
 

 

 

Een rijksbestemmingsplan voor de 
Noordzee? 
Mr. A.A.J. de Gier, mr. E. Dans en mr. G.A. van der Veen1 

1. Inleiding 

Bij brief van 15 juni 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mede 
namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zijn 
standpunt over de vraag of een rijksbestemmingsplan voor de Noordzee nodig is, 
aan de Tweede Kamer toegezonden.2 Met dat standpunt geven de beide 
staatssecretarissen invulling aan de motie Polderman, waarin de regering verzocht 
werd te werken aan de borging van planologische claims op de Noordzee via een 
rijksbestemmingsplan.3 De staatssecretarissen concluderen dat een 
rijksbestemmingsplan geen meerwaarde biedt voor het dienen van natuurdoelen of 
het afwegen van ruimteclaims, nu het bestaande stelsel van wetgeving en 
beleidsregelgeving voor vergunningverlening voldoende voorziet in mogelijkheden 
voor ruimtelijke sturing.4  
Dit standpunt is gebaseerd op een advies, dat in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu5 door de auteurs van dit artikel is opgesteld.6 Deze bijdrage is 
een bewerking van dat advies.  
In de achtereenvolgende paragrafen worden beschreven: de internationaalrechtelijke 
verplichtingen en randvoorwaarden op de Noordzee (2), de regulering van 
gebruiksfuncties op de Noordzee door middel van de verschillende 
vergunningstelsels (3), het beoogde integrale afwegingskader daarbij (4), de 
mogelijkheden van de ruimtelijke ordening op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
(“Wro”) op de Noordzee (5) en de verschillende overwegingen bij een keuze tussen 
de opties van het rijksbestemmingsplan en de sturing door de afwegingskaders voor 
vergunningverlening (6). Het advies wordt afgesloten met enkele concluderende 
opmerkingen (7). 

2. Internationaalrechtelijke verplichtingen en 
randvoorwaarden 

                                                 
 
1 Toon de Gier is hoofddocent Staats- en bestuursrecht en werkzaam bij het Centrum 
voor Omgevingsrecht en -beleid/NILOS, Universiteit Utrecht, Erik Dans en Gerrit van 
der Veen zijn advocaat bij AKD Advocaten en Notarissen te Rotterdam.  
2 Kamerstukken II 2010/11, 29 675, nr. 118.  
3 Kamerstukken II 2008/09, 29 675, nr. 54.  
4 Zie de conclusie op p. 3 van de brief van de staatssecretaris: ‘Nu het huidige stelsel 
voldoende voorziet in mogelijkheden voor ruimtelijke sturing zijn de extra regulering, 
administratieve lasten voor bedrijven en de bestuurslasten die een 
rijksbestemmingsplan voor de Noordzee met zich mee zou brengen, niet 
gerechtvaardigd’.  
5 Hoofddirectie Juridische Zaken sector Water. 
6 Het advies vormt de bijlage van de brief van de staatssecretaris en kan worden 
geraadpleegd via http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2011/06/17/een-rijksbestemmingsplan-voor-de-noordzee.html. 



 

 

 

Bij het vaststellen van een rijksbestemmingsplan dient allereerst rekening gehouden 
te worden met de internationaalrechtelijke beperkingen. Met name de beperkte 
rechtsmacht en verplichtingen die het internationale (vooral Europese) recht met zich 
brengt, zijn hierbij relevant. Hieronder worden deze aspecten slechts kort belicht. 
Voor een uitgebreide behandeling wordt verwezen naar ons advies. 

Het recht van de zee - zoals grotendeels neergelegd in het verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee (het VN-zeerechtverdrag)7 - onderscheidt 
verschillende juridische zones. Voor de Noordzee zijn hier relevant de territoriale 
zee, die zich uitstrekt tot 12 zeemijlen van de laagwaterlijn langs de kust (artikel 3 
juncto artikel 4 VN-zeerechtverdrag)8 en de exclusieve economische zone (“EEZ”), 
die door kuststaten kan worden ingesteld tot 200 zeemijl uit de kust. De EEZ van 
Nederland bestrijkt door de nabijheid van andere kuststaten evenwel een beduidend 
kleiner deel van de Noordzee. 

Binnen de territoriale zee is Nederland volledig soeverein. De rechtmacht is hier 
vergelijkbaar met de rechtsmacht op het land. Voor dit gebied is Nederland dus 
zonder meer bevoegd tot het vaststellen van een rijksbestemmingsplan. Wel dient 
rekening gehouden te worden met het recht op onschuldige doorvaart voor schepen 
uit alle staten (zoals vastgelegd in het VN-zeerechtverdrag), al mag Nederland deze 
scheepvaart wel reguleren bijvoorbeeld door het instellen van scheepvaartroutes in 
het belang van de veiligheid. 

In de EEZ beschikt Nederland over beperkte functionele rechtsmacht. Nederland is 
slechts bevoegd tot regulering in de EEZ - bijvoorbeeld met een 
rijksbestemmingsplan - ten aanzien van expliciet in het VN-zeerechtverdrag 
genoemde onderwerpen, waaronder de exploratie en exploitatie van natuurlijke 
rijkdommen, de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en 
inrichtingen en de bescherming van het mariene milieu. Een onderwerp dat niet 
gereguleerd lijkt te kunnen worden omdat hiervoor een regeling ontbreekt in het VN-
Zeerechtverdrag is bijvoorbeeld het tegengaan van ongewenste schatgraverij naar 
cultureel erfgoed onder water (historische scheepswrakken en hun lading).9  

Naast de beperkte rechtsmacht dient eveneens rekening te worden gehouden met 
internationaalrechtelijke verplichtingen en beperkingen. Zo dienen op grond van het 
VN-Zeerechtverdrag rechten van andere staten, waaronder de vrijheid van 
scheepvaart en overvliegen en de vrijheid om onderzeese kabels en pijpleidingen 
aan te leggen, te worden gerespecteerd. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen 
verplichten daarnaast tot het aanwijzen van natuurgebieden en het Europese 
gemeenschappelijk visserijbeleid beperkt de bevoegdheid van Nederland om 
zelfstandig maatregelen te nemen.  

3. Regulering van gebruiksfuncties op de 
Noordzee 

                                                 
 
7 Trb. 1983, 83. 
8 De exacte grens van de territoriale zee is vastgelegd in de Wet grenzen 
Nederlandse territoriale zee, Stb. 1985, 129. 
9 Historisch erfgoed valt niet onder het wel geregelde begrip ‘natuurlijke rijkdommen’ 
als bedoeld in artikel 56 VN-Zeerechtverdrag, zie A.G. Oude Elferink en A.H.A. 
Soons, ‘Recht van de zee’, in Handboek internationaal recht, T.M.C. Asser Press: 
Den Haag 2007, p. 752. 



 

 

 

Het Nederlandse deel van de Noordzee kent verschillende ruimtelijke 
gebruiksdoeleinden.10 Zo wordt de Noorzee gebruikt voor windmolenparken, 
natuurgebieden, gaswinning en scheepvaart. 

Voor een aantal van deze gebruiksdoeleinden is toestemming van de overheid 
benodigd. Relevant hierbij is of met deze toestemmingen een ruimtelijke afweging 
van de - mogelijk concurrerende - gebruiksdoeleinden kan plaatsvinden en derhalve 
of deze stelsels dus een volwaardig alternatief kunnen zijn voor een 
rijksbestemmingsplan.  

3.1 Waterwet 

Voor het plaatsen van windturbines op zee en het aanleggen van kabels en leidingen 
is een watervergunning vereist (artikel 6.5 sub c Waterwet juncto artikel 6.13 lid 1 
Waterbesluit). Het toetsingskader van de Waterwet is primair gericht op de 
waterstaatkundige doelstellingen genoemd in artikel 2.1 Waterwet waaronder de 
vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen zoals de scheepvaart11 
en andere maatschappelijke en economische functies zoals de visserij, de winning 
van delfstoffen en defensiedoeleinden.12 De plaatsing van windturbines, kabels en 
leidingen en bouwwerken mag niet tot gevolg hebben dat de scheepvaartfunctie 
daardoor onaanvaardbaar wordt belemmerd.13 Dergelijk rechtmatig gebruik van de 
EEZ dient in beginsel te worden gerespecteerd en is dus een weigeringsgrond op 
grond van artikel 2.1 sub c Waterwet.  

Een watervergunning kan echter eveneens worden geweigerd ter bescherming van 
andere belangen dan waarin artikel 2.1 Waterwet voorziet, voor zover daarin niet bij 
of krachtens een andere wet is voorzien (artikel 6.11 lid 1 Waterwet). Deze 
verbreding maakt het mogelijk dat ook belangen kunnen worden meegewogen die 
(op Nederlands grondgebied) worden beschermd door wetten die in de EEZ niet van 
toepassing zijn.14 Dit is thans met name van belang voor 
natuurbeschermingsaspecten, omdat de Natuurbeschermingswet 1998 (‘Nbw ‘98’) 
en de Flora- en faunawet (‘Ffw’) (nog) niet van toepassing zijn op de EEZ. 15 De 
Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn echter wel op de EEZ van toepassing. Met een 
beroep op artikel 6.11 lid 1 Waterwet kan de vergunningaanvraag derhalve toch 
getoetst worden aan de relevante natuurbeschermingsregelgeving. 

De memorie van toelichting bij de Waterwet noemt ook het belangenkader van de 
Wet milieubeheer, voor zover niet reeds gedekt door artikel 2.1 Waterwet, en van de 

                                                 
 
10 Zie ook Ch. W. Backes, A.G. Oude Elferink en P. van der Ree, Onderzoek 
Wetgeving EEZ, internationaalrechtelijke verplichtingen, Gemeenschapsrecht, 
Nationaal Beleid en Nationaalrechtelijk instrumentarium, Centrum voor 
Omgevingsrecht en -beleid/NILOS, Utrecht 2001, p. 61-62, die een kleine twintig 
verschillende gebruiksdoeleinden op de Noordzee onderscheiden.  
11 Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 14.  
12 Hetzelfde gold onder het regime van de Wbr. Vgl. de toelichting bij de inmiddels 
niet meer van kracht zijnde Beleidsregels inzake toepassing Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone, Stcrt. 
2004, 252, p. 19.  
13 R.J.J. Aerts, ‘Een zee aan energie’, TBR 2010, p. 237.  
14 Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 121. 
15 Een wetswijziging zal daar op termijn verandering in brengen, zie Kamerstukken II 
2008/09, 32 002, nr. 1-2. 



