevoegdheid geschiedt
door GS. GS kunnen daarmee controle uitoefenen op
de inhoud van het gemeentelijke besluit. Die controle
wordt verder vergroot als de bevoegdheid wordt toege-
kend om voorschriften aan een ontheffing te verbinden.
GS kunnen dan niet alleen bepalen of van het verbod
kan worden afgeweken, maar ook nadere eisen stellen
aan de manier waarop die afwijking plaatsvindt.
Het mes van de ontheffingsbevoegdheid snijdt dus aan
twee kanten. Enerzijds is het doel van zo’n bevoegdheid
om afwijking van een interbestuurlijke regel mogelijk te
maken, zodat de gemeentelijke beleidsvrijheid niet te
veel wordt beperkt. Anderzijds biedt een ontheffings-
bevoegdheid GS de mogelijkheid om in een concreet
geval te controleren hoe het gemeentebestuur gebruik
maakt van die beleidsvrijheid. Als aan de ontheffing
voorschriften kunnen worden verbonden, wordt de grip
van GS op de gemeentelijke planologische besluitvor-
ming verder vergroot.

2.5 Een ontheffingsbevoegdheid op grond van
het huidige artikel 4.1 lid 1 Wro?

Gezien het voorgaande zijn er verschillende argumenten
aan te voeren tegen het bestaan van de mogelijkheid om
op grond van het huidige artikel 4.1 lid 1 Wro een ont-
heffingsbevoegdheid op te nemen in een interbestuurlij-
ke regel. Het gaat om een drietal meer fundamentele
punten van kritiek en een praktisch bezwaar. Alle argu-
menten zijn terug te voeren op de interbestuurlijke ver-
houding die ten gevolge van de ontheffingsbevoegdheid
ontstaat tussen het provincie- en het gemeentebestuur.

• Strijd met de Grondwet, de Gemeentewet en de
Algemene wet bestuursrecht

In de eerste plaats moet de interbestuurlijke verhouding
die als gevolg van de toekenning van een ontheffingsbe-
voegdheid ontstaat naar onze opvatting worden aange-
merkt als een vorm van voorafgaand toezicht. Meer spe-
cifiek gaat het om een vorm van toestemming aan het
gemeentebestuur om een planologisch besluit te nemen
dat in strijd is met een interbestuurlijke algemene regel.
Ook de Afdeling advisering van de Raad van State wijst
erop dat het ontheffingsvereiste een vorm van vooraf-
gaand interbestuurlijk toezicht is.12

Ingevolge artikel 132 lid 3 Grondwet kunnen gemeen-
telijke besluiten slechts aan voorafgaand toezicht wor-
den onderworpen in bij of krachtens de wet bepaalde
gevallen. Dit voorschrift keert terug in artikel 259
Gemeentewet. In artikel 10:32 in samenhang met artikel
10:26 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het vereiste
van een formeelwettelijke grondslag nog eens uitdrukke-
lijk herhaald voor de gevallen waarin voor het nemen
van een besluit van een bestuursorgaan toestemming
van een ander bestuursorgaan is vereist.
Tot op heden ontbreekt in de Wro een wettelijke grond-
slag voor het toekennen van een ontheffingsbevoegdheid
in een interbestuurlijke regel. De ontheffingsbevoegd-
heden in provinciale ruimtelijke verordeningen zijn naar

12. Zie Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 4, p. 10.
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ons oordeel (tot nu toe) dan ook in strijd met de Grond-
wet, de Gemeentewet en de Awb en om die reden
onverbindend.

• Mogelijkheden voor oneigenlijk toezicht
Momenteel is de Wet revitalisering generiek toezicht
(Wrgt) in behandeling bij de Tweede Kamer.13 In de
memorie van toelichting bij deze wet wordt gewezen op
het gevaar dat onder het mom van toezicht nadere
normstelling plaatsvindt over de wijze waarop een in
medebewind gevorderde taak moet worden
uitgevoerd.14 In deze situatie kan worden gesproken van
‘oneigenlijk toezicht’.15

Het is goed denkbaar dat een ontheffingsbevoegdheid in
een interbestuurlijke regel gebruikt wordt voor de uitoe-
fening van oneigenlijk toezicht. Het gevaar bestaat dat
de bevoegdheid wordt aangewend om andere (provin-
ciale) belangen te beschermen dan het provinciaal
belang waarvoor de interbestuurlijke regel is vastgesteld.
Het ontheffingsvereiste plaatst het gemeentebestuur nu
eenmaal in een afhankelijke positie ten opzichte van het
provinciebestuur. Zonder de ontheffing kan het
gemeentelijke besluit niet worden genomen. Dat geeft
GS de mogelijkheid om dat besluit verdergaand te beïn-
vloeden dan noodzakelijk is om het belang te bescher-
men waarvoor de interbestuurlijke regel is vastgesteld.

• Spanning met de Wro
Een interbestuurlijke regel heeft tot doel vooraf een
kader te stellen waarbinnen het gemeentebestuur zijn
eigen keuzes kan maken. Zo’n regel is een hogere rege-
ling waarmee gemeentelijke planologische besluiten niet
in strijd mogen zijn.16 Ook wordt met een interbestuur-
lijke regel medebewind gevorderd, aangezien het
gemeentebestuur verplicht wordt mee te werken aan het
realiseren van het provinciaal ruimtelijk beleid.17 De in
de regel gestelde eisen en grenzen moeten in acht
worden genomen. Voor het overige heeft het gemeente-
bestuur beleidsvrijheid bij de planologische besluit-
vorming.18

Zoals wij hierboven al hebben aangegeven, is een ont-
heffingsbevoegdheid een middel om controle uit te oefe-
nen op de gemeentelijke besluitvorming. Het gemeente-
bestuur wordt verplicht met GS in overleg te treden
over de inhoud van specifieke besluiten, omdat GS voor
het nemen van die besluiten ontheffing moeten verle-
nen. De uitgeoefende controle heeft dus betrekking op
individuele planologische besluiten en is niet langer
algemeen. Die controle vindt ook niet vooraf plaats,

13. Dossiernummer 32 389.
14. Kamerstukken II 2009/10, 32 389, nr. 3, p. 3.
15. Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen, Van

specifiek naar generiek. Doorlichting en beoordeling van interbestuurlij-
ke toezichtarrangementen, bijlage bij Kamerstukken II 2007/08, 31 200
VII, nr. 8.

16. Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 49.
17. Vgl. de definitie die Kortmann geeft van medebewind: ‘Bij medebewind

is er sprake van meewerken aan, mede realiseren van beleid dat, al dan
niet in hoofdlijnen, door een ambt van een ander overheidsverband is
vastgesteld.’ C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Klu-
wer 2008, p. 478.

18. Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 7, p. 26.

maar ad hoc op het moment dat het gemeentebestuur
ontheffing aanvraagt. Van voorafgaande kaderstelling is
dan geen sprake meer.
Een interbestuurlijke regel verandert in een wezenlijk
ander sturingsinstrument als daarin een ontheffings-
bevoegdheid wordt opgenomen. Die verandering is bij
de totstandkoming van de Wro niet voorzien en het
resultaat staat op gespannen voet met het stelsel van de
wet.

• Geen procedurele regels voor ontheffingverlening
De Wro voorziet niet in procedurele bepalingen voor
het verlenen van ontheffing van een interbestuurlijke
regel. Dat is problematisch, omdat de ontheffing een
extra besluit is in de zin van artikel 1:3 Awb. De tot-
standkoming van dat besluit zal op een of andere wijze
moeten worden ingepast in de besluitvormingsprocedu-
re van het gemeentelijke besluit waarvoor ontheffing
wordt aangevraagd. Het ontbreken van procedurele
bepalingen roept vragen op over de wijze waarop een
ontheffing kan worden verkregen en welke rechtsbe-
scherming openstaat tegen het besluit van GS om al dan
niet ontheffing te verlenen.19

Voor zover deze vragen in de jurisprudentie tot op
heden aan de orde zijn geweest, zijn zij niet eenduidig
beantwoord. Zo oordeelde de Rechtbank Den Bosch in
een voorlopige voorziening dat ontheffing alleen kan
worden aangevraagd door het gemeentelijk bestuurs-
orgaan dat verantwoordelijk is voor het planologische
besluit waarop de ontheffing betrekking heeft.20 De
Rechtbank Haarlem nam echter een ander standpunt in.
De rechtbank zag de aanvraag voor ontheffing als een
voorbereidingshandeling voor de vaststelling van een
bestemmingsplan die ingevolge artikel 160 lid 1
Gemeentewet kan worden uitgevoerd door burgemees-
ter en wethouders (B&W).21 In dezelfde uitspraak oor-
deelde de rechtbank dat de ontheffing een zelfstandig
appellabel besluit is. De voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak is daarentegen van oordeel dat de
ontheffing niet zelfstandig appellabel is, maar dat daar-
tegen geconcentreerde rechtsbescherming openstaat met
het planologische besluit dat op grond van de ontheffing
wordt vastgesteld.22

19. Zie P.J.J. van Buuren, De (on)mogelijkheden van provinciale planolo-
gische verordeningen, BR 2005, p. 476-481, waar enkele procedurele
kwesties aan de orde worden gesteld. Zie ook P.J.J. van Buuren e.a.,
Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2010,
p. 361-364.

20. Vz. Rb. Den Bosch 6 oktober 2010, TBR 2010, 217 (Aanvraag Noord-
Brabant).

21. Rb. Haarlem 17 januari 2011, TBR 2010, 61 (Attributie ontheffings-
bevoegdheid aan GS Noord-Holland).

22. Vz. ABRvS 6 juli 2011, nr. 201106895/1/R1. Het oordeel van de voor-
zitter dat er sprake is van geconcentreerde rechtsbescherming is o.i. in
praktisch opzicht toe te juichen. Daarmee wordt echter wel afgeweken
van de Awb zonder dat dit door de voorzitter juridisch wordt onder-
bouwd.
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3 Het wetsvoorstel

3.1 Wettelijke grondslag voor het toekennen van
een ontheffingsbevoegdheid

In het wetsvoorstel wordt voorzien in een uitdrukkelijke
wettelijke grondslag voor het toekennen van een
bevoegdheid om een ontheffing van een gestelde inter-
bestuurlijke regel te verlenen. Het wetsvoorstel komt
hiermee tegemoet aan de kritiek dat een dergelijke
bevoegdheid zonder uitdrukkelijke basis in de Wro
onrechtmatig is. De wettelijke grondslag zal worden
opgenomen in een nieuw in te voegen artikel 4.1a
Wro.23 Het eerste lid van dit artikel luidt als volgt:

‘Bij de verordening, bedoeld in artikel 4.1, eerste lid,
kan worden bepaald dat gedeputeerde staten op aan-
vraag van burgemeester en wethouders ontheffing
kunnen verlenen van krachtens dat lid vast te stellen
regels, voor zover de verwezenlijking van een onder-
deel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid in verhou-
ding tot de met die regels te dienen provinciale
belangen onevenredig wordt belemmerd. Aan de ont-
heffing kunnen voorschriften worden verbonden
indien de betroken [sic] provinciale belangen dat met
het oog op een goede ruimtelijke ordening noodza-
kelijk maken.’24

Het tweede lid ziet op de situatie dat de ontheffing
wordt verleend met het oog op een aanvraag om een
omgevingsvergunning waarmee van het vigerende
bestemmingsplan of de beheersverordening zal worden
afgeweken.25 De ontheffing wordt van rechtswege aan-
gemerkt als een verklaring van geen bedenkingen als
bedoeld in artikel 2.27 lid 1 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). Het tweede lid luidt:

‘Voor zover de ontheffing wordt aangevraagd met het
oog op een voorgenomen besluit tot verlening van een
omgevingsvergunning waarbij met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3, of
tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht van het bestemmingsplan of de beheers-
verordening wordt afgeweken, wordt deze ontheffing
aangemerkt als een verklaring van geen bedenkingen
als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.’

3.2 Wél afwijking, géén controle
Het wetsvoorstel komt voort uit de behoefte die in de
praktijk bestaat om in uitzonderlijke gevallen van een
interbestuurlijke regel af te kunnen wijken.26 De wet-
gever is zich echter bewust van het gevaar dat met het
opnemen van ontheffingsbevoegdheden een vorm van
provinciale controle kan ontstaan die het sturingsstelsel
van de Wro doorkruist. De in de artikelen 4.1a en 4.3a

23. Zie onderdeel B van de wijzigingswet.
24. Art. 4.3a lid 1, dat betrekking heeft op nationale interbestuurlijke regels,

heeft een gelijke strekking. Zie onderdeel D van de wijzigingswet.
25. Art. 2.12 lid 1 onderdeel a onder 3o Wabo.
26. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 3, p. 3.

geboden ontheffingsmogelijkheid dient daarom slechts
bij uitzondering te worden toegepast. In de memorie
van toelichting wordt daarover opgemerkt:

‘De ontheffing is dan ook bedoeld voor bijzondere
situaties, die bij het stellen van de algemene regel niet
zijn voorzien. Het gaat dan dus om niet voorzienbare
omstandigheden. (...) Voor een verlening van een
ontheffing komen dan gevallen in aanmerking waarbij
een onverkorte toepassing van de algemene regel zou
leiden tot gevolgen die onevenredig nadelig zijn in
verhouding tot het met de algemene regel te dienen
nationale [of provinciale; FG en DK] belang. (...)
Voor redelijkerwijs voorzienbare situaties zal in de
algemene maatregel van bestuur of de provinciale
verordening zelf een voorziening moeten worden
getroffen, bijvoorbeeld door reeds in de regel vast te
leggen voor welke situaties de regel niet van toepas-
sing is.’27

Dit citaat maakt duidelijk dat het niet de bedoeling is
om in de interbestuurlijke regel voorwaarden neer te
leggen waaronder ontheffing kan worden verleend. De
clausulering in het door ons genoemde voorbeeld van
een ontheffingsbepaling is op grond van artikel 4.1a
Wro dus niet mogelijk. Dergelijke voorwaarden wijzen
er immers op dat het afwijken van de interbestuurlijke
regel voorzienbaar is.28 Om dezelfde reden is het naar
onze opvatting onmogelijk om beleidsregels vast te stel-
len voor de uitoefening van de ontheffingsbevoegdheid.
Omdat het de bedoeling is dat slechts in uitzonderlijke
gevallen ontheffing van een interbestuurlijke regel zal
worden verleend, is volgens de minister geen sprake van
interbestuurlijk toezicht. Afdeling 10.2.1 Awb is volgens
haar niet van toepassing. Zij merkt daarover op:

‘Het betreft hier immers niet een toestemmings-
vereiste dat gekoppeld is aan het vaststellen van een
bestemmingsplan (betreffende bepaalde bestemmin-
gen), maar om beschikkingen aangaande de inhou-
delijke modaliteiten, in uitzonderlijke situaties die
zich slechts (zeer) incidenteel kunnen voordoen.’29

Op de houdbaarheid van dit standpunt komen wij nog
terug in paragraaf 4.

3.3 Procedurele voorschriften in het
wetsvoorstel

Het wetsvoorstel maakt duidelijk wie een aanvraag voor
een ontheffing van een interbestuurlijke regel in kan
dienen. In het eerste lid van de voorgestelde artikelen
4.1a en 4.3a Wro is bepaald dat alleen B&W een onthef-
fing van een interbestuurlijke regel aan kunnen vragen.
Burgers kunnen dat dus niet en de gemeenteraad even-
min.
Het wetsvoorstel voorziet ook in geconcentreerde
rechtsbescherming. Als de ontheffing wordt verleend

27. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 3, p. 4.
28. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 4, p. 12.
29. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 4, p. 13.
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ten behoeve van het vaststellen van een bestemmings-
plan, dan worden de ontheffing en het besluit tot vast-
stelling van dat bestemmingsplan voor de mogelijkheid
van beroep als één besluit aangemerkt.30 Tegen een ver-
leende ontheffing kan dus uitsluitend in het kader van de
bestemmingsplanprocedure worden opgekomen. Dat
geldt voor burgers, maar ook voor het gemeentebestuur.
B&W kunnen wel beroep aantekenen tegen een gewei-
gerde ontheffing. Daarvoor is het niet nodig dat zij eerst
bezwaar aantekenen, want de weigering een ontheffing
te verlenen wordt toegevoegd aan artikel 8.1 Wro.31

Daarin wordt artikel 7:1 Awb buiten toepassing ver-
klaard op het ontheffingsbesluit. Voor het overige is de
Awb van toepassing.
Met betrekking tot de omgevingsvergunning wordt de
ontheffingsmogelijkheid gelijkgesteld aan het vereiste
van een verklaring van geen bezwaar (vvgb).32 Daarmee
beoogt het wetsvoorstel ook de procedurevoorschriften
die in de Wabo met betrekking tot de vvgb zijn opgeno-
men op de ontheffing van toepassing te verklaren. Dat
betekent onder meer dat er met uitzondering van het
bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning geen
bestuursrechtelijke rechtsbescherming tegen de onthef-
fing openstaat.33

In paragraaf 5 zal nog blijken dat de wijze waarop de
regering de procedure tegen de ontheffing in het wets-
voorstel heeft geregeld niet in alle opzichten gelukkig is.

4 Het wetsvoorstel als
antwoord op de kritiek

4.1 Alleen ontheffing in incidentele gevallen?
Wij hebben er in paragraaf 3.2 op gewezen dat het de
bedoeling is dat enkel ontheffing van een interbestuur-
lijke regel wordt verleend in bijzondere situaties die bij
het stellen van de algemene regel niet zijn voorzien. Dat
is echter niet met zoveel woorden in artikel 4.1a Wro
bepaald, zodat wettelijk niet is uitgesloten dat ook in
andere (voorziene) gevallen van een ontheffingsbe-
voegdheid gebruik zal worden gemaakt.
Stel dat in een provinciale verordening wordt bepaald
dat het gemeentebestuur geen nieuwe bouwmogelijk-
heden buiten het bestaand bebouwd gebied mag toe-
staan, maar dat ontheffing van dat verbod mogelijk is.
De tekst van artikel 4.1a Wro staat aan een dergelijke
interbestuurlijke regel niet in de weg. Een zodanig rui-
me beperking van nieuwe bebouwingsmogelijkheden zal
tot gevolg hebben dat sneller kan worden aangenomen
dat van gemeentewege voorgenomen concrete planolo-
gische wijzigingen die voorzien in nieuwe bebouwings-
mogelijkheden onevenredig worden belemmerd. En als

30. Zie onderdeel G van de wijzigingswet.
31. Zie onderdeel E van de wijzigingswet.
32. Zie lid 2 van art. 4.1a en 4.3a Wro.
33. De vvgb staat op de negatieve lijst van art. 8:5 Awb met uitzondering

van beroep dat wordt ingesteld door het bevoegde gezag voor het
besluit waarop de vvgb betrekking heeft. Zie ook art. 6.5 lid 1 Wabo.

de onevenredigheid van een belemmering sneller kan
worden aangenomen, kan een ontheffing vaker worden
verleend. Met andere woorden, hoe groter de reikwijdte
van het verbod is, des te vaker zal de behoefte (en ook de
bevoegdheid) bestaan om ontheffing van dat verbod te
verlenen en vice versa. In die zin is de ontheffings-
bevoegdheid zo lang als het verbod breed is.
Om de in de memorie van toelichting omschreven
bedoeling beter tot uitdrukking te brengen zou naar
onze opvatting de zinsnede ‘wegens bijzondere omstan-
digheden’ of ‘wegens onvoorziene omstandigheden’ in
artikel 4.1a Wro niet misstaan. Inspiratie kan daarbij
worden geput uit artikel 4:84 Awb, waarin eenzelfde
soort voorwaarde is gesteld aan het gebruik van de inhe-
rente bevoegdheid voor het afwijken van beleidsregels.
Van een beleidsregel kan worden afgeweken als het nale-
ven van de beleidsregel gevolgen zou hebben die wegens
bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhou-
ding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Van
bijzondere omstandigheden kan uitsluitend sprake zijn
indien die omstandigheden niet reeds bij vaststelling van
de beleidsregel zijn voorzien.34

