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Voorwoord

In 1984 begon ik bij de toenmalige Nationale Verkeersakademie te Tilburg als
afsluiting van de opleiding Planologie en onder begeleiding van mr. Paul van de
Ree aan een onderzoek naar het gebruik van art. 19 WRO in relatie tot het
bestemmingsplan. Sinds die tijd heb ik de discussies over (het gebruik van) art. 19
WRO goed kunnen volgen; eerst als medewerker bij de afdeling Bestuursaangelegenheden van de Rijksplanologische Dienst en als 'gebruiker' in de functie van
medewerker bij de regionale directie van Rijkswaterstaat in Zuid-Holland.
Nu, 15 jaar na de afsluiting van mijn studie aan de Nationale Verkeersakademie,
sluit ik ook mijn studie bij de KUB af met een onderzoek naar art. 19 WRO.

De totstandkoming van dit boek heeft zelfs wat weg van de totstandkoming van
art.19 WRO; dan weer gebeurde er een lange tijd niets, dan weer werd in korte
tijd veel overhoop gehaald. Mijn in omvang beperkte aanstelling bij de KUB,
gecombineerd met mijn aanstelling bij de NHTV, maakte het moeilijk, zo niet
onmogelijk om voor een langere periode onafgebroken aan dit onderzoek te kunnen
werken. Al met al ben ik heel wat jaren bezig geweest met dit onderzoek. Die
relatief lange tijd heeft het grote voordeel dat er de ruimte is voor bezinning op
de resultaten, maar heeft als nadeel dat de ontwikkelingen in de praktijk het
onderzoek dreigen in te halen.

Bij

de totstandkoming van dit boek hebben veel mensen een bijdrage geleverd.
In de eerste plaats was dat mijn promotor, Piet Gilhuis. Onze gesprekken over de

ruimtelijke ordening en de bestuurspraktijk waren bijzonder leerzaam en vruchtbaar.
Piet heeft mij vooral ook geleerd dat het soms nodig is om flink in delen tekst te
schrappen. Piet, mijn dank gaat uit naar de uiterst plezierige wijze waarop jij mij
hebt begeleid.
Het boek is voorts mede gefnspireerd door vele discussies over ruimtelijke ordening,
planologie en over (ruimtelijk) bestuursrecht met mijn collega' s bij de vakgroep
Staats- en bestuursrecht van de KUB en bij de opleiding Ruimtelijke ordening en
Planologie van de NHTV, in het bijzonder Gerard, Evert, Bob en Martin. Daarvoor
wil ik hen graag bedanken. Ook mijn voormalige collega's bij de afdeling
Bestuursaangelegenheden van de Rijksplanologische Dienst en bij de afdeling
Ruimtelijke ordening en strategie van de directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat
wil ik bedanken.

V

Voorwoord

Voorts dank ik uiteraard de leden van de promotiecommissie, de hoogleraren
Brussaard, Lubach, Verschuuren en de universitaire hoofddocenten De Moor-Van
Vught en Van Geest voor hun opbouwende kritiek bij het concept van dit boek.
Bijzondere aandacht verdient nog het gastheerlijk genootschap De Kleine Kaart.
De diepgravende en toch vrijblijvende discussies over uiteenlopende substantiele
onderwerpen in dit genootschap hebben mij veel stof tot nadenken opgeleverd.
Paul, Jan, Henk, Toon en Arnoud, bedankt.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar mijn moeder, Tiny Peters-Rietvink,
voor het lezen en verbeteren van mijn concept-teksten. Ook Carin Zandbergen
is tot op de dag van vandaag schier onvermoeibaar bezig geweest met het corrigeren
van stijl- en taalfouten en met het doen van suggesties voor verbetering. Daarnaast

dank in haar bijzonder voor alle tijd die zij mij gelaten heeft om rustig aan het boek
te werken, maar meer nog voor de tijd die we samen en met Eline en Alwin hebben

doorgebracht.

Tot slot wil ik mijn vader bedanken. Hij heeft mij altijd met raad en daad gesteund.
Een paar jaar geleden ben ik op zoek gegaan naar de dissertatie van Zonneveld
over ruimtelijke planconcepten. Dat boek bleek niet meer verkrijgbaar. In een
poging om de datum van afronding dichterbij te brengen, is mijn vader een hele
dag in Amsterdam op zoek geweest naar een exemplaar van dit boek. Uiteindelijk
heeft hij het boek gevonden ergens in een van de krochten van het gebouw van
het Planologisch en Demografisch Instituut, waar hij als een zonderling werd
benaderd: wie anders wilde dit boek hebben? Helaas heeft mijn vader de afronding
van mijn promotie-onderzoek niet meer kunnen maken; evenmin heeft hij kunnen
zien welke rol het boek van Zonneveld uiteindelijk speelt. Ik draag mijn boek aan
hem op.

Dick Peters, juni 1999
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HOOFDSTUK I

De meerwaarde van een gemeentelijke projectprocedure

in de WRO
1.1

Aanleiding voor het onderzoek

1.1.1

Verandering van grondgebruik

Alle grond wordt gebruikt. Soms wordt grond gebruikt voor opslag van afval of
het stallen van klassieke, oude auto's, maar op andere plaatsen is er een waardevol
natuurgebied aanwezig. Het grondgebruik is geen statisch gegeven, maar verandert
voortdurend. Zeker voor onbebouwde grond kunnen gebruiksvormen in een hoog
tempo wisselen. Bebouwing is meestal voor een langere tijd aanwezig, maar het
gebruik van die bebouwing is ook aan verandering onderhevig. De verandering
van het gebruik van onbebouwde grond en van de bebouwing, maar ook de
verandering van de bebouwing zelf, wordt in Nederland gereguleerd door het
ruimtelijk bestuursrecht.
In de eerste plaats omvat het ruimtelijk bestuursrecht het recht van de ruimtelijke
ordening, zoals dat tot uiting komt in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (voortaan:
WRO). Daarnaast wordt tot het ruimtelijk bestuursrecht gerekend: regelgeving
die zich mede uitspreekt over het grondgebruik. Daartoe behoren wetten als de

Landinrichtingswet, de Ontgrondingenwet, de Natuurbeschermingswet, de
Monumentenwet, de Wet op de openluchtrecreatie en delen van de milieuwetgeving.'
Met de WRO kan de overheid dus het grondgebruik reguleren. Als reguleringsinstrument wordt in de WRO op gemeentelijk niveau het begrip 'bestemming' gebruikt.
Het totale grondgebied van Nederlandl kan worden belegd met bestemmingen en
dat is in de praktijk ook het geval.1 Die bestemming speelt een zeer belangrijke
rol bij de toetsing van de aanvaardbaarheid van veranderingen in het grondgebruik.
Daarnaast spreekt ook het overig ruimtelijk bestuursrecht zich uit over de
aanvaardbaarheid en gewenstheid van gebruiksveranderingen. Dat roept de vraag
op hoe beide systemen zich tot elkaar verhouden. Die vraag is ook belangrijk voor

1

2
3

Het onderscheid is ontleend aan Van Buuren, Backes en De Gier 1996, p,2.
Gelet op de laats te volzin van art. 10. eerste lid WRO moet onder grond ook water worden gelezen.
In iedergeval is er de verplichting om voor het buitengebied bestemmingsplannen vast te stellen (art. 10.
eerste lid WRO). Voorde bebouwde kom isersprake vaneen bevoegdheiden niet van een verplichting,
maar op basis van de Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting worden ook stedenbouwkundige maatregelen (zoals uitbreidingsplannen in hoofdzaak) die onder de vigeur van de
Woningwet 1901 tot stand zijn gekomen. beschouwd als bestemmingsplan. Daarrnee is het nietbestemde decl van Nederland beperkt tot minder dan 1 %.

1

Hoofdstuk 1

de initiatiefnemer van een grondgebruiksverandering. Als bijvoorbeeld de eigenaar
van een als rijksmonument aangewezen pand een aanbouw wil realiseren, heeft
hij niet alleen een bouwvergunning nodig, maar moet hij ook toestemming op basis
van de Monumentenwet 1988 zien te verkrijgen. Een ieder zal inzien dat als er
geen coOrdinatie plaatsvindt, er snel sprake kan zijn van langdurige procedures
met onzekere uitkomsten. Als 'smeermiddel' voor het bereiken van coordinatie
is in het verleden veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het gemeentebestuur om in bepaalde gevallen af te wijken van de geldende bestemming. In dat
verband werd die 'afwijkingsbevoegdheid' (ook wel bekend als 'art. 19 WRO')
als een projectprocedure beschouwd. Het gebruik van die bevoegdheid met als
doel een gebruiksverandering (snel) te realiseren, was echter niet zonderjuridische
risico's; wilde men meer zekerheid dan betekende dat vrijwel altijd langdurigere
procedures. In het begin van de jaren 90 werden daarom door diverse instanties
voorstellen gelanceerd om de realisering van gebruiksveranderingen sneller en
efficienter ('minder stroperig') te laten verlopen. Vanwege de uitvoeringsgerichtheid
van deze gebruiksveranderingen werden deze veranderingen veelal 'projecten'
genoemd. Een aantal bevoegdheden voor zogenaamde 'grote projecten' is reeds
geregeld in de WRO. Thans wordt door de wetgever gedacht aan projectprocedures
op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau.4 Met de invoering van deze algemene

projectprocedures is een start gemaakt door de indiening in 1997 van een
wetsvoorstel voor een zelfstandige gemeentelijke projectprocedure.5 Deze nieuwe
bevoegdheid moet de eerdergenoemde 'art. 19-bevoegdheid' vervangen. Het verschil
met die bestaande bevoegdheid zit vooral in het zelfstandige karakter van de nieuwe

bevoegdheid.

1.2

Uitwerking van het probleem

1.2.1

Anticipatie en projectprocedures

Bouwen is in Nederland in het algemeen slechts mogelijk als daarvoor een
bouwvergunning is verleend. Het gemeentebestuur moet een bouwvergunningaanvraag onder meer toetsen aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Als de
vergunningaanvraag niet past in dat plan -en dat komt nogal eens voor- dan mag
de vergunning niet verleend worden, zo kan men lezen in art.44 Woningwet.

4

5

2

Voor beschouwing over de gewenstheid van een rijksprojectprocedure zie onder meer Kamerstukken
II 1995/96, 24690, nr. 1.1997/98, 25017. nr.6 en 1997/1998. 25863 (Wet procedures vij fde baan
Schipholl, B. p. 2 en 3. Eind januari 1999 heeft de minister van VROM een voorontwerp van wet
voor een rijksprojectprocedure bekend gemaakt. Zie paragraaf 7.4.5
Kamerstukken II 1996/1997,25311, nrs. 1-2. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel heeft
plaatsgevonden op 26 januari 1999: de eindstemming op 2 maart 1999.

De meerwaarde van een gemeentelijke projectprocedure in de WRO

Desondanks wordt dat soort vergunningen toch zeer regelmatig wel verleend. Het
gemeentebestuur maakt in dat geval gebruik van de bevoegdheden om af te wijken
van het geldende plan en om alvast vooruit te lopen op een nieuw plan: de
vrijstellingsbevoegdheid, in combinatie met de anticipatiebevoegdheid. Het gebruik
van die anticipatiebevoegdheid in combinatie met het verlenen van een vrijstelling
op basis van art.19 WRO heeft veel pennen in beweging gebracht. Deze schrijvers
pleitten veelal in schrille bewoordingen voor ofwel de erkenning dat de art. 19vrijstelling een onmisbaar en zeker geen abjecte bevoegdheid is6, ofwel voor het

afwijzen van het gebruik van de bevoegdheid omdat het risico van willekeurig
bestuur en ad hoc-planologie veel te groot is. Zo noemde Crince le Roy in 1972
het gebruik van art.19 WRO als middel om van een bestaand plan te kunnen
afwijken 'd6tournement de pouvoir'.' Het gebruik van art.19 WRO in combinatie
met de anticipatiebevoegdheden in art.50, vijfde lid Woningwet (in het vervolg:
Ww) en art.46, achtste lid WRO heeft ook de wetgever veel zorgen gebaard. De
ingrijpende herziening van de WRO in 1985 had als een van de belangrijke
achtergronden het terugdringen van het (oneigenlijke) gebruik van art.19 WRO.
Maar alle goede bedoelingen van de wetgever ten spijt blijkt uit de onderzoeken
die in het kader van de evaluatie van de gewijzigde WRO en het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985 (hierna: Bro' 85) naar het gebruik van art. 19 WRO zijn
uitgevoerd8 dat het gebruik van de art. 19- en anticipatiebevoegdheden onverminderd
groot blijft. Blijkbaar kan het bestuur niet meer" zonder. Ook de evaluatiecommissie

heeft dit moeten erkennenl': in het eindrapport van deze commissie wordt gepleit

voor het openen van de mogelijkheid dat los van een bestemmingsplanherziening
kan worden afgeweken van het vigerende plan." In dat geval moet worden
gemotiveerd dat de voorgenomen verandering past in het toekomstige ruimtelijk
beleid. Hoewel voor de commissie het bestemmingsplan wel het primaat zou moeten
blijven houden, wordt wel enige verzelfstandiging van de art. 19-bevoegdheid
geYntroduceerd: de band tussen vrijstelling en het nieuwe plan zou losser worden.

6
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Zie bijvoorbeeld Van Geest 1995. p.553-558. met name p.558.
Crince le Roy 1972, p.7 en p. 17.
Zie bijvoorbeeld De Baas en Van Geest 1992 en Bosch en Hanemaaijer 1992.
Vooruitlopend op het vervoig van dit onderzoek zij er hier reeds op gewezen dat art. 19 WRO een
voorganger had in art.20 Wederopbouwwet. Ook dat artikel werd bijzonder veelvuldig gebruikt. Zie
voor een meer uitgebreide be,preking Brocking en Van Geest 1982.
De commissie wijst op een aantal belangrijke bezwaren die verbonden zijn aan het art. 19-gebruik
(ad hoc planologie. aantasting rechtszekerheid, geringe gebruikswaarde vigerende bestemmingsplan
etc.) maar stelt dan toch dat 'geconstateerd moet worden dat in de praktijk steeds een grote behoefte
blijkt te bestaan aan een projectbesluitvormingsprocedure die naast of aanvullend op het bestemmingsplan kan worden toegepast'. Zie Van Buuren e.a. 1994. p.45. 2e volzin.
Dat kan overigens ook nu al, maar dan moet eerst een voorbereidingsbesluit worden genomen. Hoewel
zo'n voorbereidingsbesluit niet behoeft te worden -en veelal ook niet wordt- gevolgd door een
bestemmingsplan. wordt met zo'n besluit toch weI de suggestie gewekt dat er sprake is van nieuwe

bestemmingsplanontwikkeling
3
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1.2.2

Tweesporigheid en besluiten over grote projecten

Door middel van de ruimtelijke ordening spreekt de overheid zich uit over het
gewenste ruimtegebruik van een bepaald gebied. Dat gewenste ruimtegebruik is
ook in zekere mate afdwingbaar: door het vastleggen van een bestemming van de
grond in een bestemmingsplan wordt de realisering van een andere vorm van
ruimtegebruik in de gebruiksvoorschriften (doorgaans'l) uitgesloten. De bestemming
is dus een gebiedsaanwijzing, waarbij een ieder bindende voorschriften ter
voorkoming van de realisering van andere bestemming en ter handhaving en
bescherming van de gewenste bestemming kunnen worden gegeven (zie hien'oor
ook art. 14 WRO).
Naast de ruimtelijke ordening is er evenwel ook andere wetgeving op basis waarvan
regels over het gebruik van de grond kunnen worden gegeven. Ook die regels
kunnen zeer wel gebiedsgebonden zijn. Ik wijs slechts op enkele voorbeelden als
de aanwijzing van stiltegebieden met daarbij behorende voorschriften in de
provinciale milieuverordeningen (art. 1.2. tweede lid onder b Wet milieubeheer),
op de aanwijzing van welstandsongevoelige gebieden door de gemeenteraad (art. 12,
eerste lid Ww), de aanwijzing van een beschermd natuurmonument door de minister
van Landbouw, Natuur en Visserij (art. 7 Natuurbeschermingswet) en de aanwijzing
van voor naaktrecreatie bestemde gebieden door de gemeenteraad (zie de
strafbaarstelling in art.430a Wetboek van Strafrecht).
Het grote aantal bevoegdheden tot het aanwijzen van bepaalde gebieden leidt ertoe
dat het zeer regelmatig voorkomt dat bepaalde gebiedsaanwijzingen elkaar
overlappen. Omdat de aan die aanwijzing gekoppelde regels daarbij in een aantal
gevallen ook nog dezelfde gedragingen reguleren, ontstaat het probleem dat voor
activiteiten in bepaalde gebieden diverse, soms onderling strijdige, regelingen van

kracht zijn."
Nu komt het wel vaker voor dat een bepaalde (voorgenomen) activiteit of gedraging
binnen verschillende wetgevingscomplexen tot verschillende (rechts-)gevolgen
leidt; in dat geval zijn er enkele vuistregels die een rangorde in rechtsgevolgen
mogelijk maken, zoals de lex specialis-regel of de regel dat de meer recente regeling
voor de oudere regeling gaat. Voor de gebiedsaanwijzingen gaan deze vuistregels
evenwel niet zonder meer op. De strekking van de hier betrokken regelingen
verschilt te zeer om de mogelijke strijdigheid in rechtsgevolgen met dit soort
12

13

4

Niet alle bestemmingsplannen kennen adequate voorschriften op dit punt. Zo zijn er in Nederland
nog plannen van kracht die dateren van voor de inwerkingtreding van de WRO in 1965. Die regelingen
kennen geen gebruiksvoorschriften. Via een aanvullende regeling in de bouwverordening (art.7.3.1
MBV 1992) is gebruiksbescherming bij die plannen mogelijk. maar door procedurele problemen
is die bescherming lang niet altijd voldoende. Zie hiervoor met name Theunissen 1993.
Zie voor een vergelijkbare conclusie Kamerstukken Il 1998/99. 26360 ( Juridisering in het openbaar
bestuur). nr. 1. p. 13 waarin gesproken wordt over 'een omvangrijke kluwen bestuursrechtelijke
regelgeving, waarvan de onderlinge samenhang niet altijd goed doordacht is'.

De meenvaarde van een gemeentelijke projectprocedure in de

WRO

vuistregels op te lossen. Om toch een leidend beginsel te hebben dat de hier
bedoelde strijdigheden kan oplossen, is in de ruimtelijke ordening in het verleden
het beginsel van de tweesporigheid ontwikkeld. Dit beginsel wordt veelal kort en
bondig weergegeven als het accepteren van het bestaan van gebiedsspecifieke
besluiten naast elkaar zonder dat er sprake is van voorrang van het ene besluit boven
het andere; geen van beide prevaleert dus automatisch.14 Om te voorkomen dat
de realisering van een nieuwe activiteit vastloopt in een schier oneindig aantal
procedures, komt er bij de tweesporigheidsgedachte veel nadruk te liggen op een
goede afstemming en cool·dinatie van beleid tussen alle betrokken bestuursorganen.
Dat valt bijvoorbeeld te bereiken door veelvuldig met alle betrokken partijen te

overleggen. Dat veelvuldige overleg brengt echter naast het voordeel van een betere
afstemming en coordinatie van besluitvorming ook nadelen met zich, zoals de
traagheid van de besluitvormingsprocessen, de ondoorzichtigheid van de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de vele mogelijkheden om de voortgang
5
van een project te vertragen. Al dat overleg leidt tot stroperige besluitvorming.
I

Met name bij enkele grote projecten (zoals de omstreden infrastructurele werken
als de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn en de nieuwe start- en landingsbaan bij
Schiphol) en impopulaire werken en werkzaamheden als de aanleg van afvalstortinrichtingen blijkt overleg geen efficiente vorm van besluitvorming. In het verleden
is al vaker getracht een oplossing voor dit vraagstuk te vinden. De regering heeft
in 1985 haar standpunt weergegeven in de notitie 'Afstemming op maat'.16 Een

belangrijke randvoorwaarde voor de regering bij de gedachtenvorming over
afstemmingsconstructies was het handhaven van een zelfstandige ruimtelijke
belangenafweging naast de andere afweging(en). Zonder daar nu reeds uitgebreid
op in te gaan, bood de ruimtelijke belangenafweging blijkbaar -naar het toenmalige
oordeel van de regering- een zekere extra waarde ten opzichte van de andere

afweging.
Die vraag naar de veronderstelde extra waarde is te meer relevant nu inmiddels
geconstateerd is dat de bestaande mogelijkheden in de WRO niet toereikend zijn
om ook daadwerkelijk de besluitvorming te versnellen. Met name de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (hierna: WRR) heeft zich in deze zin
uitgelaten in het rapport 'Besluiten over grote projecten'.17 De WRR en de
14

Zie bijvoorbeeld Dijkstra en De Weijer 1998. p.24: 'Beide lijnen staan ieder op zich en zetten elkaar

niet opzij.' Zie ook Gonggrijp-van Mourik 1991. p. 192 en Van Buuren. Backes en De Gier 1996.
p.364.
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Deze term is met name gebruikt in de discussies rondom her zogenaamde Nimby-wetje door onder
meer De Savornin Lohman en Van der Klooster 1992. p.283-293.
Kamerstukken H 1985/86. 19275, nr.2. Dit Kamerstuk staat ook wei bekend als het standpunt van
de regering inzake de codrdinatie van ruimtelijke besluitvorming en sectorale besluitvorming,
kortheidshalve meestal aangeduid als 'Afstemming op maar'.
WRR 1995. Zie ook Lambers. Lubach en Scheltema 1994. Overigens wordt deze conclusie van de
WRR door anderen volop bestreden. De Evaluatiecommissie WRO/Bro'85 en (in het kielzog van
deze commissie) de Raro constateren in hun rapporten en adviezen dat 'de veel besproken stroperigheid
5
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toenmalige Raad voor advies over de ruimtelijke ordening (hierna: Raro, thans:
VROM-raad) pleitten in dit verband voor een zelfstandige projectprocedure voor
grote projecten, waarbij het niet meer noodzakelijk zou hoeven zijn om het gewenste
project vddr realisering te verwerken in de ruimtelijke plannen. 8
I

1.2.3

Een zelfstandige projectprocedure als oplossing voor twee problemen

Hiervoor werden in vogelvlucht twee actuele problemen op het terrein van het
ruimtelijk bestuursrecht besproken. Voor beide problemen heeft de regering
inmiddels een oplossing gevonden: in het kabinetsstandpunt over het rapport van
de evaluatiecommissie wordt geconstateerd dat er een zelfstandige projectprocedure

moet komen." Zo'n zelfstandige projectprocedure zou in de WRO moeten worden
ingebouwd voor alle drie de betrokken overheidslichamen; zowel voor het Rijk
als voor de provincie als voor de gemeente. Hoewel het duidelijk is dat het Rijk
thans reeds over diverse 'zelfstandige projectprocedures' beschikt (bijvoorbeeld
in de Tracdwet, de Deltawet grote rivieren, maar ook door de zogenaamde Nimbybepalingen), wordt er volop studie verricht naar de mogelijkheden van een algemene
rijksprojectprocedure. Ook een provinciale projectprocedure is het onderwerp van
studie. Voor het gemeentelijk niveau werd de behoefte blijkbaar meer urgent
geoordeeld; daarvoor is op 17 april 1997 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede
Kamer, dat met enkele ingrijpende amendementen is aanvaard door de Tweede
20
Kamer op 2 maart 1999 en op diezelfde dag is aangeboden aan de Eerste Kamer.
Bij het laatste bestuurslichaam -de gemeente- kan dan worden geconstateerd dat
in de dagelijkse beleidspraktijk een soort projectprocedure reeds bestaat in de vorm
van de anticipatie- en art. 19 WRO-bevoegdheden.21 Door deze bevoegdheden in
het wetsvoorstel een meer zelfstandig karakter te geven, kan de regering twee
vliegen in een klap slaan: het gebruik van art.19 WRO kan beter worden gereguleerd
en projectbesluitvorming (als een soort coBrdinatiemiddel) kan ook op gemeentelijk
niveau inhoud en vorm krijgen.
van procedures niet zozeer te wijten is aan de ruimtelijke regelgeving. maar veeleer aan de complexiteit
en het conflictgehalte van de beleidssituatie. en vooral aan de eisen die door andere wetten en in het
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buzonder door de milieuwetgeving aan het ruimtelijk beleid worden gesteld.' (zie Van Buuren e.a.
1994. p.40, laatste alinea en Raro 1995, p. 15.)
Overigens zijn de Raro (thans: VROM-raad) en de WRR al weer terug gekomen van het al te sterk
benadrukken van de behoefte aan projectprocedures. Zie Raro 1996. p.5: 'Een optelsom van verlangens
is niet gewenst. Ruimtelijke kwaliteit vereist dat projecten in een integraal ontwerp zijn ingebed.'
De WRR heeft in 1998 in het advies 'Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek' veel nadruk gelegd op de
ontwikkeling van ruimtelijke planconcepten. Zie WRR 1998. De veranderingen in de houding ten
opzichte van zelfstandige projectprocedures is ook goed terug te zien in de standpunten van de Tweede
Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de WRO. Zie hierover meer uitgebreid hoofdstuk 7
van dit onderzoek.
Kamerstukken H 1994/95, 24245. nr. 1.
Handelingen H. 2 maart 1999, pag. 52-3390 en Kamerstukken i. 1998/99, 25311, nr.207.
In dezelfde zin: Bregman 1999. p. 19

De ineerwaarde van een gemeentelijke projectprocedure in de WRO

In het voorgaande heb ik al meermalen de term '(zelfstandige) gemeentelijke

projectprocedure' gebruikt. Dit is ook de gebruikelijke benaming in de literatuur
en in de stukken rondom het wetsvoorstel, maar de term is eigenlijk weinig
adequaat. In de eerste plaats gaat het met om een zelfstandige besluitvormingsprocedure, maar om een vrijstellingsregeling, waarmee eventueel projectbesluiten zouden
kunnen worden genomen. In de tweede plaats gaat het niet zozeer om een
procedure, maar veeleer om de bevoegdheid tot vrijstelling. Het zou dan ook
zuiverder zijn om te spreken van een (zelfstandige) vrijstellingsbevoegdheid. Nu
dat evenwel niet gebruikelijk is. spreek ik in dit onderzoek gemakshalve ook over
een 'zelfstandige gemeentelijke projectprocedure'.

Probleemstelling en onderzoeksvragen

1.3

In de vorige paragraaf heb ik aangegeven dat de regering de zelfstandige
projectprocedure wil introduceren als een oplossing voor twee problemen: dat van
het veelvuldige gebruik van de anticipatiebevoegdheid en dat van de afstemming
tussen concurrerende besluitvormingsprocessen over het ruimtegebruik. Het
resultaat zou moeten zijn dat art.19 WRO een volwaardiger plaats in de gemeentelijke besluitvorming gaat innemen en dat snellere realisering van met name

grootschalige projecten mogelijk wordt.
Bij de anticipatieprocedure speelt daarbij al jarenlang de vraag van de inhoudelijke
toetsingsgrondslag voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de anticipatie.
Zonder zo'n grondslag dreigt de door Crince le Roy reeds gevreesde 'ad hocplanologie'. Het huidige wettelijke systeem wijst duidelijk in de richting van het
toekomstig bestemmingsplan als toetsingsgrondslag. Daarmee blijft uiteindelijk
het primaat bij het bestemmingsplan liggen. Dat primaat van het bestemmingsplan
zou volgens de evaluatiecommissie ook duidelijk gehandhaafd moeten worden.
In de regeringsvoorstellen wordt het primaat van het bestemmingsplan evenwel

nadrukkelijk verlaten.22
In de projectprocedure wilde de regering de band tussen project en plan volledig
doorsnijden. Na behandeling door de Tweede Kamer is door een aantal amendementen het voorstel van de regering niet ongewijzigd overgenomen. Mede als gevolg
daarvan is de band tussen bestemmingsplan en art. 19 WRO in sommige gevallen
intact gebleven; voor recente bestemmingsplannen is deze band in ieder geval
22

Zie met name de passage: 'Het kabinet wil hier duidelijk over zijn. Het gaat in een zelfstandige
projectprocedure niet meer om het -vooruitlopend op het van kracht worden van een nieug
bestemmingsplan- alvast realiseren van een bepaald project, maar om het realiseren van een project
volgens een eigen besluitvormingstraject. (...) Dit impliceert dat in de te redigeren wettekst ter zake
elke procedurele relatie tussen het te realiseren project en een ontwerp voor een nieuw of te herzien
bestemmingsplan in procedure moet worden losgelaten.' Kamerstukken II 1994/95. 24254. nr. 1,
p. 10.
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doorgesneden.21 De legitimering van een project behoeft in de gevallen waarin
de band is doorgesneden niet meer in een bestemmingsplan te worden gegeven,
maar juist zonder zo'n legitimering in een plan komt de vraag op hoe de wenselijkheid van de projectprocedure dan moet worden gemotiveerd. De vraag naar de

toetsingsgrondslag bij de anticipatieprocedure en naar de ruimtelijke afweging
bij de afstemmingsproblemen kan nu immers niet meer beantwoord worden door
naar het (toekomstige) bestemmingsplan te verwijzen. De regering wil de nieuwe
toetsingsgrond neerleggen in het criterium dat een projectbesluit een 'goede
ruimtelijke onderbouwing' nodig heeft, de Kamer heeft dat aangevuld door te
bepaten dat zo'n onderbouwing bij voorkeur uit een (intergemeentelijk) structuur24
plan zou moeten blijken.
'Ruimtelijke onderbouwing' is een begrip dat thans nog niet in de WRO voorkomt,
maar gelet op de toelichting wel met veel zorg gekozen is.24 Het woord 'onderbouwing' duidt op een onderliggend stuk, dat het besluit tot het volgen van de
projectprocedure kan schragen of stutten.26 Maar blijkbaarbehoeft dat (juist) 2keen
bestemmingsplan te zijn, maar kan het wel (of zou 'bij voorkeur') een structuurplan
moeten zijn. Welke andere beleidsstukken zijn eventueel ook aanvaardbaar en welke
eisen moeten er dan aan zo'n beleidsstuk worden gesteld? Het antwoord op deze
vraag hangt sterk af van de wijze waarop het criterium 'ruimtelijke onderbouwing'
wordt ingevuld.

Met het voorgaande zijn de twee hoofdonderwerpen van het onderhavige onderzoek
gegeven. In de eerste plaats gaat het over de vraag of een zelfstandige projectprocedure op de wijze zoals die thans in de wetsvoorstellen vorm is gegeven,
wenselijk is in de WRO. De veronderstelling van de regering is immers dat de
projectprocedure een meerwaarde oplevert ten opzichte van het huidige systeem.
In de tweede plaats gaat het om de vraag wat onder het criterium 'een goede
ruimtelijke onderbouwing' moet worden verstaan.
23
24

Zie met name het door de Kamer aanvaarde amendement-Meijer/Van Wijmen. Kamerstukken II
1998/99. nrs.22,34 en 45.
Althans voor zover het gaat om een goede ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in art. 19, eerste
en tweede lid WRO-2000. Hetzelfde criterium komt ook voor in art.50 van de Woningwet na herziening
(Ww-2000). Daar heeft 'een goede ruimtelijke onderbouwing' een andere betekenis, zie hierover
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meer uitgebreid hoofdstuk 7.

In het kabinetsstandpunt worden -alvorens het criterium 'ruimtelijke onderbouwing' wordt
gepresenteerd- eerst enkele andere mogelijkheden besproken (en verworpen).
Zie ter illustratie de betekenis van 'onderbouwing' in Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse
taal: 'ondersteuning. zie onderbouwen in de betekenis van schragen, stutten. meestal fig.: een basis,
een hechte grondslag geven.'
De noodzaak van een zelfstandige projectprocedure komt juist voort uit de door de regering ongewenst
geachte situatie dat door het nemen van een voorbereidingsbesluit de suggestie wordt gewekt dat
er een bestemmingsplan wordt voorbereid. In Kamerstukken II, 25311. nr.6. p.7 heet het zelfs de
grote leugen'. Ook in de amendementen op het wetsvoorstel worden met name structuurplannen
genoemd als legitimatie bij voorkeur, maar wordt niet op het ontwerp-bestemmingsplan gewezen.

De meenvaarde van een gemeentelijke projectprocedure in de WRO

Dit brengt mij op de volgende centrale vraagstelling:
'Wat moet er worden verstaan onder 'een goede ruimtelijke onderbouwing' van
een gemeentelijke zelfstandige projectprocedure en in hoeverre is een dergelijke
procedure in de WRO wenselijk?'
Het onderzoek heeft dus betrekking op
A. de wenselijkheid van een zelfstandige projectprocedure en
B.
het toetsingscriterium voor toepassing van een zelfstandige projectprocedure.

ad A. de wenselijkheid
Het antwoord op de vraag naar de wenselijkheid van een procedure (of beter: een
bevoegdheid) kan niet volledig objectief zijn. Dat zou immers veronderstellen dat
er erkende criteria zijn voor de aanvaardbaarheid van veranderingen of aanvullingen
van een wettelijke regeling. Dat soort criteria zijn er nauwelijks. Slechts kan hier
worden gedacht aan het voorkomen van innerlijk tegenstrijdige regelingen en
dergelijke. Op zichzelf is het dus in theorie vrijwel altijd mogelijk een wet te
veranderen of uit te breiden met nieuwe bevoegdheden. Dat verandering mogelijk
is, wil evenwel nog niet zeggen dat een verandering ook gewenst is. Bij de
beantwoording van de vraag naar de gewenstheid wil ik een tweetal criteria
hanteren.