 

 

 

- inmiddels vervallen - Wet op de Ruimtelijke Ordening (‘WRO’) als belangen die 
kunnen worden behartigd in het kader van de watervergunning.16 Dat laatste zou 
betekenen dat een watervergunning geweigerd zou kunnen worden in het belang van 
een goede ruimtelijke ordening. Ook landschapsaspecten als ‘horizonvervuiling’ 
(denk aan windturbineparken aan de kust) kunnen dan een rol spelen. Daar doet 
naar onze mening niet aan af dat ingevolge artikel 1.1 lid 2, sub a Wro die wet 
eveneens van toepassing is op de EEZ. Immers, uitbreiding van de werking van de 
Wro tot de EEZ betekent niet automatisch dat daarmee het belang van een goede 
ruimtelijke ordening op zee wordt beschermd. Dat zal pas het geval zijn indien er in 
de EEZ een dwingendrechtelijk kader met het oog op een ‘goede ruimtelijke 
ordening’ geldt, lees: indien er een rijksbestemmingsplan voor de Noordzee is 
vastgesteld.17 

3.2 Mijnbouwwet en Wabo 

Voor offshore mijnbouw gelden verschillende vergunningkaders.18 Voor het 
oprichten, veranderen of het in werking hebben van mijnbouwwerken binnen de 
territoriale zee geldt een vergunningplicht op grond van artikel 2, lid 1, sub e van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (“Wabo”). Omdat de Wabo niet van 
toepassing is in de EEZ, is voor het oprichten van dergelijke mijnbouwwerken in de 
EEZ een mijnbouwvergunning benodigd op grond van artikel 40 Mijnbouwwet. In 
beide gevallen betreft het ook tijdelijke mijnbouwwerken (boorinstallaties) die 
bijvoorbeeld worden gebruikt voor het opsporen van delfstoffen. Het 
vergunningverlenend bestuursorgaan is de minister van Economische zaken, 
Landbouw en Innovatie.  

Het toetsingskader van de Mijnbouwwet en de Wabo is gelijk: het belang van de 
bescherming van het milieu (artikel 40 lid 3 Mijnbouwwet, artikel 2.14 lid 1 Wabo).19 
Derhalve kan slechts in het belang van het milieu een vergunning voor een 
mijnbouwwerk worden geweigerd. Motieven op het gebied van ruimtelijke ordening 
kunnen in het kader van de weigering geen rol spelen, behoudens voor zover deze 
motieven direct verband houden met de bescherming van het milieu. Indien 
bijvoorbeeld een aanvraag voor een mijnbouwvergunning wordt ingediend voor het 
realiseren van een bouwplatform in de EEZ, kan deze vergunning dus niet op grond 
van artikel 40 lid 3 Mijnbouwwet geweigerd worden met het argument dat men in 
verband met een goede ruimtelijke ordening ter plaatse liever een windturbinepark 
wenst te realiseren.  

 
Afstemming met ander ruimtelijk gebruik van de Noordzee is echter onontbeerlijk - 
denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van mijnbouwwerken in drukke vaarwegen. 

                                                 
 
16 Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 121. 
17 Vgl. ook de toelichting bij de uitbreiding van de Wbr (waarin eenzelfde bepaling als 
artikel 6.11 lid 1 Waterwet was opgenomen) tot de EEZ, Kamerstukken I 1990/91, 21 
721, nr. 3, p. 2-3: de mogelijkheid tot toetsing aan andere dan waterstaatkundige 
belangen is beperkt tot de situatie ‘dat een directe bescherming niet duidelijk kan 
worden gegrond op andere wetgeving’ (cursivering auteurs).  
18 Het hierna volgende kader geldt overigens eveneens voor de opslag van CO2 in de 
zeebodem. Immers, onder de definitie van ‘mijnbouwwerk’ (als bedoeld in artikel 2, 
lid1, sub e Wabo en artikel 40 Mijnbouwwet) valt eveneens een werk ten behoeve 
van het opslaan van stoffen (artikel 1, sub n, onder 2e Mijnbouwwet).  
19 Kamerstukken II 20062007, 30 844, nr. 3, p. 106-107. 



 

 

 

Paragraaf 5.2.2 Mijnbouwbesluit voorziet daarom in nadere regels voor de plaatsing 
van mijnbouwinstallaties die boven het oppervlaktewater uitsteken. Voor de 
daadwerkelijke plaatsing van voor winning bestemde mijnbouwinstallaties is 
instemming van de minister vereist, zie artikel 55 Mijnbouwbesluit. Deze instemming 
kan slechts worden geweigerd in verband met risico op schade of in verband met de 
opwekking van elektriciteit. Het risico op schade kan bijvoorbeeld verband houden 
met de aanwezigheid van pijpleidingen op de bodem. De zinsnede ‘in verband met 
de opwekking van elektriciteit’ houdt in dat de instemming kan worden geweigerd 
indien plaatsing een beperkende invloed heeft op het oprichten of in werking hebben 
van een windenergiepark.20 Daarnaast is het verboden mijnbouwinstallaties te 
plaatsen in gebieden die worden gebruikt als oefen- en schietgebied door defensie 
(de zogenoemde defensierestrictiegebieden; artikel 44 Mijnbouwbesluit) en in 
gebieden die druk worden bevaren (artikel 45 Mijnbouwbesluit). 
 
De mijnbouwregelgeving kent behalve de instemmingplicht in verband met 
windmolenparken en de ontheffingplicht in geval van defensierestrictiegebieden en 
vaarroutes geen bepalingen op grond waarvan de doorgang van een 
mijnbouwactiviteit afhankelijk is van een ruimtelijke afweging. Wel zijn er meer 
mogelijkheden om andere (ook ruimtelijk relevante) belangen mee te wegen dan 
thans worden benut. Op grond van artikel 49 Mijnbouwwet mogen bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur (“amvb”) regels worden gesteld in het kader van 
een aantal specifiek opgesomde belangen, waaronder scheepvaart, 
landsverdediging, de opwekking van elektriciteit en de bescherming van 
archeologische vondsten. Deze nadere regels kunnen ten aanzien van deze vier 
belangen eveneens beperkingen inhouden ten aanzien van de locatie waar 
mijnbouwactiviteiten kunnen plaatsvinden (artikel 49 lid 6). Echter, bijvoorbeeld 
ontgrondingsactiviteiten kunnen dus geen rol spelen bij de beoordeling van nieuwe 
aanvragen. Datzelfde geldt onder andere voor recreatieve belangen.  

3.3 Ontgrondingenwet  

Voor de winning van oppervlaktedelfstoffen op de Noordzee is een 
ontgrondingsvergunning benodigd (artikel 3 lid 1 Ontgrondingenwet).21 Het tot 
vergunningverlening bevoegde gezag is de minister van Infrastructuur en Milieu. 
Artikel 3 lid 2 Ontgrondingenwet bepaalt dat aan een vergunning voorschriften 
verbonden worden ter bevordering en bescherming van belangen, betrokken bij de 
ontgronding, de herinrichting van de ontgronde onroerende zaken en de aanpassing 
van de omgeving van de ontgronde onroerende zaken. Lid 6 bepaalt vervolgens dat 
de weigering, intrekking of wijziging van een vergunning kan geschieden op grond 
van strijd met de in het tweede lid bedoelde belangen.  

 
De reikwijdte van de Ontgrondingenwet is gelet op de wet en de toelichting daarbij 
ruim: belangen als visserij, scheepvaart, natuur- en landschapsschoon, recreatie, 
cultuurhistorie22, maar ook bijvoorbeeld bestaande of aan te leggen kabels en 
leidingen en windturbineparken vallen binnen het bereik van de wet. Het is derhalve 

                                                 
 
20 Toelichting bij wijziging artikel 55 Mijnbouwbesluit, Stb. 2007, 236, p. 11. 
21 Overigens wordt thans op ambtelijk niveau gewerkt aan een concept Wetsvoorstel 
intrekking Ontgrondingenwet. Dit wetsvoorstel zal voorzien in overheveling van de 
ontgrondingenvergunning naar de Wabo en de Waterwet. Het wetsvoorstel is nog 
niet ingediend bij de Tweede Kamer; wij gaan hier daarom verder ook niet op in. 
22 Kamerstukken II 1960/61, 6338, nr. 3, p. 5 e.v. 



 

 

 

mogelijk ontgrondingsvergunningen te weigeren, omdat aan conflicterende 
gebruiksfuncties op de Noordzee prioriteit wordt gegeven. 
 
De minister van Verkeer en Waterstaat (thans dus minister van I&M) heeft beleid 
vastgesteld ten aanzien van ontgrondingen in rijkswateren: de Beleidsregels 
ontgrondingen in rijkswateren.23 Deze beleidsregels voorzien in een zekere mate van 
ruimtelijke ordening. Zo geldt als uitgangspunt ‘een zo goed mogelijke afstemming 
met de andere gebruiksfuncties van de Noordzee, zowel in ruimte als in tijd’.24 Uit het 
beleid volgt dat in beginsel geen ontgrondingsvergunningen worden verleend 
landwaarts van de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn in de Noordzee, tenzij de 
vergunning wordt verleend voor zandwinning uit vaargeulen, het aanleggen van 
overslagputten en zandwinning, waarbij de verwijdering van het zand bijdraagt aan 
de kustverdediging of het in oorspronkelijke staat brengen van de zeebodem van 
voormalige stortgebieden (artikel 5 lid 2 van de beleidsregels).  