4.2 Wel of geen voorafgaand toezicht?
Met het wetsvoorstel wordt in de Wro een formeel wet-
telijke grondslag opgenomen voor het toekennen van
een ontheffingsbevoegdheid in een interbestuurlijke
regel. Daarmee wordt voldaan aan de eis die in de
Grondwet, de Gemeentewet en de Awb aan de uitoefe-
ning van voorafgaand toezicht wordt gesteld.
Zoals opgemerkt in paragraaf 3.2 neemt de minister het
standpunt in dat het uitoefenen van de ontheffings-
bevoegdheid niet kan worden gezien als voorafgaand
toezicht, omdat slechts incidenteel en in uitzonderlijke
gevallen ontheffing van een interbestuurlijke regel zal
worden verleend. Dienovereenkomstig is afdeling 10.2.1
van de Awb volgens de minister niet van toepassing.
Ook als inderdaad blijkt dat slechts bij uitzondering ont-
heffing zal worden verleend, delen wij dit standpunt
niet. Hoe uitzonderlijk ook, de verhouding die met een
ontheffingsbevoegdheid wordt gecreëerd tussen het
provincie- en het gemeentebestuur blijft er een van
interbestuurlijk toezicht. Voor het vaststellen van een
bestemmingsplan in strijd met een provinciale ruimtelij-
ke verordening heeft het gemeentebestuur nu eenmaal
toestemming nodig van GS. Dat deze interbestuurlijke
verhouding zich volgens de minister slechts zelden voor
zal doen, maakt de aard van die verhouding niet anders.
En het is de aard van de interbestuurlijke verhouding
die bepaalt welke (grond)wettelijke bepalingen op die
verhouding van toepassing zijn, niet de frequentie waar-
op die verhouding ontstaat of kan ontstaan. Ook spon-
tane vernietiging van een besluit door de Kroon vindt
zelden plaats, maar dat betekent natuurlijk niet dat arti-
kel 133 Grondwet, hoofdstuk XVII Gemeentewet en
afdeling 10.2.2 Awb niet op het vernietigingsbesluit van
toepassing zijn.

34. Zie o.a. ABRvS 6 februari 2008, JB 2008, 62. Zie ook H.E. Bröring,
Beleidsregels, Deventer: Kluwer 1998, p. 95 e.v.
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Naar onze mening is afdeling 10.2.1 Awb dus gewoon
van toepassing op de beslissing op een aanvraag om ont-
heffing van een interbestuurlijke regel.35 Alleen voor
een ontheffing ten behoeve van een omgevingsvergun-
ning is dat niet het geval, omdat artikel 2.27 lid 1 Wabo
afdeling 10.2.1 Awb uitdrukkelijk buiten toepassing ver-
klaart. De toepasselijkheid van afdeling 10.2.1 Awb is in
de eerste plaats relevant omdat het wetsvoorstel het in
weerwil van artikel 10:29 lid 2 Awb mogelijk maakt om
voorschriften aan de ontheffing te verbinden. Daar
komen wij in de volgende paragraaf op terug. In de
tweede plaats kan worden gewezen op artikel 10:31 lid 4
Awb, waarin de lex silencio positivo van toepassing wordt
verklaard op besluiten waarin toestemming wordt gege-
ven aan een ander bestuursorgaan om een bepaald
besluit te nemen. Dat betekent dat als GS niet binnen
acht weken op de aanvraag voor ontheffing hebben
besloten, de ontheffing van rechtswege wordt verleend.36

Als de wetgever wil voorkomen dat afdeling 10.2.1 Awb
van toepassing is, dan zal dit uitdrukkelijk in de Wro
moeten worden bepaald, zoals dat ook voor de vvgb in
artikel 2.27 lid 1 Wabo is gebeurd.

4.3 Het verbinden van voorschriften aan de
ontheffing

In artikel 10:29 lid 2 Awb is bepaald dat aan een toe-
stemmingsbesluit geen voorschriften mogen worden
verbonden. Die bepaling staat lijnrecht tegenover de in
het wetsvoorstel geboden mogelijkheid om voorschriften
aan de ontheffing te verbinden.37 De Raad van State
wijst hier ook op in zijn advies.38 Op zich hoeft dat niet
problematisch te zijn. Met een formele wet kan immers
van de Awb worden afgeweken. Voor zo’n afwijking is
echter wel een goede motivering nodig. Die motivering
is in de memorie van toelichting evenwel niet te vinden.
De reden dat in het wetsvoorstel is voorzien in de
bevoegdheid om voorschriften aan een ontheffing te
verbinden, lijkt ons te zijn dat, ondanks het feit dat de
interbestuurlijke regel waarvan ontheffing wordt ver-
leend de verwezenlijking van het gemeentelijk beleid
onevenredig belemmert, het provinciale belang dat met
die regel wordt gediend nog altijd bescherming nodig
kan hebben. GS maken de weg vrij voor het gemeen-
telijke besluit, maar blijven tegelijkertijd verantwoor-
delijk voor het provinciale belang in kwestie. De
bevoegdheid om voorschriften aan de ontheffing te ver-
binden stelt GS in staat om de inhoud van het gemeen-
telijke besluit te sturen teneinde te waarborgen dat het
desbetreffende provinciale belang geen schade wordt
toegebracht. In dit licht is het opnemen van een
bevoegdheid om voorschriften aan de ontheffing te ver-
binden in het wetsvoorstel begrijpelijk.
Tegelijkertijd moet echter recht worden gedaan aan de
sturingsfilosofie van de Wro en bovendien worden
gewaakt voor het in paragraaf 2.5 beschreven gevaar van

35. En wel vanwege art. 10:32 Awb.
36. Art. 4:20b jo. art. 4:13 lid 2 Awb.
37. Zie het in onderdeel B van het wetsvoorstel voorgestelde art. 4.1a lid 1,

laatste volzin, Wro.
38. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 4, p. 10.

oneigenlijk toezicht. Dat betekent ons inziens dat de
voorschriften die aan de ontheffing worden verbonden,
moeten zijn gericht op de bescherming van het belang
dat ten grondslag ligt aan de interbestuurlijke regel
waarvan afwijking wordt toegestaan. De clausulering
van de bevoegdheid tot het verbinden van voorschriften
aan de vergunning – ‘indien de betrokken provinciale
belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke orde-
ning noodzakelijk maken’ – moet naar ons oordeel dan
ook beperkt worden opgevat.39 Een ruime opvatting,
waarin onder ‘betrokken belangen’ ook de andere (pro-
vinciale) belangen worden verstaan, die weliswaar wor-
den geraakt door het gemeentelijke besluit, maar niets
met de desbetreffende interbestuurlijke regel van doen
hebben, strookt niet met de ratio van de bevoegdheid tot
het geven van voorschriften.