1.

Allereerst is dat de vraag of de bevoegdheid past binnen de strekking van
de betrokken regeling. In het geval van de zelfstandige projectprocedure gaat
het dan om de vraag of deze procedure een goede ruimtelijke ordening dient.
Naar algemeen wordt aangenomen is het centrale doel van de WRO het
nastreven van een goede ruimtelijke ordening. Ook een zelfstandige
projectprocedure in die wet zal aan die inhoudelijke eis moeten voldoen.
Daartoe is het nodig om te achterhalen wat de begrippen 'ruimtelijke
ordening' en 'een goede ruimtelijke ordening', zoals die in de WRO worden
gehanteerd, betekenen. Dit brengt mij tot de eerste deelvraag:

Deelpraag I:

Wat is de betekenis van het begrip 'een goede ruimtelijke
ordening' in art.10 WRO ?

Het lijkt voor de hand te liggen dat op vragen als 'wat is ruimtelijke ordening?'
en 'wat is een goede ruimtelijke ordening?' bij een meer dan 30 jaar oude
wet als de WRO zonder veel moeite een duidelijk antwoord te geven valt.
Dit is echter (verbazend genoeg) niet zo. Om tot een begin van een antwoord
te kunnen komen, is het noodzakelijk het begrip '(een goede) ruimtelijke
ordening' vanuit diverse invalshoeken te benaderen.
9
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Zo kan de tekst van art.10 WRO nader worden geanalyseerd. De bestemming
van de grond, zoals die in een bestemmingsplan wordt bepaald, mag alleen
worden gegeven voor zover dat nodig is ten behoeve van een goede ruimtelijke
ordening. De bestemmingen moeten dan ook niet alleen worden geordend
over de grond, maar de WRO eist ook dat die ordening een (goede) ruimtelijke
ordening is. Het vastleggen van de bestemming van de grond is (zoals al het
bestuursrechtelijk optreden) het resultaat van een belangenafweging. Deze
afweging wordt mede ingevuld door de strekking van de betrokken wet.
In hoofdstuk 2 van dit onderzoek zal ik dan ook ingaan op de vraag welke

belangenafweging bij de ruimtelijke besluitvorming plaatsvindt, zowel in
theoretisch (wat is een belangenafweging?, hoe ziet de wettelijke regeling
van art.10 WRO eruit?) als in meer praktisch perspectief (bijvoorbeeld via
een onderzoek naar oordelen in het kader van geschilbeslechting door de
Kroon en door rechterlijke instanties over de betekenis van 'een goede
ruimtelijke ordening').
Hiervoor is er reeds op gewezen dat tot voor kort bij de ruimtelijke ordening
de zogenaamde tweesporigheidsgedachte werd gehanteerd. Aan die gedachte
lag ten grondslag het uitgangspunt dat de afweging in het kader van wetgeving
die zich mede uitspreekt over het ruimtegebruik (ook wel sectorwetgeving
genoemd) niet zonder meer gelijk is te stellen aan de ruimtelijke afweging.

Dat is ook de reden dat in het regeringsstandpunt 'Afstemming op maat'
aangegeven is dat er een zelfstandige ruimtelijke afweging moet blijven: de
sectorafweging kan en mag nooit de uitkomst van de ruimtelijke afweging
bepalen. Blijkbaar zijn beide afwegingen per definitie verschillend. Uit een
vergelijking van de sectorafweging en de ruimtelijke afweging kan wellicht
worden vastgesteld wat het specifiek 'ruimtelijke' is van de ruimtelijke
afweging. In dit verband kan ook worden gesproken van de meerwaarde van
de ruimtelijke afweging ten opzichte van de sectorafweging.
In hoofdstuk 3 wil ik dan ook ingaan op de vraag welke relatie tussen enerzijds
de ruimtelijke besluitvorming en anderzijds de overige besluitvorming over
het ruimtegebruik in het verleden is gehanteerd en welke relatie er thans

bestaat.

Tweesporigheid komt voort uit de noodzaak van coOrdinatie en afstemming.
Allereerst wordt aandacht besteed aan de theoretische benadering van
codrdinatie, zoals met begrippen als samenloop en verwantschap. Vervolgens
zal ik ingaan op de ontwikkeling van de tweesporigheidsgedachte en de wijze
waarop die gedachte doorwerkt in wetgeving en jurisprudentie.

Met de behandeling van het begrip '(een goede) ruimtelijke ordening' in de
hoofdstukken 2 en 3 kan vanuit juridisch perspectief dit begrip nader
10

De meerwaarde van een gemeentelijke projectprocedure in de WRO

verduidelijkt worden. Ruimtelijke ordening is echter niet alleen een juridisch
begrip; het is ook de aanduiding van een beleidsterrein met de daarbij
behorende wetenschap (meestal planologie genoemd). Uit de vakinhoudelijke
discussies kan ook een indruk worden verkregen van de (vakinhoudelijke)
betekenis van het woord 'ruimtelijk'. Daarvoor wil ik met name gebruik maken

van het begrip 'planconcept', waar het -naar het oordeel van theoretische
planologen- bij de ruimtelijke ordening in wezen om gaat.
In hoofdstuk 4 zal daarom getracht worden deze vakinhoudelijke invalshoek
te bespreken en te zamen met de in de hoofdstukken 2 en 3 behandelde
juridische invalshoek in 66n kader te plaatsen. De vooronderstelling daarbij
is dat er een direct verband bestaat tussen de juridische benadering van de

ruimtelijke ordening en

de

vakinhoudelijke benadering.

Met de behandeling van deze drie benaderingen (die van de art. 10-norm in
hoofdstuk 2, die van de tweesporigheid in hoofdstuk 3 en die van vakinhoudelijke planconcept-gedachte in hoofdstuk 4) hoop ik de begrippen
'ruimtelijke ordening' en 'een goede ruimtelijke ordening' nader te kunnen
verduidelijken. Aan het einde van hoofdstuk 4 zal ik mijn standpunt over
deze begrippen samenvatten.
2.

Het tweede criterium voor een oordeel over de gewenstheid van de zelfstandige projectprocedure is de vraag of de procedure meerwaarde oplevert ten
opzichte van de thans bestaande situatie.
Om de meerwaarde te kunnen onderzoeken is het nodig inzicht te hebben

in de achtergronden, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van de huidige
regeling, die gebaseerd zijn op het systeem van aanhouden, anticiperen en
vrijstellen. De gebruiksmogelijkheden van de nieuwe regeling moeten beter
zijn dan die van de oude regeling, waarbij de nadruk in dit onderzoek ligt
op de kwaliteit van de besluitvorming over het ruimtegebruik: wordt er met
de nieuwe regeling meer dan thans 'een goede ruimtelijke ordening' bereikt?
Om deze vraag te kunnen beoordelen is een analyse van het huidige systeem
en de wijze waarop dat systeem wordt toegepast noodzakelijk en de resultaten
hiervan dienen te worden vergeleken met de veronderstelde toepassingsmogelijkheden van het nieuwe systeem. Op dit moment kan nog niet goed worden
voorzien hoe het nieuwe systeem zal werken. Wel kan voorbeeldsgewijs
worden bezien wat de ervaringen zijn met andere projectprocedures, die in
het verleden in de WRO en ruimtelijk relevante wetgeving zijn opgenomen.
Van de daar opgedane ervaringen kan gebruik worden gemaakt om de sterke
en zwakke kanten van het nieuwe systeem globaal in te schatten.

In het tweede deel van het onderzoek staan dan ook de volgende twee
deelvragen centraal:
11
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Dee[vraag 2: Welke eisen zijn er door de wetgever, het bestuur en de
rechter gesteld aan de grondslag van anticipatie- en vrijstellingsprocedures, zowel in het verleden als op dit moment?

In het wetsvoorstel heeft de regering uiteengezet dat geen wezenlijke
verandering van het mede door de rechter ontwikkelde toetsingskader wordt
beoogd. Derhalve mag worden verondersteld dat inzicht in de achtergronden
van het wettelijk systeem en in de rechterlijke benadering van het gebruik
van de anticipatie- en vrijstellingsbepalingen ook het begrip 'een goede

ruimtelijke onderbouwing' nader invult. In de hoofdstukken 5 en 6 zal dan
ook het wettelijk systeem en de rechterlijke benadering daarvan worden
onderzocht.

In de eerste plaats zal het wettelijke stelsel zoals dat in de loop der jaren is
gegroeid in hoofdstuk 5 worden beschreven. Daarbij kan niet worden
voorbijgegaan aan de wetsgeschiedenis vanaf de regeling in de Woningwet
van 1901 en later, waarbij wel voortdurend het uitgangspunt is dat het
onderzoek zich richt op de vraag wat de materiele toetsingsnormen zijn. Het
gaat mij dus niet om allerlei procedurele aspecten die aan de toepassing van
de bevoegdheden kleven.
In hoofdstuk 6 zal vervolgens worden ingegaan op de wijze waarop wordt
omgegaan met de vrijstellings- of anticipatiebevoegdheid. Het gebruik door
gemeentebesturen wordt in sterke mate gestuurd door de criteria die de rechter
in dezen aanlegt en door de handelwijze van de colleges van GS bij de afgifte
van de (voor anticipatie en vrijstelling noodzakelijke) verklaring van geen
bezwaar.

Deelvraag 3: Met welke projectprocedures in de WRO zijn reeds ervaringen opgedaan, wat zijn die ervaringen en wat betekent
dit voor de toepassingsmogetijkheden van de gemeentelijke

zelfstandige projectprocedure?
De regering heeft in verschillende kabinetsstandpunten aangegeven dat de

gemeentelijke zelfstandige projectprocedure past in een ontwikkeling van
de WRO, waarbij het plan als basis voor alle ruimtelijke beslissingen verlaten
wordt en wordt vervangen door de dubbele grondslag van zowel plannen als
concrete projecten. De regering wijst er daarbij op dat met zelfstandige
projectprocedures op Rijksniveau al enige ervaring is opgedaan. Het lijkt dan
ook zinvol deze ervaringen te bezien om daarvan te kunnen leren hoe de
zelfstandige projectprocedure op gemeentelijk niveau zou moeten worden
opgezet en gebruikt.
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Een probleem bij de behandeling van deze vraag is dat er veel projectprocedures zijn in allerlei (sector-)wetten. Deze procedures verschillen qua
opzet en vormgeving onderling sterk. Oudere procedures zijn duidelijk opgezet
vanuit de toen ten volle geldende tweesporigheidsgedachte, terwijl recente

procedures veel diverser zijn. In de eerste plaats is het dan ook belangrijk
te bezien wat onder 'zelfstandigheid' en onder het begrip 'project' kan worden
verstaan. Vervolgens wordt er een verantwoorde selectie gemaakt uit de grote
hoeveelheid projectprocedures. Bij die selectie heb ik vooral aandacht besteed
aan de relatief recente projectprocedures. Een en ander wordt besproken
in hoofdsmk 7. In dit hoofdstuk zal ik ook ingaan op het wetsvoorstel voor
de zelfstandige projectprocedure op gemeentelijk niveau. Ik wil er daarbij
op wijzen dat de discussies over dit wetsvoorstel nog gaande waren op het
moment dat dit onderzoek werd afgesloten. In dit onderzoek is uitgegaan van
de tekst van het wetsvoorstel na behandeling in de Tweede Kamer. In
deelvraag 2 is reeds ingegaan op de betekenis van het begrip 'een goede
ruimtelijke onderbouwing'. De wetgever heeft namelijk de intentie om de
bestaande praktijk met betrekking tot de anticipatie- en art. 19-vrijstellingsbevoegdheden te codificeren. In de nieuwe wettelijke regeling wordt het

verhullende gebruik van het voorbereidingsbesluit overbodig en kan bet
gemeentebestuur zonder omwegen aangeven dat zij voornemens is om af te

wijken van het vigerende bestemmingsplan.
ad B.

het toetsingscriterium voor toepassing van een zelfstandige projectprocedure

Na de bespreking van de hoofdvragen onder ad A kan een oordeel worden
uitgesproken over de wenselijkheid van een gemeentelijke zelfstandige projectprocedure in de WRO. Dat oordeel zal -als het niet negatief is- tevens aanwijzingen
inhouden over de materiele eisen die aan de toepassing van de bevoegdheid moeten
worden gesteld. Met de uitkomsten uit de eerste zeven hoofdstukken kan dus tevens
een antwoord worden geformuleerd op de vierde deelvraag:

Deelvraag 4: Hoe moet het criterium 'een goede ruimtelijke onderbouwing'
in hetwetsvoorstel vooreen zeifstandige projectprocedure worden ingevuld?
Deze laatste deelvraag zal aan bod komen in hoofdstuk 8.
In dit hoofdstuk zal als afsluiting van het onderzoek een aantal conclusies over
de probleemstelling worden geformuleerd en wordt een aantal aanbevelingen over

de wenselijkheid en inrichting van een zelfstandige projectprocedure gedaan.
Tevens zal dan een oordeel worden gegeven over de meerwaarde van de projectprocedure in de WRO, waarbij als referentiekader de twee hiervoor genoemde
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criteria worden gebruikt. In het geval het oordeel over de meerwaarde niet
onverdeeld positief uitvalt, zal tevens worden ingegaan op alternatieven.

1.4

Onderzoeksmethode

De vraagstelling in dit onderzoek gaat over de meerwaarde van de gemeentelijke
zelfstandige projectprocedure en in dit verband over de betekenis van het begrip
'een goede ruimtelijke onderbouwing'.
In de vorige paragraaf is al het een en ander opgemerkt over de te volgen methode
bij het uitvoeren van dit onderzoek en zijn de referentiekaders voor de beoordeling
van de beantwoording van de vragen reeds aangegeven.
Met name bij deelvraag 1 speelt de belangenafweging bij beslissingen over
ruimtegebruik een belangrijke rol. Een zodanig inzicht in die belangenafweging
dat er verantwoorde conclusies over te formuleren zijn, is pas mogelijk na een
grootscheeps en intensief onderzoek naar ruimtelijke besluiten en de belangen die
bij die besluiten een rol hebben gespeeld of hadden moeten spelen. Een dergelijk
grootscheeps empirisch onderzoek was in het kader van het onderhavige onderzoek
om redenen van financien en tijd onmogelijk. Er is dan ook volstaan met een
onderzoek naar die besluiten, die in het kader van geschilbeslechting door toetsende
instanties als rechters of de Kroon zijn behandeld. Door gebruik te maken van de
jurisprudentie kan een beeld worden verkregen van de wijze van besluitvorming
over het ruimtegebruik, maar dat beeld is niet gebaseerd op een aselecte steekproef.
De conclusies die op deze gegevens worden gebaseerd, kunnen dan ook niet zonder
meer worden gegeneraliseerd.
Wel is het zo dat bij met name bestemmingsplangeschillen -anders dan in het
algemene bestuursrecht- een ieder beroep kan instellen. Doordat zo'n beroep ook
nauwelijks financiele drempels kent, wordt ook door vertegenwoordigers van de
'zwakke' belangen veel gebruik gemaakt van dit beroepsrecht. In dit opzicht hoeft
de jurisprudentie over bestemmingsplangeschillen dus niet tot een vertekening
van de belangenafweging in de praktijk te leiden. De tentatieve conclusies zijn
geverifieerd door gebruik te maken van bestaand wetenschappelijk onderzoek en
literatuuronderzoek naar onderwerpen als de belangenafweging in het ruimtelijk
bestuursrecht en het veronderstelde gebruik van de anticipatiebevoegdheid.

Al met al gaat het hier om een onderzoek met verschillende bronnen: zowel de
jurisprudentie van de Kroon als van rechters speelt een rol, de wetsgeschiedenis
is belangrijk naast opvattingen in de literatuur en de wetenschap. Het onderzoek
is -zeker waar het de jurisprudentie betreft- hoofdzakelijk kwalitatief van aard.
De centrale onderzoeksmethode bestaat uit literatuur- en bronnenonderzoek.
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Als sluitingsdatum voor het verzamelen van literatuur en uitspraken is maart 1999
gehanteerd. Met literatuur en uitspraken van na die datum is alleen incidenteel
rekening gehouden; voor wat het wetsvoorstel voor de zelfstandige projectprocedure
betreft is als sluitingsdatum 2 maart 1999 -de eindstemming over het wetsvoorstel
in de Tweede Kamer- gehanteerd. Kort voor het afsluiten van dit onderzoek
verscheen het proefschrift van Bregman over ruimtelijke plancoOrdinatie en
projectbesluitvorming.28 Voor zover dat nog mogelijk was, is bij de meest relevante
onderdelen van dit onderzoek gebruik gemaakt van de conclusies van het onderzoek

van Bregman.

28

Bregman 1999.
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De belangenafweging bij beslissingen over de ruimtelijke

ordening
2.1

Inleiding in de problematiek: het

2.1.1

Het KB Waalre

KB

Waalre

Rond Eindhoven is de hoofdwegenstructuur verre van optimaal. De rijkswegen
om Eindhoven staan (zeker in de ochtend- en avondspits) vaak vol met files. De
verbinding vanuit het westen van Nederland naar Midden- en Zuid-Europa loopt
deels via de A2, die bij Eindhoven via een soort bajonetaansluiting op de rondweg
uitkomt. Deze ongelukkige verbinding naar met name Belgie zou kunnen worden
verbeterd door de A2 ter hoogte van de zogenaamde Poot van Metz door te trekken
langs Waalre en Valkenswaard naar het Belgische hoofdwegennet.
Dit wegtrac6 (dat bekend staat als Rijksweg 69) is vanaf midden jaren 70 onderwerp
van studie geweest. Na een positief oordeel van de betrokken gemeenteraden, de
provincie en Rijkswaterstaat over een mogelijk trac6 van Rijksweg 69, is onder
meer de gemeente Waalre begonnen met het voorbereiden van een bestemmingsplan, waarin deze beoogde weg werd vastgelegd. Dit bestemmingsplan 'Landelijk
Gebied 1981' werd aangevochten door onder meer milieu- en natuurbeschermingsorganisaties, hetgeen uiteindelijk leidde tot een geschil bij de Kroon.
De Kroon' oordeelde dat de weg planologisch niet aanvaardbaar was. Daarbij
overwoog de Kroon onder meer dat
'De omstandigheid dat onze minister van Verkeer en Waterstaat het tract heeft vastgesteld
overeenkomstig het in het bestemmingsplan opgenomen tracd kan aan een negatief oordeel over
de weg niet afdoen, aangezien het bestemmingsplan op zijn eigen merites dient te worden
beoordeeld. Overigens is de tracdvaststellingsprocedure niet gebaseerd op enige wet en bestaat
weliswaar de mogelijkheid om bezwaren kenbaar te maken, doch tegen de vaststelling van het
traccf door onze minister van Verkeer en Waterstaat bestaan geen beroepsmogelijkheden.'

Deze beide overwegingen worden door Wessel gezien als de kern van het KB. De
eerste overweging van de Kroon bevat inderdaad een belangrijk element, te weten
de stelling dat de afweging die ten grondslag heeft gelegen aan het tractbesluit

niet zonder meer bepalend mag zijn voor de inhoud van het bestemmingsplan. De
ruimtelijke afweging is een andere dan de trac6afweging. In het geval van Waalre
is deze constatering echter niet zo ingrijpend; de gemeente en de provincie (in de

1

KB van 1 augustus 1988, nr.22, M en R 1989, nr.20. m. nt. van mijzelf en BR 1989, p.256 m.nt.
Wessel.
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rol van goedkeurende instantie) hebben immers het wegtrac6 overeenkomstig het

tractbesluit in het bestemmingsplan verwerkt.

Mijns inziens is dit KB dan ook om nog een andere reden belangwekkend. Het
KB en het trac6besluit zijn in de tijd nauw met elkaar verbondeni; beide kennen
een uitvoerige belangenafweging waarbij grotendeels dezelfde belangen een rol
spelen doch beide afwegingen leiden tot een ander resultaat. Een nadere beschou-

wing van beide afwegingen kan wellicht duidelijkheid verschaffen over (het verschil
in) de strekking van de betrokken regelingen. Daarmee kan een eerste aanzet worden
gegeven voor een bestudering van de belangenafweging bij beslissingen over de
ruimtelijke ordening.
De besluitvorming over rijksweg 69

2.1.2

De gemeenteraad van Waalre stelt op 30 maart 1982 het bestemmingsplan vast.
Tegen het ontwerp-plan is een groot aantal bezwaren (thans zienswijzen genoemd)
binnengekomen. Al deze bezwaren werpen de principiele vraag op of een
verkeersbestemming in dit landschappelijk waardevolle gebied wel aanvaardbaar
is. De gemeenteraad stelt dat het inderdaad gaat om een hoog te waarderen
landschap metonmiskenbaargrote natuurwetenschappelijke kwaliteiten. De aanleg
van de weg zal 'er inderdaad toe leiden dat dit fraaie terrein ten offer zal vallen
aan de realisering van Rijksweg 69'. De raad betreurt dit, maar besluit desondanks

tot vaststelling van het bestemmingsplan omdat
'de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 november 1978 alle voor- en nadelen tegen elkaar
afwegende heeft gekozen voor variant I (het betreft hier een tracdkeuze op verzoek van de minister
van Verkeer en Waterstaat in het kader van de tractprocedure-dp): dat het dan ook onlogisch
zou zijn indien het besluit van de gemeenteraad in het onderwerpelijke bestemmingsplan niet
zou worden vertaald. dat bij het niet opnemen van het tract het bovendien niet uitgesloten moet
worden geacht, dat de gemeente te zijner tijd opgescheept wordt met een groot aantal schadeclaims
(..)'

De gemeenteraad van Waalre oordeelt dus in de eerste plaats dat de eerdere keuze
bij de advisering aan de minister van Verkeer en Waterstaat in zake de tractafweging beslissend is voor de ruimtelijke afweging en meent ten tweede dat een andere

beslissing niet realistisch is, gelet op de dreiging van schadeclaims. Als echter aan
dat laatste voorbij wordt gezien'' kan de motivering zo worden gelezen dat bij de

trac6variantenafweging ook de ruimtelijke afweging al is gemaakt.
2

3
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Trackbesluit van 14 oktober 1986, KB van I augustus 1988, na adviezen van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van 25 april 1986 en 30 november 1987. Wessel wijst erop dat het eerste
advies van de Afdeling de Minister van Verkeer en Waterstaat ertoe zal hebben gebracht om in allerij 1
een tractbesluit te nemen.
Ik vraag mij af wie er schadeclaims zouden kunnen indienen. Voor zover kon worden nagegaan heeft
de raad geen toezeggingen gedaan.

De belangena»eging bij beslissingen over de ruimtelijke ordening
Een meer inhoudelijke motivering van de gemaakte keuze is terug te vinden in
het GS-besluit van 3 mei 1983 tot (partiele) goedkeuring van het bestemmingsplan.

Het college van GS van Noord-Brabant overweegt dat voor het onderhavige plan
pleit dat de noodzaak van de verbinding vaststaat en dat, gelet op het feit dat de
weg is opgenomen in de eerste prioriteitsgroep van het Rijkswegenplan 1982,
realisering binnen afzienbare tijd verwacht mag worden. Onder deze omstandigheden resteert alleen nog de concrete tracdkeuze als discussiepunt. Daaromtrent

merkt GS op dat
'in de tractnota drie varianten zijn onderzocht. De variant (naast de drie Rijkswegtracts, dp)
volgens hetzogenaamdespoorbaantractisals hoofdverbindingonaanvaardbaar. (...) Uit landbouwkundig, landschappelijk en natuurwetenschappelijk oogpunt is variant I veruit te prefereren boven
de andere varianten. Ook de waarderingsresultaten van de onderscheiden landschapseenheden
in de plantoelichting geven hiervoor een indicatie. (...) Bij onze beslissing hebben wij laten mee-

wegen het feit dat het trace zoals dit thans voorligt reeds gedeeltelijk in de bestemmingsplannen
is opgenomen. (...)

GS geven aan welke belangen hen tot het goedkeuringsbesluit hebben gebracht.
Een volledig inzicht in de afweging biedt het GS-besluit niet, maar de contouren
van de afweging zijn duidelijk. In vergelijking met het gemeenteraadsbesluit valt
ook op dat GS alleen voor de informatieverzameling steunen op de tracdnota. De

afweging zelf staat los van de tractnota.
De afweging van de Kroon in het KB is uiteindelijk het meest helder en inzichtelijk.
De beslissing van de Kroon wordt als volgt opgebouwd.
a.
De Kroon onderzoekt of de gewenste verbinding inderdaad noodzakelijk is.
Daarbij worden meegewogen de aanduidingen uit het Structuurschema Verkeer
en Vervoer en de belasting van het bestaande pendelverkeer voor de bebouwde
kommen van Aalst en Valkenswaard. De Kroon concludeert dat 'uit verkeerskundig oogpunt behoefte bestaat aan verbetering van de bestaande verbinding
en aan de aanleg van een trac6 van Rijksweg 69 ten zuiden van Rijksweg 67.'
b. Vervolgens gaat de Kroon in op het in het plan opgenomen trac6. Dat tracd

blijkt forse nadelen te kennen:
-

een ernstige aantasting van het Dommeldal, dat hoge natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde heeft en dat in het Structuurschema

Natuur- en Landschapsbehoud is aangeduid als meest waardevol beekdal;
- de cultuurhistorische waarde van de als beschermd dorpsgezicht

-

aangewezen nederzetting 't Loon gaat grotendeels verloren;
de weg zal het landgoed De Hogt (in eigendom bij de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten) doorsnijden;
73 ha. aan landbouwareaal moet aan zijn bestemming worden ontlrokken.
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Deze nadelen brengen de Kroon tot de conclusie dat 'de aanleg van de weg
slechts aanvaardbaar is indien zeer zwaarwegende belangen hiertoe noodzaken.'

c.

De volgende vraag zou dan moeten zijn: zijn die zwaarwegende belangen
aanwezig? Maar voordat de Kroon op deze vraag ingaat, wordt gewezen op
de aanwezigheid van een alternatief, het voormalige spoorbaantrac6. Dat
alternatief heeft niet de nadelen van het bestemmingsplantract.
Weliswaar is de verkeersstructuur voor het doorgaande verkeer naar Belgie minder helder. doch
dit is niet bezwaarlijk nu naar verwachting in 1995 slechts 6000 motorvoertuigen per etmaal van
deze route gebruik zullen maken en deze weg in eerste instantie gebruikt zal worden door het
dageli ikse pendelverkeer tussen Eindhoven en het gebied len zuiden ervan.'

Het alternatief heeft nog wel enkele andere nadelen: er moet binnen 3 km.
een derde aansluitpunt op de A 67 gerealiseerd worden en het alternatief loopt
vlak langs de bebouwde kommen van Waalre en Aalst. Het eerste nadeel vindt

de Kroon niet bezwaarlijk want 'dit verkeerstechnische aspect is in planologisch opzicht echter -mede nu dit tracd aan de eisen van verkeersveiligheid

voldoet- niet van zodanig gewicht, dat een ernstige aantasting van het Dommeldal etc. etc. (de Kroon herhaalt de nadelen hier nog eens - dp) is ge-

rechtvaardigd.'
De bebouwde kommen van Waalre en Aalst zouden volgens de Kroon van
het geprojecteerde tract ook nadelen ondervinden, maar deze nadelen zijn
door 'het treffen van maatregelen' te ondervangen.
Met de aanwezigheid van een meer aanvaardbaar alternatief hoeft de Kroon
niet meer in te gaan op de 'zwaarwegende belangen'. Nu er immers een alternatief is, kunnen deze belangen (kennelijk) nooit zwaarwegend genoeg zijn
om de aanleg volgens het plantract te rechtvaardigen.

Opmerkelijk is vooral de overweging van de Kroon waarin het gewicht van het
verkeerstechnische belang wordt gerelativeerd, omdat het hier volgens de Kroon
om een planologische afweging gaat. De benadering van de Kroon is duidelijk
een andere dan die van de gemeenteraad, die het onlogisch vindt om de belangen
in een ander kader ook anders te wegen:
Het KB Waalre vormt een treffende illustratie van de problematiek die in dit
hoofdstuk wordt besproken. Welke belangen moeten in een afweging worden
4

Overigens stelt ook Wessel in zijn annotatie onder het KB dat de Kroon groot gewicht had moeten
toekennen aan de uitvoerige tractprocedure 'Hoogstens had men het gewicht daarvan op basis van
een marginale toetsing van de bij de gevolgde procedure betrachte mate van zorgvuldigheid enigszins
kunnen afzwakken'. Daarmee lijkt Wessel impliciet te ontkennen dat de strekking van de betrokken

regelingen ver hilt.
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meegewogen en vooral: in welke mate moeten die belangen meewegen? In hoeverre
wijkt de ruimtelijke afweging af van de afweging in andere kaders? Om die vragen
te beantwoorden wordt in paragraaf 2.2 ingegaan op het begrip 'belang'. In 2.3

wordt vervolgens de belangenafweging vanuit een algemeen bestuursrechtelijke
benadering nader onder de loep genomen. In paragraaf 2.4 wordt dan vervolgens
bezien wat nu zo specifiek is aan de ruimtelijke afweging. Met het oog daarop wordt
allereerst de WRO en het daarin vervatte streven naar 'een goede ruimtelijke
ordening' onderzocht. In paragraaf 2.5 zullen ten slotte conclusies worden
geformuleerd, waarbij het uiteindelijk gaat om de vraag wat de belangenafweging
bij de ruimtelijke besluitvorming inhoudt.

2.2

Het belang

2.2.1

Het begrip belang

Het begrip 'belang' neemt in het huidig recht, zowel in privaatrechtelijke als in
bestuursrechtelijke zin, een vrij centrale positie in.
In het privaatrecht zijn er schrijvers die aannemen dat niet langer de wil de spil
van het privaatrecht is, maar het belang object en subject is van het recht.S Met
name ook Nieuwenhuis verwoordt deze opvatting.6 Deze schrijvers wijzen ter

adstructie op het feit dat bijvoorbeeld ook de uitoefening van het eigendomsrecht
in recente jurisprudentie van de Hoge Raad geen absolute werking meer toekomt,
maar het resultaat is van een afweging van bij dit eigendomsrecht betrokken
belangen. Zo spreekt ook Hirsch Ballin over een verschuiving in de jurisprudentie
van de Hoge Raad van toepassingsjurisdictie naar belangenjurisdictie.'
Ter illustratie wil ik wijzen op het geschil tussen Nijs en de gemeente Breda. Het
pand van Nijs was gekraakt en de krakers hadden aan de gemeente Breda gevraagd
om de levering van gas en water. Nijs vorderde een verbod op levering van gas
en water door de gemeente, omdat dan zonder zijn toestemming gebruik zou worden
gemaakt van de gas- en waterleidingen in zijn pand. De Hoge Raad stelt dat 'niet
elk gebruik dat een ander tegen de wil van de eigenaar van diens zaak maakt, kan
als een inbreuk op diens eigendomsrecht worden beschouwd. Of het onderhavige
gebruik van voormelde leidingen een zodanige inbreuk opleverde, kan niet worden
beoordeeld los van de vraag of de gemeente door de voortzetting van voormelde
levering jegens Nijs onzorgvuldig handelde.' En die laatste vraag moet worden
beantwoord door de betrokken belangen tegen elkaar af te wegen. De Hoge Raad

5

Zie Hol 1993. p.3

6

Nieuw·enhuis 1992. p. 151-173.
Hirsch Ballin 1988. p.211-237.

7
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geeft vervolgens aan welke de hier relevante belangen zijn, waartoe ook behoort
de veiligheid van de aanliggende panden:

Ook in het bestuursrecht speelt het belang een centrale rol. De overheid wordt
gezien als de draagster van het algemeen belang. De kern van het optreden van
het bestuur is dan ook het afwegen van de bij dat optreden betrokken belangen,
zo wordt algemeen aangenomen. Opvallend is overigens wel dat in het bestuursrecht
de belangenafweging en de normen die het resultaat van de afweging beheersen

ruime aandacht krijgen, maar dat het begrip 'belang' veel minder aandacht krijgt.
Voor een uitgebreid, met name ook historisch, overzicht van de theorieen over
het belang-begrip, verwijs ik hier naar de dissertatie van Van Wijmen.9 Van Wijmen
wijst op twee visies met betrekking tot het begrip 'belang'. Enerzijds de visie van
Okma, die zich, baserend op de theorieen van Von Jhering, concentreert op de
relatie tussen subject en buitenwereldlo en anderzijds de visie van Van Baars, die
de nadruk legt op het verschil tussen twee situaties als gevolg van bepaalde gebeurtenissen." Van Wijmen kiest in zekere zin als uitgangspunt voor Okma's visie:
het verschil kan nooit het belang zijn, zo stelt hij, want het belang is afhankelijk
van de persoon, de situatie en de relatie tussen die twee. De relatie is dus het belang,
maar de maatstaf, de parameter voor de vaststelling van een belang is het door
Van Baars genoemde verschil in situaties. Voordat hij vervolgens tot een definitie
van belang komt, gaat Van Wijmen ook nog in op een andere kwestie, namelijk:
de relatie tussen belang en (subjectief) recht. Ook in eerder aangehaalde

privaatrechtelijke literatuur worden belang en subjectief recht op 66n lijn geplaatst.
Van Wijmen doet dit ook, maar niet na een belangrijke voorwaarde te hebben
geformuleerd: een belang wordt pas beschermd als het door het recht tot subjectief
recht is verheven. Het recht moet dus het belang als een beschermingswaardig
belang erkennen. Dit alles brengt Van Wijmen tot de volgende definitie van belang:
'belang is het voor een persoon uit een relatie tussen hem en een ander of iets anders
voortspruitend voordelig of nadelig effect, zowel materieel, immaterieel als ideeel,
terwijl het recht hem een actie toekent ter bestendiging of verwezenlijking van
dat voordeel, danwel ter voorkoming of tenietdoening van dat nadeel'.12 In zijn
definitie sluit Van Wijmen ideele belangen buiten, althans voor zover die belangen
niet tot subjectief recht zijn verheven. Verschuuren wijst erop dat bepaalde
(collectieve) belangen in deze opvatting niet beschermd worden, omdat niemand
deze belangen in het bijzonder behartigt." Hij wijst hierbij met name op de belangen

8
9
10
11

12

13
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25 september 1981. NJ 1982.315.
Van Wijmen 1981. met name p. 115-298.