3.4 Regulering van scheepvaartverkeer 

Het scheepvaartverkeer in de EEZ (en daarbuiten) wordt gereguleerd door de 
Internationale Maritieme Organisatie (“IMO”). Door de IMO zijn diverse ver-
keerscheidingstelsels ingesteld ter regulering van het verkeer en het voorkomen van 
aanvaringen tussen schepen onderling. Schepen hebben de indirecte verplichting om 
deze stelsels te volgen. Daarnaast heeft Nederland in de mijnbouwregelgeving 
zogenoemde ‘clearways’ vastgelegd (zie bijlage 4 Mijnbouwregeling). Binnen deze 
scheepvaartroutes mogen geen mijnbouwinstallaties worden opgericht. Het 
scheepvaartverkeer is niet gehouden deze routes te volgen. Ook zijn er - in dezelfde 
regeling - ankergebieden aangewezen waar eveneens geen mijnbouwinstallaties zijn 
toegestaan. Hoewel de clearways en de ankergebieden zijn vastgesteld met het oog 
op mijnbouwinstallaties, zullen hier ook andere installaties zoals windturbines, in 
beginsel niet worden toegestaan.25 

 
In de territoriale zee wordt de scheepvaart gereguleerd via de 
Scheepvaartverkeerswet en onderliggende regelgeving, door middel van 
verkeerstekens, verkeersaanwijzingen, etc. 

3.5 Natuurbeschermingswetgeving 

Wanneer - na inwerkingtreding van de op handen zijnde wetswijziging26 - de 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet van toepassing zullen zijn in 
de EEZ, zal voor activiteiten op de Noordzee naast hierboven genoemde 
vergunningen mogelijk eveneens een Nwb ’98- of Ffw-vergunning benodigd zijn. Ook 
voor activiteiten die thans niet vergunningplichtig zijn - denk bijvoorbeeld aan militaire 
oefeningen - geldt dan (mogelijk) een vergunningplicht op grond van de Nbw ’98 of 
de Ffw.27  

Natuurbeschermingswet 1998 

                                                 
 
23 Stcrt. 2010, nr. 14987.  
24 Toelichting bij beleidsregels, Stcrt. 2010, nr. 14987, p. 8.  
25 Beleidsnota Noordzee, p. 52. 
26 Zie Kamerstukken II 2008/09, 32 002, nr. 1-2. 
27 Overigens sluit het wetsvoorstel visserijactiviteiten in de EEZ uit van het 
toepassingsbereik van de Nbw ’98 en de Ffw. 



 

 

 

Bij de vergunningverlening is ruimtelijke ordening geen doel op zich. Ruimtelijke 
belangen kunnen echter wel een rol spelen in het kader van de 
vergunningverleningprocedure. In het kader van de passende beoordeling worden 
alternatieven, bijvoorbeeld alternatieve locaties, voor het te vergunnen project 
bezien. Ook de noodzaak van het project speelt een rol bij de vergunningverlening (is 
er een dwingende reden van groot openbaar belang?). De rol van de Nbw-
vergunning op ruimtelijk gebied is evenwel beperkt. Immers, de Nbw ’98 is slechts 
van toepassing indien een project (mogelijk) gevolgen heeft voor een Natura 2000-
gebied. Buiten de Natura 2000-gebieden zal dat doorgaans niet het geval zijn. 
Bovendien is slechts een vergunning nodig indien er mogelijk significante effecten 
zijn en niet de zekerheid kan worden verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het 
betrokken gebied niet zullen worden aangetast. Ruimtelijke ontwikkelingen die niet 
schadelijk zijn voor een Natura 2000-gebied, maar die - ruimtelijk - wel ongewenst 
zijn, kunnen derhalve niet gereguleerd worden met de Nbw ’98. Dat laat onverlet dat 
de Natura 2000-gebieden - en dus de natuurbelangen zelf - in beginsel wel afdoende 
beschermd worden middels dit vergunningenkader. 

Flora- en faunawet 
Over de Ffw kunnen we hier vrij kort zijn. Door de voorgenomen uitbreiding van de 
Ffw tot de EEZ zullen alle van nature in de Nederlandse EEZ voorkomende 
diersoorten - zoals de dolfijn, bruinvis en zeehond - beschermde inheemse 
diersoorten in de zin van de Ffw worden.28 Ten aanzien van deze beschermde 
soorten kent de Ffw een aantal verbodsbepalingen. Veel van deze 
verbodsbepalingen kunnen naar hun aard echter niet worden overtreden op zee 
(bijvoorbeeld artikel 11 Ffw), andere verboden zullen gelet op de aard van het type 
activiteiten op zee naar verwachting niet veelvuldig in het geding zijn.29 In het geval 
dat toch een Ffw-vergunning moet worden aangevraagd, kan ruimtelijke ordening 
geen belang zijn dat in dat kader zal worden afgewogen. 

3.6 Conclusie 

Voor een aantal gebruiksdoeleinden van de Noordzee geldt dus een 
vergunningplicht. In ieder geval in het kader van de watervergunning en de 
ontgrondingsvergunning kan een afweging met andere gebruiksdoeleinden van de 
Noordzee plaatsvinden. Belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening kunnen 
dan mede beschermd worden, al zijn de Waterwet en de Ontgrondingenwet daarop 
niet primair gericht. Een expliciete toets aan een goede ruimtelijke ordening is niet 
dwingendrechtelijk vastgesteld in de Waterwet en Ontgrondingenwet. Het mede 
beschermen van dergelijke belangen gaat daarnaast in beginsel minder ver dan het 
behartigen van het belang van een goede ruimtelijke ordening.30  

 
Het vergunningkader voor het oprichten van een mijnbouwwerk (Mijnbouwwet/Wabo) 
kent in beginsel geen mogelijkheid om alle andere gebruiksdoeleinden af te wegen in 
het kader van de mijnbouwvergunning. Een dergelijke vergunning mag immers 
slechts geweigerd worden in het belang van de bescherming van het milieu. Wel is 
voor het daadwerkelijk plaatsen van een mijnbouwwerk instemming van de minister 
nodig, in welk kader ten aanzien van een aantal gebruiksdoeleinden - scheepvaart, 
defensierestrictiegebieden en naburige windturbineparken - wel sprake is van 

                                                 
 
28 Kamerstukken II 2008/09, nr. 32 002, nr. 3, p. 13. 
29 Kamerstukken II 2008/09, nr. 32 002, nr. 3, p. 13-14. 
30 Aldus ook Ch. W. Backes, A.G. Oude Elferink en P. van der Ree, t.a.p., p. 62. 



 

 

 

afstemming. Evenwel kunnen niet alle gebruiksfuncties in het kader van deze 
instemming worden meegewogen.  

4. Integraal afwegingskader: Beleidsnota 
Noordzee en IBN 2015 

Zoals in de vorige paragraaf duidelijk werd, ontbreekt het in de diverse 
vergunningenkaders aan een wettelijk verplichte afweging van alle ruimtelijke 
belangen op de Noordzee. Ook is er geen integraal wettelijk kader voor 
voorafgaande ruimtelijke sturing in de Noordzee; ruimtelijke aspecten kunnen 
‘slechts’ ad hoc worden meegewogen in de verschillende vergunningprocedures. 
Duidelijk is echter dat een groot aantal van de gebruiksfuncties onderling 
conflicterend is. Het is derhalve zaak dat wanneer voor (een deel van) de Noordzee 
verschillende gebruiksfuncties worden toegewezen, deze elkaar onderling kunnen 
verdragen. De rijksoverheid heeft daarom een integraal afwegingskader vastgesteld 
dat is opgenomen in het Nationaal Waterplan 2009-2015 (‘NWP’) en de bijbehorende 
Beleidsnota Noordzee 2009-2015 en is uitgewerkt in het Integraal beheerplan 2015 
(‘IBN 2015’). In deze documenten wordt aangegeven welke gebruiksfunctie waar wel 
en waar niet worden toegestaan. Deze afweging wordt vervolgens als uitgangspunt 
genomen bij het toetsen van een vergunningaanvraag.  

 
Met het NWP en IBN en de diverse vergunningen- en toestemmingskaders heeft het 
Rijk beoogd invulling te geven aan een integraal ruimtelijk beleid. De vraag rijst in 
hoeverre men hierin is geslaagd. Vervolgens is de vraag of het rijksbestemmingsplan 
een gelijkwaardig (of beter) integraal ruimtelijk kader kan vormen. Deze tweede 
vraag wordt beantwoord in de volgende paragrafen. De eerste vraag is onderwerp 
van deze paragraaf.  

4.1 Nationaal Waterplan en Beleidsnota Noordzee 2009-
2015  

In het NWP is door de ministers van V en W, VROM en LNV het nationale 
waterbeleid vastgelegd. Ingevolge de Waterwet dient een dergelijk plan eens in de 
zes jaar te worden opgesteld. Voor wat betreft de ruimtelijke aspecten heeft het NWP 
echter eveneens de status van structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke 
ordening (artikel 4.1 lid 1 Waterwet).  

 
De Beleidsnota Noordzee 2009-2015 is als bijlage opgenomen bij het NWP. Hierin is 
het gehele Noordzeebeleid opgenomen. Dit beleid vervangt het desbetreffende 
onderdeel van de Nota Ruimte. De Beleidsnota Noordzee is een nadere uitwerking 
en onderbouwing van het NWP en geldt - omdat het deel uitmaakt van het NWP - 
eveneens als een structuurvisie.  
 
In het NWP en de Beleidsnota nemen de structuurvisiekaart en het bijbehorende 
afwegingskader een voorname plaats in. De structuurvisiekaart voor de Noordzee 
geeft de ruimtelijke weerslag van de beleidskeuzes in het NWP. De activiteiten van 
nationaal belang (dat zijn scheepvaart, olie- en gaswinning, CO2-opslag, 
windenergie, zandwinning en -suppletie en defensie) het beleid ten aanzien van 
andere activiteiten, de bescherming van het mariene ecosysteem en de Natura 2000-
gebieden zijn op de kaart ruimtelijk vastgelegd. Het bijbehorende afwegingskader 



 

 

 

geldt voor de vergunningverlening in het kader van de op de Noordzee geldende 
wet- en regelgeving (denk met name aan de hiervoor beschreven regelingen).31  
Uit het afwegingskader blijkt bijvoorbeeld dat prioriteit wordt gegeven aan activiteiten 
van nationaal belang. Andere activiteiten mogen deze activiteiten niet belemmeren. 
Daarnaast gelden diverse randvoorwaarden met betrekking tot de onderlinge 
afstemming van activiteiten van nationaal belang. Vervolgens wordt dit expliciet ten 
aanzien van vergunningplichtige activiteiten bepaald. Ook worden enkele meer 
specifieke regels gegeven, zoals de regel dat zichtbare permanente werken binnen 
de 12 zeemijlszone niet worden toegestaan. Op de bindende/sturende kracht van 
deze voorwaarden en regels wordt hieronder nader ingegaan. 