4.4 Procedurele vragen beantwoord?
Door te bepalen dat alleen B&W een ontheffing van een
interbestuurlijke regel aan kunnen vragen en door de
rechtsbescherming tegen een verleende ontheffing
geconcentreerd plaats te laten vinden in de bestem-
mingsplanprocedure zijn de twee meest prangende vra-
gen over de ontheffingsprocedure beantwoord. Op de
gekozen oplossing is wel kritiek mogelijk. Daar komen
wij in de volgende paragraaf (in breder verband) op
terug.

5 Kritische kanttekeningen bij
het wetsvoorstel

5.1 Waarom geen generieke
afwijkingsmogelijkheid?

Met het wetsvoorstel wordt ervoor gekozen om GS de
mogelijkheid te bieden om in de verordening individue-
le interbestuurlijke regels aan te wijzen waarvan onthef-
fing kan worden verleend. De voorwaarde waaronder
ontheffing kan worden verleend, is echter in alle geval-
len dezelfde. Pas als de verwezenlijking van een onder-
deel van het gemeentelijk beleid in verhouding tot de
met de desbetreffende regel gediende belangen oneven-
redig wordt belemmerd, kan van die regel worden afge-
weken.
Uiteraard is het mogelijk om in één algemene bepaling
alle interbestuurlijke regels aan te wijzen waarvan ont-
heffing kan worden verleend. Dat hoeft niet in elke regel
afzonderlijk te worden aangegeven. Dat neemt echter
niet weg dat per regel waarvan met het planologische
besluit wordt afgeweken, moet worden beoordeeld of
aan de generieke ontheffingsvoorwaarde wordt voldaan.
Het kan dus zijn dat voor één planologisch besluit ver-
schillende ontheffingen moeten worden verleend. Het
ligt dan voor de hand om de verschillende afwijkings-
besluiten te bundelen in één ontheffing. Het is ons
inziens raadzaam dit in de Wro voor te schrijven. Als
voor een bestemmingsplan ontheffing is vereist van

39. Art. 4.1a lid 1, laatste volzin, Wro.
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meerdere interbestuurlijke regels, dan zullen GS daar-
over in één ontheffing moeten beslissen.40

Meer in het algemeen kan de vraag worden gesteld
waarom niet is gekozen voor een generieke ontheffings-
mogelijkheid in de Wro. Het toewijzen van individuele
ontheffingsmogelijkheden aan specifieke interbestuurlij-
ke regels heeft alleen zin als aan elke ontheffings-
bevoegdheid specifieke voorwaarden kunnen worden
verbonden waarin wordt gespecificeerd in welke geval-
len de ontheffing zal worden verleend. Dan kan de ont-
heffingsbevoegdheid worden toegesneden op het pro-
vinciale belang dat door de regel in kwestie wordt
beschermd. Het is echter juist de bedoeling van het
wetsvoorstel dat geen voorwaarden worden geformu-
leerd waaronder ontheffing kan worden verleend. Zoals
we hebben gezien, is de reden daarvoor dat slechts bij
uitzondering en in onvoorziene gevallen van de regel
moet kunnen worden afgeweken. De voorwaarden waar-
onder kan worden afgeweken van de regel kunnen dus
niet bij voorbaat worden vastgesteld, zo redeneert de
wetgever.41 Hoe PS op voorhand dan wel kunnen bepa-
len van welke regels wel en van welke regels niet moet
kunnen worden afgeweken, is ons niet geheel duidelijk.
Hoe dit ook zij, nu de ratio voor individuele onthef-
fingsbevoegdheden is weggevallen, kan naar onze opvat-
ting worden volstaan met het bieden van een generieke
afwijkingsmogelijkheid in de Wro. Wel moet dan
de mogelijkheid worden geboden om die afwijkings-
mogelijkheid buiten toepassing te verklaren op specifie-
ke interbestuurlijke regels.

5.2 Ontheffing ten behoeve van
omgevingsvergunning integreren in de Wabo

In artikel 4.1a lid 2 Wro wordt bepaald dat, voor zover
de ontheffing wordt aangevraagd met het oog op een
voorgenomen besluit tot verlening van een omgevings-
vergunning42 waarbij met toepassing van artikel 2.12
lid 1 onder a sub 3 Wabo van het bestemmingsplan of de
beheersverordening wordt afgeweken, deze ontheffing
wordt aangemerkt als een verklaring van geen bedenkin-
gen als bedoeld in artikel 2.27 lid 1 Wabo.43 Uit de tekst
van het artikel zou kunnen worden afgeleid dat uitslui-
tend een reeds verleende ontheffing wordt aangemerkt
als een vvgb. Uit de memorie van toelichting wordt ech-
ter duidelijk dat wordt beoogd de mogelijkheid een ont-
heffing te verkrijgen voor de vaststelling van een
bestemmingsplan wat betreft de omgevingsvergunning
gelijk te stellen aan een vvgb-vereiste.
Het is dan ook de bedoeling van het wetsvoorstel dat de
procedurevoorschriften over de vvgb in de Wabo op de
totstandkoming van en de rechtsbescherming tegen de
ontheffing van toepassing zijn. Bovendien zijn de
rechtsgevolgen die de Wabo aan de vvgb verbindt op de

40. Dit is vergelijkbaar met hetgeen in art. 2.28 Wabo is bepaald met
betrekking tot de vvgb. Voor de ontheffing ten behoeve van een omge-
vingsvergunning is dit door de gelijkstelling met de vvgb dus al gere-
geld.

41. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 4, p. 12.
42. Als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder c Wabo.
43. Art. 4.1a lid 2 Wro

ontheffing van toepassing. Dat betekent bijvoorbeeld
dat GS aan het bevoegde gezag kunnen verzoeken om de
omgevingsvergunning te wijzigen of in te trekken, voor
zover het aspecten betreft waarvoor de ontheffing
(= vvgb) is verleend.44 Het bevoegde gezag is vervolgens
verplicht om aan dat verzoek gevolg te geven.45

De formulering van artikel 4.1a lid 1 Wro geeft naar ons
oordeel onvoldoende duidelijk de bedoeling van de wet-
gever weer. De oorzaak daarvan is mede gelegen in het
feit dat een aanvraag om een ontheffing niet kan worden
aangemerkt als een aanvraag om een vvgb, omdat een
vvgb niet op aanvraag, maar ambtshalve wordt verleend.
Naar ons oordeel had het veel meer voor de hand gele-
gen om de afwijking van algemene regels ten behoeve
van de verlening van een omgevingsvergunning in de
Wabo zelf te regelen.46

In de systematiek van de Wabo is het naar onze opvat-
ting niet nodig om met het wetsvoorstel een aanvraag tot
afwijking in de Wro te introduceren.47 Geregeld moet
worden dat het bevoegde gezag de omgevingsvergun-
ning in afwijking van een interbestuurlijke regel kan
verlenen, als in de provinciale verordening is bepaald
dat van die regel ontheffing kan worden verleend. Om
GS te laten beslissen of afwijking in het bijzondere geval
is toegestaan, zal aan hen in artikel 6.6 Besluit omge-
vingsrecht (Bor) een vvgb-bevoegdheid worden toege-
kend. B&W blijven dan bevoegd om de omgevingsver-
gunning voor planologisch strijdig gebruik te verlenen,
ook als het project in strijd is met een interbestuurlijke
regel die door PS is vastgesteld. Zij kunnen dat echter
alleen doen als de ontheffingsbevoegdheid op de desbe-
treffende interbestuurlijke regel van toepassing is en GS
op basis daarvan toestemming in de vorm van een vvgb
hebben verleend. Deze afwijkingsconstructie sluit naar
ons oordeel beter aan bij de bestaande wetssystematiek
van de Wabo.

5.3 Procedurele verschillen bij
ontheffingverlening

• Ontheffing ten behoeve van bestemmingsplan en
omgevingsvergunning

De bestuursrechtelijke rechtsbescherming die in het
wetsvoorstel tegen een ontheffingsbesluit wordt open-
gesteld, verschilt van de rechtsbescherming die open-
staat tegen een vvgb. Tegen een vvgb staat in beginsel
geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming open. De
vvgb is namelijk op de negatieve lijst van artikel 8:5 Awb
geplaatst. Daarbij is enkel een uitzondering gemaakt
voor het bevoegde gezag ter zake van het besluit waarop
de vvgb betrekking heeft. Overige belanghebbenden
kunnen vanzelfsprekend wel beroep instellen tegen de
omgevingsvergunning waarop de vvgb betrekking heeft,
maar niet tegen de vvgb zelf.

44. Art. 2.29 lid 1Wabo.
45. Art. 2.31 lid 1 onder a en art. 2.33 lid 1 onder c Wabo.
46. De mogelijkheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van extern

werkende algemene regels als bedoeld in lid 3 van art. 4 1 en 4.3 Wro
is immers ook niet in de Wro, maar in de Wabo geregeld.

47. Dat gebeurt in het voorgestelde art. 4.1a lid 2 Wro.
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In de memorie van toelichting van het onderhavige
wetsvoorstel wordt gewag gemaakt van het feit dat voor
de mogelijkheid van beroep de ontheffing en de omge-
vingsvergunning ten behoeve waarvan die ontheffing is
verleend als één besluit worden aangemerkt.48 In het
wetsvoorstel zelf is dat echter niet bepaald en in de
Wabo evenmin. Wij houden het erop dat het opnemen
van deze passage in de memorie van toelichting op een
vergissing berust.
Tegen de beslissing op de aanvraag om ontheffing ten
behoeve van de vaststelling van een bestemmingsplan
wordt, in tegenstelling tot de vvgb, wel beroep open-
gesteld voor belanghebbenden. Zij kunnen in eerste en
enige aanleg beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak.49 Tegen die beslissing hoeft niet eerst
bezwaar te worden gemaakt.50 Voor de mogelijkheid van
beroep worden de ontheffing en het daarop volgende
bestemmingsplan als één besluit aangemerkt, waarbij dit
besluit geacht wordt door de gemeenteraad te zijn vast-
gesteld.51 In de memorie van toelichting wordt naar
onze opvatting dan ook ten onrechte de suggestie
gewekt dat tegen de ontheffing ten behoeve van de vast-
stelling van een bestemmingsplan geen bestuursrech-
telijke rechtsbescherming openstaat.52 Dat is namelijk
evident wel het geval, alleen is deze rechtsbescherming
in artikel 8.4 lid 3 Wro procedureel geconcentreerd met
de rechtsbescherming tegen het bestemmingsplan.
Kortom, vanuit wetssystematisch oogpunt doen zich
opmerkelijke verschillen voor tussen de rechtsbescher-
ming tegen de ontheffing ten behoeve van de vast-
stelling van een bestemmingsplan enerzijds en de
ontheffing ten behoeve van de verlening van een
omgevingsvergunning anderzijds. In de praktijk zullen
de gevolgen daarvan echter meevallen. Het resultaat is
in beide gevallen immers dat de bezwaren tegen het ont-
heffingsbesluit aan de orde worden gesteld in de proce-
dure tegen het planologische besluit ten behoeve waar-
van die ontheffing is verleend.
De wijze waarop de rechtsbescherming tegen de onthef-
fing en het bestemmingsplan is geconcentreerd, is van-
uit gemeentelijk oogpunt naar onze opvatting geen
gelukkige keuze. Wanneer de raad zich niet kan vinden
in de door GS verleende ontheffing, bijvoorbeeld omdat
de raad het niet eens is met de voorschriften die aan de
ontheffing zijn verbonden, leidt de geconcentreerde
rechtsbescherming tot het merkwaardige gevolg dat de
gemeenteraad beroep moet instellen tegen zijn eigen
bestemmingsplan. Dat is in constitutioneel opzicht
natuurlijk een vreemde constructie. Hetzelfde geldt ove-
rigens voor de gevallen waarin B&W zich niet in de ont-
heffing kunnen vinden. Zij zullen beroep moeten instel-
len tegen een ontheffing van GS die geacht wordt te zijn
genomen door de gemeenteraad.

48. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 3, p. 5.
49. Art. 8.2 lid 1 onder i en j Wro.
50. Art. 8.1 lid 1 onder d Wro.
51. Art. 8.3 lid 4 Wro.
52. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 3, p. 10.