Okina 1945.

Van Baars 1971.
Van Wijmen 1981, p. 124.

Verwchuuren 1993. p.27.
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van de bescherming van natuur en milieu. Verschuuren meent dat de mens er verantwoordelijk voor is de belangen van het milieu te behartigen. Daarbij werpt hij de
vraag op of flora en fauna. immers ook levende zaken, niet ook eigen belangen
14
hebben, die beschermd zouden moeten worden. Elders gaat Verschuuren nog
een stap verder door ook niet-levende zaken een eigen belang toe te kennen." Bij
gebrek aan een stem (deze zaken hebben immers geen bevoegdheid om in rechte
op te treden), is de overheid de eerst aangewezene om die belangen te behartigen,

zo concludeert Verschuuren. Belangrijk lijkt mij dat Verschuuren het begrip belang
ten opzichte van Van Wijmen uitbreidt: ook belangen die het recht niet als subjectief

recht erkent, moeten door het recht beschermd worden. In dat geval is het in de
eerste plaats de overheid die als behartiger van het belang moet optreden. 16 Een
door het recht beschermd of erkend belang is dus een verbijzondering van het
17.1X

belang-begrip.
De erkenning dat een belang beschermenswaardig is, loopt -gelet hierop- via het
recht. Vrijwel altijd zal daarvoor een specifieke wettelijke bepaling nodig zijn.

In de definitie van belang van Van Wijmen wordt het belang afgemeten aan het
voor- of nadelig effect van een relatie. De Lange stelt in zijn dissertatie dat een
belang altijd een voordeel moet inhouden. Hij ontleent dit standpunt met name
aan de etymologie (belang komt van interest, het verschil tussen wat men leent
en wat men terugbetaalt). Dit voorbeeld, alsook de verwijzing naar Van Wijmen
door De Lange, duidt erop dat hij onder voordeel blijkbaar zowel voor- als nadeel
rekent. Een nadeel voor de een zal voor een ander (of een ander belang) vrijwel
19
altijd een voordeel met zich brengen.
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Verschuuren 1993. p.27 telt:: 'Daarbij komt mg dat het hier (levende) zaken betreft. met een zekere
intrinsieke waarde. die echter zelf geen stem kunnen verheffen tegen aantasting van hun (eigen?)
belangen. De mens is als enig rationeel wezen in staat het hem omringende milieu te vernietigen en
daarom ook verantwoordelijk om de belangen Ian het (stemloze) milieu te behartigen. In principe
rust dus op een ieder de verantwoordelijkheid zorgvuldig om te gaan met het milieu. maar omdat
het maar de \·raag i, of individuele personen of maatschappelijke organisaties steeds die belangen
Lullen verdedigen (zo dat juridisch al mogelijk i j). wordt de op·erheid gezien als belangenhehartiger
van het milieu.
Verschuuren 1993, p.42: We nemen aan dat aan de natuur zowel de levende al; de dode) een eigen
in trin. ieke waarde toekonit. Het milieu i. niet alleen waard om beschernid te worden op grond van
puur menseliike belangen, maar ook omdat het een eigen belang heeft om voort te bestaan.
Verschuuren 1993. p.40 benadrukt dat dc overheid ook de enige is die het milieubelang op een
rechtvaardige en doelmatige wijze kan r·erdelen.
Indie zin ook De Lange 1991, p.7 en 8.
In latere publicaties heeft Van Wijmen zijn theorie oi·er belangen in dit opzicht iets aangepast en
(

spreekt hij over 'waarden' als het gaat over 'stemloze belangen'. Hij ziet natuurbeschermingsorganisaties dan ook als 'vertegenwoordigerh van waarden'. Zie Van Wijmen 1998. p. 150.
Ook elders lijkt De Lange 1991 cen belang ook al, iet, nadeligs te zien: zie bijvoorbeeld p. 14: 'Afwegen
s·an belangen ii (... I te ombchrilven als: onderzoeken in hoeverre een beslis+ing C ...) een (gun4tig of
ongunstig) verschil inaakt.'
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2.2.2

Het algemeen belang

In het vervolg van zijn dissertatie gaat Van Wijmen in op de verschillende soorten
van belangen en onderscheidingen van soorten van belangen die zoal worden gemaakt. Hij wijst erop dat in de eerste plaats materiele belangen bestaan, die dus
op geld waardeerbaar zijn. Dit zijn de belangen waarover in de hiervoor vermelde
privaatrechtelijke literatuur wordt gesproken. Daarnaast is er ook het ongrijpbare,
niet op geld waardeerbare, immateriele belang. Soms worden deze immateriele
belangen door een wet erkend (denk aan lucht- of waterverontreiniging in beperkte
mate20). Daarnaast onderscheidt Van Wijmen ook het ideele belang. Dit zijn
belangen die, al dan niet zetelend bij een directe, persoonlijke belanghebbende,
van dusdanig bovenpersoonlijke aard zijn, dat een ieder zich gerechtigd kan achten
zich die belangen aan te trekken op grond van het inzicht, dat zij bescherming ver21
dienen om deszelfs wille.

Ook Van Buuren gaat in zijn dissertatie in op het ideele belang. Van Buuren ziet
het ideele belang als een vorm van een algemeen belang. Van Buuren stelt dat de
of groepen
algemene belangen 'immers juist belangen zijn die niet aan individuen
1.
toebehoren. Het zijn niet de belangen van aanwijsbare mensen .-- Van Wijmen
9

is het hier niet mee eens. Ook hij ziet het ideele belang als een species van het algemene belang'3, maar meent juist dat ieder individu zich de bescherming van het
ideele belang kan aantrekken. In dit verband lijkt mij dat de eerder aangehaalde
opvatting van Verschuuren zich bevindt tussen die van Van Wijmen en de opvatting
van Van Buuren. Verschuuren stelt dat op een ieder de verantwoordelijkheid rust
om zorgvuldig met het milieu om te gaan (hetgeen impliceert dat ook een ieder
in beginsel zou moeten kunnen opkomen tegen onzorgvuldige behandeling van

het milieu), maar dat om redenen van rechtvaardigheid en doelmatigheid de
bescherming van het milieubelang alleen door de overheid geschiedt.
Het voorgaande brengt mij weer bij het algemeen belang. Van Wijmen geeft aan
dat een ideeel belang, dat door de wetgever een zodanig bovenpersoonlijk en
beschermingswaardig karakter wordt toegedicht, dat het door een wet wordt
behartigd, een algemeen belang is. Een ideeel belang wordt dus een algemeen belang
omdat de wetgever het beschermingswaardig acht. Met deze benadering wordt
duidelijk dat de overheid niet het algemeen belang heeft als een eigen belang, maar

20

Deze verontreiniging in meer ernstige vormen kan iemands lichamelijke integriteit aantasten. Alsdan

zijn er weer weI op geld waardeerbare belangen: gederfd arbeidsinkomen, genezingskosten en
21
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Van Wijmen 1981. p.211.
Van Buuren 1978. p. 117
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dat de overheid het algemeen belang slechts houdt voor en namens allen, of althans
velen.14 De overheid heeft dan ook geen eigen belang, of zoals Van Wijmen het

uitdrukt: 'de overheid is belangeloos, of althans behoort dat te zijn'.15
Het laatste onderwerp dat hier bespreking behoeft, is de vraag of er in algemene
zin over 'het algemeen belang' kan worden gesproken. Uit het voorgaande is al

duidelijk geworden dat het algemeen belang vaak een ideeel belang is (maar soms
ook een materieel belang voor de overheid, bijvoorbeeld een financieel
belang),
dat door de wetgever beschermingswaardig wordt geacht. Dat geeft al aan dat er
veel verschillende algemene belangen zijn. Iedere wettelijke regeling ter
behartiging
van ideele belangen, maakt dat deze belangen ook algemene

belangen zijn. Maar
ook belangen die niet als subjectief recht zijn erkend, moeten door het recht
beschermd (kunnen) worden, waarbij met name kan worden gedacht aan de sociale
grondrechten in de Grondwet. Deze grondrechten geven dus ook algemene belangen
aan.

Al met al is er dus een veelheid aan algemene deel-belangen. 26
2.2.3

De belangenafweging

Er is een groot aantal algemene deel-belangen, waarvan de behartiging door de
wetgever is opgedragen aan het bestuur. Het kan dan ook gemakkelijk voorkomen
dat een (voorgenomen) overheidsbesluit het ene algemene deelbelang dient,
terwijl
daarmee een ander algemeen deelbelang wordt gefrustreerd.27 Dit betekent dat het
bevoegde bestuursorgaan in dat geval zal moeten bezien welk algemeen deel-belang
zwaarder moet wegen: de algemene deel-belangen zullen dus tegen elkaar moeten

worden afgewogen. Omdat bij het optreden van het bestuur altijd de rechtspositie
van de natuurlijke of rechtspersonen in het geding kan zijn, volgt uit de aard van
het bestuursoptreden dat altijd ook het individuele belang van de natuurlijke of
rechtspersoon bij het nemen van besluiten -ook bij vaststellen van algemeen
verbindende voorschriften- moet worden meegewogen en moet worden afgezet
tegen het algemene belang. In art.3:4, tweede lid Algemene wet bestuursrecht
24

25
26
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Ik ga hier kortheidshalve voorbij aan de theorievorming over de taakopvatting van de overheid. Zie
hiervoor met name Verschuuren 1993. p.28-46.
In een uitgebreide noot wijst Van Wijmen erop dat dit standpunt wordt onderschreven door onder
meer Van Wijk. Donner en Van der Hoeven: zie Van Wijmen 1981. p.289 en noot 244.
Net zoals bu Van Wjjmen heeft de term deel-belangen ook mijn voorkeur boven het ook wei gebruikte.
maar mijns inziens verwarrende begrip bijzondere algemene belangen.

Ook bij

de bescherming van grondrechten is dit een bekend probleem. Ook Verschuuren 1993, p.42
wijst erop dat de aantasting van het door de Grondwet beschermde milieubelang zelfs gewenst kan
zijn, bijvoorbeeld met het oog op de productie van andere collectieve goederen, zoals de aanleg van
wegen. Dit voorbeeld geeft ook aan dat een grondrecht onder omstandigheden zal moeten wijken
Foor een algemeen deel-belang dat niet expliciet als grondrecht is genoemd (de
aanleg van wegen),
maar dat wei als algemeen helang kan worden beschouwd.

25

Hoofdstuk 2

(hierna: Awb) wordt ook nadrukkelijk op deze individuele belangen gewezen en
wordt aangegeven dat individuen door een besluit niet onevenredig zwaar mogen
worden benadeeld.
Bij de meeste overheidsbesluiten is er dus een dubbele afwegingsplicht voor het
bestuur: er zal een afweging of keuze tussen de betrokken algemene deelbelangen
moeten plaatsvinden en er zal een afweging tussen het 'algemene belang' en het

individuele belang moeten plaatsvinden. De Moor-Van Vugt heeft deze afwegingsplicht tussen het algemene belang en het individuele belang ook weer in twee fasen
uiteengelegd. In de eerste plaats zal het bestuursorgaan moeten nagaan met welke
middelen of instrumenten de doelen kunnen worden bereikt. Deze middelen of
instrumenten moeten voor het doel geschikt en noodzakelijk zijn om het doel te
bereiken. Vervolgens zal ook de evenredigheid in concreto moeten worden
beoordeeld: hoe is de verhouding tussen het doel van het besluit en de nadelen
voor concrete gevallen928 Aan de door De Moor-Van Vugt ontwikkelde dubbele
afwegingstoets gaat dus eigenlijk nog een afweging vooraf, namelijk die van de
29
keuze tussen de betrokken algemene deelbelangen.

De door mij bedoelde dubbele afwegingsplicht geldt voor het gehele overheidshandelen, maar de rol van de onderscheiden afwegingen verschilt wel bij
de verschillende categorieen van besluiten. Bij beschikkingen, die zich veelal richten
tot een of meer bepaalde personen zal het individuele belang zwaar moeten wegen
in de uiteindelijke afweging. Het evenredigheidsbeginsel in art.3:4, tweede lid Awb
lijkt ook in het bijzonder voor dit soort gevallen geschreven. Bij algemeen
verbindende voorschriften gaat het meer om het afwegen van de betrokken algemene
deel-belangen,0, waarbij het individuele belang een veel beperktere rol speelt dan
bij het nemen van een beschikking. Van Male en De Waard stellen dat het
evenredigheidsbeginsel in het geheel geen rol kan spelen bij de keuze van de doelen
die met een besluit worden nagestreefd; dit in tegenstelling tot het verbod van
d6tournement de pouvoir dat naar hun oordeel wel toepasbaar is bij bijvoorbeeld
algemeen verbindende voorschriften." Van Male en De Waard komen tot hun
oordeel over de rol van het evenredigheidsbeginsel omdat 'het beginsel geen
maatstaven voor prioritering van mogelijke beleidskeuzen biedt'. Hoewel ook ik
van mening ben dat de rol van het individuele belang bij dit soort beleidskeuzen

beperkt zal zijn, lijkt het mij niet per definitie uitgesloten dat de individuele
belangen die bijvoorbeeld door een algemeen verbindend voorschrift worden
geraakt, een rol spelen in de keuze voor een bepaald voorschrift. Die rol zal dan
vaak wel een negatieve zijn: het evenredigheidsbeginsel sluit dan bepaalde keuzes
28
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De Moor-Van Vugt 1995. p.267.
In gelijke zin: Van Male en De Waard 1995. p.112
Zie ook Van der Ree 1994. met name noot 41 en 42.
Van Male en De Waard 1995, p. 106-113.
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uit omdat de gevolgen van het algemeen verbindende voorschrift te ingrijpend en
nadelig zijn. Ik kan mij voorstellen dat de overheid bij een keuze tussen verschillende beleidsdoelen mede in ogenschouw moet nemen wat de gevolgen van die keuze
zijn voor individuele belangen.
Hoe dan ook, art.3:4, eerste lid Awb verplicht het bestuursorgaan om de bij een
besluit betrokken belangen af te wegen. Tot deze 'betrokken' belangen behoort
dus in ieder geval het individuele belang. Het is echter de vraag welke algemene
belangen nog meer als 'betrokken' belangen kunnen worden aangeduid. Als andere
belangen dan de belangen die de regeling beoogt te beschermen, worden
meegewogen, wordt dan het verbod van d6tournement de pouvoir overtreden? Deze
vraag staat in de volgende paragraaf centraal.

2.3

De belangenafweging in onderdelen

Het proces van belangenafweging kan worden opgedeeld in een aantal verschillende
fases. Ik onderscheid achtereenvolgens het onderzoek van de feiten ( fase 1), de
inventarisatie van de meespelende belangen ( fase 2), het onderzoek naar de belangen
(fase 3) en de afweging van de belangen, ook wel: het doen van een gemotiveerde
keuze (fase 4).33 In deze paragraaf zullen de onderscheiden fases achtereenvolgens

worden besproken.
2.3.1

Het onderzoek naar de feiten

Art.3:2 van de Awb bevat de opdracht aan het bestuursorgaan om de 'nodige kennis
omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen' te vergaren. Deze opdracht
aan het bestuur staat ook wel bekend als het formele zorgvuldigheidsbeginsel. In
de Memorie van Toelichting bij dit artikel wordt benadrukt dat het artikel in feite
een rol speelt bij alle handelingen van de overheid.33 Het artikel is doelbewust nogal
vaag gelaten: de termen 'de nodige kennis' en 'de relevante feiten en de af te wegen
belangen' geven aan, zo stelt de Memorie van Toelichting, dat zowel de nauwkeu-

32

Een dergelijke \·ierdelige indeling wordt ook gemaakt door Tonnaer 1 982. p. 47 en door Van Wijmen

33

De afdeling 3.2 van de Awb heperkt zich niet tot besluiten, omdat in art.3: 1 Awb deze afdeling van
mereenkomstige toepassing is verklaard op andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten
voorzover de aard van de handeling zich niet tegen toepassing verzet. In ieder geval geldt art.3:2 bij
besluiten, dus ook bij het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften. Weliswaar wordt de
werking van afdeling 2 van hoofdstuk 3 uitgezonderd in art.3: 1. maar die uitzondering is niet van
principiele aard. In de MvT wordt erop gewezen dat de toepasselijkheid van afdeling 2 'niet reeds
thans nodig is. Het is beter aan de rechtspraak hier alle ruimte te laten voor verdere ontwikkeling,
zie Kamerstukken Il. 1988/89. 21221. nr.3. p.58 (MvT).

1981, p. 159.
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righeid als de omvang en de diepgang van het feitenonderzoek van besluit tot besluit
kunnen verschillen. Verder wordt opgemerkt dat van 'de belangen die krachtens
wettelijk voorschrift niet betrokken zijn bij een bepaalde vergunningverlening,
het bestuursorgaan geen kennis hoeft te vergaren en ten aanzien van de wel betrokken belangen hoeft de kennisvergaring niet verder te gaan dan voor dat specifieke besluit nodig is'.34 De vraag of een belang dus wel of niet moet worden
onderzocht, is pas te beantwoorden als bekend is wat de relevante belangen zijn.
Daarmee is art.3:2 Awb voor het bestuur een norm, die weinig houvast biedt. Pas
bij de afweging blijkt immers welke belangen een rol behoren te spelen en welke

belangen dus hadden moeten worden onderzocht.
Het onderzoek naar de feiten en naar de af te wegen belangen zal degelijk en zorgvuldig moeten plaatsvinden. Daarbij kan het belangrijk zijn dat het bestuur door
het horen van belanghebbenden, door terinzagelegging van het ontwerp-besluit
en door advisering de kwaliteit van het onderzoek naar feiten verbetert. In dat
verband mag ook van de belanghebbenden worden verwacht dat zij voldoende
informatie aandragen om daarmee een goede belangenafweging mogelijk te maken.35

Het horen en de advisering ontslaat het bestuur echter niet van de verplichting om

zelf al het mogelijke te doen om achter de feiten en belangen te komen. Het
bestuursorgaan mag in dit verband niet de informatieverstrekkingsplicht van de
aanvrager van een beschikking uit bijvoorbeeld art.4:2 Awb misbruiken om zelf
maar geen gedegen onderzoek uit te voeren. 36
2.3.2

De inventarisatie van de meespelende belangen

De volgende fase in het afwegingsproces is de inventarisatie van de meespelende
belangen. Hiervoor is al duidelijk gemaakt dat hieronder in ieder geval vallen de
individuele belangen van bijvoorbeeld de aanvrager en derde-belanghebbenden.37
Daarnaast moeten ook de belangen die bij het besluit betrokken zijn, worden
meegewogen. De eerste vraag die zich aandient, is welke belangen dit nu zijn?
Het antwoord op die vraag is in sterke mate afhankelijk van de regeling van de
betrokken bevoegdheid. In de praktijk komen daarbij twee hoofdvormen voor:
in de eerste plaats kan de wetgever in de regeling aangeven welke belangen een
rol behoren te spelen bij de toepassing van de bevoegdheid en in de tweede plaats
34
35
36

37

Zie Kamerstukken II. 1988/89, 21221, nr.3, p.64 (MvT).
Damen constateert dat de in de Awb tot uitgangspunt gekozen wederkerige rechtsbetrekking alleen
als hard feit tot uitdrukking komt in deze informatieplicht over en weer. Damen 1993. p. 120.
Zie hierover meer uitgebreid Van Male en De Waard 1995. p.29 en 3().
Uit ABRS 10-5-1995 (RAwb. 72 m.nt. BdW) kan men concluderen dat met alle belangen van derden
rekening moet worden gehouden. Deze uitspraak is veel bekritiseerd. zie de noot van De Waard in
RAwb. zie ook Schlossels 1998, p.314-317 en De Vries in zijn noot onder ABRS 1-4-1996. BR 1996.
P.908.
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kan het zijn dat de wetgever dat op het moment van het vaststellen van de
bevoegdheid nog niet goed kan overzien; de wetgever heeft weinig of geen inzicht
in de mee te wegen belangen en kan dat inzicht dus in de betrokken regeling ook

niet geven.

Tot de eerste vorm behoren regelingen die door een expliciete en limitatieve
opsomming aangeven welke belangen behoren mee te spelen bij de toepassing
van een bevoegdheid. Ter illustratie: in art.2 van de Wegenverkeerswet (WVW)
worden achtereenvolgens zeven belangen genoemd die bij de besluiten op basis
van deze wet een rol kunnen spelen (respectievelijk: vier klassieke verkeersbelangen
in art.2, tweede lid, twee omgevingsbelangen in art.2, derde lid en ten slotte in
het vierde lid van art.2 het energiebelang). In het verleden toen de WVW slechts
de vier klassieke verkeersbelangen kende, was het onmogelijk om verkeersbesluiten
te nemen om -mede- een omgevingsbelang te dienen,8, ook al moest worden
aangenomen dat art.21 Grondwet betekende dat het milieubelang bij besluiten moest
worden meegewogen: als de betrokken wet geen ruimte voor het meewegen van
milieubelangen laat, kan dat belang ook niet worden meegewogen.39 De regeling

in de Wegenverkeerswet geeft het bestuur dus een behoorlijke mate van duidelijkheid over de mee te wegen belangen, waarbij overigens de omschrijving van de
belangen zelf nog veel ruimte voor interpretatie laat.

Overigens merk ik op dat de wetgever niet per se de mee te wegen belangen in
de (bijzondere) wet zelf behoeft te noemen, alhoewel dit mij om redenen van
duidelijkheid wel aan te bevelen lijkt. Het is denkbaar dat de wetgever in de ene
wet de strekking van een bevoegdheid in een andere wet verruimt. Een grootschalig
gebruik van deze mogelijkheid leidt tot ondoorzichtigheid van de wettelijke
regelingen, maar een beperkt gebruik van deze mogelijkheid kan efficient zijn.
Zo kent art.7.35 Wm een zogenaamde verruimde beslissingsbevoegdheid voor besluiten waarbij een milieu-effectrapport is opgesteld. Het specialiteitsbeginsel lijkt
aan deze verruimde beslissingsbevoegdheid niet in de weg te staan. Men zou immers
kunnen stellen dat de wetgever er welbewust voor heeft gekozen de strekking van
het MER-plichtige besluit te verruimen. De verruimde beslissingsbevoegdheid
bij MER-plichtige besluiten is zozeer verbonden met de MER-plicht zelf dat een
regeling in hoofdstuk 7 van de Wm voor de hand ligt. Als de wetgever de verruimde

38

Zie de noodwet van 14 mei 1981. Stb. 287 houdende een voorziening inzake de bevoegdheid tot
geslotenverklaring van wegen voor motorrijtuigen door de minister van Verkeer en Watersmat in
verband met het omgevingsbelang ('indien gevaar voor aantasting van het karakter of de functie van
de omgeving waarin wegen zijn gelegen dit onverwijld noodzakelijk maakt'). De minister heeft van
deze bevoegdheid gebruik gemaakt bij de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland.

39

In dezelfde zin: Verschuuren 1993, p.341. die echter hieraan voorafgaand weI constateert dat zo'n
regeling dan weI in strijd moet worden geacht met art.21 Grondwet. zie p.307.
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bevoegdheid in alle bijzondere wetten apart zou regelen, zou juist dat tot
onoverzichtelijke en ondoorzichtige wetgeving leiden.
De tweede vorm betreft het geheel openlaten van de vraag welke de mee te wegen
belangen zijn. In dat geval wordt van het bestuur en de rechter veel gevraagd bij
het toepassen van de regeling. Men zal hier aan de hand van bijvoorbeeld het systeem en de strekking van de regeling moeten bepalen welke belangen een rol zouden
kunnen of behoren te spelen.
Sterk verwant aan deze tweede hoofdvorm is een regeling van een bevoegdheid
waarin wordt gesteld dat alleen de betrokken belangen een rol mogen spelen. Het
woord 'betrokken' wordt in dit soort gevallen een soort toverformule die gekozen

wordt als er geen enkele duidelijkheid te geven is. Een voorbeeld van dit type
regelgeving is te vinden in de Ontgrondingenwet, waarin slechts wordt gesteld
dat deze wet 'een doelmatige afweging van de verschillende bij ontgrondingen
betrokken belangen beoogt te verzekeren'. Het lijkt mij bepaald lastig, zo niet
onmogelijk om bij een dergelijke weinig zeggende strekking tot een goede belangengaring te komen. Tonnaer is in het verleden in zijn proefschrift uitgebreid ingegaan op de belangenafweging bij de toepassing van de Ontgrondingenwet.4 Mede

daarom zal ik hier voorbeeldsgewijs enige aandacht aan besteden.
Tonnaer beschrijft in zijn proefschrift uitgebreid het handelen van het provinciaal
bestuur van Limburg inzake de ontgrondingsaanvraag van de ENCI voor mergelwinning op een gedeelte van het plateau van Margraten. GS vragen een groot aantal
instanties om advies uit te brengen over de vergunningaanvraag. Daarnaast brengen
ook bezwaarmakers een aantal andere belangen naar voren. Tonnaer wijst er met
nadruk op dat ook degenen die de vergunning wel wensen, hun belangen aan het
provinciaal bestuur kenbaar moeten maken, opdat het bestuur tot een gedegen
afweging kan komen. Moeten nu echter al deze ingebrachte belangen ook een rol
spelen in de afweging? Men zou toch vermoeden dat een aantal aangedragen
belangen niet door de onderwerpelijke regeling worden beschermd. Tonnaer gaat
eerder in op de belangen die bij de afweging in het kader van de ontgrondingsvergunning een rol mogen spelen. In de Memorie van Toelichting bij de wet wordt
aangegeven dat bij ontgrondingen kunnen meespelen: landbouw, visserij, scheepvaart, waterkering, waterlozing, drinkwatervoorziening, natuur- en landschapsschoon, recreatie, bosbouw, industrie verkeer, bescherming van geologische of
andere bijzondere waarden en stadsschoon. Tonnaer meent dat deze opsomming
nog wel uitgebreid zou kunnen worden en concludeert dan ook dat 'de wetgever
duidelijk de wens te kennen heeft gegeven dat bij de toepassing van de wet alle
betrokken belangen in de afweging dienen te worden betrokken.'

40 Tonnaer 1982.
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Alhoewel deze conclusie aantrekkelijk lijkt, is hier mijns inziens sprake van een
cirkelredenering. Immers, niet alle belangen moeten worden meegewogen, maar
alleen alle betrokken belangen. Een belang is echter pas 'betrokken' als het past
binnen de belangen die de Ontgrondingenwet beoogt te beschermen. Zou bijvoorbeeld het belang van een werknemer bij een leverancier van apparatuur aan de
ENCI bij de ontgrondingsaanvraag meespelen? En het onmiskenbare belang van
Tonnaer zelf om aan de hand van deze casus een proefschrift te schrijven? Naar
mijn mening niet; er ligt ergens een beperking in de mee te wegen belangen. Die
beperking ligt in de strekking van de Ontgrondingenwet, waarvan Tonnaer aan
de hand van enkele citaten uit de wetsgeschiedenis aangeeft dat de wetgever zelf
niet wist welke de betrokken belangen zouden moeten zijn. Dat moge dan zo zijn,
maar de wetgever meende wel dat niet alle denkbare belangen een rol zouden
moeten spelen. Het is en blijft dus zaak te zoeken naar de strekking van de
Ontgrondingenwet. Door de benadering van Tonnaer wordt deze vraagstelling ten
onrechte weggeschoven.
Tussen de beide hoofdvormen (volledige duidelijkheid in de regeling van de
bevoegdheid over de mee te wegen belangen en volledige onduidelijkheid) komen
uiteraard allerlei tussenvormen voor. Sterk verwant aan de eerste hoofdvorm zijn
de regelingen, waar de wetgever die expliciete duidelijkheid niet kan of wil geven,
maar wel een enuntiatieve lijst van mee te wegen belangen opsomt.
Als voorbeeld van een enuntiatieve lijst wil ik wijzen op de regeling van de
milieuvergunning, waarbij in art.8.8 Wm een lijst van mee te wegen aspecten en
belangen is opgenomen, met daarbij ook nog een gradering van de mate waarin
van bepaalde aspecten kan warden afgeweken (zie art.8.8, eerste, tweede en derde
lid Wm). Dat de lijsten in de drie leden van art.8.8 enuntiatief zijn bedoeld blijkt
uit de bewoordingen 'in ieder geval' in het eerste, tweede en derde lid.
Een tweede voorbeeld betreft de bevoegdheid van de minister van Verkeer en
Waterstaat om traclbesluiten te nemen (art. 15 Tracdwet, hierna: Tw). Uit het stelsel
van die wet kan worden afgeleid dat de minister (in overeenstemming met de
minister van VROM) ten minste aandacht moet besteden aan zaken als de
geografische omvang van de weg, de bijkomende infrastructurele voorzieningen,
de landschappelijke, landbouwkundige en ecologische gevolgen, de geluidhinderaspecten, de verkeers- en vervoersbehoeften voor het betrokken gebied, de

financiele gevolgen en de ruimtelijke ontwikkeling in het betrokken gebied (zie
art. 1, eerste lid onder h.2, h3 en h4 Tw en art.4, eerste lid onder c, g en i Tw).

Als ook een enuntiatieve opsomming te veel gevraagd is, kan de wetgever trachten
in de toelichting bij een regeling voorbeeldsgewijs inzicht te bieden in de betrokken
belangen. In zo'n geval zal het bestuursorgaan dat de bevoegdheid moet toepassen
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zelf moeten trachten te interpreteren welke belangen moeten worden meegewogen,
waarbij de voorbeeldlijst een hulpmiddel kan zijn.
Een tussenvorm die meer weg heeft van de tweede hoofdvorm betreft de situatie
dat de wetgever niet of nauwelijks inzicht in de mee te wegen belangen geeft, maar
wel een criterium geeft dat de afweging normeert. Vanuit dat algemene criterium
kan soms ook een indruk worden verkregen van de belangen die moeten worden
meegewogen. Ik denk hierbij aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening met de norm
in art.10 WRO ('in verband met een goede ruimtelijke ordening') of aan de Wet
milieubeheer, waarmee 'de bescherming van het milieu' wordt nagestreefd (zie
bijvoorbeeld art. 1.2, eerste lid Wm en zie met name art.8.10 Wm).
In die gevallen waarin de wetgever kiest voor open normen, zonder dat daarbij
duidelijkheid wordt gegeven over de bij een bevoegdheid mee te wegen belangen,
moet een onderzoek naar de wetsgeschiedenis en de achtergronden van een wettelijk
systeem uitkomst bieden. Onderzoek naar de achtergronden van een wettelijk sy-

steem veronderstelt veelal ook bekendheid met het vakgebied of beleidsterrein
waar de bijzondere wet op van toepassing is. Soms hebben immers in een wet
gehanteerde begrippen in dat vakgebied een bijzondere betekenis. Ik noemde reeds
'de bescherming van het milieu', waarmee een duidelijke verbreding is beoogd
van het oude Hinderwet-criterium 'gevaar, schade of hinder'.4 1 Ook het zogenaamde

'alara'-beginsel in het milieurecht (art.8.11, derde lid Wm) kent een heel specifieke
(met name technische) betekenis. Een dergelijke benadering van de belangenafweging maakt het dus noodzakelijk een wettelijk systeem, de achtergronden van dat
systeem en de relatie van die wet met vakinhoudelijke discussies te kennen.