4.2 IBN 2015 

Het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 is vastgesteld door de ministerraad en 
diende aanvankelijk als uitwerking van het Noordzeebeleid uit de Nota Ruimte (welk 
onderdeel dus is vervangen door de Beleidsnota Noordzee). Thans wordt bezien of 
het IBN naar aanleiding van de vaststelling van het NWP wijziging behoeft. Ook 
zolang dat nog niet is gebeurd, gaan wij er van uit dat het IBN als een uitwerking van 
de Beleidsnota Noordzee - dat immers het betreffende deel uit de Nota Ruimte 
vervangt - kan worden beschouwd.  

 
Het IBN beoogt inzicht te geven in de samenhang van alle activiteiten op de 
Noordzee en schetst de ruimte voor nieuwe initiatieven. In het kader van het IBN is 
een uitgebreide inventarisatie en analyse van het huidige en toekomstige gebruik van 
de Noordzee gemaakt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 IBN een integraal 
afwegingskader voor vergunningplichtige activiteiten in de Noordzee geschetst.  
 
Het afwegingskader in het IBN voorziet in een vijftal toetsen: 
1. definiëren van de ruimtelijke claim; 
2. voorzorg; 
3. nut en noodzaak; 
4. locatiekeuze en beoordeling ruimtegebruik; 
5. beperken en compensatie van effecten. 

Met name de vierde toets geeft een ruimtelijk afwegingskader. Ook hier wordt 
gesteld dat binnen de territoriale zee in beginsel geen nieuwe permanente werken 
zijn toegestaan. Verder ligt de nadruk op efficiënt ruimtegebruik en meervoudig 
ruimtegebruik waar mogelijk, en kan het bevoegd gezag met het oog op ecologische 
of ruimtelijke overwegingen een initiatiefnemer vragen naast de voorkeurslocatie een 
tweede locatie te onderzoeken.32 

 
Het afwegingskader geldt slechts voor vergunningplichtige activiteiten. Niet-
vergunningplichtige activiteiten zoals scheepvaart, recreatie, (zandwinnings- en 
opspuit)activiteiten ten behoeve van de kustverdediging en (deels) militair gebruik 
vallen dus buiten de werkingssfeer.33  

4.3 Gebondenheid en sturende werking 

                                                 
 
31 Beleidsnota Noordzee, p. 51. 
32 IBN, p. 71. 
33 IBN, p. 68. 



 

 

 

Met het NWP, de Beleidsnota Noordzee en het IBN wordt dus een ruimtelijk kader 
geschapen, te hanteren in het kader van de vergunningverlening. Dit roept vragen op 
naar de status van deze documenten, de gebondenheid van het 
vergunningverlenende bestuursorgaan en derhalve ook de daadwerkelijke sturende 
werking van het kader.  

 
Het NWP en de Beleidsnota Noordzee hebben de status van rijksstructuurvisie.  
De structuurvisie, zoals deze geregeld is in hoofdstuk 2 van de Wro, heeft een 
indicatieve en geen normatieve functie. Daarvan is weliswaar geen direct bewijs te 
vinden in de tekst van hoofdstuk 2 Wro, maar uitdrukkelijk wel in de parlementaire 
geschiedenis van de wet.34 Anders dan in het systeem van (artikel 1 jo artikel 2a en 
4a van) de WRO, waarin sprake was van ‘concrete beleidsbeslissingen’ in pkb’en en 
streekplannen die de gemeentelijke bestemmingsplanmaker rechtens konden 
binden, is in de structuurvisie sprake van beleidsuitspraken, waarmee andere 
bestuursorganen - ten hoogste - ‘rekening dienen te houden’. Dit maakt de 
rijksstructuurvisie, in casu het ruimtelijke deel van het Nationaal waterplan, niet 
minder waardevol als ‘etalage van het rijksbeleid’, maar het betekent tevens dat dit 
beleid niet langs de weg van hoofdstuk 2 Wro dwingendrechtelijk aan andere 
betrokken overheden (bestuursorganen) kan worden opgelegd. 

Genuanceerd anders ligt dat wat betreft de vraag of de rijksoverheid - en de 
verschillende bestuursorganen daarbinnen - gebonden kunnen worden geacht aan 
een rijksstructuurvisie. In de parlementaire stukken rond de totstandkoming van de 
Wro wordt in dit verband veelvuldig de term ‘zelfbinding’ gebruikt. Dit, eerder politiek-
bestuurlijke dan juridische, begrip beoogt duidelijk te maken dat het bestuursorgaan 
dat de structuurvisie vaststelt (enigermate) aan die visie gebonden is. Die 
gebondenheid berust echter niet op enige wettelijke bepaling, althans niet op een 
bepaling in (hoofdstuk 2 van) de Wro.35 Wel kan men zeggen dat een zekere mate 
van gebondenheid kan voortvloeien uit de werking van de beginselen van behoorlijk 
bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) en het 
motiveringsbeginsel (artikel 3:46 Awb) of het (ongeschreven) vertrouwensbeginsel. 
Het voorgaande betekent echter geen absolute gebondenheid van het vaststellende 
bestuursorgaan (of de andere bestuursorganen van het Rijk) aan de 
rijksstructuurvisie, omdat te allen tijde (deugdelijk) gemotiveerd van de structuurvisie 
mag worden afgeweken. Wél kan men zeggen dat deze motiveringsplicht bij afwijken 
van de structuurvisie vérdergaand lijkt dan de verplichting voor de lagere 
bestuursorganen om te motiveren waarom zij bij hun besluiten een rijksstructuurvisie 
niet hebben kunnen (of willen) volgen. Bij het laatste kan immers wel degelijk 
‘rekening zijn gehouden’ met de rijksstructuurvisie, zij het niet met de door het Rijk 
gewenste uitkomst.36  

                                                 
 
34 Zie hierover ook P.J.J. van Buuren e.a., Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, 
Kluwer: Deventer 2010 (achtste druk), p. 20 e.v en p. 348 e.v.  
35 Het is weliswaar mogelijk dat in een andere (bijzondere) formele wet een 
rechtstreekse gebondenheid aan een structuurvisie wordt gevestigd, maar dat is tot 
op heden in elk geval niet gebeurd.  
36 Zie op dit onderdeel de uitspraak van de ABRvS van 27 oktober 2010 (gemeente 
Boxmeer), AB 2010, 335, waarin de volgende overweging voorkomt: ‘Bij de 
vaststelling van een bestemmingsplan is de raad echter niet gebonden aan beleid 
van het Rijk en de provincie dat is opgenomen in structuurvisies of in andere 
beleidsdocumenten. Wel dient de raad daarmee rekening te houden, hetgeen 
betekent dat dit beleid in de belangenafweging dient te worden betrokken.”  



 

 

 

 
De conclusie van het voorgaande is, dat een rijksstructuurvisie, i.c. het ruimtelijk deel 
van het Nationaal waterplan, voor de rijksoverheid zelf een kader vormt waarbinnen 
haar ruimtelijk beleid voor de Noordzee gestalte zou moeten krijgen. Afwijking van 
dat kader en van de daarin gekozen uitgangspunten blijft echter mogelijk, zij het dat 
deze afwijking wel een gedegen motivering vergt. Daarmee is tevens gezegd dat de 
sturingsmogelijkheden van de structuurvisie, in juridische zin althans, beperkt zijn. 

4.4 Beleidsregels 

Fundamenteel anders ligt het wanneer in een rijksstructuurvisie, of in welke andere 
beleidsnota ook, beleidsregels in de zin van artikel 1:3 lid 4 Awb zouden zijn 
neergelegd. Van een beleidsregel is sprake, wanneer het bestuursorgaan over zijn 
toekomstig bestuurlijk handelen een algemene regel heeft vastgesteld, hetgeen een 
besluit inhoudt dat na bekendmaking in werking treedt. Dergelijke beleidsregels 
binden het bestuursorgaan rechtens bij zijn verdere besluiten waarop die 
beleidsregels betrekking hebben. Die bestuursrechtelijke binding vloeit voort uit 
artikel 4:84 Awb en wordt alleen beperkt door de afwijkingsplicht op grond van 
datzelfde wetsartikel. Naarmate een beleidsregel preciezer is geformuleerd, is haar 
rechtens bindende kracht groter. Ook al is het duidelijk niet de bedoeling van de 
wetgever geweest dat de structuurvisie ingevolge de Wro een normatieve werking 
zou hebben, zij kan die bindende werking wel degelijk krijgen wanneer zij (op 
onderdelen) in de vorm van beleidsregels zou worden geformuleerd (en 
bekendgemaakt). Besluiten van het rijksbestuursorgaan dat de beleidsregel heeft 
vastgesteld en die daarmee in strijd zijn, zijn om die reden onrechtmatig, tenzij ter 
zake de afwijkingsplicht van artikel 4:84 Awb zou gelden. Niet valt in te zien waarom 
dit niet ook het geval zou zijn, wanneer de minister van I&M, bijvoorbeeld, een 
rijksbestemmingsplan voor de Noordzee zou vaststellen dat in strijd zou zijn met een 
door hem geformuleerde beleidsregel.37 Weliswaar is de kans dat in een 
rijksstructuurvisie - al dan niet doelbewust - beleidsregels zullen worden opgenomen 
niet groot, die kans is groter waar het andere (ruimtelijk relevante) 
beleidsdocumenten betreft die zien op concrete besluiten van rijksbestuursorganen, 
in het bijzonder vergunningverlening. Daarvan zijn voorbeelden aan te treffen in de 
Beleidsnota Noordzee (een bijlage van het Nationaal waterplan). In de Beleidsnota 
Noordzee, die aan de hand van een structuurvisiekaart een ‘afwegingskader voor 
activiteiten op de Noordzee’ biedt, zijn in elk geval passages te lezen die moeilijk 
anders dan als - zij het tamelijk algemeen gestelde - beleidsregels kunnen worden 
opgevat. Wij geven hiervan een voorbeeld: 

‘Zichtbare permanente werken (daaronder worden bouwwerken verstaan die 6 maanden 
of langer op hun plaats staan binnen de 12 (zee)mijlszone) worden niet toegestaan (…) 
Activiteiten van nationaal belang kunnen wel worden toegestaan in de 12-mijlszone, 
wanneer er geen redelijke alternatieve locaties zijn en er geen significante effecten 
optreden op de bescherming van de kust’.