• Ontheffing ten behoeve van projectuitvoeringsbesluit
In de Crisis- en herstelwet (Chw) is met het oog op de
versnelling van de procedure voor de realisering van
woningbouwprojecten en andere projecten van maat-
schappelijke betekenis de figuur van het projectuit-
voeringsbesluit geïntroduceerd.53 Essentie van het pro-
jectuitvoeringsbesluit is dat dit besluit alle besluiten
vervangt die vereist zijn voor de realisering van een pro-
ject ten behoeve waarvan het projectuitvoeringsbesluit is
genomen.54 Bij de vaststelling van het projectuitvoe-
ringsbesluit moeten echter wel alle toetsingskaders en
normen die op de vervangen besluiten van toepassing
zijn, in acht worden genomen.
Een projectuitvoeringsbesluit kan door het bevoegde
gezag niet worden genomen als dit besluit in strijd is
met de interbestuurlijke regels die op grond van arti-
kel 4.1 Wro zijn vastgesteld. Ook ten behoeve van de
vaststelling van een projectuitvoeringsbesluit kan der-
halve de behoefte bestaan om in bijzondere gevallen van
die algemene regels af te wijken. In het wetsvoorstel is
ervoor gezorgd dat de daarvoor benodigde ontheffing
niet door het projectuitvoeringsbesluit wordt vervangen,
zodat een afzonderlijke ontheffing van GS nodig blijft
om een projectuitvoeringsbesluit in afwijking van inter-
bestuurlijke regels te nemen.55 Welke procedure op deze
ontheffing van toepassing is, laat het wetsvoorstel in het
midden.
Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel
verloopt de procedure voor het projectuitvoeringsbesluit
hetzelfde als de procedure voor de omgevingsvergun-
ning.56 Waarop die stelling is gebaseerd, is ons niet dui-
delijk, maar met betrekking tot de rechtsbeschermings-
procedure is dit in ieder geval niet juist. Tegen de
omgevingsvergunning staat immers beroep in twee
instanties open, terwijl tegen het projectuitvoerings-
besluit beroep in eerste en enige aanleg bij de Afdeling
bestuursrechtspraak openstaat.57 Het verdient naar onze
mening aanbeveling om alsnog in een regeling te voor-
zien waarin de rechtsbescherming tegen de ontheffing
en het projectuitvoeringsbesluit wordt geconcentreerd.

5.4 Verhouding met het overkoepelend streven
naar een uniform omgevingsrecht

De minister van Infrastructuur en Milieu (I en M) heeft
aangekondigd dat zij in 2012 zal komen met een Raam-
wet Omgevingsrecht, ‘waarin overkoepelende onder-
werpen zo veel mogelijk uniform en gebundeld worden
geregeld’. Die wet moet er onder meer voor zorgen dat
het aantal verschillende regels vermindert en de toepas-
sing van het omgevingsrecht eenvoudiger en effectiever

53. Zie over het projectbesluit uitgebreider: S. Hillegers & T.E.P.A. Lam, Het
projectuitvoeringsbesluit, TBR 2010/2, p. 9-16 en F.A.G. Groothuijse
& A.A.J. de Gier, De Deltawet grote rivieren en de Crisis- en herstelwet.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toe-
komst, TBR 2010/10, p. 71-78

54. Art. 2.9 lid 3 Chw.
55. Zie art. III van het wetsvoorstel, waarin art. 2.10 lid 2 Chw wordt aan-

gepast.
56. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 3, p. 5.
57. Zie art. 2.13 Chw.
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wordt.58 Dit voornemen past goed binnen het streven
naar een gebundeld, vereenvoudigd, gemoderniseerd en
versoberd omgevingsrecht, waar ook de procedurele
integratie van de Wabo onder kan worden geschaard.
Ook kan worden gewezen op het wetsvoorstel Wrgt, dat
er onder meer toe strekt binnen het gehele bestuursrecht
het aantal specifieke toezichtsinstrumenten terug te
dringen en het gebruik van de generieke toezichtsbe-
voegdheden daarvoor in de plaats te stellen.
Het grote bezwaar tegen het hier besproken wetsvoorstel
is dat daarin op geen enkele wijze uitdrukking wordt
gegeven aan dit streven. Met de ontheffingsbevoegdheid
wordt een extra besluit in de bestemmingsplanprocedu-
re geïntroduceerd, met zijn eigen toepassingsvoorwaar-
den, rechtsgevolgen en procedurevoorschriften. De toe-
passelijke procedurevoorschriften kunnen ook nog eens
verschillen naargelang de aard van het besluit ten behoe-
ve waarvan een ontheffing wordt verleend. Bovendien is
het opmerkelijk dat in een tijd waarin de wetgever
streeft naar een reductie van het aantal specifieke toe-
zichtsbevoegdheden met het onderhavige wetsvoorstel
een nieuwe vorm van specifiek toezicht in het leven
wordt geroepen.

6 De gevolgen van het
wetsvoorstel voor bestaande
ontheffingsbevoegdheden

Voor de gevolgen van het wetsvoorstel voor verleende
en nog niet onherroepelijke ontheffingen en bestaande
ontheffingsbevoegdheden is in de eerste plaats relevant
dat het wetsvoorstel een bepaling van overgangsrecht
bevat. In het – overigens moeizaam geformuleerde –
artikel IV is bepaald dat een ontheffing die voor de
inwerkingtreding van de wetswijziging is verleend,
wordt gelijkgesteld met een ontheffing als bedoeld in het
nieuwe artikel 4.1a Wro ‘voor zover het niet gaat om een
besluit dat behoort tot een categorie waarvoor regels zijn
gesteld in de verordening’. Alleen ontheffingen die vóór
de inwerkingtreding van het wetsvoorstel zijn verleend
op grond van ontheffingsbevoegdheden waarvoor het
wetsvoorstel een wettelijke grondslag biedt, worden op
grond van het overgangsrecht gelijkgesteld met een ont-
heffing als bedoeld in het nieuwe artikel 4.1a Wro. Het
gaat dus uitsluitend om ontheffingen die verleend zijn
op grond van een ontheffingsbevoegdheid waarmee uit-
sluitend in onvoorziene gevallen van een interbestuurlijke
regel kan worden afgeweken.59 De ontheffingen die zijn
verleend op basis van ontheffingsbevoegdheden waar-
in het wetsvoorstel niet voorziet, zoals ontheffings-
bevoegdheden voor reeds in de interbestuurlijke regel
voorziene gevallen, worden daarmee niet gelijkgesteld

58. Kamerstukken II 2010/11, 31 953, nr. 39 (Brief van de minister van 23
maart 2011), p. 2. Zie ook Kamerstukken II 2010/11, 31 953, nr. 40
(Brief van de minister van 28 juni 2011).

59. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 3, p. 6.

en blijven dus berusten op een onverbindende onthef-
fingsbevoegdheid.60 Voor zover deze laatste ontheffin-
gen reeds onherroepelijk zijn geworden, blijven deze
vanzelfsprekend in rechte onaantastbaar.
Wordt er – met ons – van uitgegaan dat het huidige arti-
kel 4.1 lid 1 Wro geen enkele basis biedt voor het toe-
kennen van een ontheffingsbevoegdheid in een inter-
bestuurlijke regel, dan voorziet de overgangsrechtelijke
bepaling met terugwerkende kracht in een wettelijke
grondslag voor verleende ontheffingen – zij het alleen
voor de ontheffingen die voldoen aan het ‘onvoorzien-
baarheidscriterium’ van het wetsvoorstel.
Dat is slechts anders als het standpunt wordt ingenomen
dat artikel 4.1 lid 1 Wro momenteel wél een wettelijke
grondslag biedt om een ontheffingsbevoegdheid in een
interbestuurlijke regel op te nemen. Uit de overgangs-
bepaling, in combinatie met de memorie van toelichting,
kan voorzichtig worden afgeleid dat het wetsvoorstel
inderdaad van deze gedachte uitgaat. In ieder geval
wordt de vraag of de bestaande ontheffingsbevoegd-
heden nu wel of niet onverbindend zijn nergens in de
memorie van toelichting uitdrukkelijk beantwoord. Er
wordt slechts aangegeven dat de bevoegdheid om afwij-
kingsmogelijkheden van een interbestuurlijke regel te
bieden ‘in de Wro momenteel onvoldoende is geëxplici-
teerd’ (curs. FG & DK).61 De mogelijkheid daartoe
wordt daarom met het wetsvoorstel ‘vastgelegd’.62 Met
het overgangsrecht wordt dan uitsluitend bereikt dat de
procedurele bepalingen ten aanzien van de ontheffing
waarin het wetsvoorstel voorziet tevens van toepassing
zijn op ontheffingen die vóór de inwerkingtreding van
het wetsvoorstel zijn verleend op basis van een onthef-
fingsbevoegdheid voor onvoorziene omstandigheden.
Wat hier ook van zij, vanaf het moment dat het wets-
voorstel kracht van wet verkrijgt, zijn bestaande onthef-
fingsbevoegdheden voor reeds in de interbestuurlijke
regel voorziene omstandigheden in strijd met de Wro en
dus onverbindend. De vraag is dan wel of alleen de ont-
heffingsbevoegdheden zelf onverbindend zijn, of ook de
verbodsbepalingen waarvan ontheffing kan worden ver-
leend. Blijven de verbodsbepalingen intact, dan zouden
vanwege het ontbreken van afwijkingsmogelijkheden
veel gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen op slot
worden gezet. Denk aan het in paragraaf 4.1 gegeven
voorbeeld van een verbod behoudens ontheffing voor
nieuwe bebouwingsmogelijkheden buiten het bestaand
bebouwd gebied. Zonder ontheffingsmogelijkheid wor-
den alle nieuwe bebouwingsmogelijkheden zonder meer
verboden. Een dergelijk vergaande – en ook door het
provinciebestuur ongewenste – beperking kan ons
inziens niet voldoen aan de voorwaarde dat de inter-
bestuurlijke regel noodzakelijk moet zijn om het provin-

60. Art. 119 Provinciewet, op grond waarvan een provinciale verordening
komt te vervallen indien een wet of AMvB voorziet in hetzelfde onder-
werp, is naar ons oordeel in dit verband niet van toepassing, aangezien
met het wetsvoorstel geen inhoudelijke regels worden gesteld, maar
uitsluitend wordt voorzien in een wettelijke grondslag voor een onthef-
fingsbevoegdheid in provinciale verordeningen.

61. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 3, p. 4.
62. Kamerstukken II 2010/11, 32 821, nr. 3, p. 1.
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ciale belang te beschermen dat aan die regel ten grond-
slag ligt. Dat kan reden zijn om niet alleen de onthef-
fingsbevoegdheid zelf, maar ook het verbod waarvan
ontheffing kan worden verleend onverbindend te verkla-
ren. Deze kwestie kan worden voorkomen als de provin-
cies op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel antici-
peren en hun verordeningen op dit punt aanpassen.

7 Conclusie

De doelstelling van het wetsvoorstel om te voorzien in
een mogelijkheid om van interbestuurlijke regels af te
wijken is op zichzelf begrijpelijk. Een te rigide toepas-
sing van die regels leidt immers tot bezwaren op alle
overheidsniveaus. De keuze om die afwijkingsmogelijk-
heid te baseren op de tot op heden in de praktijk veel-
vuldig toegepaste oplossing om aan GS een bevoegdheid
toe te kennen om ontheffing van de interbestuurlijke
regel te verlenen, is naar onze mening echter niet geluk-
kig.
Tegen deze oplossing zijn verschillende fundamentele
en praktische bezwaren aangevoerd, die de regering met
het onderhavige wetsvoorstel heeft proberen weg te
nemen. Het wetsvoorstel voorziet weliswaar in de ver-
eiste wettelijke grondslag voor het toekennen van de
ontheffingsbevoegdheid en in procedureregels voor de
beslissing op een ontheffingsaanvraag, maar bij de wijze
waarop een en ander in het wetsvoorstel is geregeld heb-
ben wij in paragraaf 4 en 5 van deze bijdrage kritische
kanttekeningen geplaatst en (alternatieve) oplossingen
voorgedragen.
Het meest principiële bezwaar tegen de ontheffingen-
figuur is dat concrete gemeentelijke planologische
besluiten aan voorafgaand toezicht van GS worden
onderworpen. Daarmee bestaat het gevaar dat een
instrument dat ten behoeve van flexibiliteit is geïntrodu-
ceerd, gebruikt (of misbruikt) zal worden om gemeen-
telijke planologische besluitvorming op provinciaal
niveau aan te sturen. Het argument van de regering dat
de ontheffingsbevoegdheid slechts incidenteel kan en zal
worden toegepast, overtuigt naar ons oordeel niet.
Bezwaarlijk is ook dat de procedure die bij het verlenen
van een ontheffing moet worden gevolgd en de rechts-
bescherming die tegen de ontheffing openstaat niet een-
duidig in het wetsvoorstel zijn neergelegd. De vragen
die daarover in de literatuur en de praktijk zijn opge-
worpen, zijn dan weliswaar beantwoord, maar het wets-
voorstel roept ook weer nieuwe vragen op. In meer alge-
mene zin vragen wij ons af hoe het wetsvoorstel zich
verhoudt met de ‘kabinetsbrede ambitie’ om het omge-
vingsrecht te harmoniseren, te vereenvoudigen en te
versoberen.
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