Als de wetgever een bevoegdheid regelt, kan hij ervoor kiezen een grote mate van
duidelijkheid te bieden over de mee te wegen belangen, maar hij kan ook bewust
weinig duidelijkheid bieden. Naarmate er minder duidelijkheid wordt geboden,
mag van het bestuursorgaan dat de bevoegdheid moet toepassen, verwacht worden
dat wordt onderzocht welke belangen een rol in de afweging behoren te spelen.
Daarbij zal meer onderzocht moeten worden naarmate een bevoegdheid minder

duidelijkheid geeft.
In de moderne bestuurswetgeving worden (helaas) meer en meer bevoegdheden
geregeld volgens de tweede hoofdvorm; met een geringe mate van duidelijkheid
dus. Daarmee wordt een steeds zwaardere wissel getrokken op het bevoegde gezag,

dat steeds meer moet onderzoeken. Men kan een bestuursorgaan nauwelijks het
verwijt maken dat het niet precies weet te achterhalen wat de relevante belangen

zijn, als de wetgever dat zelf ook niet wist.
41
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Om er zeker van te zijn dat geen relevante belangen worden overgeslagen. is het
daarom bij dit soort wetgeving verstandig om dan maar alle belangen mee te wegen,
behalve die belangen die de wetgever bewust heeft willen uitzonderen. De regeling
in art.3:4, eerste lid Awb sluit ook goed aan bij deze nogal pragmatische benadering
alle belangen moeten worden meegewogen, tenzij de betrokken regeling of de aard
van de bevoegdheid tot een beperking in het aantal mee te wegen belangen noopt.
Daarmee komt de nadruk bij het bepalen van de mee te wegen belangen te liggen
bij het onderzoek naar de vraag welke belangen gelet op de wet of uit de aard van
de bevoegdheid niet mogen worden meegewogen.
Bij toepassing op dergelijke 'open' bevoegdheden moeten dus alle belangen worden
meegewogen behalve:
1. de niet-rechtstreekse belangen
De eerste (en belangrijkste) beperking ligt in de 'rechtstreeks bij het
besluit betrokken belangen'. In de Memorie van Toelichting wordt gesteld
dat 'daarmee wordt bedoeld veilig te stellen dat een bestuursorgaan geen
rekening zal behoeven te houden met belangen die slechts in een meer
verwijderd verband door de te nemen beslissing kunnen worden
getroffen'.41 De wijze waarop art.3:4, eerste lid Awb is geformuleerd,
is kritisch besproken door de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de
RUU.4' In de kern komt de kritiek erop neer dat het niet goed mogelijk
is om te bepalen welke belangen 'betrokken' zijn, zonder de toepasselijke
wetsbepaling en de strekking van de bevoegdheid erbij te betrekken. 44

De vraag welke belangen als niet-rechtstreekse belangen hebben te
gelden, heeft ook veel te maken met het specialiteitsbeginsel. Over de

interpretatie van dit beginsel lopen de meningen uiteen. Een uitgebreid
overzicht van de meningen wordt gegeven door Schlijssels.4, In ieder
geval moeten twee zaken onderscheiden worden: allereerst de vraag of
een bestuursorgaan alleen de belangen die de regeling beoogt te
beschermen, mag meewegen of dat ook andere belangen (bijvoorbeeld
andere openbare belangen, die behoren tot de huishouding van dat
bestuursorgaan) een rol kunnen spelen en in de tweede plaats de vraag
in hoeverre belangen van de aanvrager van een vergunning en eventuele
belangen van derden een rol mogen spelen.
Met betrekking tot de eerste vraag lijkt de Memorie van Toelichting bij
de Awb uit te gaan van een ruime opvatting. 46

42
43

44
45

46

Kamerstukken Il 1988/89. 21221, nr.3, p.68.
Vakgroep Staats- en bestuursrecht van de RUU 1987. p.877-886.

Zie ook De Moor-Van Vugt 1999. p.E.3.2.3-9.
Schlossels 1998. hoofdstuk 7.

De Moor-Van Vugt 1999. p.E-3.2.3-4.
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2.

de bij wettelijk voorschrift uitgezonderde belangen.
Beperkingen door wettelijke voorschriften komen met name voor bij
bevoegdheden die het bestuur geen afwegingsruimte laten. (Veelal wordt
hier de bouwvergunning als voorbeeld opgevoerd, maar het college van
B en W heeft bij bouwvergunningbeslissingen in het algemeen nog

redelijk wat afwegingsruimte omdat geen van de limitatief-imperatieve
toetsingsgronden uit art.44 Ww een keihard uitsluitsel geeft; tekenend
is de zeer vrije en open welstandstoetsing als onderdeel van het limitatiefimperatieve stelsel, maar nog meer tekenend is de grote hoeveelheid
vrijstellingsbevoegdheden bij de toetsingsgronden bouwverordening,
Bouwbesluit en bestemmingsplan. Bij het gebruik van bijvoorbeeld een

3.

vrijstellingsbevoegdheid uit de bouwverordening moeten volgens de
ABRS alle betrokken belangen van omwonenden worden meegewogen.47)
de uit de aard van de bevoegdheid voortkomende uitgezonderde belangen.
De beperkingen door de aard van bevoegdheid liggen -naar men algemeen
aanneemt- in de strekking van een bevoegdheid. Die strekking kan, zoals

hiervoor reeds aangegeven is, soms heel duidelijk in de regeling zelf
gegeven zijn, maar is veelal op z'n minst onduidelijk, zoals in het geval
van de Ontgrondingenwet.
De beperking van de kring van betrokken belangen door de aard van
de bevoegdheid speelt in het bijzonder bij bevoegdheden om in
noodsituaties op te treden. De aard van de bevoegdheid brengt hier met

zich dat snel ingrijpen geboden is en dat een nauwkeurige inventarisatie
4X
van de betrokken belangen niet kan plaatsvinden.

Een belang mag dus niet in een te ver verwijderd verband met het besluit staan
en moet 'door de beugel' van enerzijds de wet en anderzijds de strekking van de
bevoegdheid kunnen. Maar als een belang deze dubbele toets doorstaat, dan is het
een 'rechtstreeks bij het besluit betrokken belang' en moet het volledig worden
meegewogen. Daarmee is overigens nog niets gezegd over de waardering die aan
dat belang moet worden gegeven!
2.3.3

Het onderzoek naar de belangen

Nadat bepaald is welke de relevante belangen zijn, moeten deze onderzocht worden.
Dat onderzoek kan uitmonden in een kwalitatief oordeel over het belang of in een

47

48
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kwantitatief oordeel.49 Om een mij onbekende reden wordt de kwantificering en/of
kwalificering van de belangen en de daarop volgende waardering van de belangen
in de juridische literatuur vaak beschreven als een onduidelijk proces. Typerend
is de opvatting van Tonnaer, die stelt dat de uitkomst der afweging niet 'mathematisch' is vast te stellen: 50
'Het gewicht van belangen is nu eenmaal niet in eenheden Uit le drukken, terwijl ook de uiteindelijke conclusie gebaseerd is op een uit de subjectieve beoordeling der feiten toegekend overwicht
aan die gezamenli.ike belangen welke leiden tot de beslissing.'

Dit standpunt vind ik te meer opvallend daar een afweging van belangen toch min
of meer lijkt te impliceren dat er moet worden gekwantificeerd.5' Met Tonnaers
stellingname ben ik het dan ook niet eens. Tonnaer wijst met name op de subjectiviteit van de waardering van de belangen. Ik zie daar echter geen problemen: ook
een subjectieve waardering kan en behoort te worden beargumenteerd. In dat verband wijs ik op de verdere behandeling van Tonnaer van de in zijn dissertatie
belangrijke ENCI-casus. Diverse belangen worden in deze casus -in weerwil van
52
Tonnaers eerdere beweringen- gekwantificeerd.
Een mogelijke achtergrond voor de beperkte aandacht in de algemeen bestuursrechtelijke literatuur over de waardering van de belangen kan liggen in de indringend-

heid van de toetsing door de rechter. Gelet op art.3:4, tweede lid Awb waarin wordt
gesproken over het 'niet onevenredig' mogen zijn van een afweging moet de rechter
relatief terughoudend toetsen. 53.54 Dat de rechter enige terughoudendheid in acht

moet nemen bij de controle van de waardering van de betrokken belangen, betekent
nog niet dat dit onderdeel van de belangenafweging juridisch minder interessant
49

Een groot aantal belangen kan vaak zonder problemen in eenheden worden uitgedrukt, waarbij dan
vervolgens wei het probleem speelt dat die eenheden onderling niet vergelijkbaar zijn. Maar ook poor
dat probleem zijn er oplossingen gevonden in de vorm van analyse- en evaluatiemethodieken. zoals

50
51

Tonnaer 1982, p. 53.
De Lange 1991. p.8: 'Afwegen van belangen is (...) onderzoeken in hoeverre een beslissing (...) een
(gunstig of ongunstig) verschil maakt. In deze formulering ligt de suggestie besloten dat dit verschil
te kwantificeren zou zijn. In beslissingen die berusten -of lijken te berusten- op 'belangenafwegingen'.
is deze gedachte niet altijd te bespeuren.'
Tonnaer 1982, p.54: mergelwinningindustrie zorgt voor 5 % van de industriele werkgelegenheid in
het rayon Maastricht. Verder is heel eenvoudig te kwantificeren: de rol van mergelwinningindustrie
in het nationale inkomen, de prijsvorming van het voor de bouwniiverheid essentible product cement,

de multi-criteria-analyse.

52

53

de geluidsoverlast. de verontreiniging van bodem en grondwater. de beschadiging van kabels, de schade
aan bouwhistorische waarden.
Zie ter illustratie ABRS 9-5-1996. JB 1996. p.623 en voorts ABRS 9-9-96, AB 97.91. De eerste
uitspraak van de Afdeling was een duidelijke aanwijzing dat de allengs gegroeide ruimere toelsing
door de lagere rechtspraak te ver ging. Zie hierover ook De Moor-Van Vugt 1999. onder 3.2.3. nr.
8.

54

In het rapport 'Bestuur in geding' van de commissie-Van Kemenade ( 1997) wordt gesteld dat de
tekst van art.3:4.2 moet worden aangescherpt omdat de rechter hiermee het bestuur teveel voor de
voeten kan lopen. De regering onderschrij ft deze opvatting niet. Kamerstukken II 1998/99. 26360.

nr. 1. p.22-23.
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zou zijn. Zo kan een heldere en doorzichtige waardering van de betrokken belangen
een belangrijke rol spelen bij het motiveren van een besluit. Dat de waardering
een deels subjectief-politieke aangelegenheid is, lijkt mij geen probleem. In de
motivering zou mijns inziens het subjectieve aspect van de afweging juist moeten
worden benadrukt, omdat daarin de politieke keuzes bij uitstek blijken. Juist op
deze wijze kan blijken of een algemeen beleidsuitgangspunt ook in concrete gevallen
gevolgd wordt. Ik wijs in dit opzicht op Van Male die stelt dat 'het wel tot de taak
en functie van de rechter valt te rekenen om zich te laten inspireren door de idee
van de evenredigheid en het bestuur te vragen om aan te geven waarom in het
voorliggende geval een bepaald belang een bepaald gewicht is toegekend: 'f
2.3.4

De gemotiveerde keuze

Voordat kan worden afgewogen, zal een belang een bepaalde waardering of gewicht
moeten krijgen. Die waardering van het belang is wezenlijk verschillend van de
kwantificering of kwalificering van het belang. Ter illustratie: de realisering van
een afvalstortplaats heeft vele gevolgen, waaronder ook belangrijke financiele
gevolgen. Een bepaalde wijze van uitvoering kan aanzienlijke financiele verschillen
met zich brengen (niet of niet goed afdekken van de bodemlaag zal grondwatervervuiling tot gevolg kunnen hebben, maar veelal wel goedkoper zijn). De vraag
of een financieel onaantrekkelijke wijze van uitvoering toch moet worden gekozen
is grotendeels een vraag van waardering van het financiele belang ten opzichte
van andere (hier: milieu-)belangen.
In veel onderzoeken naar het proces van belangenafweging wordt de waardering
van de belangen meestal niet nader onderzocht omdat dit een volledig politieke
(en daarmee subjectieve) aangelegenheid zou betreffen. Uiteraard is het waarderen
van de belangen in veel gevallen een voornamelijk bestuurlijk-politieke aangelegenheid, maar die waardering wordt ook mede bepaald door de door de wetgever
gewenste waardering van de betrokken belangen. Met name de geschiedenis en
de strekking van een bepaalde bevoegdheid, maar ook de plaats van een bevoegdheid ten opzichte van andere bevoegdheden kunnen voor de door de wetgever
gewenste waardering belangrijke indicaties opleveren.
Zo stelt Verschuuren dat het grondrecht op bescherming van het leefmilieu, nu
dat in art.21 van de Grondwet is gecodificeerd, in alle bestuursbesluiten een zwaar
gewicht moet krijgen.'6 Ook elders wordt erop gewezen dat een grondrecht in
belangenafwegingen in beginsel een zwaar gewicht moet krijgen.57 Hoewel die
stellingname mij voor discussie vatbaar lijkt (in de eerste plaats is de positie van
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Van Male 1999. commentaar bij art.3:46 Awb onder 6.
Verschuuren 1993. p.341.
Zie bijvoorbeeld Van Wijk. Konijnenbelt en Van Male 1997.
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bijvoorbeeld het milieubelang gelijkwaardig aan andere, grondwettelijk beschermde
belangen'H: in de tweede plaats lijkt mij de intrinsieke waarde van het belang van
aanzienlijk groter gewicht dan de vraag of het belang ook grondwettelijk beschermd
is), ben ik het wel met Verschuuren eens waar hij stelt dat de erkenning door de
grondwetgever van het milieubelang van betekenis is bij de bepaling en waardering
van de mee te wegen belangen.

Veel wetten zijn opgesteld vanuit de wens een bepaald belang in het bijzonder
te behartigen. Alsdan wordt vanuit de strekking van die wet aan dat belang of die
belangen een zekere voorrang toegekend boven andere belangen. Deze laatste
belangen kunnen wel worden meegewogen, maar zijn in beginsel van geringer
gewicht.59

Backes onderstreept dit verschijnsel door te wijzen op de noodzaak van een aparte
Natuurbeschermingswet. Weliswaar worden bijvoorbeeld in de plannen op basis
van de WRO de natuurbeschermingsbelangen meegewogen, maar de toenmalige
minister (van CRM) verklaarde in de Tweede Kamer dat de WRO vanwege het
algemene kader van de belangenafweging onvoldoende was om de natuurbeschermingsbelangen te behartigen.60 Ook in het bekende arrest-Kuunders stelt
de Hoge Raad dat ecologische belangen in het kader van de Hinderwet weliswaar
werden meegewogen, maar dat aan die belangen in het kader van de Natuur61
beschermingswet een zwaarder gewicht toekomt.

De waardering van de belangen wordt ook wel gebruikt om de nadelen van een
al te ruime interpretatie van wat onder 'betrokken' belangen moet worden gerekend
te beperken. De redenering is dan dat in beginsel alle belangen -ook van derdenmoeten meewegen (en dus 'betrokken' zijn), maar dat aan belangen van derden
die niet binnen de bevoegdheidsomschrijving vallen, een zeer beperkt gewicht
toekomt. 62,63 Deze nogal dubbele opvatting blijkt bijvoorbeeld uit ABRS 1-4-1996. 64
In deze casus verlenen B en W van Rheden vrijstelling van de bouwverordening
om een duivenhok bij een garage te kunnen realiseren. Omwonenden klagen dat
58

59

60
61
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63
64

Waarbij ik erop wijs dat onder de in art.21 Grondwet vervatte zorg voor

de bewoonbaarheid van

het land' ook de waterstaatszorg en infrastructurele werken vallen, zie Kamerstukken I 1976/77,
13872/13873. nr.55b. p.48. Terzijde wijs ikermet Verschuuren 1993. p.203 op dat sommige schrijver.s
ongemotiveerd stellen dat bij een conflict tussen een sociaal en een klassiek grondrecht het laatste
voorgaat. Zie met name Belinfante en De Reede 1987, p.219.
In dezelfiie zin: Backes 1993, p. 129. Backes wijst ter illustratie onder meer op de waterstaatswetten
en de Rivierenwet.
Kamerstukken H 1965/66, 6764, p.3 e.v.
HR 18 december 1992. M en R 1993, p.234.
Deze belangen van derden kunnen in deze opvatting niet leiden tot afwijzing van een besluit, maar
wei tot het stellen van voorwaarden. Zie het voorbeeld over het oogstfeest en het RVV in De Moor-Van
Vugt 1999. p.E.3.2.3-5. Zij verwijst ook naar AGRS 20 maart 1990, ABkort 1990,575.
Zie voor een vergelijkbare opvatting Van Hall 1995. zoals samengevat in Schlossels 1998, p.248.
ABRS 1-4-1996. BR 1996. p.908 m.nt. De Vries.
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zij hinder ondervinden van de duiven en een enkeling vreest ook gezondheidsproblemen. De Afdeling vindt dat deze belangen moeten meewegen, maar dat
'dat niet wegneemt dat het gewicht dat aan de belangen moel worden toegekend van geval tot
geval kan verschillen. In dit verband komt betekenis toe aan de aard van de afwijking van de

voorschriften die door de vrijstelling mogelijk wordt gemaakt en. meer in het bijzonder. aan de
mate waarin de belangen van de omwonenden bii die afwijking /ijn hetrokken.

Vervolgens zegt de Afdeling dat zonder of met vrijstelling, het duivenhok in ieder
geval gerealiseerd had kunnen worden (de vrijstelling was nodig voor het
bouwvolume, niet voor het gebruik). Dat brengt de Afdeling er weer toe te
concluderen dat
'de volgens de appellanten geschade belangen -van hoeveel gewicht deze op zichzelf beschouwd
ook mogen zijn- slechts in een verwijderd verband staan tot de in het geding zijnde afwijking
van de wettelijke voorschriften. (...) De toepassing van de Bouwverordening is dan ook niet bij
uitstek het kader waarin de specifieke gezondheidsbelangen van appellanten tegenoverde belangen
van de aanvrager tot gelding dienen te worden gebracht.'

Deze uitspraak roept bij mij nogal wat vragen op.65 Is het gezondheidsbelang nu
wel of niet een betrokken belang? De Afdeling begint met te stellen dat dit wel

zo is, maar zegt dan dat het gewicht van het belang daarmee nog niet bepaald is
en komt dan ten slotte tot de conclusie dat het belang in een 'verwijderd' verband

staat (maar niet 'te ver verwijderd' blijkbaar) en dat de bouwverordening dan (?)
ook niet bij uitstek (?) het kader is waarin het belang moet meewegen. Dus is het
eigenlijk geen betrokken belang.
Een ander onduidelijk element in deze overwegingen is het tussenzinnetje 'van
hoeveel gewicht deze belangen op zichzelf beschouwd ook mogen zijn'. Hiervoor
heb ik al betoogd dat het gewicht van belangen afhangt van het kader waarbinnen
wordt gewogen. Het gewicht is altijd een relatief gewicht en het lijkt mij dan ook
niet goed mogelijk om het gewicht van een belang 'op zichzelf te waarderen. Ter
illustratie: het gezondheidsbelang zal voor de klagende derde-belanghebbende
inderdaad heel zwaar wegen, maar zal in een ruimtelijke afweging maar heel beperkt
meewegen. Daarbij lijkt de Afdeling ook nog te suggereren dat het uiteindelijk

waarderen van een belang bij de toepassing van een bevoegdheid het al dan niet
'verwijderde verband' bepaalt, hetgeen mij onjuist lijkt omdat de twee te
onderscheiden elementen, namelijk de bepaling van welke belangen betrokken
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Schltissels 1998 hespreekt uitgebreid deze uitspraak (p.314-317) en is tamelijk positief over de
bedoelingen van de Afdeling. Hi.i noemt de uitspraak een genuanceerd-rechtspolitieke interpretatie
,-an het specialiteitsbeginsel. waarbij de Afdeling zijns inziens tracht een brug te bouwen tussen de
precieze en rekkelijke visies op dit beginsel in de literatuur.
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behoren te zijn en hoe deze belangen vervolgens moeten worden gewaardeerd hier
door elkaar worden gehaald.

Ik concludeer dat bij de afweging van belangen in beginsel alle belangen een rol
kunnen spelen, behalve de niet-rechtstreekse belangen, de wettelijk uitgezonderde
belangen en de uit de aard van de bevoegdheid voortkomende uitgezonderde
belangen. De WRO is een wet waarin de wetgever niet heeft aangegeven welke
belangen een rol behoren te spelen bij besluiten op basis van die wet; de wetgever
heeft zich hier beperkt tot een algemene norm: de besluiten moeten een goede
ruimtelijke ordening dienen. Evenmin zijn in de WRO bepaalde belangen expliciet
uitgezonderd. Derhalve komt de vraag naar de belangenafweging bij de beslissingen
over de ruimtelijke ordening neer op de vraag welke belangen wel en welke niet
binnen de aard van de ruimtelijke ordeningsbevoegdheden vallen. Op die vraag
zal ik in de volgende paragraaf nader ingaan.

2.4

Het streven naar een goede ruimtelijke ordening

2.4.1

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

De ruimtelijke ordening pleegt men te laten beginnen, zo stelt Baron van
Wijnbergen67, bij de Woningwet uit 1901. De Woningwet vormde de grondslag
voor het opstellen van uitbreidingsplannen, waaraan vanaf 1921 de bouwvergunning
moest worden getoetst.68 Toch kan men hier naar mijn mening moeilijk spreken
van ruimtelijke ordening. Wezenlijk aan ruimtelijke ordening is de regeling van
grondgebruik en als uitvloeisel daarvan, van het bouwen. Pas vanaf het moment
dat het gewenste grondgebruik de centrale invalshoek vormde, kan mijns inziens
met recht van ruimtelijke ordening worden gesproken.
De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is tot stand gekomen na advisering
van een tweetal staatscommissies, de Commissie-Frederiks69 en de Commissie-Van
den Bergh.70 Het verslag van de Commissie-Van den Bergh en het ontwerp van
een Ruimtewet vormen de belangrijkste aanzet voor het wetsontwerp voor de Wet
66

Zie voor een andere opratting hierover Schlossels 1998, p.316.

67

Baron van Wijnbergen 1991. p. 1
Zie hierover ook Struiksma 1992. p.293-305.
Staatscommissie tot herziening van de Woningwet. ingesteld in 1938. verslag uitgebracht op 26 april
1940, ontbonden 14 februari 1947 (in april 1946 werd de commissie-Kan ingesteld, die een noodwet
inzake de ruimtelijke ordening moest opstellen. als voorbereiding op de hervatting van het werk van
de commissie-Frederiks. De commissie-Kan bracht op 15 juni 1946 een ontwerp van wet uit.)
Staatscommissie toi herziening van de Woningwet. ingesteld 14 februari 1947. verslag uitgebracht
15 april 1950 (Baron van Wijnbergen noemt ten onrechte als datum 3 april 1950. Het verslag gaat
vergezeld van een ontwerp-Ruimtewet (later herdoopt tot Wet op de Ruimtelijke Ordening), een
ontwerp-Woningwet en een ontwerp-Onteigeningswet. Zie ook hooldstuk 5 van dit onderzoek.
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op de Ruimtelijke Ordening. Op 23 januari 1956 bereikte het Ontwerp van Wet
71
op de Ruimtelijke Ordening de Tweede Kamer.

De wettelijke strekking van de WRO was volgens de regering het leiding geven
aan de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. 72
De parlementaire behandeling van het wetsontwerp duurt circa 6 jaar. De
voorbereiding van de plenaire behandeling was in handen gegeven van een aparte
Commissie van Rapporteurs en niet aan de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting

en Bouwnijverheid. Het Voorlopig Verslag71 start met de constatering dat veel leden
een omschrijving hadden gemist van wat de regering onder ruimtelijke ordening
verstaat. De commissieleden stellen dat zij veel waarde hechten aan de constatering
van de Regering in de Memorie van Toelichting dat met het wetsontwerp werd
beoogd 'gecoljrdineerd leiding te geven aan de bestemming van de schaarse grond'.
Dit aspect van het gecoBrdineerd leidinggeven, komt in diverse vormen terug in
de parlementaire behandeling. 74

De WRO is herzien in 1985, waarbij een groot aantal onderwerpen in de WRO
is gewijzigd. Deze wijziging behoeft hier geen uitgebreide bespreking omdat het
wettelijk systeem (en daarmee ook de strekking van de wet) niet is gewijzigd. Welis-

waar kondigde de regering in 1973 aan dat de gehele wetgeving inzake de
ruimtelijke ordening en haar relatie tot de ruimtelijke relevante wetgeving
fundamenteel en ten gronde zou worden bestudeerd75, maar in 1983 merkt de
minister van VROM op dat hij niet langer meer voornemens was de WRO
fundamenteel te herzien. De minister meende dat het wettelijk stelsel als geheel,
inclusief de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten, in de praktijk naar
behoren functioneerde.76 De Tweede Kamer was met deze stellingname niet
onverdeeld tevreden. Door aanvaarding van het amendement-Eversdijk/Van Erp 77
maakte de Kamer kenbaar dat zij jaarlijks op de hoogte wenste te worden gehouden
van de harmonisatie en coOrdinatie van ruimtelijk relevante wetgeving. Het
71
72
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74

75
76
77
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Kamerstukken U 1955/56,4233. nrs. 1-3.
Kamerstukken Il 1958/59. 4233.nr.6 (MvA) onder Terminologie, biz.2,1.k. Wijting 1997. p.288 stelt
dat de WRO ook een projectenwet is. Ter adstructie verwijst hij naar de wetsgeschiedenis. die hij
parafraseert als 'met de WRO is de overhejd geroepen leiding te geven bij de uitvoering van belangrijke
projecten' (pag.289, r.k.). Dit lijkt mij geschiedvervalsing.
TK 1957-1958.4233, nr.5 (oktober 1957)
Met name blijkt dit uit de discussies over de vraag of in de wetstekst moet voorkomen dat het betreft
'Onze Minister. belast met de zorg voor de ruimtelijke ordening'. In het oorspronkelijk wetsontwerp
ontbrak een dergelijke bepaling. Vanuit historisch oogpunt is het dan ook jammer dat het wetsvoorstel
tot wijziging van de WRO, Kamerstukken I] 1996/97, 25311 hierin weer verandering aanbrengt.
Kamerstukken 111980/81. 14889. nr.10, p.3.4 en 67 (MvA).
Akhans, niet disfunctioneert. zie Kamerstukken H 1982/83. 14889, nr. 16. p.4 en 5.
Kamerstukken Il 1983/84, 14889. nr.21: Het amendement strekte tot de verplichting voor de minister
om jaarlijkse een wetgevingsprogramma bij de begroting te overleggen (zie art.2. tweede lid onder
c WRO).
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amendement valt ook te zien als een uiting van twijfels van de Kamer bij de stelling
van de minister dat een fundamentele herziening overbodig is.78 De wens tot een
fundamentele herziening is lang blijven bestaan. Eind 1998 blijkt de wens van
de Kamer tot een fundamentele herziening nog steeds te bestaan. 79
Voorts drong de Kamer aan op een evaluatie van de gewijzigde wet.84' Deze
evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijke commissie, naar haar voorzitter
de commissie-Van Buuren genoemd. Deze commissie heeft in juni 1994 haar
eindrapport uitgebracht:' Toen de commissie rapporteerde, zag de WRO er

inmiddels evenwel heel anders uit dan in 1986 (het ijkpunt voor de evaluatie). In
januari 1994 trad in de eerste plaats de Algemene wet bestuursrecht in werking,
waardoor ook het ruimtelijk bestuursrecht aanzienlijk veranderde.81 Zo werd het
Kroonberoep voor bestemmingsplangeschillen afgeschaft en vervangen door een
beroepsmogelijkheid op de Afdeling bestuursrechtspraak. Tegelijkertijd voorzag
de WRO in een regeling waarmee de minister van VROM invloed kon blijven
uitoefenen op de bestemmingsplanprocedure, de indeplaatsstellings- of plaatsvervangingsbevoegdheid (art.29 WRO) en werd in de WRO de mogelijkheid
opgenomen dat ook de voorheen indicatieve plannen Awb-besluiten konden
bevatten. In januari 1994 trad ook een nieuw hoofdstuk in de WRO in werking:
hoofdstuk V A over projectcoOrdinatie Chet wetsvoorstel hiertoe staat bekend als
het Nimby-wetle). 83 Ten slotte trad in januari 1994 ook de Tracdwet in werking. 84
Door de Tractwet werd onder meer art.39 WRO ingevoerd, waardoor een zekere
planhierarchie in de WRO werd geYntroduceerd. Het advies van de evaluatiecommissie kwam daarbij ook nog eens in een periode waarin ook de WRR adviseerde over
besluitvorming rondom grote projecten, waardoor de nadruk sterk kwam te liggen
op de vraag of de WRO meer een projectenwet zou moeten worden. De discussie
daarover is nog volop gaande.

78
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Peters 1991. p.94-101.
Zie Kamerstukken Il 1998/99, 26300 XI en 25311, nr.41, Dit kamerstuk bevat een reactie van de
minister van VROM op Lubach 1998.
Kamerstukken II 1983/84. 14889, nr. 123. motie Salomons/Nypels.
Van Buuren e.a. 1994a.

De Vries en Van Buuren 1998.
Stb. 1994,28.
Stb. 1993.582.
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2.4.2

De strekking van de WRO: grondgebruik en bestemming als centrale

begrippen
De vele handboeken op het terrein van de Wet op de Ruimtelijke Ordening85 geven
uiteenlopende omschrijvingen van ruimtelijke ordening. Daarbij wordt veelal
teruggegrepen op omschrijvingen uit de nota's over de ruimtelijke ordening: 'ruimtelijke ordening is het streven naar het best denkbare evenwicht van ruimte en
samenleving'. Het probleem met deze omschrijving is dat het doel van ruimtelijke
ordening omschreven is, maar niet de activiteit waarmee dat doel bereikt moet worden.
In dat verband is de omschrijving van Drupsteen vollediger, die naast het doel van
de ruimtelijke ordening ('gericht op het onderling afwegen en coordineren van
maatschappelijke ontwikkelingen met een ruimtelijke dimensie') eveneens de
middelen en methoden aangeeft die de ruimtelijke ordening tot haar beschikking
heeft om het doel te bereiken: 'ruimtelijke ordening concretiseert zich in bindende
86
beslissingen over bestemmingen en het regelen van het gebruik van de grond'.
In deze omschrijving springen drie elementen naar voren: ruimtelijke ordening
gaat over grondgebruik en de regeling van het grondgebruik vindt plaats via bestent-

mingen, die bindend zijn
Een vergelijkbare invalshoek is ook terug te vinden in het belangrijkste wetsartikel
uit de WRO, art. 10 WRO. Hier wordt onder meer gesteld dat de gemeenteraad
een bestemmingsplan kan vaststellen waarin 'voor zover dit ten behoeve van een
goede ruimtelijke ordening nodig is, de bestemming van de in het plan begrepen
grond wordt aangewezen en zo nodig, in verband met de bestemming, voorschriften

worden gegeven omtrent het gebruik van de in het plan begrepen grond en de zich
daarop bevindende opstallen.' In art. 12 van het Besluit op de ruimtelijke ordening
1985 wordt voorts aangegeven dat per bestemming doeleinden van ruimtegebruik
moeten worden aangegeven. Deze doeleindenomschrijving bevat een beschrijving

van het doel of de doelen waarvoor de bestemde grond mag worden gebruikt. De
gebruiksdoeleinden van de grond, de bestemmingen, moeten zodanig worden gekozen en geordend dat het best denkbare evenwicht tussen ruimte en samenleving
wordt bereikt.
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Er zijn talrijke handboeken op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht. die alle met grote regelmaat
worden herzien. Ik wijs hier slechts op enkele van de meest bekende handboeken: Th.G. Drupsteen.
Ruimtelijk bestuursrecht. decl 1.. P. de Haan. Onroerend goedrecht. deel a. J.W. van Zundert. Het
bestemmingsplan. M Gonggrijp-Van Mourik. WRO/Bro'85. H. Troostwuk. Ruimtelijke ordeningsrecht,
A.A.W Klaasen. Ruimtelijk beleid in theorie en praktijk, P.J.J. van Buuren, Ch. Backes en A.A.J.
de Gier. Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht. J.Struiksma. Het systeem van het ruimtelijke

ordeningsrecht. O.A. Dijkstra en W.A.de Weijer. Inleiding ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
H.J A.M. van Geest en P.J. HOdl. Wet op de Ruimteliike Ordening.
Zie Drupsteen 1983. p. 14-15.
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Het aantal gebruiksdoeleinden van grond is in beginsel onbeperkt. ledere menselijke
activiteit die een bepaald ruimtebeslag vraagt, is in beginsel een (grond-)gebruiksdoeleind. van slapen, eten en drinken tot het beoefenen van de golfsport, van het
lozen van afvalstoffen tot het rijden met voertuigen. De WRO geeft evenwel een
nadere aanduiding van de gebruiksdoeleinden die in de ruimtelijke ordening relevant
'in verband
zijn: in art.10 WRO wordt gesteld dat alleen dat grondgebruik relevant is
in
feite
de
is
Dit
criterium
weergave van het
met een goede ruimtelijke ordening'.
specialiteitsbeginsel.87 Slechts di6 grondgebruiksdoeleinden moeten worden onder-

scheiden, die nodig zijn om te kunnen ordenen.
Het criterium 'een goede ruimtelijke ordening' is overigens een rijkelijk vaag
criterium.88 Via een drieledige benadering zal ik trachten na te gaan wat 'een goede

ruimtelijke ordening' inhoudt. Allereerst zal ik aan de hand van de wetsgeschiedenis
trachten na te gaan wat onder een goede ruimtelijke ordening moet worden verstaan.
Ten tweede zal ik nagaan waar de Kroon, oordelend in geschillen omtrent de goedkeuring van bestemmingsplannen, meende dat bestemmingsplanbepalingen niet
meer in het belang van een goede ruimtelijke ordening waren. Ten derde zal de
toelaatbaarheid van andere regelingen met betrekking tot het grondgebruik (naast
de regeling via art.10 WRO) aan bod komen. Hierbij zal in het bijzonder aandacht
worden besteed aan de toelaatbaarheid van provinciale en gemeentelijke verordeningen op basis van art.72 WRO. De drie benaderingen komen achtereenvolgens
aan de orde in de paragrafen 2.4.2.1,2.4.2.2 en 2.4.2.3.
2.4.2.1

De materiile inhoud van een bestemming

In de Nota van Toelichting bij het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (1965) stelde
de toenmalige bewindsman onder meer het volgende:
aan de Tweede
'Het gebruik in de zin van art. 10 WRO omvat -zo is in de memorie van antwoord
Kamer ter zake van het ontwerp-WRO verklaard- 7.Owel hetgeen vroeger in de bebouwingsvoorschriften werd bepaald als gebruik voor andere doeleinden. De 'bestemming' is niet meer dan
een in algemene termen vervatte aanduiding, een kenschetsing. van de doeleinden. waarvoor de
de kaart met de
grond mag worden gebruikt. Voor zover deze algemene omschrijving, die op

87
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In Struiksma 1993 merkt de auteur op dat met de term 'goede ruimtelijke ordening' een open deur
wordt ingetrapt. Een slechte behartiging van belangen zal immers niet snel tot doelstelling van de
wet worden verheven. Uiteraard heeft Struiksma in dit laatste volkomen gelijk. maar er zijn ook nog
wei schakeringen tussen goed en slecht: 'redelijk' bijvoorbeeld. denk aan 'redelijke eisen van welstand

in art. 12 Woningwet 1991.
10-norm.
Het komt ook zelden voor dat de Afdeling bestuursrechtspraak rechtstreeks toetst aan de art.
De Vries en Van Buuren 1998, p.88 e. v. wijzen op enkele uitzonderingen. De oorzaak voor de houding
van de Afdeling zoeken Van Buuren en De Vries in de subjectieve, door de rechter te respecteren
beoordelingsruimte voor het bestuur die het gebruik van de vage term oproept. Van Geest 1996 meent
dat het bestuurlijk-politiek begrip is dat de rechter niet kan invullen. Ook Struiksma 1996 meent dat
de art. 10-norm zich niet goed leent voor rechterlijke toetsing.
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daarbij behorende verklaring wordt vermeld, nog een nadere uitwerking behoeft, wordt deze vervat
in de gebruiksvoorschriften.'