38
 

Deze beleidsregel is - naar wij veronderstellen - opgesteld voor de verlening van een 
watervergunning (voorheen: Wbr-vergunning) ingevolge de Waterwet en in het kader 
van de mijnbouwregelgeving. Deze beleidsregel heeft primair voor die 
bevoegdheidsuitoefeningen betekenis. Echter, dat neemt niet weg dat zij ook zeer 
relevant is indien een rijksbestemmingsplan wordt vastgesteld (o.a. voor zover dat de 

                                                 
 
37 Ingevolge artikel 2.3 Wro is het immers de minister van I&M die, al dan niet in 
overeenstemming met andere ministers, de rijksstructuctuurvisies vaststelt. 
38 Zie p. 51 van de Beleidsnota Noordzee. 



 

 

 

plaatsing van permanente bouwwerken of andere activiteiten in de 12-mijlszone 
beoogt te regelen).  

Het Integraal Beheerplan Noordzee 2015, heeft de status van een beleidregel, welke 
de overheid verplicht om overeenkomstig het beheerplan te handelen.39 Zoals reeds 
aangegeven is in dit verband in het bijzonder het afwegingskader uit hoofdstuk 6 
relevant. Weliswaar is dit afwegingskader in tamelijk algemene bewoordingen 
gegoten, dat neemt niet weg dat op - de meer uitgewerkte - onderdelen in hoofdstuk 
6 wel degelijk sprake is van een, bij de latere vergunningverlening te volgen, 
beleidsregel. Wij geven daarvan twee voorbeelden:  

‘Termijn van de vergunning. Voorkomen moet worden dat een vergunning - en daarmee 
het ruimtebeslag - van kracht blijft zonder dat deze wordt gebruikt. Een vergunning wordt 
daarom altijd voor een beperkte periode verleend’. En: 

‘Verwijderen van objecten. Uitgangspunt bij vergunningverlening is dat objecten na afloop 
van de vergunningverlening verwijderd worden. Voor kabels en leidingen kan het Bevoegd 
Gezag besluiten dat deze na afloop van de termijn mogen blijven liggen’. 

Beleidsregels binden slechts het bestuursorgaan dat deze heeft opgesteld (artikel 
4:84 Awb). Het NWP, de Beleidsnota Noordzee en het IBN zijn evenwel (mede) 
vastgesteld door de tot vergunningverlening bevoegde ministers. Het NWP en de 
beleidsnota zijn vastgesteld door ministers van V en W, VROM en LNV (thans 
minister van I&M en ELI), het IBN is vastgesteld in de ministerraad.  

 
De beleidsregels kunnen betrekking hebben op de vergunningverlenende 
bevoegdheden van deze ministers, derhalve niet alleen op de watervergunning, maar 
bijvoorbeeld ook op de ontgrondingsvergunning en de vergunning voor het inwerking 
hebben van een mijnbouwwerk. Echter, het bevoegd gezag is ten aanzien van een 
vergunningaanvraag gebonden aan het wettelijke toetsingskader. Slechts indien dit 
wettelijke toetsingskader een integrale afweging van belangen, althans een 
ruimtelijke afweging toestaat, kan het afwegingskader uit de beleidsdocumenten 
volledig tot uiting komen. Het NWP, de Beleidsnota Noordzee en het IBN bieden dus 
slechts een ruimtelijk afwegingskader dat door de vergunningverlenende ministers 
kan worden toegepast voor zover het toetsingskader daarvoor ruimte laat.  

Van de, in paragraaf 3 besproken, vergunningenstelsels hebben die met betrekking 
tot de watervergunning en met betrekking tot de ontgrondingsvergunning de breedste 
strekking. Bij ontstentenis van een rijksbestemmingsplan voor de Noordzee, kunnen 
zij ook ruimtelijke-ordeningsoverwegingen bevatten. Ruimtelijke sturing vooraf wordt 
echter pas bereikt, wanneer deze overwegingen tevoren in voldoende mate zijn 
geëxpliciteerd, bijvoorbeeld in een beleidsregel. Dit dient bovendien de vereiste 
duidelijkheid. Voor de aanvragers van de vergunning moet immers, op grond van de 
vereiste rechtszekerheid, op voorhand voldoende duidelijk zijn welke ruimtelijke 
overwegingen, in het bijzonder wat betreft de locatie en de omvang van de 
toegelaten ontwikkelingen, zich tegen vergunningverlening verzetten. Zoals gezegd, 
lijken bevoegdheden tot de verlening van de water- en de ontgrondingsvergunning 
mogelijkheden voor een dergelijke ruimtelijke afweging te bieden. Of zij, op dit 
moment althans, ten volle met behulp van de bestaande beleidsregels worden benut, 
is vers twee.  

 

                                                 
 
39 Zie IBN, p. 2. 



 

 

 

Van de vergunning voor het oprichten van een mijnbouwinstallatie (op grond van de 
Mijnbouwwet dan wel de Wabo) kan met zekerheid worden gezegd dat zij geen 
ruimtelijk afwegingskader bieden, omdat het toetsingskader - gelet op de daarop van 
toepassing zijnde wetgeving - uitsluitend sectoraal is ingekleed. Een vergunning 
weigeren op ruimtelijke gronden zou dan zelfs, gelet op het specialiteitsbeginsel, in 
strijd met de wet zijn. De beleidsregel dat binnen 12 zeemijl uit de kust in beginsel 
geen zichtbare permanente werken mogen worden gerealiseerd, lijkt ons wel toe te 
passen, althans voor zover deze regel met het oog op horizonvervuiling is opgesteld. 
Immers, landschapschappelijke waarden vallen eveneens onder het begrip ‘milieu’ 
(vgl. artikel 1.1 lid 2, sub a Wet milieubeheer). 
  
In het kader van de benodigde instemming voor het daadwerkelijk plaatsen van een 
mijnbouwinstallatie kan wel een zekere mate van ruimtelijke afweging plaatsvinden, 
echter slechts voor zover het betreft defensierestrictiegebieden, scheepvaart en (nog 
op te richten) windturbineparken (of andere vormen van energieopwekking op de 
Noordzee). Mogelijk conflicterende activiteiten en belangen als recreatie, visserij en 
landaanwinning lijken hierbij derhalve niet meegewogen te kunnen worden.  

4.5 Niet-vergunningplichtige activiteiten 

Het NWP, de Beleidsnota Noordzee en het IBN kunnen daarnaast slechts voorzien in 
een ruimtelijke toetsingskader met betrekking tot vergunningplichtige activiteiten. Is 
voor een activiteit geen toestemming van de overheid nodig, dan wordt er dus 
nimmer getoetst of deze activiteit gelet op mogelijk concurrerende activiteiten - onder 
andere vanuit ruimtelijk ordeningsperspectief - toelaatbaar is. Niet vergunningplichtig 
zijn bijvoorbeeld scheepvaart, visserij, recreatie, (zandwinnings- en 
opspuit)activiteiten ten behoeve van de kustverdediging en (deels) militair gebruik. 
Het is ons niet bekend of het gebrek aan ruimtelijke sturingsmogelijkheden voor deze 
gebruiksfuncties in de praktijk tot problemen leidt. Overigens kunnen deze 
gebruiksfuncties weer wel meegewogen worden indien bijvoorbeeld een 
watervergunning of ontgrondingsvergunning wordt aangevraagd. Daarnaast wordt 
een deel van deze activiteiten in de regel door of in opdracht van de rijksoverheid 
verricht. Feitelijke afstemming kan derhalve van rijkswege worden geborgd. 

4.6 Conclusie 

Met het NWP, de Beleidsnota Noordzee en het IBN 2015 beoogt de rijksoverheid dus 
te voorzien in een integraal ruimtelijk beleid. Deze documenten bieden een ruimtelijk 
afwegingskader dat door de vergunningverlenende ministers wordt toegepast. Zeker 
voor zover er sprake is van beleidsregels, is er - in het kader van de 
vergunningverlening - sprake van ruimtelijke sturing. Echter, de werking van deze 
beleidsregels is beperkt tot de omvang van het toetsingskader van de betreffende 
vergunning. Voorziet het betreffende kader niet in de mogelijkheid van een integrale 
afweging van - onder andere - ruimtelijke belangen, dan kunnen eventuele ruimtelijke 
obstakels geen weigeringsgrond zijn. Daarnaast wordt met het beschreven 
afwegingskader niet voorzien in ruimtelijke sturing met betrekking tot niet-
vergunningplichtige activiteiten op de Noordzee.  

5. De Wro en de Noordzee 

5.1 Structuurvisies en andere ruimtelijk relevante 
beleidsplannen 



 

 

 

Over het in de Noordzee te voeren rijksbeleid, in het bijzonder wat de ruimtelijk 
relevante beleidsvoornemens betreft, is in de afgelopen jaren reeds het nodige 
verschenen. Op de inhoud van die beleidsstukken gaan wij hier niet in; ons gaat het 
hier om de status en de bestuursrechtelijke betekenis van die documenten en dan 
vooral met betrekking tot de mogelijkheid van vaststelling van een 
rijksbestemmingsplan voor de Noordzee op basis van artikel 10.3 Wro. 

Tot de voor de vraagstelling van het onderzoek relevante beleidsdocumenten 
rekenen wij:40  

• Het Nationaal waterplan/Rijksstructuurvisie (2009); 

• Beleidsnota Noordzee (2009); 

• Nota Ruimte (2006); 

• Integraal Beheerplan Noordzee (2005); 

• Beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011 (2008); 

• PKB Project Mainportontwikkeling Rotterdam, deel 4 van de PKB PMR 
(2006); 

• Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren (2010). 

5.2 Het rijksbestemmingsplan voor de Noordzee (artikel 
10.3 Wro) 

5.2.1 Inhoud en ontstaansgeschiedenis van artikel 10.3 Wro 

Artikel 10.3 bevat de regeling van de bevoegdheid tot vaststelling van een 
rijksbestemmingsplan voor de Noordzee. Het betreft hier een exclusieve 
bevoegdheid van het Rijk (dat wil zeggen van de minister van I&M)41, die moet 
worden onderscheiden van diens bevoegdheid, neergelegd in artikel 3.28 Wro, om 
een inpassingsplan vast te stellen. In het laatste geval wordt immers een 
bestemmingsplan van rijkswege om redenen van nationaal belang vastgesteld, dat 
wordt ‘ingepast’ in een vigerend gemeentelijk bestemmingsplan. Buiten de 
gemeentelijk of provinciaal ingedeelde gebieden42 kan echter geen sprake zijn van 
vigerende gemeentelijke bestemmingsplannen. Artikel 10.3 Wro beoogt veilig te 
stellen dat ook in het territoriale deel van de Noordzee en in de EEZ de bevoegdheid 
van de minister bestaat om een (rijks)bestemmingsplan vast te stellen.  

 
Van een vereiste in artikel 10.3 Wro, dat de vaststelling van een 
rijksbestemmingsplan nodig moet zijn wegens nationale belangen, is niet (expliciet) 
sprake. Waarschijnlijk heeft de wetgever dit voorondersteld. Van het vereiste dat het 
rijksbestemmingsplan nodig moet zijn voor ‘een goede ruimtelijke ordening’ 
overigens wel, omdat artikel 3.1 ingevolge het tweede lid van artikel 10.3 Wro ‘waar 
mogelijk van overeenkomstige toepassing’ is. De situatie waarin sprake is van een 
hoeveelheid ruimteclaims die niet allemaal gehonoreerd kunnen worden omdat de 

                                                 
 
40 Zie dienaangaande ook H.M. Dotinga, m.m.v. P. Drankier, Identificatie en analyse 
van relevante regelgeving en beleid in het kader van het project Beleid en 
informatiesysteem Noordzee (BREIN), herziening 2010, Utrecht: NILOS 2010. 
41 Uit het tweede lid van artikel 10.3 Wro, waarin wordt bepaald dat ‘Onze Minister’, 
zijnde de minister van I&M, in de plaats treedt van de gemeenteraad bij het 
vaststellen van het bestemmingsplan, moet worden afgeleid dat het inderdaad deze 
minister is die tot vaststelling van het rijksbestemmingsplan bevoegd is. 
42 Zoals eerder aangegeven is tot 1 kilometer vanaf de kust gemeten het territoriale 
deel van de Noordzee bestuurlijk (gemeentelijk en provinciaal) ingedeeld. 



 

 

 

beschikbare ruimte daarvoor onvoldoende is, dan wel waarin sprake is van 
voorgenomen onderling conflicterende ruimtelijke ontwikkelingen vormt - in algemene 
zin gesproken - bij uitstek de bestaansgrond van een bestemmingsplan. Het primaire 
doel van een bestemmingsplan is immers om de bestaande en toekomstige claims 
op beschikbare ruimte met elkaar in verband te brengen en onderling af te wegen 
teneinde een ruimtelijk gezien maximaal resultaat van verdeling van gebruiksfuncties 
te bereiken. Die situatie doet zich op het land nagenoeg overal voor - en daarmee de 
noodzaak om deze met een bestemmingsplan te reguleren43 - en op de Noordzee 
wordt deze situatie blijkbaar denkbaar geacht, omdat de wetgever de mogelijkheid 
(en niet de plicht) tot het vaststellen van een rijksbestemmingsplan in de Wro heeft 
opgenomen.44  

5.2.2 Nut en noodzaak van een rijksbestemmingsplan voor de 
Noordzee 

Het eerste lid van artikel 10.3 Wro bepaalt dat een rijksbestemmingsplan wordt 
vastgesteld ‘voor zover’ een algemene maatregel van bestuur, op voordracht van 
diezelfde minister, dat bepaalt. Ingevolge het derde lid kunnen in die amvb 
bovendien ‘regels’ worden gesteld - waarbij delegatie van wetgeving dus mogelijk is - 
ten aanzien van de betrokken bestuursorganen, wat betreft de uitoefening van hun 
bevoegdheden in het kader van de Wro alsook wat betreft hun andere 
bestuursbevoegdheden.45 De ‘nut-en-noodzaak-discussie’ over het 
rijksbestemmingsplan dient dus - zo kan men daaruit afleiden46 - in de amvb te 
worden beslecht, waarbij bovendien instructies aan de betrokken bestuursorganen 
inzake hun bevoegdheden-uitoefening gegeven kunnen worden. 
De functie van ruimtelijke ordening, in de vorm van het bestemmingsplan, met 
betrekking tot het conglomeraat van belangen is tweeledig: 

1. De onderlinge weging van de verschillende belangen met hun eigen 
situeringskenmerken47 (die om voorrang strijden op één of op meerdere locaties) 
met als resultaat een toekenning van ruimtelijke functies aan gebieden; 
2. Het formuleren van noodzakelijke gebruiksbeperkingen bij toegelaten 
ruimtelijke functies, gelet op andere gebruiksfuncties. 

                                                 
 
43 Om die reden bevat artikel 3.1 lid 1 Wro voor de gemeenteraad de verplichting om 
‘voor het gehele grondgebied van de gemeente’ een of meer bestemmingsplannen 
vast te stellen. 
44 In dit opzicht is ook de volgende passage, op p. 129-130, van de Vijfde nota over 
de ruimtelijke ordening 2000-2020 illustratief: ‘De ruimtevraag op zee is heel groot, 
groter dan doorgaans wordt gedacht. Als alle erkende ruimtebehoeften op zee 
worden opgeteld, gaat het om meer dan drie keer de beschikbare ruimte’.  
45 Al moet worden gezegd dat het genoemde derde lid nogal cryptisch is 
geformuleerd. Om welke bevoegdheden gaat het nu precies? Naar wij menen in elk 
geval om de Wro-bevoegdheden en daarnaast ook om andere bevoegdheden die 
dienstig kunnen zijn voor de uitvoering van het rijksbestemmingsplan, zoals de 
bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden.  
46 De parlementaire geschiedenis is op dit punt, en meer algemeen met betrekking 
tot de totstandkoming van artikel 10.3 Wro, uiterst summier. 
47 Op te vatten als: een kenmerk dat aan een bepaalde ruimtelijke bestemming 
toekomt en dat relevant is voor de situering van die bestemming ten opzichte van 
andere bestemmingen, zie daarover P.J.J. van Buuren e.a., Hoofdlijnen ruimtelijk 
bestuursrecht, Kluwer: Deventer 2010 (achtste druk), p. 42 en P. van der Ree, Met 
woord en kaart. Over detaillering en reikwijdte van bestemmingsplanregeling, 
Deventer: Kluwer 2000. 



 

 

 

5.3 De mogelijke inhoud van de rijksbestemmingsplan-
regeling  

5.3.1 Soorten bestemmingen 

In algemene zin kan men, bezien naar hun strekking, een drietal soorten 
bestemmingen onderscheiden:  

• globale bestemmingen, al dan niet met uitwerkingsplicht; 

• gedetailleerde bestemmingen; 

• dubbelbestemmingen. 

Welke soort bestemming men kiest is afhankelijk van het detailleringsniveau van het 
bestemmingsplan, en daarmee van de te leggen bestemmingen, dat nodig is voor 
‘een goede ruimtelijke ordening’ in het desbetreffende plangebied. Bij het maken van 
die keuze, en ook bij het - meer op gedetailleerd niveau - benoemen van de 
verschillende bestemmingen, heeft het bevoegde bestuursorgaan een grote vrijheid. 
Er bestaat immers geen (in artikel 3.1 lid 1 Wro) wettelijk voorgeschreven 
keuze(voorraad) dienaangaande.48  

 
Van het leggen van dubbelbestemmingen in een bestemmingsplan zal sprake zijn, 
wanneer een gebiedsdeel of locatie gelijktijdig voor verschillende (gewenste) 
ruimtelijke functies kan worden benut. Het moet daarbij - uiteraard - gaan om functies 
die met elkaar verenigbaar zijn. Voor wat betreft de Noordzee zou men, bijvoorbeeld, 
kunnen denken aan dubbelbestemmingen als ‘natuurdoeleinden en 
scheepvaartroute’ of ‘natuurdoeleinden en windturbinepark’. In de motivering van de 
keuze voor de dubbelbestemming, neer te leggen in de toelichting op het 
bestemmingsplan, moet vervolgens worden aangetoond dat het gaat om twee (of 
meer) ruimtelijke functies die daadwerkelijk met elkaar te verenigen zijn. Het leggen 
van een dubbelbestemming biedt tevens het voordeel dat daaraan 
gebruiksvoorschriften kunnen worden verbonden die op de beide functies 
afzonderlijk betrekking hebben.  

5.4 Praktische problemen bij een rijksbestemmingsplan 
voor de Noordzee 

5.4.1 Soorten bestemmingsplan-voorschriften 

Voor wat betreft de aan de bestemming te verbinden gebruiksvoorschriften (in ruime 
zin: zowel wat betreft bouwen als het andere gebruik van gronden en bouwwerken) 
valt als hoofdregel aan te merken, dat deze voorschriften nodig moeten zijn in 
verband met de bestemming (en dus ook in verband met ‘een goede ruimtelijke 
ordening’). Voor het overige moet een gebruiksvoorschrift, als ieder wettelijk 
voorschrift, voldoen aan het vereiste van rechtszekerheid (en de overige vereisten 
van behoorlijke wetgeving c.q. de beginselen van behoorlijk bestuur omdat het hier 
tevens besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb betreft).  

                                                 
 
48 En ook de benamingen van de mogelijke bestemmingen zijn niet wettelijk 
voorgeschreven of gelimiteerd. Maar omdat iedere bestemming een beperking van 
de gebruiksmogelijkheden inhoudt, moet zij gemotiveerd kunnen worden met een 
beroep op de norm van ‘een goede ruimtelijke ordening’. 