Een bestemming is dus een gebruiksdoeleind, dat kan (en doorgaans zal) worden
uitgewerkt in voorschriften.
Welke gebruiksdoeleinden zijn er nu te onderscheiden? De wetsgeschie
denis geeft
vele voorbeelden van bestemmingsdifferentiatie.89 De eerste aanzet tot een
systematisering van bestemmingsdifferentiatie is te vinden in de artikelen 11 tot
en met 15 van het Woningbesluit 1932 waarin werden onderscheiden straten,
grachten, pleinen, plantsoenen, parken, sport- en speelterreinen, volkstuinen, begraaf-

plaatsen, doeleinden van openbaar nut, woningen, handel en nijverheid. Na 1937
accepteerde de Kroon ook doeleinden als veeteelt en landbouw. In de periode na

de oorlogsjaren werd deze systematiek vanuit de planologie verder verdiept, hetgeen
resulteerde in art. 13 van het BRO 1965, waarin -niet limitatief* - een
bestemmingsdifferentiatie in hoofdlijnen werd aangegeven. Onderscheiden werden woondoelein-

den, doeleinden van handel en bedrijf, agrarische doeleinden, recreatieve doeleinden, verkeersdoeleinden, doeleinden van landschaps- en natuurbescherming,
doeleinden van openbaar nut (art. 13, eerste lid, a tot en met g BRO 1965).
Er is in de praktijk na 1965 maar weinig kritiek te beluisteren geweest over de in
art. 13 BRO 1965 gemaakte suggestie voor een bestemmingsdifferentiatie.91 Waaro
m
echter juist deze doeleinden worden onderscheiden -anders dan vanuit historisch

perspectief- blijft onduidelijk. In de eerder aangehaalde RPD-publicatie 'Capita
Selecta' wordt hieromtrent opgemerkt dat het enig relevante criterium hier kan
en mag zijn: een goede ruimtelijke ordening. In de publicatie 'Op dezelfde leest 992
wordt meer uitgebreid ingegaan op de mogelijke achtergronden van de in art. 13
BRO opgenomen bestemmingsdifferentiatie. De auteurs constateren dat de minister
in de Nota van Toelichting bij het BRO opmerkt dat art. 13 BRO een functionele
aanduiding beoogt te geven van de doeleinden, waarin een bestemmingsplan in
het algemeen dient te voorzien. De werkgroep stelt vervolgens:
'Het begrip functie is een in de planologie gebruikelijke term, die ideologisch
voornamelijk stoelt
op het zogenaamde Charter van Athene. De in 1928 opgerichte organisatie van progressieve
architecten CIAM (Congres Internationaux d'Architecture Moderne)
wijdde haar vierde congres
van 1933 aan de functionele stad; de resultaten werden in 1941 door Le Corbusier als Charter
van Athene samengevat in een manifest van 95 punten. Na de
oorlog is hiernaar verwezen als
theoretische fundering voor het scheiden van functies. De stellingen 77 en 79 van het manifest

89
90
91

92
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Zie Rijksplanologische Dienst 197 L caput VII en VIII.
Hetgeen bleek uit de woorden 'onder meer' in art. 13 BRO 1965.
Vander Ree 1989. metname noot 83. stelt dat er heden ten dage wellicht reden zou kunnen zijn om
de differentiatie uit art. 13 BRO 1965 uit te breiden met een categorie 'Publieksgerichte doeleinden'
en dat de categorie 'Werken' wellicht zou moeten worden onderverdeeld in 'stedelijke bedrijfsdoeleinden' en 'landelijke bedrijfsdoeleinden'
Werkgroep Standaardisering Bestemmingsplannen 1984, deel 2. p.7.
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onderscheiden het 'ijzeren' viertal functies: wonen. werken. ons ontspannen. ons bewegen. Zelfs
de volgorde uit het manifest is nog in art. 13. eerste lid BRO terug te vinden.'

Na de wetswijziging van de WRO in 1985 is ook het bijbehorende besluit geheel
vernieuwd (Bro '85). In de Nota van Toelichting bij het Bro '85 stelt de minister

van VROM:
'De vraag welke vormen van grondgebruik een aparte bestemming behoeven. welke onderscheiden
daarbinnen noodzakelijk zijn en welke aspecten van dat gebruik met name regeling behoeven.
is naar het oordeel van de ondergetekende vooral een vraag van doelmatigheid die van geval tot
geval door de daartoe geroepen bestuursorganen beantwoord zal moeten worden.'

Daarmee staan twee opvattingen over bestemmingsdifferentiatie -en daarmee ook
over 'een goede ruimtelijke ordening'- tegenover elkaar.
De eerste opvatting is gebaseerd op WRO en BRO (1965) en gaat uit van een
bestemmingsdifferentiatie die onder meer theoretisch wordt gesteund door het
functiebegrip in de planologie. 'Een goede ruimtelijke ordening' verwijst in deze
opvatting naar dit functiebegrip en heeft dus vooral ook een vakinhoudelijke

betekenis.
De tweede opvatting is verwoord door de minister van VROM in de toelichting
bij het Bro'85 en gaat uit van bestemmingsdifferentiatie die het resultaat is van

een doelmatigheidsoordeel.

2.4.2.2

'Een goede ruimtelijke ordening' volgens de Kroon

In de jurisprudentie van de Kroon (oordelend in geschillen omtrent de goedkeuring
van bestemmingsplannen) kwam met enige regelmaat een aantal kwesties terug
waarin de grenzen van art.10 WRO werden beproefd. Hieronder zullen enkele van
deze kwesties worden besproken. Ik zal mij hier beperken tot de bespreking van
de Kroonjurisprudentie. Als het gaat om de goedkeuring van bestemmingsplannen
spelen ook de Afdeling rechtspraak (voor 1-1-1994 met betrekking tot postzegelbestemmingsplannen bevoegd omdat deze Afdeling dit soort plannen zag
als 'arobabele' beschikkingen), de Afdeling geschillen van bestuur (tussen 1-1-1988
en 1 -1-1994 bevoegd als TwK-rechter over bestemmingsplannen die niet als besluit
van algemene strekking konden worden aangemerkt), de gewone rechter (tot 1-11994 bevoegd voor de art. 11-plannen die niet als arobabele beschikking werden

gezien) en de Afdeling bestuursrechtspraak (sinds 1-1-1994 voor alle bestemmingsplangeschillen bevoegd) een rol. Deze Afdelingen en de gewone rechter hadden
en hebben evenwel een duidelijk ander toetsingskader dan het toetsingskader van
de Kroon. Algemene uitspraken over wat onder ruimtelijke ordening en bestemmen

moet worden verstaan moesten daarom vooral van de Kroon worden verwacht.
De Afdelingen en de gewone rechter richtten zich meer op het concrete geschil.
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Voor de bespreking van de Kroonjurisprudentie over art. 10 WRO, heb ik een
tweetal relatief willekeurige kwesties geselecteerd. Het betreft hier allereerst vragen
over de aanvaardbaarheid van bestemmingsdifferentiatie bij detailhandel en horeca
en vervolgens vragen over de aanvaardbaarheid van voorschriften in bestemmingsplannen over woningfinancieringsdifferentiatiebepalingen en huurprijsbepalingen.

In 2.4.2 is geconstateerd dat het bestemmen van grond de centrale activiteit van
de ruimtelijke ordening is. Het is dus ook een belangrijke vraag welke bestemmingen wel en welke niet toelaatbaar zijn. Over deze vraag naar de aanvaardbaarheid
van de bestemmingsdifferentiatie heeft de Kroon zich zelden in het algemeen
uitgelaten. Ook van de thans toetsende Afdeling bestuursrechtspraak valt niet te
verwachten dat een expliciet oordeel over de bestemmingsdifferentiatie wordt
gegeven. Blijkbaar laten de toetsende instanties dit over aan de wetgever (zie het

oude art. 13 BRO 1965) en aan de gemeenteraad als bestemmingsplanwetgever.
Deze conclusie heeft met name betrekking op de algemene uitgangspunten die de
planwetgever bij de bestemmingsdifferentiatie zou behoren te hanteren. Regelmatig
maken gemeentebesturen bestemmingsplannen met een zeer ver doorgevoerde
bestemmingsdifferentiatie -bijvoorbeeld voor woonbestemmingen'13-, zonder dat
daar een motivering voor wordt gegeven. Voor enkele bijzondere bestemmingen
heeft de Kroon zich overigens wel uitgelaten over de aanvaardbaarheid van
bestemmingsdifferentiatie. Ik denk dan aan bestemmingen die leiden tot beperkingen
in de bedrijfsuitoefening van industriele bedrijven, agrarische bedrijven en
detailhandel- en horecavestigingen.
Met betrekking tot bestemmingsdifferentiatie voor detailhandel heeft de Kroon
lang een sterk afwijzende houding gehad. Het regelen van branches en/of
assortiment hoorde niet in een bestemmingsplan thuis, zo was doorgaans de
94

standaardoverweging.
Vanaf 1987 gaat de Kroon iets behoedzamer te werk. Zo stelt de Kroon in het KB
Leiden van 15 mei 1987M dat 'de toelaatbaarheid van detailhandel kan niet afhankelijk zijn van branches en/of assortiment waaraan uit een oogpunt van ruimtelijke
ordening geen relevant onderscheid ten grondslag ligt.'96 Deze overweging uit het
Leidense KB wordt in de daarop volgende jaren regelmatig herhaald. 97

93
94

95
96

97

Een te verdoorgedetailleerde woonbestemming komt regelmatig vocir: ik denk dan .ian een bestemming
als 'Wonen. in twee lagen. in eengezinshuizen. met 9 kamers

Zie bi.Ivoorbeeld KB 8 december 1986. nr. 15, BR 1987. p.301.

KB 15 mei 1987. nr.16. BR 1987. p.742.
Overigens heeft ook de Afdeling rechtspraak deze jurisprudentie overgenomen. Zie bij voorbeeld ARRS
8-3-1991. AB 1992.149 ni.nt. PvB.
tn het KB van 14 april 1994 wordt bijvoorbeeld overwogen dat 'de regelingen die de toelaatbaarheid
,·an detailhandelsvestigingen afhankelijk stellen van een branche en/of assortiment horen in
beginvel
in een hestemmingfplan niet thuis. al. daar uit een ciogpunt r·an een goede ruimtelijke ordening geen

aankiding toe is.
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Het belangrijkste probleem voor de Kroon (en daarmee ook voor de gemeentebesturen) blijft het onderbouwen van een branche-onderscheid door ruimtelijke
argumenten. Als zo'n onderscheid ruimtelijk onderbouwd kan worden, is een
branche-onderscheid in bestemmingen zeer wel denkbaar. Mij is slechts dEn
Kroonuitspraak bekend waarin de Kroon een branche-onderscheid accepteert. Dit
betreft het KB van 22 februari 19949" inzake het Larense bestemmingsplan 'St.

Janterrein'. In dit plan was een onderscheid gemaakt tussen supermarkten en andere
detailhandelsvestigingen. De Kroon begint met de hien'oor aangehaalde bekende
overweging en geeft dan aan dat 'van dit uitgangspunt slechts kan worden
afgeweken indien vaststaat dat de eisen die de ene branche aan het gebruik van
de grond en de opstallen stelt, in ruimtelijk opzicht afwijken van de eisen die het
gebruik van een andere branche met zich brengt.' De Kroon constateert hier dat
het kleinschalige karakter van Laren en de specifieke samenstelling van het Larense
detailhandelsaanbod ertoe noodzaken dat de vestiging van speciaalzaken buiten
het centrum wordt verboden (een ander standpunt zou een nadelige uitwerking
op het kernwinkelapparaat hebben). De supermarkten zijn in verband met verkeersaantrekkende werking moeilijk te plaatsen in het centrum. Derhalve is het brancheonderscheid hier acceptabel.
De gedachte van de Kroon dat bestemmingsdifferentiatie alleen acceptabel is als
er ruimtelijke criteria worden gehanteerd, is ook terug te vinden in de jurisprudentie
van de Kroon van meer recente datum over horecabestemmingsdifferentiatie. Zo

onderscheid in enerzijds hotels en pensions
enanderzijds restaurants, cafts, koffiehuizen, snackbars en afhaalcentra in principe
geaccepteerd, omdat de overlast voor omwonenden kan verschillen. De regeling
in dit bestemmingsplan sneuvelde toch omdat de gemeente niet had aangegeven
welke met de ruimtelijke ordening verband houdende criteria aan het onderscheid
in horecabedrijven ten grondslag lagen. In het begin van de jaren 90 ontwikkelt
de Kroonjurisprudentie zich snel in de richting van het toelaten van horecadifferentiatie in bestemmingsplannen. Er ontstaat een ruime hoeveelheid jurisprudentie, waarvoor ik verwijs naar de annotaties van Bod en De Vries."i De meest
markante uitspraken haal ik hieronder aan.
In het bestemmingsplan 'Prins Hendrikkwartier' van de gemeente Bussum is een
onderscheid gemaakt in drie categorieen horecabedrijven. De Kroon volgt hier
in hoofdlijnen de hierboven aangegeven redenering. Ook in het Bussumse geval
worden naar het oordeel van de Kroon bedrijven uitgesloten zonder dat daarvoor

werd in het KB 25 maart

198899 een

1(*)

98

KB 22 april 1994, nr.94.001323, BR 1994. p.494. m.nt. Bod.
KB 25 mei 1988, nr. 17. BR 1988. p.592.
0(ikeen Amsterdamse regeling sneuvelt bij de Kroon omdat 'slechts hetcriterium overlast is genoernd
100
Zie KB 14juni 1989. nr.89.14433, BR 1989. p.830.

99

101

Bod in BR 1993, p.972 en De Vries in BR 1995, p.1007
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een ruimtelijke noodzaak is.'02 Het gaat de Kroon dan om 'effecten van de bedrijven

op de omgeving' en om 'gevolgen voor het woon- en leefklimaat'. De strikte eisen
van de Kroon aan de onderbouwing van de categorie-indeling brengt Bod tot de
verzuchting dat 'het vinden van aanvaardbare ruimtelijke criteria een schier

onmogelijke opgave lijkt'.
Ondanks Bods verzuchting proberen diverse gemeentebesturen een voor de Kroon
acceptabele regeling te ontwerpen. Enschede doet een poging met een puntensysteem, dat bij de Kroon sneuvelt omdat te veel gewicht wordt toegekend aan het
criterium 'open na middernacht'.'" Ook in het KB van 13 september 1993 stelt
de Kroon dat horecabedrijven uit het plangebied geweerd mogen worden als daar
maar ruimtelijke criteria voor worden gehanteerd:* Omdat het vinden van de
criteria veel problemen blijft geven, gaat de Kroon in latere KB's zelf suggesties
doen:

'Anders dan appellante meent, kunnen overigens ook de openingstijden van horecabedrijven
onderdeel uitmaken van de criteria aan de hand waarvan de aard en de omvang van de invloed
op de omgeving kan worden vastgesteld. (...) Naar Ons oordeel verdient het uit een oogpunt van
goede ruimtelijke ordening de voorkeur om aan de hand van in het plan of de plantoelichting
vermelde ruimtelijk relevante criteria als aard en omvang, ligging en parkeerdruk onderscheid
105
te maken in categorieen horeca.
,

De ontwikkeling in de jurisprudentie is duidelijk: waarbij detailhandelsbestemmingdifferentiatie in de jaren 80 nog werd geoordeeld dat dit soort regelingen niet in
een bestemmingsplan thuishoorde, is de Kroon begin jaren 90 aangeland bij het
oordeel dat beperkingen van horecagebruik, die om planologische redenen nodig
worden geacht, thuis horen in een bestemmingsplan.
De definitieve doorbraak komt in 1995. In het KB van 1 september 1995'07 gaat
het om een bestemmingsplan waarin een horecadifferentiatie is opgenomen in drie
categorieen. In de eerste categorie gaat het grofweg om restaurants, de tweede
categorie heeft betrekking op cafts, bars, bodega's, broodjeszaken, lunchrooms
en dergelijke en in de derde categorie gaat het om bedrijven die zich toeleggen
op het snel serveren van kleine maaltijden, zoals automatieken, fritures, snelbuffetten en dergelijke. Discotheken zijn in geen van de categorieen toegestaan. De Kroon
oordeelt dat
1()6

102

KB 13 september 1993, nr.93.7412. BR 1993, p.972 m.nt.Bod.

103

KB 20 mei 1992. nr.92.4381. BR 1992, p.695. m.nt. Bod.
KB 13 september 1993. nr.93.007412. AB 1994.583.
KB 13 september 1994, nr.94.007109. AB 1995.493.

104
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KB 25 juni 1993. nr.93.530 1, BR 1993. p.711.
KB 1 september 1995. nr.95.0()6446, BR 1995. p. 1(K)5 iii.nt.

De

Vries.

De belangenafweging bij beslissingen over de ruimtelijke ordening
'de dill'erentiatie in horecafuncties is blijkens de toelichting mede gelet op de bescherming van
woonfunctie binnen het plangebied en de directe omgeving daarvan in het plan
opgenomen. Dit achten Wij uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening niet onaanvaardbaar.'
de behtaande

Van de kritische houding van de Kroon ten aanzien van horecaregelingen eind
jaren 80 is hier weinig meer over. De gemeente stelt dat de horecabeperkingen
voortvloeien uit de wens om de woonfunctie te beschermen en dit is voor de Kroon
voldoende. Daarnaast wordt de indeling hier in vergelijking met de eerdere
uitspraken zeer gemakkelijk geaccepteerd. In het KB van diezelfde datum met
betrekking tot een plan van de gemeente Druten'OK wordt ook het definitie-probleem
voor horecaregelingen weggenomen. De Kroon meent dat 'ook zonder begripsomschrijving Wij het voldoende duidelijk achten wat met het voorschrift wordt

beoogd'.
Eenzelfde ontwikkeling in de Kroonjurisprudentie is te zien bij de geschillen over

de woningfinancieringsdifferentiatiebepalingen en huurprijsbepalingen in
bestemmingsplannen.109 Sommige gemeentebesturen, met name de gemeentebestu-

ren van de grotere gemeenten, hebben behoefte aan regeling van de wijze van
financiering van woningen om de ruimtelijke beleidsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken. Via de financieringswijze kan de prijsklasse van de te bouwen woningen
worden bepaald en daarmee kan -bijvoorbeeld- worden gegarandeerd dat na het
voltooien van een stadsvernieuwingsproces de woningen betaalbaar blijven voor
de oorspronkelijke bewoners. Zou dit niet worden geregeld, dan bestaat het risico
dat de te bouwen woningen slechts betaalbaar zijn voor de hogere inkomensklassen,
hetgeen verstorend kan werken op de ruimtelijke opbouw van een gemeente en

daarmee suburbanisatie, verstoring van de woon-werkbalans en extra verkeersbewegingen in de hand kan werken. Voor een effectief beleid inzake het tegengaan van

suburbanisatie (en bijvoorbeeld de bescherming van het Groene Hart tegen 'overloop') kan het dus gewenst zijn dat enerzijds de betaalbaarheid van de woningen
in steden gegarandeerd wordt en anderzijds dat in landelijk gelegen kernen de
woningvoorraad wordt beschermd tegen kopers en huurders van buiten de gemeente
of regio (de zogenaamde 'autochtonenbepalingen'). Het tegengaan van suburbanisatie en overloop, het beschermen van het Groene Hart en het veiligstellen van
de woningvoorraad van kleine, landelijk gelegen kernen zijn -ook door de Kroonerkende doelstellingen van het ruimtelijk beleid. Daarmee is ook de ruimtelijke
relevantie van de doelstellingen gegeven. In de oudere Kroonjurisprudentie

september 1995 nr.95.006513, BR 1995, p. 1006. m.nt.

De

108

KB

109

Deze bestemmingsplanbepalingen staan ook bekend als 'sociale bepalingen'. zie onder meer de brief
van de minister van VROM (d.d. 24-2-1987) aan de Vaste Commissie voor VRO van de Tweede

l

,

Vries.

Kamer.
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oordeelde de Kroon echter systematisch negatief over dit soort 'sociale
bepalingen:"o In de jaren 1988 en 1989 verandert dit standpunt.
In het bestemmingsplan 'Hoofddorppleinbuurt' van de gemeente Amsterdam
zijn bepalingen opgenomen omtrent de wijze van financiering van nieuw te bouwen
1I 1

woningen. Voorts wordt in dit plan vastgelegd dat de huurprijs van woningen bij
verbeteringen of restauratie niet meer mag bedragen dan een in de voorschriften
112
vastgelegd bedrag. De Kroon overweegt hieromtrent het volgende:
'

De WRO geeft een gemeentebestuur de bevoegdheid om. voor zover dit ten behoeve van een

goede ruimtelijkeordening

nodig is. bij

een bestemmingsplan regelen te

stellen.

Geletoponderwerp

en strekking van de WRO. kunnen deze regelen slechts betrekking hebben op het bouwen en het
gebruik van gronden en opstallen. De desbetreffende onderdelen van de planvoorschriften. waarin
de financieringsvorm van de te bouwen woningen en wooneenheden is voorgeschreven. gaan
evenwel verder dan de bevoegdheid als even bedoeld. welke ingevolge de WRO aan een
gemeentebestuur toekomt. Immers. de wijze van financiering van woningen is niet bepalend voor
de wijze als bedoeld in art. 12, eerste lid onder a van het Bro '85. waarop het doel of de doeleinden
van de bestemmingen. die met het oog op een goede ruimtelijke ordening aan de desbetreffende
gronden zi.In toegekend, worden nagestreefd. Veeleer is bepalend het totale ruimtebeslag dat de
realisering van de beoogde woningbouw vraagt alsmede de oppervlakte en de hoogte van de te
bouwen woningen. Niet valt in te zien dat de nagestreefde woonbebouwing uit een oogpunt van
goede ruimtelijke ordening slechts zou kunnen worden aanvaard. indien de bekostiging ervan
op een bepaalde wijze plaatsvindt. Zelfs kan het stellen van financieringseisen als waarvan hier
sprake is een beletsel vormen voor de nagestreefde ruinitelijke ontwikkeling in het plangebied.
nu niet op voorhand kan worden uitgesloten dat de bouw van de in het plan voorziene woningen
in de planperiode ook zou kunnen plaatsvinden indien deze op een andere manier wor(len gefinancierd. (...) 1n verband met een en ander is uit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening het
opnemen van een regeling als de onderwerpelijke niet aanvaardbaar.'

Over de huurprijsregeling betoont de Kroon zich evenwel een minder principieel
tegenstander:
'Uit een oogpunt van goede volkshuisvesting en distributie van woonruimte is het streven naar
behoud van woonruimte na woningverbetering en restauratie ten behoeve van de huidige bewoners
en bepaaide categorieen woningzoekenden, zoals dat ten grondslag ligt aan het beleid van het
gemeentebestuur, op zich aanvaardbaar. Op grond van art. 10 WRO mogen de regelen vervat in
een bestemmingsplan omtrent het gebruik van de in het plan begrepen gronden en opstallen echter
slechts om dringende redenen een beperking van het meest doelmatige gebruik inhouden. De

onderwerpelijke regeling kan medebrengen dat de belangen van rechthebbenden op de gronden
en opstallen worden aangetast als gevolg van de omstandigheid dat het meest doelmatige gebruik
van de desbetreffende gronden en opstallen, waaronder in dit geval moet worden verstaan het
ingrijpend verbeteren en restaureren van woonruimte, wordt beperkt. Deze regels zouden er name-

110

111

Zie bijvoorbeeld het KB van 22 maart 1985, nr.33 (met gepubliceerd).KB11 februari 1985, nr.25
(niet gepubliceerd) en KB 22 mei 1985. nr. 16 (niet gepubliceerd).
Bestemmingsplan 'Hoofddorppleinbuurt', vastgesteld 2 november 1983, gedeeltelyk goedgekeurd

20 november 1984.
112

KB van 17 november 1988, nr. 10,

1989.303.

50

niet gepubliceerd. Zie voorts

het KB van 12 januari

1989. AB
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lijk toe kunnen leiden dat het

verbeteren en het restaureren van binnen het plan gelegen woningen.
gelet op de kosten daarvan, achterwege zouden blijven dan weI slechts gedeeltelijk of in beperkte
mate zouden worden uitgevoerd in verhand met de omstandigheid dat de huurprijs van dc
desbetreffende woningen na verbeteringen en restauratie aan een bepaald maximui]i is gebonden.
waarvan de mate van het verbeteren en het restaureren afhankelijk wordt gesteld. C...) Uit een

oogpunt van goede ruimtelijke ordening is niet gebleken van dringende redenen die ertoe nopen
beperkingen als neergelegd in dit plan op te nemen.'

De wijze van financiering zegt (dus) niets over de bestemming van de grond. Wel
relevant zijn volgens de Kroon het totale ruimtebeslag van de woonbebouwing,
de oppervlakte en hoogte van de te bouwen woningen. Hieruit ontstaat de indruk
dat de Kroon voor het bepalen van de ruimtelijke relevantie zich wel erg sterk richt
op de uiterlijke verschijningsvorm en minder op het gebruik van de bebouwing.
Ook de maximale huurprijsbepalingen zijn voor de Kroon niet acceptabel. De
achtergrond is echter niet dat de strekking van de WRO dit soort bepalingen niet
toelaat, maar veeleer het praktische bezwaar dat deze bepalingen het ongewenste

effect kunnen hebben dat ingrijpende verbeteringen en restauratie (welke wellicht
noodzakelijk kan zijn om de bebouwing optimaal te kunnen blijven gebruiken)
onnodig beperkt wordt. Met andere woorden: de maximale huurprijs vastleggen
in een bestemmingsplan zou wel eens tot achterstallig onderhoud en daarmee tot
verval en verkrotting van woningen kunnen leiden.
De hiervoor gegeven Kroonjurisprudentievoorbeelden laten zien dat de Kroon de
bestemmingsplanbepalingen nadrukkelijk toetst aan de wettelijke norm in art. 10
WRO: dit artikel biedt uitsluitend grond voor op het gebruik van de grond en opstallen gerichte normen. Ter verduidelijking dat de bestemmingsplanvoorschriften
alleen binnen de strekking van de WRO toelaatbaar zijn, voegt de Kroon daar zelfs
113
regelmatig aan toe dat de normen ' rechtstreeks
op het bouwen en het gebruik
114
moeten
en
opstallen'
zijn gericht.
van grond
Voorts valt op dat de Kroon als zij bestemmingsdifferentiatie toetst, nagaat of er
een vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening relevant onderscheid aan ten grondslag ligt. Bestemmingsdifferentiatie is voor de Kroon geen vraag van doelmatigheid.

Wel valt op dat de Kroon bij deze 'ruimtelijk relevante onderscheidingscriteria'
in de eerste plaats denkt aan kwantitatieve criteria over de verschijningsvormen

113

114

Dat strikte standpunt van de Kroon hee ft met name betrekking op de art. 10-voorschriften. Voor de
regels en grenzen op basis van art. 11 WRO hanteert de Kroon blijkbaar een iets soepeler standpunt.
dat wordt gerelateerd aan de norm van art. 13, tweede lid Bro'85
Eveneens moet hier worden opgemerkt dat de Kroon in de standaardoverweging nog twee variaties
laat voorkomen: ten eerste wordt door de Kroon naast de WRO soms ook de Woningwet als bron
genoemd. Daarnaast spreekt de Kroon soms van 'voorschriften omtrent bouwen en het gebruik van
de grond en opstallen' en soms van 'voorschriften omtrent gebruik van grond en opstallen'.
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van bebouwing (hoogte, oppervlakte en ruimtebeslag, ook wel: omvang)."5 In de
latere jurisprudentie toont de Kroon zich evenwel ook gevoelig voor meer
kwalitatieve criteria, zoals criteria over de aard van het grondgebruik en de eisen
die dat gebruik aan de grond en de omgeving stellen en criteria met betrekking
tot de effecten (met name hinder en overlast, parkeerdruk) van een bepaald gebruik

voor de directe omgeving.
Dat bestemmingsdifferentiatie en bestemmingsplanvoorschriften slechts toelaatbaar
zijn als er 'ruimtelijk relevante criteria' aan ten grondslag liggen, is een benadering

die door de Afdeling bestuursrechtspraak' 16 is overgenomen. In de hierna nog
uitgebreider te bespreken uitspraak van de Afdeling over het Amsterdamse IJ-oevers
bestemmingsplan overweegt de Afdeling onder meer dat voorschriften over een

milieuprestatieniveauplan niet aanvaardbaar zijn
'omdat deze niet rechtstreeks zien op het ruimtebeslag van de gronden zelf of effect hebben op
het ruimtegebruik van de nabij gelegen gronden. Dit is niet anders als de regeling is vervat in
een beschrijving in hoofdlijnen als bedoeld in art. 12.1.a Bro'85. (...) Ook een beschrijving in
hootdlijnen (..) dient een zekere ruimtelijke relevantie te bezitten. .117

Mijn conclusie is dat de Kroon en de ABRS een eigen invulling hebben gegeven
aan het begrip 'een goede ruimtelijke ordening: In 2.4.2.1 werd aangegeven dat
op basis van de wetsgeschiedenis twee opvattingen verdedigbaar waren, namelijk
dat 'een goede ruimtelijke ordening' refereert aan het functiebegrip in de planologie
en dat 'een goede ruimtelijke ordening' vooral een doelmatigheidsvraag betreft.

De Kroon (en de ABRS) lijkt te kiezen voor de eerste opvatting.

2.4.2.3

Regeling van grondgebruik buiten art. 10 WRO

In de derde plaats kan wellicht verduidelijking worden verkregen door 'vanaf de
buitenkant' te bezien waar de grenzen van art.10 WRO liggen. Voor de inwerkingtreding van de WRO in 1965 bestonden er reeds regelingen van het grondgebruik.
Deze regelingen kwamen onder meer voor in gemeentelijke en provinciale verordeningen. Met betrekking tot deze verordeningen regelt art. 1 Overgangswet ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting dat 'bepalingen in deze verordeningen betreffende
onderwerpen, waarvoor bij de WRO of de Woningwet voorschriften zijn gegeven,

115

Ik verwus ook naar het KB van 14 november 1986, nr.38, AB 1987,195 waarin de Kroon opmerkt

dat 'sociale en economische motieven betreffen niet de uiterlijke verschijningsvorm of de ligging
van boerderijen en derhalve te dezen geen ruimtelijk relevante betekenis hebben.'
116

Ik wijs slechts op een enkel voorbeeld in de vorm van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak over bestemmingsplanvoorschriften met bell'ekking tot het afsluiten van wegen voor doorgaand

gemotoriseerd verkeer of het instellen van een parkeerfonds. Dit soort maatregelen zijn volgens de

Afdeling ruimtelijknietrelevant. zie ABRS
BR 1997. p. 1020.
117
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1998. AB

1998.338.