 

 

 

Zoals in ieder bestemmingsplan kunnen ook in het rijksbestemmingsplan voor de 
Noordzee flexibiliteitsvoorschriften (op grond van artikel 3.6 Wro) worden 
opgenomen, te weten een wijzigingsbevoegdheid, een bevoegdheid om nadere 
eisen te stellen en - wellicht ook - een bevoegdheid om af te wijken van het 
bestemmingsplan. Wellicht, omdat de systematiek van de Wro op dit onderdeel met 
de komst van de Wabo op 1 oktober 2010 is gewijzigd. Hier dient zich een belangrijk 
probleem aan. Vanaf 1 oktober 2010 is het immers alleen nog mogelijk om af te 
wijken van het bestemmingsplan middels de verlening van een 
omgevingsvergunning (in dit geval als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder c Wabo). Dat 
is dus ook het geval wat betreft de ‘binnenplanse’ afwijking van het bestemmingsplan 
op grond van artikel 3.6 lid 1, onder c Wro.49 Omdat de Wabo niet van toepassing is 
(verklaard) in de EEZ, is het de vraag of de mogelijkheid om ‘binnenplans’ af te 
wijken van het rijksbestemmingsplan voor de Noordzee wel bestaat. Het genoemde 
lid van artikel 3.6 Wro spreekt immers van het ‘bij omgevingsvergunning’ afwijken 
van het bestemmingsplan. Een uitkomst zou hier wellicht kunnen zijn, dat een beroep 
wordt gedaan op de woorden ‘waar mogelijk van overeenkomstige toepassing’ in 
artikel 1.3 lid 2 Wro, waar het gaat om het van toepassing zijn van, onder meer, 
afdeling 3.1 Wro op het rijksbestemmingsplan voor de Noordzee. De verwijzing naar 
de omgevingsvergunning van de Wabo in artikel 3.6 lid 1, onder c Wro zou langs die 
weg genegeerd kunnen worden. Elegant is deze oplossing echter niet.  

 
Dit probleem wordt nog groter bij de vraag in hoeverre ‘buitenplans’ zou kunnen 
worden afgeweken van het rijksbestemmingsplan voor de Noordzee. Ook die vorm 
van afwijken kan immers uitsluitend bij omgevingsvergunning geschieden.50 Nu de 
‘buitenplanse’ afwijkingsbevoegdheden, i.c. het voormalige projectbesluit op grond 
van artikel 3.10 Wro (oud), niet langer in de Wro zijn opgenomen omdat zij immers 
alle een plaats hebben gekregen in (artikel 2.1 lid 1, onder c van) de Wabo, zou de 
bevoegdheid om bij afzonderlijk besluit af te wijken van het rijksbestemmingsplan 
niet langer bestaan. Daarmee zou het noodzakelijk zijn geworden om, wanneer men 
ontwikkelingen zou willen toestaan die niet binnen het rijksbestemmingsplan passen, 
een herziening van dat bestemmingsplan vast te stellen. Dat dit de flexibiliteit van het 
rijksbestemmingsplan ernstig aantast, is duidelijk. Wij vermoeden dat de wetgever 
zich het voorgaande, bij de introductie van de Wabo niet heeft gerealiseerd. Op een 
andere wijze dan via een wijziging van de Wabo of Wro lijkt dit punt ons niet 
oplosbaar. 

5.4.2 De totstandkomingsprocedure van het 
rijksbestemmingsplan 

Artikel 10.3 lid 2 Wro verklaart de afdeling 3.2, met uitzondering van artikel 3.8 leden 
4 en 651, Wro ‘waar mogelijk’ van overeenkomstige toepassing op het 
rijksbestemmingsplan voor de Noordzee. De minister van I&M treedt daarbij in de 
plaats van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders, 
waar het de bestemmingsplanprocedure betreft. Aangenomen mag worden dat de 
bepalingen in artikel 3.8 Wro die zien op de terinzagelegging van het ontwerp-

                                                 
 
49 Daarmee correspondeert artikel 2.12 lid 1, onder a, ten eerste Wabo, dat het 
daarbij te hanteren toetsingskader voor de omgevingsvergunningverlening bevat. 
50 Ingevolge artikel 2.1 lid 1, onder c juncto artikel 2.12 lid 1, onder a, ten derde 
Wabo. 
51 Deze leden van artikel 3.8 Wro betreffen de reactieve aanwijzingsbevoegdheid van 
gedeputeerde staten en van de minister van I&M, die bij het rijksbestemmingsplan 
uiteraard niet aan de orde kan zijn.  



 

 

 

bestemmingsplan en de mogelijkheid voor een ieder om daartegen zienswijzen in te 
dienen (bij de minister) onverkort zullen gelden bij de totstandkoming van het 
rijksbestemmingsplan. Niet in te zien valt immers dat dit niet ‘mogelijk’ zou zijn en 
van de mogelijkheid om het recht van indienen van zienswijzen te beperken tot 
uitsluitend belanghebbenden, is bij de totstandkoming van artikel 10.3 Wro geen 
gebruik gemaakt. De bepalingen inzake de verplichte toezending van het 
ontwerpbestemmingsplan aan de betrokken decentrale overheden (en eigenaren) 
zullen echter toepassing missen. 

5.4.3 Handhaving van het rijksbestemmingsplan voor de 
Noordzee  

Omdat de Wabo niet van toepassing is verklaard in de EEZ en in artikel 7.1 lid 3 Wro 
hoofdstuk 5 Wabo (handhaving) wel van toepassing is verklaard op de Wro, zou wat 
betreft de handhaving van het rijksbestemmingsplan voor de Noordzee op grond van 
artikel 10.3 Wro een probleem kunnen rijzen. Want hoe zou dan tegen overtreders 
van voorschriften van het rijksbestemmingsplan (door de minister van I&M) kunnen 
worden opgetreden? Daarbij komt dat het zogenoemde algemene gebruiksverbod, 
dat - voorheen in artikel 7.10 Wro - bepaalde dat het verboden was om gronden en 
bouwwerken in strijd met de bestemming te gebruiken, inmiddels uit de Wro is 
verdwenen en is opgegaan in artikel 2.1 lid 1, onder c Wabo, dat het gebruik in strijd 
met het bestemmingsplan zonder omgevingsvergunning verbiedt. Deze kardinale 
bepaling voor de handhaving van het bestemmingsplan zou eveneens wegens het 
niet van toepassing zijn van de Wabo in de EEZ moeten worden gemist. Dit - zeer 
nadelige - gevolg kan worden weggenomen, wanneer wordt aangenomen dat in het 
geval van het rijksbestemmingsplan voor de Noordzee - juist omdat de Wabo voor 
dat gebied toepassing mist - wél een algemeen gebruiksverbod in het (rijks) 
bestemmingsplan kan worden opgenomen, dat met gebruikmaking van het hoofdstuk 
5 (handhaving) van de Algemene wet bestuursrecht gehandhaafd kan worden. Een 
aanvullende bepaling in de Wro, die de minister van I&M tot het bevoegde gezag 
maakt en hem het handhavingsinstrumentarium van hoofdstuk 5 Wabo aanreikt, zou 
eveneens een oplossing kunnen bieden. 

6. Rijksbestemmingsplan of sturing met 
afwegingskaders voor vergunningverlening? 

Deze paragraaf behandelt de centrale vraag in het onderzoek naar de gewenstheid 
en de bruikbaarheid van een rijksbestemmingsplan voor de Noordzee. 
Gelet op de aanzienlijke reeks van - onderling in sommige gevallen niet te verenigen 
- belangen waarvan in de Noordzee sprake is, is het aannemelijk dat een 
afwegingskader van de diverse ruimtelijke claims nodig is. 
 
De vraag die zich vervolgens aandient is of de ‘verdelende’ functie van de ruimtelijke 
ordening als afwegingskader voor ruimteclaims niet reeds rechtens wordt ingevuld 
door de  bestaande vergunningstelsels en het integrale afwegingskader zoals 
geformuleerd in het NWP, de Beleidsnota Noordzee en het IBN 2015. Daarvan zou 
sprake zijn, wanneer de doelstelling (anders gezegd: het motief) van die andere 
wettelijke regelingen het motief van de Wro, en daarmee van het bestemmingsplan 
ingevolge artikel 3.1 lid 1 Wro, zou omsluiten omdat aan die andere regelingen - 
mede - een planologisch motief ten grondslag zou liggen.  

6.1 Verkenning verschillen  



 

 

 

Dat een rijksbestemmingsplan voor de Noordzee kan worden vastgesteld, staat niet 
ter discussie. Artikel 10.3 Wro maakt dat immers expliciet mogelijk. Voorts vloeit ook 
uit het Europese recht voort dat op de Noordzee ruimtelijke maatregelen worden 
genomen. De Europese Commissie moedigt het gebruik van het ruimtelijke 
ordeningsinstrumentarium op zee aan en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie stelt 
dat, ter bereiking van de verschillende in de richtlijn genoemde doelstellingen, door 
de betrokken lidstaten ruimtelijk beleid met de bijbehorende ruimtelijke maatregelen 
moet worden ontwikkeld. Die ruimtelijke maatregelen hoeven echter niet 
noodzakelijkerwijs bestemmingsplannen of bestemmingsplan-achtige besluiten te 
zijn. De in hoofdstuk 2 van de Wro geïntroduceerde rechtsfiguur van de (rijks-
)structuurvisie kan eveneens een geaccepteerd middel zijn. Het is vervolgens echter 
de vraag of de structuurvisie, en de wijze waarop deze figuur voor de Noordzee is of 
kan worden benut, een effectief middel is om de Kaderrichtlijn Mariene Strategie uit 
te voeren en - meer algemeen gesproken - tot een volledige en juiste 
belangenafweging te komen, waar het gaat om de waarden en belangen in de 
Noordzee. 

 
Er zijn op dit moment twee van belang zijnde indicatieve beleidsdocumenten, die 
beide een uitwerking vormen van het Nationaal waterplan in het kader van de 
Waterwet: de Beleidsnota Noordzee en het Integraal Beheerplan Noordzee 2015. In 
beide gevallen doet zich echter de, kan men zeggen, merkwaardigheid voor dat in 
die indicatieve plannen beleidsregels, in de zin van artikel 1:3 lid 4 Awb, zijn 
opgenomen. Deze beleidsregels zijn wel degelijk rechtens bindend, althans voor het 
bestuursorgaan dat ze heeft vastgesteld. Men kan beweren dat deze praktijk, wat 
betreft de Beleidsnota Noordzee, niet goed past bij de bedoeling van de wetgever bij 
de figuur van de structuurvisie, maar er is anderzijds geen rechtsregel aan te wijzen 
die zich tegen die praktijk verzet.52 Zeker nu deze praktijk daadwerkelijk is gevolgd, is 
het zaak om na te gaan of daarmee - en met de andere beleidsregels zoals de 
‘Beleidsregels ontgrondingen in Rijkswateren’ - als een alternatief van de 
mogelijkheid van een rijksbestemmingsplan voor de Noordzee, de doelen die het Rijk 
zich met betrekking tot de Noordzee heeft gesteld op een effectieve wijze kunnen 
worden bereikt.  