16

april 1996. BR 1996, p.815 en ABRS 7juni 1997,
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van kracht blijven, voor zover zij niet met die voorschriften in strijd zijn.' Naast
de instandhouding van bepalingen van anterieure verordeningen, blijft ook de be-

voegdheid van de gemeenteraad ex art. 147 Gemeentewet en de bevoegdheid van
PS ex art. 143 Provinciewet gehandhaafd, 'voor zover de door deze colleges te
maken verordeningen niet met deze wet in strijd zijn' (art.72 WRO).
Sinds 1965 wordt met name door de provinciale besturen veelvuldig van deze
verordeningsbevoegdheid gebruik gemaakt. Gelet op art.72 WRO kan een
provinciaal of gemeentelijk bestuur slechts van de verordeningsbevoegdheid gebruik
maken als die besturen daarmee geen ruimtelijke ordening bedrijven.
Door te onderzoeken waar de grenzen van art.72 WRO liggen, worden ook als
een soort contramal de contouren van de betekenis van art. 10 WRO duidelijk.
Daarbij gaat het dan over de regeling van bijvoorbeeld instandhouding van het
landschapsschoon, woonschepen en recreatieverblijven door middel van een
verordening. Over art.72 WRO hebben zich diverse toetsende instanties uitgelaten;
aan het einde van de jaren 60 en het begin van de jaren 70 heeft de Kroon
verschillende keren tot vernietiging van dergelijke bepalingen besloten. Vervolgens
heeft de Hoge Raad zich met de art.72-geschillen bemoeid. Ten slotte zijn het de
Afdelingen van de Raad van State die zich met de art.72-geschillen hebben bezig
gehouden. Ik zal achtereenvolgens de uitspraken van de Kroon (a.), de Hoge Raad
(b.) en de Afdelingen van de Raad van State (c.) bespreken. Daarna zal ik deze
jurisprudentie samenvatten en kritisch bespreken (d.).

a. Kroonuitspraken
In 1969 oordeelde de Kroon ten aanzien van een door de raad van de gemeente
Etten-Leur in de APV ingevoegde bepaling waarin een verbod was opgenomen
om tenten, caravans en dergelijke te plaatsen of geplaatst te houden op terreinen,
welke in het vigerende bestemmingsplan zijn bestemd tot natuurschoon- en
recreatiegebied. Dit bestemmingsplan is uiteraard goedgekeurd door GS. Uit de
stukken bij deze APV-wijziging bleek dat het doel van de verordening was de
bescherming van de bestemming. De Kroon overwoog ter zake 'dat de verordening
een voorschrift inhoudt omtrent het gebruik van de in een bestemmingsplan begrepen grond, dat in duidelijk verband staat met de bestemming, welke bij dat plan
aan deze grond is gegeven, en in wezen een voorschrift is als in vorengenoemd
artikel bedoeld. ,118
Bod constateert dat de Kroon in de vernietigingsbesluiten van Etten-Leur en Hoeven
veel belang lijkt te hechten aan het feit dat de beide verordeningen niet algemeen
118

Zie KB 9 december 1969. nr.23. BR 1970.

p.79. Vergelijkbare

overwegingen komen voor in het KB

van 9 december 1969. nr.24. BR 1970. p.80 met betrekking tot een verbod om Standplaats in te nemen
op terreinen met een bestemming tot bos- of recreatiegebied dat in de APV van de gemeente Hoeven

was opgenomen
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geldend waren, maar dat er een duidelijke relatie werd gelegd met 'planologische
bestemmingen'."' In dit verband wijst Bod op het KB van 12 augustus 1968,
nr. 34120 waarin het gaat om een provinciale verordening met betrekking tot

opslagplaatsen. Voor het gebruiken van een opslagplaats moet een vrijstelling van
de verordening bij GS worden aangevraagd. Een appellant betoogt dat de provincie
hieromtrent geen regels mag stellen, omdat het gebruiken van opslagplaatsen via
de WRO kan worden gereguleerd. De Kroon overweegt dat 'aan dit betoog van
appellant voorbij moet worden gegaan, aangezien het belang van de bescherming
van het landschapsschoon (...) van geheel andere aard is dan die van een goede

ontwikkeling van de ruimtelijke ordening.'
Gelet op deze vroege Kroonjurisprudentie zijn voor de Kroon blijkbaar twee zaken
van belang voor de beantwoording van de vraag of een gemeentelijke of provinciale
verordening naast de mogelijkheden van een bestemmingsplan acceptabel is.
In de eerste plaats moet de strekking of het doel van de verordening anders zijn
dan het bedrijven van ruimtelijke ordening. Als de verordening beoogt een of enkele
specifieke belangen te beschermen, is dat blijkbaar geen ruimtelijke ordening, maar

'van geheel andere aard'. Voor zo'n specifiek belang kan worden gedacht aan
landschapsschoon, maar ook het belang van een doelmatig en nautisch verantwoord
gebruik van openbaar vaarwater is zo'n specifiek belang. Dit staat ook wel bekend
als de motieftheorie.
In de tweede plaats beziet de Kroon of er bij het bepalen van het fysieke toepassingsgebied van de verordening geen rechtstreekse relatie wordt gelegd met
in een bestemmingsplan gegeven bestemmingen. Als daarvan wel sprake is, vindt
de Kroon de verordening in strijd met art.72 WRO. Dit zal ik het criterium van
het fysieke toepassingsgebied noemen.
b. Hoge Raad
Naast de Kroon heeft in enkele gevallen ook de Hoge Raad moeten oordelen over
gemeentelijke en provinciale verordeningen en de relatie tussen deze verordeningen
en art.72 WRO. Zo oordeelde de Hoge Raad over de Gelderse verordening inzake
caravans, ligschepen en tenten 'dat voormelde provinciale verordening, die blijkens

haar considerans de bescherming van de natuur en het landschapsschoon in de
provincie beoogt, die bescherming nastreeft door middel van andere dan planologische maatregelen als voorzien in de WRO, en niet tot doel of strekking heeft
de bevordering van het gebruik van de grond overeenkomstig een daaraan bij enige
bestemmingsplan gegeven bestemming, dat derhalve de artikelen 10 en 72 van

119

Bcid 1972. p.551 e.5·.

120

KB 12 augustus 1968. nr.34. O.B. 1969 VXIII. 13 nr.28043.
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genoemde wet niet in de weg hebben gestaan aan de vaststelling van het in art.2.
eerste lid van voormelde provinciale verordeningsverbod.'21
Blijkbaar hanteert ook de Hoge Raad de beide Kroon-criteria. In de eerste plaats
wijst de Raad erop dat het doel of de strekking van planologische maatregelen een
ander doel is dan hetgeen met de provinciale verordening wordt nagestreefd (de
motieftheorie). De Hoge Raad wijst daarbij op de considerans van de provinciale
verordening als motivering van het andere doel. Het provinciale belang is de
bescherming van de natuur en het landschapsschoon. Daarnaast wijst de Hoge Raad
ook op het feit dat de verordening niet verwijst naar de in enig bestemmingsplan
gegeven bestemming, hetgeen lijkt op het criterium van het fysieke toepassingsgebied.

De uitspraak van de Hoge Raad in de Gelderse caravan-casus is gevolgd door een
aantal uitspraken van min of meer gelijke strekking. Crince le Roy concludeert
naar aanleiding van deze uitspraken dat gemeente en provincie van de algemene
verordenende bevoegdheid gebruik mogen maken als het doel van de verordening
niet van planologische aard is, of als planologische overwegingen mede 122 een rol
spelen.
De beide Kroon-criteria zijn derhalve ook in de jurisprudentie van de Hoge Raad
te herkennen. De motieftheorie wordt door de Hoge Raad als volgt uitgewerkt:

als er 66n specifiek belang wordt geregeld, ook al is het een belang dat in de
ruimtelijke ordeningsafweging een rol speelt, dan is regeling toegestaan. Hetzelfde
geldt als niet-planologische belangen naast planologische belangen in een
verordening een rol spelen.
Het criterium van het fysieke toepassingsgebied van de verordening blijft ook
belangrijk. Wel lijkt het zo te zijn dat verordeningen alleen toelaatbaar zijn als
de regeling niet ziet op gebieden waar het bestemmingsplan terzake een regeling
heeft getroffen.

c. De Afdelingen van de Raad van State
Ten slotte de uitspraken van de Afdelingen van de Raad van State met betrekking

tot art.72 WRO.
Een relatief groot aantal uitspraken gaat over de vraag naar de verbindendheid van
verordeningen inzake het tegengaan van het gebruik van recreatiewoningen voor
permanente bewoning. De Kroon heeft als bestemmingsplantoetser meermalen

ill

122

HR 27 juni !972, BR 1972, p.580.

Crince le Roy ontleent die tenn aan de in de vorige noot genoemde uitspraak van de Hoge Raad. Crince

le Roy 1979. p.86 e.v.
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aangegeven dat een regeling die permanente bewoning van recreatiewoningen
tegengaat niet in een bestemmingsplan thuishoort. 123
In de uitspraak van de ARRS van 26 mei 1978124 was een Texelse gebruiksverordening ex art. 168 (oud, thans art. 147) Gemeentewet aan de orde. Voor het gebruik
van een pand als tweede woning was een vergunning van B en W nodig. Deze
vergunningplicht gold voor alle woningen zonder onderscheid naar ligging of bestemming. In verband hiermede oordeelde de Afdeling dat de verordening geen
instrument van ruimtelijke ordening was. Uit deze uitspraak blijkt dat de Afdeling
hier blijkbaar bepalend acht of de ligging of de bestemming in de gemeente een
rol speelt bij de vergunningplicht. Diezelfde redenering hanteert de Afdeling in
de uitspraak van de ARRS van 27 november 1978:24 Deze jurisprudentie roept
herinneringen op aan het eerdergenoemde criterium van het fysieke toepassingsgebied, dat ook door de Kroon en de Hoge Raad wordt gehanteerd. Omdat de verordening overal geldt, is zij geen instrument van ruimtelijke ordening. Dat in een

bestemmingsvoorschrift, dat voor een deel van de gemeente geldt, wellicht ook
een verbod op het gebruik van een tweede woning voorkomt, is kennelijk irrelevant.
De Afdeling hanteert in de Texelse casus ten overvloede ook nog het tweede
(motief-)criterium, want er wordt ook nog overwogen dat
'

voor zover met genoemde artikelen mede is beoogd om recreatieve ontwikkelingen aan
beperkingen te onderwerpen. merkt de Afdeling op, dat het hierbij gaat om slechts een van de
vele aspecten, die bij de ordening van de ruimte een rol (kunnen) spelen. De WRO is, anders dan
de onderhavige artikelen, ook niet gericht op de behartiging van een enkel belang. doch juist op

de codrdinatie van alle belangen.

In een latere uitspraak van de Afdeling rechtspraak over dezelfde Texelse
verordening krijgt dit motief-criterium een veel prominentere plaats. De verordening
is nu verbindend omdat 'het behoud van de leefbaarheid van Texel

123

KB 10 december 1990, AB 1991.201, m.nt. AWK en

BR

1991, p.275 m.nt. Bod: 'Een dergelijke

regeling kan bij gebrek aan objectieve criteria voor het onderscheiden van permanent en recreatief
wonen niet worden gerealiseerd in het kader van een bestemmingsplan. Dit leent zich naar haar aard
meer voor een gemeentelijke verordening op grond van art. 168 gemeentewet (oud).'. In de noot onder
dit KB meldt Klaassen dat de Kroon het realiseren van de achterliggende doelstelling 'bevordering
leetbaarheid' ) niet via het bestemmingsplan ziet plaatsvinden en daarom de gemeentelijke verordening
aanbeveelt. Voor zover ik het kan zien. gaat het de Kroon echter alleen maar om het begripsonderscheid.
Zie ook KB van 22-6-1994, nr.94.004854, BR 1994. p.749.
C

124
125

ARRS 26 mei 1978. BR 1978. p.657.
ARRS 27 november 1978, AB 1979, nr.476. De Afdeling stek hier dat

'de bepalingen zijn vastgesteld

in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente. welke esthetisch motief voor de gehele
gemeente geldt en dan ook naar zijn aard geenszins at'hankelijk is van een bijzondere. planologische

bestemming.'
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het dominerende motief is, en dat de verordening derhalve niet kan worden
aangemerkt als een regeling welke zich niet verdraagt met de WRO.'126 Het resultaat

is hetzelfde, maar nu is het motief bepalend en niet het fysieke toepassingsgebied !

Opmerkelijk is de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van

5 januari 1987127

waarin de Verordening op de recreatiewoonverblijven van de gemeente Opmeer
buiten toepassing wordt gelaten omdat het bestemmingsplan ter plaatse het recreatief
gebruik van een recreatiewoning zonder meer toestond, terwijl de gemeentelijke
verordening voor gebruik van de woning buiten het zomerseizoen verbood
(behoudens vrijstelling). De Afdeling vindt dat de verordening niet overeenstemt
met de voorschriften van het bestemmingsplan en laat de verordening hier in
verband met strijd met art.2, tweede lid Woningwet (oud thans art.9, eerste lid
Woningwet 1991) buiten toepassing. 128
-

Deze uitspraak lijkt echter een buitenbeentje; meestal oordeelt de Afdeling dat
bij regelingen die een of enkele belangen behartigen er geen sprake is van
ruimtelijke ordening. Deze houding heeft de Afdeling ook bij verordeningen ter
129
bescherming van natuur- en landschapsbelangen.
De Afdeling bestuursrechtspraak gaat nog een stap verder: in de uitspraak van 4
februari 1997 wordt overwogen dat de hier toegepaste verordening (de Verordening
bescherming natuur en landschap van de provincie Utrecht -dp) een ander doel
dient dan het op de WRO gebaseerde bestemmingsplan, te weten het belang van
de bescherming van natuur en landschap:10 Bescherming van natuur en landschap
is nog net niet 'van geheel andere aard dan ruimtelijke ordening' (zie de bespreking
van de Kroonjurisprudentie hiervoor onder a.), maar het scheelt niet veel. Annotator

Michiels merkt ook op: 'Hoe ruim het ruimtelijk afwegingskader van de WRO
ook is, er valt niet alles onder!' Dit alles roept natuurlijk wel de vraag op of de
bescherming van natuur en landschap nu slechts een van de vele ruimtelijke
belangen is, ofjuist een belang dat in het ruimtelijk afwegingskader niet voorkomt.

De Afdelingsjurisprudentie met betrekking tot art.72 WRO is vrij uitgebreid. Uit
deze jurisprudentie kan het volgende worden afgeleid:

126
127

128

129
130

ARRS
ARRS

22 oktober 1982, BR 1983. p.204.

5 januari 1987. AB 1987,470.
De relatie met art.2 Woningwet (oud) is hier opmerkelijk. Het gaat hier niet

om bouwen, maar om

het gebruik van bebouwing. Hier had mijns inziens een verwijzing naar art.72 WRO meer voor de
hand gelegen.
Zie bijvoorbeeld ook de uitspraken ARRS 10 december 1979. AB 1980. nr.314 en ARRS 26 oktober
1981, Gem.stem 1982. nr. 6718.

ABRS

4 februari 1997. AB 1997, 184, m.nt. FM.
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een regeling van het tweede woninggebruik in verordeningen is toelaatbaar
omdat het onafhankelijk van de bestemming geldt:'i'
- een regeling van de landschappelijke belangen en het belang van de
bescherming van het grondwater is toelaatbaar omdat planologische motieven
-

-

132
geen overwegende rol spelen;
een vestigingsregeling met zogenaamde dorpsbinding in verband met het
ruimtelijk beleid kent 'een geheel ander motief dan de gebruiksregelingen

133
bij een bestemmingsplan;
- een regeling met betrekking tot het plaatsen van caravans en boten is
toelaatbaar omdat het 66n enkel belang beoogt te behartigen, terwijl bij de
ruimtelijke ordening vele aspecten een rol spelen,1 84

-

een regeling van het uiterlijk aanzien van een gemeente is -als deze geldt voor
de hele gemeente- toelaatbaar, omdat het onafhankelijk van de bestemming

geldt;

135

-

een regeling over het plaatsen of hebben van dierenverblijven met als strekking
het beperken van onder meer hinder en gevaar voor omwonenden is toelaatbaar omdat de regeling niet is ingegeven door motieven van planologische

-

een regeling voor vermaakscentra zoals discotheken is toelaatbaar omdat deze
regeling is ingegeven door motieven van openbare orde en ook door het motief

aard; 136

van de bescherming van woon- en leefklimaat.

137

Ik wil hier tot slot nog aandacht besteden aan een opmerkelijke uitzondering in
het hiervoor gegeven overzicht van toelaatbare regelingen over het grondgebruik
naast art.72 WRO. Het betreft de uitspraken van de Afdeling rechtspraak inzake
het gebruik van gebouwen voor detailhandel in de casussen-Terschelling en Sneek. 1,8 In deze uitspraken vernietigt de Afdeling de aangevochten besluiten omdat

131

Zie de bovenstaande Texelse uitspraak en ook

132

ARRS
ARRS

133

VzARRS 5 januari

februari 1978, AB 1978.305.
15 januari 1982. AB 1982.332. De uitspraak

1978. OB 1978.

III.2.2.7. no.

39227.
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lijkt

toch enige kennelijke tegenstellingen te

bevatten. Zo wordt aangegeven dat 'de verordening berust blijkens haar aanhef op de overweging.
dat hei in verband met het ruimtelijk beleid noodzakelijk is om met het oog op de leefbaarheid van
de gemeente voorschriften vast te stellen, ten einde ter plaatse beschikbare woningen bij voorkeur
ten goede te laten komen aan hen die een binding met een van de kernen (dorpsbinding) bezitten.
Onmiskenbaar lijkt dat de uitvoering van het ruimtelijk beleid de strekking van de regeling is. In dat
verband is de conclusie van de Afdeling dat de verordening een geheel ander motief kent dan de WRO-

bestemmingsplanvoorschriften moeilijk te begrijpen.

134
135

136
137

ARRS
ARRS

27 november 1978, AB 1979,476.
27 november 1978. AB 1979,476.
ARRS 25 juli 1979. OB 1979. III.2.2.7, no.41014.
ARRS 14 mei 1984, AB 1984.506, waarbij de Afdeling ook nog opmerkt dat de WRO een wezenlijk

andere strekking heeft, te weten de coordinatie van alle belangen die op het gebruik van de ruimte
betrekking hebben.
138

ARRS

15 februari 1980, AB 1980,243 en BR 1980, p. 604 en AR 1 1 mei 1981, nr. A-3.0186 (1980).
7 januari 1983. AB 1983.229 m.nt. CLR.

Voor een uitspraak van gelijke strekking zie ARRS
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de desbetreffende verordeningen in strijd met art.72 WRO tot stand zijn gekomen.
In de Terschellingse uitspraak stelt de Afdeling dat blijkens de considerans de

verordening was vastgesteld om regels te stellen met betrekking tot het gebruik
van gebouwen voor de uitoefening van de detailhandel in delen van de gemeente
waarvoor geen op grond van de WRO vastgesteld bestemmingsplan geldt, zulks
teneinde verder voor het detailhandelsapparaat in de gemeente schadelijke
ontwikkelingen tegen te gaan en voorts teneinde te voorkomen, dat daardoor aan
de rust en leefbaarheid in woonbuurten afbreuk wordt gedaan of de verkeersvrijheid
en -veiligheid wordt aangetast. De Afdeling overweegt dan :
'dat in art.72 WRO aan de gemeentewetgever de bevoegdheid is toegekend om met het oog op
bijzondere doeleinden of ter bescherming van bijzondere belangen van zijn verordenende
bevoegdheid gebruik te maken ook in die gevallen, waarin de gestelde voorschriften het belang
van de ruimtelijke ordening raken of betreffen of toepassing van de voorschriften gevolgen heeft
voor de ruinitelijke ordening. Deze bevoegdheid vindt evenwel. gelet op het bepaaide in art. 10
WRO, hierin haarbegrenzing, dat bij wege van een op art. 168 gemeentewet steunende verordening
geen regeling kan worden vastgesteld, waarbij uitsluitend, althans in hoofdzaak, wordt beoogd
een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling te bevorderen, vast te leggen of tegen te gaan. Om een
zodanig ruimtelijk beieid te kunnen voeren heeft de wetgever immers de vaststelling van bestem-

mingsplannen met de daartoe behorende gebruiksvoorschriften noodzakelijk geacht.'

Vervolgens wijst de Afdeling op het feit dat in een bestemmingsplan alle relevante
belangen tevoren nauwkeurig kunnen worden gewogen, dat er een met speciale
waarborgen omklede procedure is voor vaststelling van het bestemmingsplan en

dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan zogenaamd distributieplanologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Hierna vervolgt de Afdeling met de
conclusie dat 'uit de omschrijving van de considerans van de verordening blijkt
dat de gemeentewetgever niet heeft beoogd om uitsluitend met het oog op een enkel
bijzonder doel of ter bescherming van een bijzonder belang voorschriften heeft

vastgesteld. Het verbodstelsel van de verordening kan worden gezien als een
regeling van in hoofdzaak planologische aard, waarbij het gemeentebestuur
ruimtelijk beleid wenst te voeren. De Afdeling komt tot deze conclusie omdat de
verordening met name het gebruik van opstallen regelt en niet geldt in die delen
van de gemeente, waar een bestemmingsplan is vastgesteld en alwaar de gemeente
zich reeds de bevoegdheid heeft verschaft om ter zake van het gebruik van gronden
en opstallen voor detailhandel beslissingen te kunnen nemen.'

d. Analyse van de uitspraken over art.72 WRO
Het beeld dat de bespreking van de uitspraken van de Kroon, de Hoge Raad en
de Afdelingen rechtspraak en bestuursrechtspraak oproept, is dat in veel gevallen
provinciale en gemeentelijke verordeningen die zich (mede) richten op het ruim-
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tegebruik toelaatbaar zijn. 139 Pas als een regeling zich beperkt tot bepaalde gebieden
(en de verwijzing naar die gebieden plaatsvindt door naar het bestemmingsplan
te verwijzen) en als die regeling dan ook nog een planologische strekking kent,
concluderen Kroon, Hoge Raad en Afdelingen tot onverbindendheid of buiten
toepassing houden van de verordening. Een regeling heeft echter niet snel een
planologische strekking: als er een of enkele belangen een rol spelen is er geen
sprake van ruimtelijke ordening. Overlastverordeningen om de hinder van

horecavestigingen voor de omgeving in de hand te kunnen houden, zijn dan ook
140
toelaatbaar terwijl ik in paragraaf 2.4.2.2 heb aangegeven dat de overlast van
horecavestigingen een inmiddels door de Kroon volledig geaccepteerde reden is
om terzake een regeling in het bestemmingsplan te treffen. Het is dan ook niet goed
te begrijpen dat de zorg voor een sectoraal belang geen ruimtelijke ordening zou
zijn (of nog sterker: 'van een geheel andere aard' dan ruimtelijke ordening zou
··

. 141

zil n J

Ik heb met name problemen met een tweetal aspecten van deze art.72-jurisprudentie.
In de eerste plaats stelt art. 10 WRO dat in het bestemmingsplan voorschriften
kunnen worden gesteld 'in verband met de bestemming'. Dat betekent dat de
noodzaak van het bestemmingsvoorschrift voort dient te vloeien uit de bestemmingstoedeling. Een voorschrift dat in de regeling van alle bestemmingen

in een bepaald bestemmingsplan voorkomt, zal niet snel 'in verband met de
bestemming' zijn gegeven, alhoewel dat zeker in een bestemmingsplan voor een
klein gebiedje met een of enkele bestemmingen nog wel denkbaar is. Hier valt de
Afdelingsjurisprudentie, waar wordt gesteld dat planologisch getinte regelingen
via een verordening toelaatbaar zijn als die regeling maar voor de gehele gemeente
(of -naar ik aanneem- bij een provinciale verordening voor de hele provincie) geldt,
nog wel te billijken. Zelfs kan men begrijpen dat een dergelijke planologisch (c.q.

planologisch getinte) regeling in een gemeentelijke of provinciale verordening
aanvaardbaar zou zijn als die regeling niet voor het gehele grondgebied, maar voor
een groter deel ervan geldt. Dan is evenwel van belang dat wordt achterhaald wat
de motivering is geweest voor de gebiedsafbakening. Als die afbakening wordt
bepaald door andere dan ruimtelijke motieven, dan lijkt mij de regeling aanvaardbaar. Als die afbakening door ruimtelijke motieven is ingegeven, dan lijkt
mij een regeling via het bestemmingsplan voor de hand te liggen. Bij regelingen
die niet van planologische aard zijn, lijkt mij er niets op tegen om die in een
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Crince le Roy 1979, p.89 komt
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Ook voor de Afdeling bestuursrechtspraak. zie ABRS 24 januari 1995. BR 1995. p.431.
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De Hoge Raad oordeelt ook in andere dan art.72-geschillen in deze lijn. Zie HR 3 april 1998. AB
1998.241 inzake een overeenkomst om tegen betaling art. 19 WRO toe te passen. Een dergelijke
overeenkomst is nietig De Hoge Raad overweegt onder meer dat de woonruimteverdeling geen

planologisch belang betreft.
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De belangenafweging bij beslissingen over de ruimtelijke ordening
autonome verordening op te nemen en zo nodig, voor het toepassingsbereik van

die regeling, te verwijzen naar de bestemming van de grond. Ik kan dan ook de
jurisprudentie van de Kroon, waarin een verordeningsvoorschrift onverbindend
werd geoordeeld omdat daarin werd verwezen naar een bestemming, niet begrijpen.
Het lijkt mij zeer wel aanvaardbaar dat de gemeenteraad of provinciale staten in
een verordening een verbodsregeling opnemen, waarbij dat verbod slechts geldt
op nader aan te duiden plaatsen. Die plaatsen kunnen dan bijvoorbeeld in een kaartje
bij de verordening worden aangegeven. Te denken valt aan een prostitutiegedoogzone (met zone-kaartje). Art.430a Sr. eist bijvoorbeeld dat de gemeenteraad
plaatsen voor naaktrecreatie aanwijst. Zo'n aanwijzing kan toch bij uitstek door
middel van een kaartje gebeuren. Waarom zou een bestuur dan niet mogen verwijzen
naar een bestemming, zoals die voorkomt op een bepaalde bestemmingsplankaart?142
De stelling van Bod'4' dat een verordening wel aanvaardbaar is als wordt verwezen
naar een bij die verordening behorende kaart, maar niet als wordt verwezen naar
een bestemmingsplankaart, begrijp ik dan ook niet.
In de tweede plaats heb ik problemen met de motieftheorie. Als er meer belangen

een rol spelen, wordt door de rechter eerder aangenomen dat er sprake is van

ruimtelijke ordening, maar dat geldt niet voor die gevallen waarin ook nietplanologische belangen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het opstellen van
de regeling. Het doel of de strekking van de regeling kent dan een ander dan een
planologisch motief (bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde of het
toezicht op openbare inrichtingen) en is naar het oordeel van de rechter aanvaardbaar. 144 Deze motieftheorie lijkt mij vatbaar voor kritiek. Ik neem als voorbeeld
de bescherming van de belangen van het landschap. Het is duidelijk dat in een bestemmingsplan een bestemming gericht op de bescherming van landschap mogelijk
is, zoals door middel van een bestemming 'Landschappelijke doeleinden'. Dat
deze bestemming verre van ongebruikelijk is, blijkt ook uit art. 13, eerste lid, onder
f BRO 1965, waarin deze bestemming als een van de 7 aldaar genoemde 'hoofd'bestemmingen werd genoemd. Het landschappelijk belang zal dan ook in de
afweging bij de bestemmingstoedeling een rol moeten spelen. Alleen al daarom
al is de uitspraak van de ABRS van 4 februari 1997, waarin het landschapsbelang
als een niet-ruimtelijk belang werd beschouwd weinig steekhoudend.
Bij een landelijk gebied met agrarisch gebruik en landschappelijke waarden zijn
in beginsel twee soorten situaties denkbaar.

142

143
144

Men kan zich nog afvragen of het aanvaardbaar is dat naderhand een bestemmingsplan herzien wordt,
waardoor het toepassingsbereik van een APV-verbod groter of kleiner wordt. Ik zie daar niet zoveel
nadelen in (de uitbreiding of verkleining gebeurt immers door de bestemmingsaanduiding. die vatbaar
is voor bezwaar en beroep in het kader van de bestemmingsplanprocedure), maar eventueel kan de
plankaart natuurlijk weI gefixeerd worden.
Bod 1972. p.555.
Pres.Rb. Maastricht 24 februari 1995, BR 1995, p. 1008 m.nt. De Vries.

61

Hoofdstuk 2
1.

Waar er in het bestemmingsplan een bestemming voor agrarisch gebruik aan
de grond is gegeven, kan men zich voorstellen dat het landschapsbelang in

de belangenafweging bij de bestemmingstoedeling het onderspit heeft moeten
delven tegenover het agrarische belang. Het belang van landschapsschoon
zou in dat geval volgens de Kroon, Hoge Raad, ARRS en ABRS beschermd
kunnen worden door de provinciale verordening. Maar dat lijkt mij toch
vreemd: het college van GS stemt bij de goedkeuring van het bestemmingsplan
in met de planologische afweging in het bestemmingsplan die leidt tot een
agrarische bestemming, maar vervolgens gaat PS het daarmee conflicterende
landschapsbelang beschermen door een verordening vast te stellen. Zoiets
zou niet alleen uiterst ineffectief zijn, maar ook inconsequent. Het is dan toch
handiger om ervoor te zorgen dat de gemeente een ordentelijke regeling in
het bestemmingsplan opneemt, waarbij ook de landschappelijke belangen
een plaats krijgen. Zolang de bestemmingsregeling er nog niet is, kan de
verordening (die immers relatief snel is vast te stellen) de gewenste

bescherming geven; de landschapsverordening kan dan terugtreden als de
gemeente een goede regeling ter zake heeft getroffen. Eenzelfde redenering
valt op te zetten voor de gemeentelijke verordening. De raad gaat het in het
bestemmingsplan vastgestelde beleid toch niet tegenwerken door een daarmee
conflicterende verordening vast te stellen?143
2.

De

situatie waarin het landschapsbelang een zwaarder gewicht toekomt dan

het agrarische belang en dus een landschaps- en/of natuurbestemming in het
bestemmingsplan aan de grond wordt gegeven. Als er dan ook een provinciale

landschapsverordening is, wordt in ieder geval het grondgebruik overeenkomstig de bestemming door die provinciale verordening bevorderd.
Deze tweede redenering gaat op bij de Gelderse caravan-casus. Het is zeer
wel denkbaar dat een gemeentebestuur in een bestemmingsplan regels opneemt

over het al dan niet geplaatst houden van kampeermiddelen zoals caravans
(bijvoorbeeld via een aanlegvergunningstelsel voor het plaatsen of verwijderen
van onderkomens). Daar waar er een recreatiebestemming aan de grond is
gegeven en het plaatsen van caravans is toegestaan, lijkt er geen plaats meer
voor een verbod in een provinciale verordening. Daar waar er een bestemming
is gegeven, die het plaatsen van caravans niet toestaat, zou er plaats kunnen
zijn voor een verbod in een provinciale verordening 146, maar erg zinvol is
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Alleen voor urgente problemen is het voorstelbaar dat een gemeentebestuur vooruitlopend op een

146

nieuw bestemmingsplan een gewenste hescherming (tijdelijk) door middel van een art.72-verordening
realiseert.
De provinciale verordening zal waarschijnlijk wei een ontheffingsmogelijkheid van het verbod kennen
(vergunningplicht). Bij hetafgeven van zo'n vergunningontstaat dus een situatie waarbijde vergunning
niet kan worden gebruikt. want het bestemmingsplan verbiedt het plaatsen van caravan,.
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zo'n verbod dan niet. In de Gelderse caravan-verordening, die in de
eerdervermelde uitspraak van de Hoge Raad een rol speelt, is inderdaad een
uitzondering op het verbod om caravans te plaatsen opgenomen voor gronden
en wateren, die in een vigerend bestemmingsplan uitsluitend of mede voor
het plaatsen van caravans en/of ligschepen zijn aangewezen (art.2, derde lid
onder b van de Caravans-, ligschepen- en tentenverordening van de provincie

Gelderland). Als deze uitzondering niet in de provinciale verordening zou
zijn voorgekomen, had mijns inziens een onverbindend-verklaring moeten
volgen. Ik wijs erop dat ook de Afdeling in de aangehaalde uitspraak inzake
de Opmeerse Verordening op de recreatiewoonverblijven een vergelijkbare
redenering volgt.
Het treffen van een regeling in een provinciale of gemeentelijke verordening ten
aanzien van tan belang, welk belang ook in het ruimtelijk afwegingskader een rol
kan spelen en welk belang ook effectief in het bestemmingsplan had kunnen worden
geregeld, is dus naar mijn mening ofwel overbodig ofwel inconsequent en

ineffectief.
Alleen als het bestemmingsplan ruimte laat voor een bepaalde activiteit en de nadere
regeling van die activiteit niet via het bestemmingsplan geregeld had kunnen worden
(zie bijvoorbeeld het gebruik van woningen als niet-permanent bewoonde of tweede
woning of het nautisch gebruik van het openbaar vaarwater), ligt regeling via een
autonome verordening in de rede.
Eenzelfde opvatting is verwoord door Lubach naar aanleiding van enkele vragen
van Crince le Roy ter zake.147 Lubach stelt dat uit het vaststellen van het motief
van een verordening niet direct een uitspraak over de al dan niet planologische
aard van de in die verordening gehanteerde instrumenten kan worden afgeleid.
Een sectoraal motief kan zijns inziens ook zeer wel met ruimtelijke instrumenten
(zoals het bestemmingsplan) worden nagestreefd. Het mag dus niet alleen gaan
om het bepalen van het motief van een regeling, maar het moet ook gaan over de
vraag of de bestemmingsplanmaker het sectorale belang binnen het planologische
148
afwegingskader heeft betrokken, of beter nog: heeft kunnen betrekken.
Lubach pleit er in dit verband voor om het ruimtelijk plan als toetsingsgrond bij
allerlei ruimtelijk relevante sectorale instrumenten te gebruiken. Die toetsing zou
in zijn ogen dan zo moeten worden vormgegeven dat een (sectorale) vergunning
niet kan worden verleend als het bestemmingsplan'49 daarvoor geen ruimte geeft.
147

Lubach 1979. p.389
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onder HR 3 april 1998, AB 1998, 241. Het belang
van een goede woonruimteverdeling kan naar het oordeel van Drupsteen zeer weI ook mede strekken
ter bescherming van een planologisch belang.
Lubach kiest hier voor het bestemmingsplan als toetsingsgrond. Men zou zich ook kunnen voorstellen
dat 'het ruimtelijk beleid' of iets dergelijks als toetsingsgrondslag fungeert: zo kent de APV van Venlo
bij de standplaatsvergunningen het criterium dat de vergunning wordt geweigerd gelet op de ruimtelijke

149

e.v. Crince le Roy 1979. p.86 e.v.

Enigszins vergelijkbaar is de noot van Drupsteen
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Andersom kan het niet zo zijn, dat de vergunning altijd moet worden verleend,
als het bestemmingsplan wel ruimte laat. De sectorale regeling ontleent nu juist
zijn bestaansrecht aan het oogmerk met de specifiek sectorale belangen rekening
te houden. Alleen op die wijze kan het planologisch plan de co8rdinatiefunctie

naar behoren vervullen.

Ook Van Buuren heeft zich in deze zin uitgelaten:
'Wanneer in een verordening een directe koppeling met het bestemmingsplan gelegd wordt. dient
er voor te worden gewaakt. dat daarbij geen ruimtelijke ontwikketing wordt tegengaan, die het
bestenimingsplan toelaat of, omgekeerd, een ruimtelijke ontwikkeling wordt bevorderd die het
bestenimingsplan beoogt te weren. De cobrdinatie van een dergelijke verordening met het
bestemmingsplan dient dus volledig te zijn. Voldoet een verordening hieraan niet, dan worden
de grenzen van art.72 WRO overschreden, omdat dan een ruimtelijke ontwikkeling wordt gestuurd
op een wijze waarbij de waarborgen die een regeling bij bestemmingsplan inhoudelijk en
, 15.
procedureel hiedt. wordt ontgaan.

De uitspraak die Van Buuren hier annoteerde, betrof een kampeerexploitatievergunning die alleen kon worden afgegeven als het bestemmingsplan ruimte voor
kampeermiddelen liet. Het kampeerexploitatievergunningstelsel regelde zaken als
de openbare orde, de gezondheid, de veiligheid, de welstand en de milieuhygiene.
De Afdeling vond zo'n regeling acceptabel. Deze opvatting van de Afdeling werd
door Van Buuren enthousiast ontvangen: een dergelijke koppeling is ook vanuit
het oogpunt van rechtszekerheid aantrekkelijk.

De koppeling moet echter wel expliciet in de verordening zelf zijn vastgesteld.
Reeds enkele dagen later oordeelde de Afdeling dat het bereiken van de coOrdinatie
met het bestemmingsplan door als beleid te formuleren dat de vergunning slechts
werd afgegeven als er geen strijd was met het bestemmingsplan, een te stringent
beleid betekent."' Van Buuren constateert dan ook dan het in verordeningen waarin
geen verband is gelegd met het bestemmingsplan B en W blijkbaar wel acht mogen
slaan op de inhoud van het bestemmingsplan, maar niet zover mogen gaan dat enkel
voor in het plan aangewezen locaties een vergunning wordt verleend.

Met de opvatting van Lubach, zoals onderschreven door Van Buuren, ben ik het
graag eens. De aanvaardbaarheid van de door Lubach gewenste constructie bleek
al uit de hierboven aangehaalde ARRS 8 november 1985, maar blijkt ook uit de

150
151
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omstandigheden ter plaatse . Dit Venlose criterium omvat meer dan alleen het bestemmingsplan.
De ABRS oordeelde dan ook in een geschil over een Venlose standplaatsvergunning dat dit criterium
niet betekent dat rechtstreeks kan worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan'. Uit het vervolg
van de uitspraak blijkt wel dat de Afdeling het acceptahel vindt dat wordt getoetst aan het gemeentelijk
ruimtelijk beleid. Zie ABRS 23 oktober 1997, ABkort 1997,694.
ARRS 8 november 1985, AB 1986,434 m.nt. Van Buuren.
ARRS 18 november 1986. AB 1986,442 m.nt. Van Buuren.
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uitspraak van de ABRS van 24 maart 1997152, waarin de Afdeling stelt dat een
dergelijke weigeringsgrond in een APV-regeling 'geen zelfstandige planologische
regeling bevat' en dus het stelsel van de WRO en de Woningwet niet doorkruist.
Met betrekking tot het centrale onderwerp van paragraaf 2.4 ('wat moet er worden
verstaan onder een goede ruimtelijke ordening') kan ik concluderen dat de toetsende
instanties in het kader van art.72 WRO-geschillen van mening zijn dat het behartigen
van een of enkele belangen geen ruimtelijke ordening is. Ruimtelijke ordening
is gericht op het coOrdineren van alle belangen, die bij het ordenen van de ruimte
een rol kunnen spelen.
Conclusie: wat is 'een goede ruimtelijke ordening'?

2.5

Het gaat in dit onderzoek om het toepassen van bevoegdheden uit de WRO. Als
een bestuursorgaan zo' n bevoegdheid toepast, zal er in het algemeen een
belangenafweging moeten worden gemaakt. Bij die afweging speelt de vraag welke
belangen nu wel en welke niet moeten worden meegewogen en speelt vervolgens
de vraag in welke mate die belangen dan moeten meewegen. In de literatuur zijn
er grofweg twee opvattingen over deze vraag, die sterk samenhangt met de
interpretatie van het specialiteitsbeginsel. Men onderscheidt een rekkelijke
interpretatie, die ruimte laat voor het meewegen van veel belangen en een precieze
interpretatie, waarin een striktere inperking wordt gemaakt van wat 'betrokken'
belangen zijn. Of men nu kiest voor de ene of de andere benadering, bij beide
geldt dat er pas duidelijkheid is over de mee te wegen belangen nadat de strekking
van de bevoegdheid bekend is.

Die conclusie gaat ook op voor de bevoegdheden in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening. De WRO geeft geen duidelijkheid over de vraag welke belangen relevant
zijn bij beslissingen over de ruimtelijke ordening. Het enige aanknopingspunt dat
de wet biedt, is de vage norm in art. 10 WRO dat bestemmingen kunnen worden
vastgesteld ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. In de wetsgeschiedenis
is ook nog aangegeven dat het bij de ruimtelijke ordening gaat om het gecoOrdineerd
leiding geven aan de bestemming van de grond.

Zowel in de wetsgeschiedenis als in de wetenschap als in de jurisprudentie is
grofweg gesproken een tweetal opvattingen over de strekking van de WRO waar
te nemen.

In de eerste benadering wordt aangenomen dat de ruimtelijke ordening een eigen
invalshoek en strekking heeft. De achtergrond ligt in stedenbouwkundige
152

ABRS

24 maart 1997. BR 1997, p.743.
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denkbeelden van het C.I.A.M.en is nog te herkennen in de tekst van art. 13 van
het BRO 1965. Naast deze theoretisch-historische grondslag, is het met name de
Kroon geweest die in de bestemmingsplanjurisprudentie heeft aangegeven dat
slechts bepaalde criteria bepalend zijn bij bestemmingsdifferentiatie en bij oordelen
over de toelaatbaarheid van bestemmingsvoorschriften. Die criteria ontleent de
Kroon aan art. 10 WRO en met name aan 'een goede ruimtelijke ordening'. Uit
de Kroonjurisprudentie kan worden geconcludeerd dat de volgende criteria van

belang zijn.
kwantitatieve criteria over verschijningsvormen (hoogte, oppervlakte en
ruimtebeslag, ook wel: omvang) van bebouwing;
-

-

criteria over de aard van het gebruik en de eisen die dat gebruik aan de grond
en de omgeving stellen;
criteria met betrekking tot de effecten (met name hinder en overlast) van een
bepaald gebruik voor de directe omgeving.

Het K.B. over de in paragraaf 2.1 beschreven aanleg van Rijksweg 69, geeft ook
aan hoe de Kroon art. 10 WRO invult. De ruimtelijke afweging over de wenselijkheid van een wegtract kan niet worden overgenomen door een verkeerskundig
georienteerde afweging. Weliswaar spelen grotendeels dezelfde belangen een rol,
maar het gewicht van die belangen verschilt in beide afwegingen.
Tegenover deze opvatting staat de tweede benadering van destrekkingvan de WRO
waarin ervan uit wordt gegaan dat ruimtelijke ordening -met name het toedelen
van bestemmingen- door doelmatigheidscriteria wordt bepaald. Ruimtelijke ordening
is hier vooral courdineren en afwegen van alle belangen, maar heeft geen eigen

belang. Deze opvatting wordt uitgedragen door de minister van VROM bij de
totstandkoming van het Bro' 85 en door de Afdeling rechtspraak in de art.72 WRO15.3

jurisprudentie. Meermalen heeft die Afdeling uitgesproken dat ruimtelijke ordening
gericht is op het coordineren van alle belangen. Het regelen van een of enkele
belangen is dan ook volgens de Afdeling 'iets anders dan ruimtelijke ordening'.
Door die interpretatie van art.72 WRO zijn er weinig beperkingen voor specifieke
regelingen die een belang in het bijzonder behartigen.
Hoe verhoudt zo' n regeling zich dan tot de ruimtelijke ordening, waarin dat
bijzondere belang (naast vele andere) wel een rol speelt? Hoe kan de ruimtelijke
ordening dan nog iets waar maken van de pretenties om 'leiding te geven' en om
te 'coOrdineren' ? Het zijn met name deze vragen die in het volgende hoofdstuk
aan de orde zullen komen.

153

Zie ook Klaassen 1994, p.231: 'Ruimtelijke ordening is niet een eigen zelfstandig belang. maar de

belangenafweging zelf.'
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Ruimtelijke besluitvorming en concurrerende bevoegdheden
3.1

Inleiding in de problematiek: de Waterjuffer

Ter introductie van dit hoofdstuk wit ik ingaan op het geschil over drie
ligplaatsvergunningen voor enkele woonboten in Amsterdam. Het betreft
ligplaatsvergunningen voorde woonschepen 'Nynke', 'Nomadis' en 'Waterjuffer'.
De ligplaatsvergunningplicht is gebaseerd op een gemeentelijke verordening: de
Verordening op woonschepen. De buurtbewoners vinden dat de woonboten maar
elders een ligplaats moeten zoeken en spannen een procedure aan bij de administratieve rechter. Om de procedure niet af te hoeven wachten, dienen de bewoners
tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) in. De voorzitter van
de Afdeling rechtspraak doet op 23 februari 1993 uitspraak.' In deze uitspraak
van de voorzitter wordt een tweetal geschillen voorlopig beslecht. Het eerste geschil
betreft de vraag of B en W van Amsterdam een ligplaatsvergunning mogen afgeven

in strijd met het vigerende bestemmingsplan. In het tweede geschil gaat het om
het verzoek van dezelfde appellanten aan B en W om op te treden tegen de overtreding van het bestemmingsplan door middel van bestuursdwang.
Het eerste geschil betreft alleen het woonschip 'Waterjuffer'. B en W vinden dat
zij de vergunning mochten afgeven omdat de gemeentelijke verordening beoogt
ordening te brengen in het afmeren van woonschepen uit een oogpunt van doelmatig
en nautisch verantwoord gebruik van het openbaar vaarwater. De verordening dient
een eigen doel. De voorzitter van de Afdeling rechtspraak overweegt dat 'weliswaar
moet worden geoordeeld dat de strekking van de verordening er niet aan in de weg
staat dat bij een beslissing op een verzoek tot het innemen van een ligplaats mede
wordt bezien of de gewenste locatie uit een oogpunt van ruimtelijke ordening voor
dat doel aanvaardbaar is, doch dit brengt niet mede dat voor niet in het bestemmingsplan aangewezen locaties een vergunning zonder meer zou moeten worden

geweigerd.'
In het tweede geschil verzoeken appellanten toepassing van bestuursdwang. Het
college van burgemeester en wethouders weigert bestuursdwang toe te passen.
De voorzitter van de Afdeling constateert in de eerste plaats dat er inderdaad strijd
is met het bestemmingsplan en dat B en W dus bevoegd waren tot toepassing van
bestuursdwang. Het niet toepassen van bestuursdwang door B en W acht de voorzitter echter niet onredelijk. Hij overweegt dat 'wat betreft de 'Waterjuffer' Wij van
doorslaggevende betekenis achten hetgeen Wij hien'oor hebben overwogen ten

1

VzARRS 23 januari 1993. AB 1993.509.
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aanzien van de voor dit schip verleende ligplaatsvergunning.' Voor de beide andere
boten geldt een iets andere redenering, die de voorzitter ertoe brengt daar in nog
sterkere mate aan te nemen dat terecht geen bestuursdwang wordt toegepast. Bij
deze boten moet namelijk volgens de voorzitter als uitgangspunt gelden dat de voor
deze schepen verleende ligplaatsvergunningen formele rechtskracht hebben gekregen.

Het bestemmingsplan dat hier in het geding is, is een relatief recent bestemmingsplan, waarin expliciet ligplaatsen voor woonboten worden aangegeven. Het plan
bevat verder een verbod om buiten deze aangewezen plaatsen boten af te meren.
De bestemmingsplanwetgever (de gemeenteraad) heeft zich dus nadrukkelijk
uitgesproken over de gewenste locatie van de ligplaatsen.
In deze omstandigheden zijn er met betrekking tot de aanvragen voor de ligplaatsvergunning twee redeneringen denkbaar. De eerste is dat aan het bestemmingsplan een uitgebreide belangenafweging vooraf is gegaan, waarin blijkbaar
ook de locatie van ligplaatsen nadrukkelijk is bezien. Het bestemmingsplan is verder
tot stand gekomen na een met veel waarborgen omgeven procedure, waarbij een
ieder bezwaar en beroep had kunnen instellen, terwijl de verordening op de
woonschepen een veellichtere procedure kent. De gemeentelijke verordening beoogt
slechts het doelmatig en nautisch verantwoord gebruik van het openbaar vaarwater
te regelen, een belang dat ook in het bestemmingsplan kan meewegen.2 Zowel de
procedurele aspecten alsook de uitgebreide afweging lijkt erop te wijzen dat het
bestemmingsplan hier meer gewicht toekomt dan de gemeentelijke verordening:
In deze redenering zou voor de verordening nog wel plaats kunnen zijn als een

2

Zie het KB van 5 augustus 1994 in AB 1995. nr.22 waar de Kroon nagaat of woonboten uit het oogpunt
van een goede ruimtelijke ordening kunnen worden aanvaard. In die afweging komt onder meer voor
dat 'evenmin is gebleken dat de ligplaatsen op grond van nautische of landschappelijke bezwaren

3

lk wijs ter vergelijking op het doorkruisingscriterium uit

kunnen worden gehandhaafd.'

de

Windmill-jurisprudentie van de Hoge

Raad (HR 26 januari 1990. NJ 1991,393). De HR formuleerde daar dat in geval de publiekrechtelijke
regeling daarin niet voorzag. bij de vraag naar de toelaatbaarheid van het benutten van de

privaatrechteluke weg door de overheid beslissend was of door het gebruik van het privaatrecht de
publiekrechtelijke regeling onaanvaardbaar werd doorkruist: 'Daarbij moet onder meer worden gelet
op inhoud en strekking van de regeling (die mede kan blijken uit haar geschiedenis) en op de wijze
waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de belangen van de burgers zijn beschermd
(....)'. Zou men dit criterium loslaten op de Amsterdamse woonbootcasus. waarbij het gaat om de
'keuze' van de meest toepasselijke publiekrechtelijke regeling. dan lijkt dit criterium onmiskenbaar
te wijzen op het bestemmingsplan als meest gewenste weg. Natuurlijk kan worden gesteld dat het
Windmill-criterium zich niet leent voor deze toepassing. maar materiee! gezien is er voor de overheid
bij de keuze tussen privaatrecht of publiekrecht een vergelijkbaar probleem aan de orde al.s bij de
keuze tussen twee toepasselijke publiekrechtelijke regelingen met een andere uitkomst.
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adequate planologische regeling ontbreekt, maar daar waar zo'n adequate regeling
er wei is, zou de verordening 'terug kunnen treden'.4
De tweede redenering is de redenering van de voorzitter. De ligplaatsvergunning

is gebaseerd op een andere regeling dan het bestemmingsplan; bij de beslissing
over die vergunning speelt het bestemmingsplan dan ook een beperkte rol. De
gemeentelijke verordening op de woonschepen staat niet in de weg aan
vergunningverlening en dus hoeven B en W hier dan ook geen bestuursdwang
toe te passen. Tegelijkertijd wordt daardoor wel de handhaving van het
bestemmingsplan onmogelijk. Deze redenering heeft nog een ander vreemd gevolg.
Stel nu eens dat B en W de ligplaatsvergunning hadden geweigerd, maar dat het
bestemmingsplan het afmeren van woonboten expliciet toe zou staan. Het lijkt
mij verre van ondenkbaar dat bij een bestuursdwangverzoek, de rechter zou oordelen
dat bestuursdwang niet behoeft te worden toegepast omdat het ruimtelijk beleid
van het gemeentebestuur afmeren mogelijk maakt. In dat geval is de handhaving
van de verordening dus onmogelijk geworden. Zo'n redenering zou dus een nogal
ongerijmd gevolg hebben: als in een van beide regelingen (bestemmingsplan of
verordening) de activiteit wordt toegestaan, is bestuursdwanguitoefening ter
handhaving van de andere regeling niet meer mogelijk. Deze woonbotencasus
gaat over de kern van het probleem dat in dit hoofdstuk aan de orde komt: hoe
verhoudt de besluitvorming in het kader van de ruimtelijke ordening zich met andere
(ruimtelijk relevante) wetgeving? In het verleden is voor dit vraagstuk de
theoretische gedachte van de tweesporigheid ontwikkeld. In die gedachte gaat
men ervan uit dat twee regelingen naast elkaar kunnen blijven bestaan en dat er

geen hierarchie is tussen de ene en de andere regeling. Zoals in de woonbotencasus
echter blijkt, heeft dat weinig bevredigende gevolgen. Uiteindelijk zal er toch een
keuze moeten worden gemaakt, zoals in dit geval bij de toepassing van bestuursdwang en delft een van beide regelingen uiteindelijk toch het onderspit.

In dit hoofdstuk zal met name op de achtergrond en de ontwikkeling van de
tweesporigheidsgedachte worden ingegaan. Daarbij zal in 3.2 aandacht worden
besteed aan theorie over de begrippen coardinatie, afstemming en verwantschap.
Vervolgens zal in de paragrafen 3.3 en 3.4 worden ingegaan op de tweesporigheidsgedachte. Allereerst zal in 3.3 de historische ontwikkeling van dit begrip
worden bezien, waarna vervolgens in 3.4 de jurisprudentie over tweesporigheid
zal worden achterhaald.
In 3.5 komen de recente ontwikkelingen op dit terrein aan bod, waarbij voor de
beschrijving van nieuwe afstemmingsconstructies in wetgeving wordt verwezen
4

de provincie Noord-Holland zoals neergelegd in
notitie 'Toepassing van de WRO op ligplaatsen voor woonschepen in Noord-Holland' uit 1981.
Het beleid van de provincie is erop gericht de ligplaatsen in te passen in de bestemmingsplannen
en daar waar dat is gebeurd. treedt de provinciale woonschepenverordening terug

Zie in vergelijkbare zin onder meer het beleid van
de
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naar hoofdstuk 7. Ten slotte zullen in paragraaf 3.6 conclusies worden getrokken
over de tweesporigheidsgedachte.

Courdinatie, afstemming en verwantschap

3.2

Zoals in hoofdstuk 2 is aangetoond, heeft de wetgever in 1962 met de WRO beoogd
een wettelijk stelsel in het leven te roepen waarmee gecoOrdineerd leiding geven
aan het ruimtegebruik mogelijk was. Weliswaar bleek in dit hoofdstuk tevens dat
er twee opvattingen zijn over wat de strekking van ruimtelijke ordening is, maar

bij beide opvattingen speelt coordinatie een belangrijke rol. In deze paragraaf zal
dit begrip dan ook nader worden verkend.
3.2.1

De noodzaak van coOrdinatie

Iedere overheidsbevoegdheid heeft een eigen strekking. Met het oog op die strekking
moeten bij het gebruik van een bevoegdheid bepaalde belangen worden afgewogen.

In hoofdstuk 2 is hier volop aandacht aan besteed. Het kan voorkomen dat een
activiteit door meer dan een overheidsbevoegdheid wordt bestreken.5 Dat feit (dat
verschillende bevoegdheden bestaan voor beslissingen over de toelaatbaarheid
van eenzelfde activiteit) betekent op zichzelf nog niet dat courdinatie gewenst is.
Struiksma verwijst in dit verband naar Ruiter, die coardinatie slechts noodzakelijk
acht als samenloop van de betrokken bevoegdheden in individuele situaties 'typisch'
is, dat wil zeggen voor alle, of een groot aantal gevallen, voorspelbaar op grond
van de logische noodzakelijkheid of op grond van feitelijk inzicht in regelmatigheden in de samenleving.6 In hoeverre een dergelijke 'typische' samenloop zich
voordoet, hangt volgens Ruiter af van de rechtsfeitomschrijving in de normen
waarop een bevoegdheid berust.7 Samenloop van bevoegdheden is noodzakelijk
als in deze rechtsfeitomschrijvingen, zij het met een verschillende strekking, een
en hetzelfde gedragstype is geregeld, zo constateert Struiksma.

Samenloop van bevoegdheden kan het nodig maken dat er coOrdinatiemaatregelen
worden genomen. Struiksma geeft aan dat er 'frictie' kan ontstaan door de samenloop. Codrdinatie van bevoegdheden lijkt mij pas noodzakelijk als er sprake kan
zijn van 'frictie'. Deze frictie (bijvoorbeeld: de ene vergunning wordt wel verleend
en de andere niet, of het verkrijgen van de ene vergunning is formeel of materieel

5

6
7
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Hiermee vergelijkbaar is de conclusie van Stroink 1998, p.65 dat het bestuursrecht per definitie
verbrokkeld is.
Struiksma 1993. p.32. Zie voorts Ruiter 1980. p.97 e.v.. die weer verwijst naar Kleijn 1970, p.500.
Het is belangrijk om op te merken dat de aangehaalde literatuur, waaronder die van Ruiter. uitgaat
r·an het vergunningbegrip bij de beschouwingen over coordinatie. Ik zie echter geen reden om deze
beschouwingen niet ook analoog voor de andere overheidshevoegdheden toe te passen.
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afhankelijk van het verkrijgen van de andere) is volgens hem niet bezwaarlijk als
er op grond van de verschillende strekkingen van de betrokken bevoegdheden reden
is om tot een verschillende beoordeling van de betrokken belangen te komen.
Struiksma vervolgt dan met:
'Het is echter mogelijk, dat de strekkingen gedeeltelijk hetzelide zijn. We kunnen dan spreken
van verwantschap. die erin resulteert. dat bil becw,rdeling van verschillende vergunningaanvragen
vergelijkbare -verwante- aspecten aan de orde kunnen zijn. In gevallen van verwantschap kan

inhoudelijk frictie ontstaan: een verschil in de beslissingen op de aanvraag van samenlopende
vergunningen of in de inhoud van die vergunningen, die niet verklaarbaar is uit een verschillende
strekking van de betreffende vergunningstelsels.'

Wat opvalt is dat er hier geen onderscheid wordt gemaakt in enerzijds de betrokken
belangen en anderzijds de strekking van de regeling, waarop de bevoegdheid berust.
Het door Struiksma geYntroduceerde begrip 'verwantschap' lijkt beide te omvatten.
In twee regelingen kunnen dus vergelijkbare (of dezelfde) belangen een rol spelen.
Als de meespelende belangen niet wezenlijk verschillen, kan een ander oordeel
alleen nog worden toegeschreven aan een andere strekking van de regeling. Indien
echter ook de strekkingen van de betrokken regelingen overeenkomsten vertonen,
is een inhoudelijk andersluidende beslissing niet te rechtvaardigen. Pas dan, zo
lijkt Struiksma te willen zeggen, is er sprake van 'verwantschap' en is coordinatie
geboden.
3.2.2

Colirdinatievormen

Gemakshalve reserveer ik het begrip 'verwantschap' voor overeenstemming in
de strekkingen van regelingen en niet voor een mate van overeenstemming van
de betrokken belangen. Bezien wij dan -theoretisch- twee bevoegdheden (1) en
(2), die zich beide over de aanvaardbaarheid van eenzelfde activiteit uitspreken.

Bij bevoegdheid (1) spelen de belangen A, B, C en D. Bij bevoegdheid (2) spelen
de belangen C, D en E. Er zijn hier dus drie soorten belangen: gemeenschappelijke
belangen (C en D) en bevoegdheidgebonden belangen (voor ( 1): A en B en voor
(2):E)
Hoe kan men hier nu coordineren?H

1.

8

De eerste vorm van cotirdinatie is hierarchie: de bes]uitvorming in ( 1) is
belangrijker dan die in (2) en het besluit in (1) is dan ook bepalend voor de
vraag of de toestemming voor (2) verleend moet worden. In dat geval is dus
evenzeer duidelijk dat het belang E een ondergeschikte rol speelt. In feite
Ik hanteer hiereen eigen indeling van co6rdinatiemogelijkheden. Alternatieve indelingen zijn te vinden
in Tonnaer 1984. p. 121, Struiksma 1993. p. 16 e.v. en Stroink 1998, p.67 e.v.
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is belang E, daar waar conflicten tussen ( 1) en (2) voorkomen, terzijde geschoven. Met andere woorden: hierarchie in besluitvorming leidt ertoe dat de

belangen die gebonden zijn aan de ondergeschikte bevoegdheid genegeerd
worden. Voorts is er het probleem van de verwantschap in strekkingen.
Hierarchie veronderstelt deze verwantschap of op z'n minst dient de wetgever
aan te geven dat de strekking van regeling (1) belangrijker is dan de strekking

van (2).
2.

De tweede vorm betreft een bijzondere vorm, die ik wederzijdse weigering
zal noemen. In die constructie vormt de weigering van het ene besluit tevens
een weigeringsgrond voor het andere besluit en vice versa. In dat geval blijven
alle belangen naar gewicht en strekking meespelen, maar moet er wel een
oplossing worden gevonden voor de patstelling die relatief snel zal kunnen
ontstaan. Wederzijdse weigering heeft dan ook als belangrijk nadeel dat het
verstarrend werkt op veranderingen; het is een conserverend werkende oplossing.

3.

De derde vorm van coOrdinatie betreft de mogelijkheid van deelafwegingen.
Men zou de afweging van de belangen C en D apart laten kunnen plaatsvinden
en de beide bevoegdheden kunnen binden aan de uitkomst van die deelafweging: Vervolgens zal dan overigens nog wel een aparte afweging tegen
de bevoegdheidgebonden belangen moeten plaatsvinden. Deze oplossing is
dan ook alleen uitvoerbaar als er vooraf voldoende kennis bestaat over het
relatieve gewicht dat de gemeenschappelijke belangen ten opzichte van de
bevoegdheidgebonden belangen in de twee betrokken regelingen hebben.
Verder veronderstelt ook deze oplossing dat er sprake is van verwantschap
van strekkingen van de betrokken regelingen.

4.

De vierde vorm van coordinatie is die van procedurele cot;rdinatie. Hier wordt
niet getracht de afweging zelf te coOrdineren, maar worden procedurele waarborgen aangebracht om te voorkomen dat tegenstrijdige besluiten worden
genomen. Overigens kan een zuiver procedurele coordinatieregeling alleen
maar tegenstrijdige besluiten tegenhouden; het verminderen van tegenstrijdigheid of het bevorderen van overeenkomstige besluiten is uitgesloten. Ook
deze oplossing werkt, net als de tweede vorm, conserverend.

5.

Ten slotte wil ik nog wijzen op twee bijzondere gevallen; in de eerste plaats
die, waar de betrokken belangen in de ene regeling een deelverzameling

9

Struiksma 1993, p.49 wijst hier ook op: men zou de verwante aspecten uit de twee daar besproken
vergunningstelsels kunnen onderbrengen in een derde kader.

72

Ruimtelijke besluitvorming en concurrerende bevoegdheden

vormen van de betrokken belangen in de andere regeling. Hier lijkt een hierarchische colirdinatieoplossing, zoals beschreven in de eerste coardinatievorm,
voor de hand te liggen, maar moet dan eerst wel duidelijk zijn dat de
strekkingen van de betrokken regelingen een grote mate van overeenstemming
vertonen.
De tweede bijzondere vorm is die van het totaal of grotendeels verschillen
van de betrokken belangen of de afwezigheid van verwantschap. Daar lijkt
een coBrdinatieoplossing principieel ongewenst.

Uiteraard komen er ook allerlei tussenvormen voor. Het is ook niet eenvoudig om
praktijkvoorbeelden van de coordinatievormen te laten zien. Toch vallen veel
coOrdinatiestelsels wel naar een hoofdvorm toe te delen. Ter illustratie zal ik enkele
courdinatiestelsels de revue laten passeren.

Een voorbeeld van een courdinatievorm is de bestemmingsplanbevoegdheid in
relatie tot de bevoegdheid van de ministers van VWC en VROM om beschermde
stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. Beide bevoegdheden zullen een afweging
van een groot aantal belangen vergen, waarbij die belangen deels overeenkomen.
De aanwijzing tot rijksbeschermd stadsgezicht zal evenwel ook aan een aantal
belangen aandacht besteden die in het bestemmingsplan niet of nauwelijks een
rol spelen. Te denken valt aan architectonische aspecten, schilder- en pleisterwerk
en waardevolle interieurs. Bij de bestemmingsplanvaststelling zullen veel belangen
aan bod komen die bij de aanwijzing niet hebben meegespeeld; ik denk bijvoorbeeld
aan het lenigen van de woningbehoefte en het op peil brengen of houden van een
voldoende voorzieningenniveau. Het is zeer wel denkbaar dat een aanwijzing een
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in de weg staat. Hoe loopt de coordinatie in zo'n
geval ?

Het enige wezenlijke rechtsgevolg van de aanwijzing van een (rijks-)beschermd
stads- en dorpsgezicht betreft de verplichting voor de gemeenteraad om een
bestemmingsplan op te stellen, dat gericht is op de bescherming van de bijzondere
waarden. Totdat zo'n bestemmingsplan er is, is er een aanhoudingsplicht voor bouwen aanlegvergunningaanvragen. Uiteindelijk zal bij conflicten de aanwijzing moeten
wijken, want de bescherming van de aanwijzing loopt via het bestemmingsplan.
Een andere coOrdinatieregeling is de zogenaamde conflictregel in art.9 Ww. Als
er strijd is tussen de bouwverordeningsvoorschriften en bestemmingsplan-

voorschriften, gaan de bestemmingsplanvoorschriften voor. Als in een bestemmingsplan niets wordt geregeld over een bepaald onderwerp, gelden de
bouwverordeningsvoorschriftendus wel. Debouwverordeningsvoorschriftenhebben
derhalve een aanvullende betekenis. De belangen die deze voorschriften beogen

te beschermen zijn (kennelijk) altijd minder waardevol dan de door het
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bestemmingsplan behartigde belangen. Toen het streven naar meer globale
bestemmingsplannen volop werd nagestreefd, stuitte menig gemeentebestuur op
de ongewenste consequentie dat in globale bestemmingsregelingen soms bewust
iets niet werd geregeld, wat dan vervolgens via de bouwverordening weer wel
geregeld werd. Om dit ongewenste gevolg van globale bestemmingsplanregelingen
te voorkomen is in art.9, tweede lid Ww nog opgenomen dat als in het bestemmings· plan een onderwerp nadrukkelijk niet is geregeld, er geen aanvullende werking
10
is van de bouwverordening. Het bestemmingsplan moet dat dan wel 'bepalen'.
In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk heb ik reeds aangegeven dat de regering
ervoor heeft gekozen om geen hierarchie te veronderstellen tussen ruimtelijke
ordening en andere (ruimtelijk relevante) beleidsterreinen. Die keuze leidt ertoe
dat er een noodzaak ontstaat om het beleid binnen al deze beleidsterreinen zoveel
mogelijk te coordineren. Die coordinatie moet plaatsvinden tussen de verschillende
beleidsterreinen op hetzelfde overheidsniveau (horizontale colirdinatie), maar in
veel gevallen vereist dit ook coOrdinatie tussen verschillende overheidsniveaus
binnen een beleidsterrein (verticale coOrdinatie) en ten slotte ook nog coordinatie
tussen verschillende overheidsniveaus en verschillende beleidsterreinen (diagonale

coOrdinatie)
Daarmee ontstaat een uiterst complexe en uitgebreide coordinatietaak, waarbij
talrijke organisatorische verbanden een rol spelen. Om enige structuur aan te
brengen in dit bestuurlijke collrdinatiecircuit is er in de laatste twintig jaar een
aantal coordinatiemechanismen bedacht, al dan niet in de vorm van wetgeving,
waarbij met name slagvaardigheid en snelheid van besluitvorming werd nagestreefd.
Een groot gevaar bij deze ruime aandacht voor de coOrdinatie is dat het vaststellen
van waarborgen bij een goede coordinatieregeling een dermate complex en uitvoerig
proces is, dat de risico's dat dit proces onderweg wordt verstoord bijzonder groot
zijn. Daarbij is het verre van ondenkbaar dat het coordinatiestreven 'overgeaccentueerd' wordt en dat het overheidsbeleid mede hierdoor (paradoxaal) ineffectiever

wordt." In de WRR-studie 'Planning als onderneming' wordt dan ook gesteld dat
de overheid zich moet beperken in het coOrdinatiestreven. Het WRR-rapport valt
te zien als een reactie op het eerder verschenen rapport van de commissie-Vonhoff.12

In dit rapport wordt juist gepleit voor organisatorische voorzieningen (veelal in
de vorm van aanpassingen van de wetgeving) ter versterking van de coOrdinatie.