6.1.1 Verschil in werking van sectorale beleidsregels en het 
(rijks)bestemmingsplan  

Beleidsregels, al dan niet ingebed in een ruimtelijke structuurvisie, zijn regels die het 
bestuursorgaan zichzelf stelt met betrekking tot verwachte door hem te nemen 
besluiten. Omdat het hier (in elk geval merendeels) over beleidsregels met 
betrekking tot vergunningverlening gaat, vindt de aan de beleidsregels ten grondslag 
liggende sturing van ontwikkelingen uiteindelijk plaats naar aanleiding van de 
aanvragen om vergunningen die door burgers of bedrijven worden gedaan. Dit heeft 
dus, vanuit de rijksoverheid bezien, in beginsel een passief karakter: bij het besluit 
over vergunningverlening wordt door de minister getoetst of de initiatieven, waarvoor 
vergunning nodig is, aanvaardbaar zijn. Het besluit over vergunningverlening, aan de 
hand van de beleidsregels, is reactief en passief sturend. Dit is inherent aan het 
systeem van vergunningverlening. Wel geldt dat het rijksbeleid ten aanzien van de 
gebruiksfuncties van de Noordzee in grote lijnen vóóraf in de Structuurvisiekaart bij 
het NWP en de Beleidsnota Noordzee kenbaar is gemaakt. 

                                                 
 
52 Zij is in de literatuur ook voorspeld: zie hierover ook P.J.J. van Buuren e.a., 
Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, Kluwer: Deventer 2010 (achtste druk), p. 22.  



 

 

 

De (ruimtelijke) sturing die in een bestemmingsplan plaatsvindt, is van een andere 
orde. Daarbij mag het weliswaar slechts gaan om het mogelijk maken van ruimtelijke 
ontwikkelingen die daadwerkelijk vergunbaar zijn - preciezer gezegd: van 
ontwikkelingen waarvan niet op voorhand geconstateerd moet worden dat hun 
vergunbaarheid onaannemelijk is53 - maar de keuze inzake welke ontwikkelingen 
gewenst zijn en welke niet en, in het bijzonder, de locaties waar zij gewenst dan wel 
op voorhand ongewenst zijn, kan tevoren in een bestemmingsplan worden gemaakt. 
Dat maakt het bestemmingsplan voor de overheid, in beginsel, een meer actief 
sturend instrument dan haar bevoegdheden bij vergunningverlening, al dan niet 
ingekaderd in beleidsregels. In beginsel, omdat het Nederlandse ruimtelijke-
ordeningsrecht een systeem van zogenaamde ‘toelatingsplanologie’ is: in een 
bestemmingsplan worden vormen van ruimtegebruik, onder de noemer van 
‘bestemmingen’, toegelaten, maar hun feitelijke realisatie kan door de overheid, 
behoudens langs de weg van de onteigening ter uitvoering van een 
bestemmingsplan, niet worden afgedwongen.  

 
In dat opzicht is de bestemmingsplanmaker, evenzeer in wezen als bij 
vergunningverlening, afhankelijk van de initiatieven die door de burgers/bedrijven 
worden genomen, behoudens natuurlijk wanneer de overheid zelf de in het 
bestemmingsplan gedachte ruimtelijke ontwikkelingen zou willen realiseren. Het 
navolgende punt hangt nauw met het eerstgenoemde punt samen. Sturing door 
middel van de vergunningverleningsbevoegdheid geschiedt, ook als dat met behulp 
van beleidsregels plaatsvindt, ad hoc. Daarbij is de inhoudelijk-juridische breedte van 
het in de beleidsregel neergelegde toetsingskader voor vergunningverlening 
bepalend voor de reikwijdte van de sturing die men met dit instrument kan bereiken. 
De mate van integraliteit van de sturing is daarmee, gelet op het 
specialiteitsbeginsel, recht evenredig aan de ruimte die het afwegingskader beslaat. 
Zie daarover verder hetgeen wij in paragraaf 4 hebben opgemerkt. Het 
(rijks)bestemmingsplan is juist bedoeld als middel om ruimtelijk relevante 
ontwikkelingen te sturen vanuit een (gepretendeerde) integrale ruimtelijke afweging. 
Die afweging resulteert in het op bepaalde locaties toestaan van ontwikkelingen (die 
binnen de gelegde bestemmingen en de daaraan verbonden nadere 
gebruiksvoorschriften passen), waarbij alle andere vormen van ruimtegebruik niet 
zijn toegestaan. Er worden dus op aangegeven locaties bepaalde ontwikkelingen 
toegelaten, waarbij andere zijn uitgesloten.54 Daarbij kunnen ook activiteiten worden 
geregeld die niet vergunningplichtig zijn (en waarvoor in enig vergunningkader dus 
geen ruimtelijke afweging verzekerd is). 
 
Indien men de integrale ruimtelijke sturing van ontwikkelingen op de Noordzee van 
belang acht - en de wetgever lijkt dat gelet op artikel 10.3 Wro te doen - is het de 
vraag of men die sturing voldoende verzekerd acht wanneer bij de kaders van 
vergunningverlening, waar dat mogelijk is, ruimtelijke overwegingen en wensen 
betrekt, dan wel alleen wil vertrouwen op het integrale sturingsmiddel dat de Wro hier 
als mogelijkheid aanreikt: het rijksbestemmingsplan voor de Noordzee. De 
beantwoording van die vraag is natuurlijk in de eerste plaats afhankelijk van de mate 

                                                 
 
53 Zie daarover, bijvoorbeeld, ABRvS  8 september 2004, AB 2004/432. 
54 Op het gegeven dat artikel 7.10 (oud) Wro, waarin werd bepaald dat alle gebruik in 
strijd met de bestemming is verboden (zgn. algemeen gebruiksverbod), met de 
komst van de Wabo is verdwenen want is opgegaan in artikel 2.1 lid 1, onder c Wabo 
(omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan) is in 
paragraaf 4.3 (Handhaving van het rijksbestemmingsplan voor de Noordzee) al 
gewezen. 



 

 

 

waarin werkelijk behoefte bestaat aan een dergelijke sturing. Is, nu of in de naaste 
toekomst, sprake van een dermate groot ruimtegebrek dat het nodig is om op een 
afgewogen wijze ruimtelijke claims locatiegewijs toe te delen en te sturen? Dat 
inhoudelijke oordeel kunnen wij niet geven, al gaan wij ervan uit dat artikel 10.3 Wro 
niet voor niets in de wet is opgenomen. Wanneer dan de behoefte aan een integrale 
ruimtelijke sturing van ontwikkelingen op de Noordzee bestaat, is het 
rijksbestemmingsplan als middel om ruimtelijke claims onderling af te wegen en - 
voor zover zij gehonoreerd kunnen worden - te lokaliseren, een aangewezen 
instrument. De vaststelling van een rijksbestemmingsplan voor de Noordzee is echter 
- anders dan normaliter bij bestemmingsplanvaststelling - geen verplichting, maar 
een bevoegdheid (van de minister van I&M). Indien er andere geschikte methoden 
zijn om hetzelfde doel te bereiken, staan die alternatieven derhalve eveneens ter 
beschikking.  
 
Die andere methode wordt tot op heden gevolgd in de vorm van de rijksstructuurvisie 
en andere beleidsdocumenten (NWP, Beleidsnota Noordzee en IBN 2015) met als 
onderdelen daarvan beleidsregels voor sommige beleidsonderwerpen. Omdat die 
beleidsregels noodzakelijkerwijs gekoppeld zijn aan de wettelijke criteria voor 
vergunningverlening en bovendien op (lang) niet alle relevante beleidsonderdelen 
betrekking hebben, vindt zowel in beleidsmatig en juridisch opzicht fragmentatie 
plaats. De beleidsregels dekken niet het gehele beleidsveld en bovendien, gelet op 
het specialiteitsbeginsel, niet de gehele ruimtelijke afweging.55  

7. Enkele concluderende opmerkingen 

Alles samen genomen dringt zich het beeld op dat de beide opties, het 
rijksbestemmingsplan en de sturing door middel van afwegingskaders bij 
vergunningverlening, hun duidelijke voor- en nadelen hebben. 

De vaststelling van een rijksbestemmingsplan voor de Noordzee is de meest zekere 
optie, ‘volgens de regels van de kunst’ als het ware. Het feit dat die planfiguur als 
mogelijkheid in artikel 10.3 Wro is opgenomen wijst bovendien in die richting. 
Sturing met de toetsingskaders voor vergunningverlening is echter een reëel 
alternatief.  
Wel is het wenselijk dat alle toepasselijke wettelijke toelatingskaders voor de 
vergunningaanvragen ruimte bieden voor een integrale (ruimtelijke) afweging. Met 
name is dit thans nog niet het geval bij de toetsingskaders voor off shore mijnbouw. 
Ook lijkt het wenselijk dat de van toepassing zijnde toetsingskaders, in de vorm van 
beleidsregels, een meer beleidsmatige inhoud zouden krijgen. Zij kunnen dan hun 
beoogde werking ook in juridisch opzicht vergroten. De algemene bewoordingen 
waarin zij momenteel in veel gevallen zijn vervat, leiden immers tot onvoldoende 
sturing met een juridisch bindende kracht. Tot slot zal men voor lief moeten nemen 
dat activiteiten die niet aan enig vergunningvereiste zijn onderworpen (maar die wel 
onder het bestemmingsplan-regime zouden vallen) niet langs publiekrechtelijke weg 
gestuurd kunnen worden. 

                                                 
 
55 Namelijk niet bij die vergunningenstelsels waarin de ruimtelijke afweging geen rol 
kan spelen. 