Dit pleidooi leidde echter tot een groot aantal procedurele voorzieningen en tot
10

11
12
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Dit is nog niet eenvoudig. omdat het bestemmingsplan slechts bestaat uit kaart en voorschriften en
vergezeld gaat van een toelichting. In de toelichting vermelden dat iets bewust niet is geregeld. is
dus strikt genomen niet voldoende om in de uitzonderingspositie van art.9. tweede lid Ww te raken.
De gemeenteraad zou dus in de voorschriften van een bestemmingsplan moeten regelen dat men iets
niet wil regelen! Hier is er wellicht (toch) nog een nuttige functie van de beschrijving in hoofdjijnen..
Zie in deze zin: Den Hoed, Salet en Van der Sluis 1983. p.75 e.v.
Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst 1980, rapport nr. 3.
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een toename van de 'regeldichtheid'. Het WRR-rapport kan ook worden beschouwd
als een reactie op dit pleidooi voor meer procedurele courdinatie.13 Ook Geelhoed
heeft ernstige kritiek op procedurele coordinatievormen. Geelhoed ziet alleen maar

mogelijkheden voor coordinatie in de zogenaamde 'negatieve' coordinatie: de
overheid heeft, gelet op haar pluri forme takenpakket, divergerende beleidsdoeleinden. Die doeleinden vormen ten opzichte van elkaar randvoorwaarden. Wil men
in die situatie coordinatie van beslissingen bewerkstelligen, dan voldoen procedurele
voorschriften lang niet altijd; zeker bij heterogene beleidsdoelstellingen zijn dan
volgens Geelhoed ook altijd normatieve (inhoudelijke) criteria nodig die bij de
14
besluitvorming tot leidraad kunnen dienen.
Bij het streven naar inhoudelijke coardinatie zal als belangrijke randvoorwaarde
moeten gelden dat inhoudelijke coOrdinatie vrijwel onmogelijk is, indien bij
bepaalde bevoegdheden door de wetgever is aangegeven welke belangen behoren
te worden meegewogen en hoe die afweging dient plaats te vinden. In de lijn van
Geelhoeds benadering moet dan worden bepaald welke inhoudelijke criteria de
begrenzing vormen van de mogelijk divergerende doelstellingen voor de onderscheiden beleidsterreinen. Het lijkt mij een belangrijke taak voor de ruimtelijke
ordening om dergelijke criteria te ontwikkelen.

Hoewel inhoudelijke codrdinatie het meest wenselijk is bij het streven naar
coordinatie, kan om uiteenlopende redenen ook worden gekozen voor procedurele
vormen van coordinatie. In de praktijk bleek het streven naar inhoudelijke
cotirdinatie op problemen te stuiten bij discussies tussen de verschillende betrokken
departementen. Ieder departement is blijkbaar geneigd de 'eigen' wetgeving te
beschermen tegen inbreuken door wetgeving van andere departementen. In zijn
beschouwingen over tweesporigheid meldt Brussaard regelmatig dat het feit dat
via de ruimtelijke ordeningswetgeving sectoraangelegenheden geregeld konden
worden bij veel departementen werd beschouwd als 'ongeoorloofde inmenging
in binnenlandse aangelegenheden'.15 Waar men het over de inhoudelijke coordinatie
tussen departementen niet eens kon worden, werd (en wordt) veelal gegrepen naar
het middel van procedurele coordinatie. Procedurele coOrdinatie kan ervoor zorgen
dat sneller duidelijkheid bestaat over de mogelijkheid een bepaalde activiteit uit
te voeren. Procedurele coilrdinatieregelingen zijn vaak een alternatief daar waar

inhoudelijke coordinatieregelingen praktische (bijvoorbeeld bestuurlijke) of
juridisch-theoretische problemen oproepen.

13

14
15

Ook in het Groningse afstemmingsonderzoek wordt min of meer impliciet de stelling verdedigd dat
het WRR-rapport een reactie is op het rapport van de commissie-Vonhoff. Zie De Koning, Van der
Knaap en Lzemeijer 1985, p.232.
Geelhoed 1980, p. 13 en p.60-61.
Brussaard 1991. p. 15.
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De grote aandacht voor procedures leidt tot ingewikkelde procedurele regelingen,
maar een nog meer bezwaarlijk gevolg hiervan is dat de aandacht voor de materiele

inhoud van de regelingen verslapt. Overmatige procedurele aandacht leidt tot
6
geringe aandacht voor de inhoud van regelingen.
I

3.2.3

De strekking van de regeling

In hoofdstuk 2 heb ik al enkele malen gewezen op de strekking van de betrokken
regelingen. Het is een onderwerp dat in de dagelijkse beleidspraktijk aanleiding
geeft tot veel misverstanden.
Ter illustratie wil ik wijzen op de besluitvorming over het gebruik van de grond
in het bestemmingsplan en de besluitvorming in de Wegenwet over de onttrekking
aan het openbaar verkeer. 17 In de uitspraak van de ARRS van 30 januari 199018
staat de vraag centraal of terecht een openbare weg aan de openbaarheid wordt
onttrokken. De appellanten beweren dat de weg een belangrijke recreatieve functie

vervult. De verweerders (GS, die toentertijd een onttrekkingsbesluit moesten
goedkeuren) stellen dat de wegonttrekking noodzakelijk is om het Themapark
Vervoer (bij het Autotron) te realiseren. Over die realisering is beslist bij de bestemmingsplannen 'Autotron' van de toenmalige gemeenten Nuland en Rosmalen.
Uiteindelijk heeft de Kroon bij besluit van 4 mei 1987 deze plannen goedgekeurd.
De afweging die ten grondslag heeft gelegen aan deze plannen was naar het oordeel
van GS zo veelomvattend, dat de vervolgbesluiten (zoals de wegonttrekking) ook
binnen deze afweging vielen ( !). De ARRS overweegt echter dat 'indien een
wegonttrekking noodzakelijk dan wel gewenst is ter realisering van een bestem-

mingsplan, dit op zich onvoldoende reden is om tot onttrekking van die weg over
te gaan. Aan een besluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer dient een zelfstandige belangenafweging ten grondslag te liggen, waarbij dit belang een van de mee
te wegen belangen is en een gewichtige reden kan zijn om tot onttrekking over
te gaan. Daartegenover dient echter het belang van het gebruik van de weg in
aanmerking te worden genomen.' Uit het vervolg van de uitspraak blijkt dat naar
het oordeel van de Afdeling de verweerders (en de gemeenteraad) het belang van
de weg onvoldoende hebben onderzocht en niet in voldoende mate in de besluitvorming hebben betrokken.

16

17

Een vergelijkbare waarschuwing wordt gegeven door Stroink en De Waard 1984, p.234. Deze auteurs
signaleren een overmatige aandacht voor de instrumentele kant van het bestuursrecht.
Waarbij ik opmerk dat deze term 'onttrekking aan het openbaar verkeer' een ongelukkige is. Immers,
door deze procedure wordt een weg aan de openbaarheid onttrokken. maar
bli.ift voor het openbaar
, erkeer toegankelijk. Een niet-openbare weg is immers wei een voor het openbaar verkeer openstaande

18
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weg (zoals bedoeld in de WVW). Door een (openbare) weg aan het openbaar verkeer te onttrekken
wordt het dus een niet-openbare. poor het openbaar verkeer openstaande weg!
Zie ARRS 30 januari 1990. AB 1990.290.
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Uit deze casus blijkt dat alhoewel het weggebruiksbelang een rol heeft gespeeld
in de ruimtelijke afweging, bij onttrekkingsbesluiten daar niet naar kan worden
verwezen. De ARRS is van mening dat in de wegonttrekkingsprocedure het
weggebruiksbelang een andere rol speelt dan in de bestemmingsplanprocedure;
een verschil in strekking van de betrokken regelingen aldus.
Stel nu dat de wetgever zou wensen dat dit soort coOrdinatieproblemen in de
toekomst verdwijnt. Het gaat in dit geval om de relatie tussen de ruimtelijke
afweging in het kader van de WRO en de wegenonttrekkingsafweging in het kader
van de Wegenwet. De belangen die bij beide afwegingen een rol spelen hoeven
niet veel te verschillen. Wel verschilt het gewicht dat de verschillende belangen
in de beide afwegingen behoren te krijgen. Die gewichten zijn anders omdat het
weggebruiksbelang in de Wegenwet-afweging zwaarder weegt dan in de ruimtelijke
afweging. Dat zwaardere gewicht is hier noodzakelijk omdat de strekking van de
Wegenwet hiertoe verplicht. Maar wat is de strekking van de Wegenwet? De
considerans van die wet meldt slechts dat het noodzakelijk is om voorschriften
vast te stellen omtrent openbare wegen, omdat de toenmalige Grondwet dat in
art. 190 (oud) voorschreef. Het systeem van de wet en de Memorie van Toelichting

bieden wel iets meer inzicht, maar een heldere omschrijving van de strekking van
de Wegenwet is hiermee niet te geven.
Voor een effectieve coOrdinatieoplossing tussen de onttrekking aan het openbaar
verkeer op basis van de Wegenwet en de bestemmingsplanvaststelling op basis
van de WRO zal de wetgever twee keuzes moeten maken: in de eerste plaats zal
de wetgever moeten bezien of er sprake is van verwantschap en als dat zo is, zal
vervolgens moeten worden bepaald welke van beide afwegingen het primaat krijgt.
Om een goed beeld te krijgen van de strekking van een bevoegdheid zijn drie zaken

onontbeerlijk:
a. inzicht in hetgeen de wetgever met de bevoegdheid heeft beoogd;
b.
inzicht in de belangen die bij het gebruik van de bevoegdheid betrokken zijn;
c.
inzicht in de waardering van de onder b. bedoelde belangen, voor zover die
waardering voortvloeit uit de (strekking van de) wettelijke regeling.
Het strikt handhaven van het specialiteitsbeginsel bij de toepassing van
overheidsbevoegdheden betekent dat inhoudelijke coordinatie vrijwel uitgesloten
is. Die conclusie wordt niet zozeer gedragen door het verschil in betrokken belangen
(daar is zo nodig nog wel een oplossing voor te vinden, zie 3.2.2 onder 3. waarin
een derde kader te hulp wordt geroepen), maar veeleer door het verschil in
strekkingen van de betrokken bevoegdheden. Het door Struiksma gantroduceerde
begrip 'verwantschap' ziet ook op dit verschil in strekkingen van de betrokken
regelingen. Struiksma maakt duidelijk dat zowel in de ruimtelijke ordening als
in het milieubeheer -althans bij beslissingen omtrent bouwvergunningen en
77
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milieuvergunningen- er een zekere mate van overlap is. Die overlap wordt zijns
inziens daar gevormd door de milieuhygienische situeringskenmerken, die zowel
in de ruimtelijke als in de milieubesluitvorming een belangrijke rol spelen. Hij
erkent echter evenzeer dat beide stelsels naast deze overlap ook een eigen invalshoek kennen. In verband hiermee constateert hij dan ook dat 'de verwantschap
tussen beide kaders beperktis'." Dete ontwikkelen inhoudelijke cotirdinatiestructuur wil Struiksma dan ook alleen toepassen op het verwante deel. 20

3.3

Tweesporigheid

3.3.1

Inleiding

als

uitgangspunt voor afstemming

De overheid heeft zich al van oudsher beziggehouden met de programmering van
activiteiten die 'des overheids' waren. De aanleg van wegen is een voorbeeld van
zo'n klassieke overheidstaak. Het programmeren van zo'n tak van overheidsactiviteit
was (en is) in hoofdzaak een relatief technisch proces. Een deel van deze klassieke
overheidstaken heeft gevolgen voor het gebruik van de ruimte. Onder de vigeur
van de Woningwet 1901 vond er een zekere sturing plaats ten aanzien van dit

ruimtegebruik, met name via de bouwvergunning. De problematiek van de
coordinatie was dus ook al voor de inwerkingtreding van de WRO bekend.
21

In 1965 veranderde deze situatie toen de Wet op de Ruimtelijke Ordening van kracht
werd. Met de WRO werd van rijk, provincie en gemeente gevraagd een eigen
ruimtelijk beleid te ontwikkelen. Dit ruimtelijk beleid mondt voor wat de gemeente
betreft uit in bestemmingen van de grond, die de gebruiksmogelijkheden van de
met die bestemming toegedeelde grond aangeven. Deze gebruiksvoorschriften
hebben een aanzienlijk ruimere reikwijdte dan de bouwvoorschriften uit de
Woningwet 1901. Het ruimtelijk beleid kent dan ook een andere, ruimere strekking
dan de Woningwet 1901.

Als gevolg daarvan konden er conflicten ontstaan tussen de programmering van
een tak van overheidsactiviteit enerzijds en het ruimtelijk beleid anderzijds, beide
kunnen leiden tot onderling concurrerende besluiten. Een tweede bron van
conflicten (die overigens samenhangt met de eerstgenoemde) komt voort uit het
tijdsverschil dat er kan bestaan tussen de onderling concurrerende besluiten. De
cotirdinatieconflicten speelden daar waar de programmering van een tak van

overheidsactiviteit een bepaald ruimtebeslag vroeg (de ruimtelijk relevante besluit19

Struiksma 1993. p.84.

2()

Struiksma 1993. p. 141 : 'een heperkte inlegratie van toetsingskaders op z'n plaatbis, w'aarhij uitsluitend
de verwante delen zijn samengebracht'

21

Brussaard 1991. p. 13 wijw hier ook op. Uit de wet4geschiedenis van de WRO hlijkt dat er hii de
w·etge,·er een zekere angst bestond \Oor een o\·erheersende rol van de volkshuis\'exting.
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vorming), maar waar tegelijkertijd vanuit het ruimtelijk beleid een andere functie
ter plaatse gewenst was.
Deze conflicten riepen de vraag op hoe de verhouding tussen deze twee typen van
besluitvorming moest worden opgelost. Het meest saillant kwam de problematiek
naar voren in de juridische component: het ruimtelijk relevante beleid vroeg om
verwerking van dat beleid in beslissingen omtrent de bestemming van de grond

op basis van de WRO.

Als de overheid wil ingrijpen in de rechtspositie van burgers dan is daarvoor een
bevoegdheid nodig. Zo'n bevoegdheid wordt alleen voor specifieke onderwerpen
toegekend. De beslissingen die de bestuursorganen nemen, kunnen dan ook slechts
worden genomen ter bescherming van de belangen, waarvoor de bevoegdheid in
het leven is geroepen. Dit staat bekend als het specialiteitsbeginsel. Volgens dit
beginsel dient een bestuursorgaan bij het nemen van een besluit dat een beperking
inhoudt van de vrijheid van de burger, alleen acht te slaan op diens belangen en
de belangen die de wettelijke regeling ter uitvoering waarvan het besluit genomen
ll
wordt, beoogt te beschermen.-- Dit beginsel heeft tot gevolg dat indien verschillende
wettelijke regelingen ieder vanuit een eigen invalshoek eenzelfde handeling reguleren, dat die handeling binnen iedere regeling aanvaardbaar moet zijn voordat de
23
handeling ook kan worden uitgevoerd.
Dit betekent ook dat algemene juridische ordeningsregels (zoals: de bijzondere
wet gaat boven de algemene, de hogere regeling gaat boven een lagere regeling
en de jongere wet gaat boven de oudere wet) moeilijk toepasbaar zijn in het bestuursrecht. Zou bijvoorbeeld de algemene ordeningsregel dat de jongere regeling
boven de oudere gaat in het ruimtelijk bestuursrecht worden toegepast, dan zou

de consequentie zijn dat de latere ruimtelijk relevante regeling een eerdere, ruimtelijke regeling (bijvoorbeeld een bestemmingsplan) opzij kan zetten en andersom.
De mate van sturing van de ruimtelijke ordening zou dan in sterke mate afhankelijk
zijn van het relatief willekeurige moment dat een ruimtelijk relevante regeling in

werking zou treden. Dat lijkt mij een ongewenst gevolg.
Daar komt ook nog bij dat de hier bedoelde juridische ordeningsregels alleen van
toepassing zijn op de rangorde van regelingen en niet op de rangorde van
beschikkingen of beleidsnota's. In het ruimtelijk bestuursrecht worden sommige
beslissingen genomen door de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften
(bestemmingsplannen) en andere, even ingrijpende beslissingen worden genomen
door middel van een beschikking (bijvoorbeeld via een art. 19-vrijstelling). Ook
in dit opzicht zijn de ordeningsregels dus niet goed toepasbaar in het ruimtelijk

bestuursrecht.

22
23

Van Buuren 1995, p.460.
Zie m,r een vergelijkbaar standpunt m.h.t. vergunningen Stroink en De Waard

1984. p. 232.
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Toch wordt de algemene ordeningsregel dat de nieuwe regeling boven de oude
gaat soms wel analoog toegepast voor bijvoorbeeld beleidsplannen. Ik denk in dit
verband met name aan de coordinatie van het provinciaal ruimtelijk beleid met
het provinciaal milieu-, waterhuishoudings- en verkeers- en vervoersbeleid door
toepassing van het 'haasje-over' -principe. Dit principe lijkt als belangrijkste
kenmerk te hebben dat het laatst vastgestelde plan het meest actuele beleid
weergeeft. Gelet op het voorgaande is dat alleen aanvaardbaar als object en
strekking van de betrokken regelingen gelijk zijn. Het hoeft eigenlijk geen betoog
dat daarvan geen sprake is. Als immers ruimtelijk beleid, milieubeleid,
waterhuishoudingsbeleid en verkeers- en vervoersbeleid hetzelfde object en dezelfde
strekking zouden hebben, zou er geen noodzaak zijn geweest voor verschillende
planstelsels. Overigens is het verschil in object en strekking tevens een belangrijk
beletsel bij het streven naar 'integrale' omgevingsplannen.24
3.3.2

Commissievoorbereidingonderzoektoekomstigemaatschappijstructuur

Enige jaren na de inwerkingtreding van de WRO wordt een staatscommissie geYnstalleerd die moet onderzoeken hoe het sociaal-wetenschappelijk onderzoek
moet worden georganiseerd en gestimuleerd, zodanig dat een zicht wordt verkregen
op de grote lijnen van de ontwikkeling van de maatschappij. De regering erkent
dat er hier een hiaat aanwezig is in de 'bewerktuiging' van de overheid. De
commissie zou voorstellen moeten doen om dit hiaat op te vullen door aanbevelingen te doen over een organisatie(structuur), die in staat zou zijn de wetenschappelijke
onderbouwing te leveren voor een geYntegreerd overheidsbeleid, gericht op een
25

bevredigende ontwikkeling op lange termijn.
Deze commissie voorbereiding toekomstige maatschappijstructuur, ook wel de
commissie-De Wolff genoemd, gaat in haar eindrapport uitgebreid in op de

organisatiestructuur die de ontwikkeling van een visie over de maatschappelijke
ontwikkeling op lange termijn kan versterken. Het rapport van de commissie valt
verder op door een analyse van een aantal sociaal-culturele ontwikkelingen, zoals
de gevolgen van de emancipatie voor het arbeidsproces, de democratisering van
de ondernemingsstructuren, het groeiende probleem van de opvang van bejaarden,
het dalende vertrouwen bij brede lagen van de bevolking in de democratische
instituties en een andere waardering van werk en vrije tijd. In verband met de
bestudering van dit soort problemen bepleit de commissie de instelling van een
Sociaal Planbureau.
Het rapport van de commissie-De Wolff is echter vooral bekend geworden om
de introductie van het onderscheid sectorplanning, facetplanning en integrale

24

25
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Zie hiervoor ook De Gier 1998.
Ontleend aan het rapport van de staatsconimixsie. Kamerstukken 11 1970/71.1()914. nr.2. p.4 e.\.
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planning. De commissie heeft dit onderscheid nodig om enige ordening aan te
brengen in de veelheid aan taken die aan de overheid is toebedeeld. In de eerste
plaats stelt de commissie dat er een beperkt aantal 'grote terreinen van overheidsbeleid' is, te weten internationale verhoudingen, welvaartsbevordering en -verdeling,
ruimtelijke inrichting, wetenschap en technologie, maatschappelijk en cultureel
welzijn. Deze grote beleidsterreinen worden door de commissie facetbeleidsterreinen genoemd. Dit ter onderscheiding van de sectorbeleidsterreinen. Sectorplanning
is de concrete programmering van een tak van overheidsactiviteit (samenvallend
met een departement of een dienst van een departement), gericht op het zo soepel
mogelijk laten verlopen van die activiteit. Kenmerkend is het 'technische karakter';
de doeleinden van de planning lijken direct gegeven in de activiteiten. Typische
vormen van deze planning zijn: onderwijsplanning, dijkaanleg en wegenplanning.
De sectorplanning moet rekening houden met de vij f facetten van overheidsbeleid
en moet 'voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit het facetbeleid' ( !) . De
commissie wijst erop dat dit voor de sectorplanning soms een onmogelijke opgave
is: het beleid is voor de verschillende facetten soms onvoldoende ontwikkeld en
soms zijn de faceteisen onderling tegenstrijdig. Voor dat probleem heeft de
commissie geen oplossing.

Bij facetplanning staat de aandacht voor een bepaald aspect van de verschillende
activiteiten voorop. Typisch voor deze planning is de analyse van maatschappelijke
kosten en baten. Facetplanning strekt zich uit over verschillende (in principe: alle)
sectoren, maar gaat vanuit 66n gezichtspunt te werk. Hier en daar benadrukt de
commissie dat de facetplanning in zekere zin vollediger is dan de wat enge
sectorplanning, maar dat ook de facetplanning een beperkte invalshoek kent: 'Bij
de facetplanbureaus zal de eigen beschouwingswijze noodzakelijkerwijze moeten
overheersen. ,26

De moeilijkheid bij de facetplanning is dat alle sectoren moeten worden bestreken
en dat getracht moet worden vanuit de kennis daar opgedaan een consistent beeld
op te bouwen. De facetplanning probeert daarmede tot een integratie van alle

overheidsactiviteiten te komen vanuit 66n gezichtspunt. Deze weliswaar omvattende
maar telkens eenzijdige integratie leidt automatisch tot de vraag hoe de verschillende
vormen van facetplanning onderling op elkaar kunnen worden afgestemd. Het antwoord op deze vraag vindt de commissie in de integrale planning.
Integrale planning is een synthese van de verschillende vormen van sectorplanning
en facetplanning op basis van een samenvattende visie van de mogelijke ontwikkeling van de maatschappij op langere termijn. Deze vorm van planning ontbrak
nagenoeg geheel in Nederland. De commissie illustreert dit nieuwe begrip dan
26

Kamerstukken

H

1970/71. 10914. nr.2. p. 12, r.k.
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ook aan de hand van de voorbeelden onderwijsplanning en de bejaardenzorgplanning. Vooral dit laatste voorbeeld is verhelderend voor de denkwijze van de commissie. De bejaardensector zal bestuderen hoeveel bejaarden er in de komende
jaren kunnen worden verwacht, hoeveel daarvan zullen moeten worden opgevangen

in tehuizen, welke eisen dit stelt aan de organisatie en de financien etc. Maar, zo
stelt de commissie, 'of de voorstellen realistisch zijn, kan de sector echter zelf niet
beoordelen'. Het ontbreekt de sector hiervoor aan facetkennis. Daarom zullen ook
de facetten zich over dit probleem moeten buigen: de economische consequenties
moeten worden bezien, de ruimtelijke mogelijkheden, de sociaal-culturele
problemen moeten worden bekeken. De integrale planning maakt gebruik van al
deze informatie om te komen tot een omvattend beeld van de maatschappijontwikkeling op de lange termijn. De commissie meende dat voor dit laatste een Raad
voor de Planning moest worden geYnstalleerd.
In het rapport van de commissie valt op dat de commissie nergens expliciet over
de verhouding tussen sectoren, facetten en het integrale beleid spreekt. Uit de
gekozen bewoordingen komt echter naar voren dat de sectoren zich moeten richten
naar de eisen vanuit de facetten en dat de facetten uiteindelijk zouden moeten passen

in de integrale visie. Min of meer impliciet lijkt de commissie dus wel van een
27
hierarchische verhouding tussen de verschillende beleidsterreinen uit te gaan.

Dat blijkt ook uit de organisatievoorstellen. Zo zou de (integrale) Raad voor de
Planning moeten worden ondergebracht bij het ministerie van Algemene Zaken
om belangenconflicten te vermijden en zou er een speciale functionaris moeten
komen die het regeringsbeleid en de uitvoering van dit beleid voortdurend toetst
aan de het integrale maatschappijperspectief.

Met betrekking tot de integrale planning valt op dat deze vorm van planning ook
nu nog niet is gerealiseerd. Wel wordt thans zeer regelmatig het begrip 'integrale'
besluitvorming bij allerlei beleidsterreinen gehanteerd, maar daar heeft 'integraal'
een heel andere betekenis dan de veelomvattende inhoud die de commissie aan
dit begrip geeft. Zo is bijvoorbeeld de samenwerking tussen een sector en een facet
in de ogen van de commissie nog geen integrale planning. Integraal is in de visie
van de commissie 'samenwerking' van alle facetten en eventueel ook een aantal
sectoren. In veel recente wetgeving wordt evenwel 'integrale besluitvorming' of
'integrale afweging' voorgestaan waar het feitelijk gaat om besluitvorming of

27
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Dat de commissie-De Wolff inderdaad een dergelijke hierarchische verhouding veronderstelde wordt
thans ook door anderen aangenomen. Zie bijvoorbeeld Kreukels 1998, p.7: 'Het rapport van de
commissie fungeert als stimulans voor een wijze van afstemming waarbij de ruimtelijke ordening
een bovengeschikte positie krijgt ten aanzien van de sectoren.'
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afweging waarbij enkele sectoren en soms ook nog een facetbeleidsterrein is
betrokken. 28
3.3.3

Regeringsstandpunten omtrent de ordening van bes[uitvorming over

de ruimte

De uitwerking van de relatie tussen de ruimtelijke regelgeving en de ruimtelijk
relevante (of sectorale) regelgeving was zowel van belang in bijvoorbeeld bestemmingsplangeschillen, als ook bij het ontwerpen van nieuwe wetgeving. In dat
verband was, naast uitwerking van het vraagstuk in de wetenschap en in de
(Kroon)jurisprudentie, ook de uitwerking van het vraagstuk door de regering van
belang.

De achtergronden van de stellingname van de regering in dezen worden met name
toegelicht door Brussaard.29 Brussaard geeft aan dat in de ambtelijke discussies
een tweetal standpunten van belang was: enerzijds dat de ruimtelijke ordening de
uitvoering van sectorbeslissingen niet mocht belemmeren, anderzijds dat de
sectorbeslissingen altijd zouden moeten passen in het ruimtelijk beleid. Op zichzelf

lijken mij dit moeilijk verenigbare standpunten.
Het standpunt van de regering ten tijde van de verdediging van het wetsvoorstel
voor een WRO kan worden afgeleid uit de Memorie van Toelichting op de WRO.
Daarin wordt gesproken over de WRO die 'leiding moet geven aan de ruimtelijke
ontwikkeling:30 Ook in 1972 lijkt dit uitgangspunt de leidraad voor de regering
3I
te zijn. Zo meldt de regering in de Nota openbaarheid ruimtelijk beleid uit 1972:
'de wetgeving op de ruinitelijke ordening ten doel heeft de ruimtelijke samenhang van de
verschillende beleidsbeslissingen te verzekeren. Daarbij is het streven erop gericht te verzekeren.
datiedere ruimtelijk relevante beleidsbeslissing wordt getoetst aan en gericht op de doelstellingen

van het ruimtelijk beleid.'

28

29
30

31

Illustratief is in dit verband dat de minister van Verkeer en Waterstaat bi.i de presentatie van het Tweede
Structuurschema Verkeer en Ven·oer trots sprak van een integrate beleidsnota. Het integrale aspect
bevond zich daarin dat in dit structuurschema zowel de wegen als de rail- en vaarwegen waren
ondergebracht. Het eerste structuurschema had geen betrekking op vaarwegen; daarvoor was toentertijd
een apart structuurschema. Het woord 'get'ntegreerd' geeft mijns inziens de bedoelingen van de minister
beter weer. Het woord 'integraal' wordt overigens wei vaker misbruikt. Ik verwijs hier slechts naar
Straver, die gebruik maakt van de begrippen 'integrale sectorplanning' en integrale facetplanning'.
De Haan kwalificeert deze begrippen als contradictio in terminis (De Haan 1979, p. 106).
Brussaard 1991. p. 14-16.
De stelling van Kreukels 1998, p.8 dat de WRO in oorsprong op dit vlak neutraal is, lijkt mij dan ook
onjuist. Overigens heeft Kreukels wei gelijk als hij stelt dat de tweesporigheidsgedachte geen keuze
van de wetgever bij de oorsprong van de WRO is geweest.
Kamerstukken II 1972/73, 12006, p.6.
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Met name in deze laatste zinsnede kan niets anders worden gelezen dan dat
ruimtelijk relevante beslissingen moeten passen in het ruimtelijk beleid. Er wordt
dus in 1972 een duidelijke hierarchische relatie verondersteld, waarbij de ruimtelijke
ordening de centrale positie inneemt. In de jaren die hierop volgen, verandert dit
beeld echter enigszins. In 1976 schrijft Brussaard: 32
'Beide besluitvormingslijnen (sector en facet -dp) hebben hun eigen karakterisfieken en hun eigen
zin en gehoorzamen aan eigen regels. Zo kan enerzijds de sector de ruimtelijke afweging niet
overnemen. In de sector worden nl. sectorbelangen afgewogen tegen andere belangen. Het kan.
gezien de taakopdracht van de sector moeilijk anders zijn dan dat zij daarbij de eigen belangen
een extra /waar gewicht zal toekennen. Dat is geen kwestie van gebrek aan objectiviteit maar
eenvoudig van verantwoordelijkheden. Anderzijds kan de sectorplanning niet in de ruimtelijke
planning opgaan. omdat in de besluitvorming binnen de sectorook andere. niet ruimtelijke factoren
meespelen in de afweging.'

Opvallend is dat Brussaard niet zozeer de procedurele component van de tweesporigheidsgedachte belicht, alswel de inhoudelijke, materiele kant. Brussaard
geeft hier naar mijn mening aan dat de strekking van de sectorale bevoegdheid
een andere is dan de strekking van de ruimtelijke ordening en dat, als gevolg van
het specialiteitsbeginsel, de besluitvorming in de sector nooit die van het facet
kan overnemen, noch vice versa. Brussaard concludeert vervolgens terecht dat
met dit uitgangspunt nog niets is gezegd over de oplossing van eventuele conflicten.
Bij dergelijke conflicten kiest hij voor de benadering waarbij het uitgangspunt is
dat 'het ruimtelijk plan het resultaat is van een ruimtelijk-integrale belangenafweging: men mag er dus vanuit gaan dat ten aanzien van de ruimtelijke aspecten
en effecten dat plan de beste denkbare keuze op dat moment geeft. Dat betekent
uiteraard niet dat zo'n ruimtelijk plan daarmee voor eens en voor altijd de keus
gedaan heeft. Juist vanuit de sectoren zullen doorgaans de impulsen tot heroverweging van een ruimtelijk plan komen, die ertoe kunnen leiden dat, na een
hernieuwde belangenafweging, het ruimtelijk plan aanpassing ondergaat. Maar
het is wel zo dat in die situatie de bewijslast als het ware bij de sector ligt (...).'
Brussaard redeneert hier dus grotendeels in lijn met het regeringsstandpunt in de
Nota openbaarheid ruimtelijk beleid dat bij conflicten tussen sector en facet uiteindelijk het sectorbeleid zich zal moeten richten naar het ruimtelijk beleid, waarbij
het sectorbeleid overigens kan en zal moeten trachten (door argumenten aan te
dragen) het ruimtelijk beleid in de gewenste richting bij te buigen. Nergens wordt
expliciet uitgesproken dat het ruimtelijk beleid in laatste instantie dient te prevaleren
boven het sectorbeleid, maar Brussaards stellingname kan tot geen andere conclusie
leiden.
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Brussaard 1976.
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Het is des te meer opvallend dat de regering vier jaar later in de toelichting bij de
31
Spelregels voor ruimtelijk relevante wetgeving voor een andere invalshoek lijkt
te kiezen:
'Het naast elkaar bestaan van twee besluitvormingslijnen -dat weI wordt aangeduid met de term
'tweesporigheid'- heeft zijn zin omdat beide hun eigen karakteristieken hebben en aan eigen regels
gehoorzamen. Een bepaald ruimtelijk relevant besluit zal immers in het kader van de ruimtelijke
ordening in zijn samenhang met ruimtelijkeaspectenen effecten van andere beleidsfactoren worden
bezien en afgewogen: in het kader van de desbetreffende sector zal dat besluit in zijn samenhang
met andere zowel ruimtelijke als niet-ruimtelijke aspecten binnen die sector worden bezien en
afgewogen. Er is dan ook geen hierarchieke verhouding in deze.'

De woorden 'dan ook' in deze laatste zin veronderstellen een logisch verband met
het voorgaande. Dat verband zie ik niet. Er zijn immers veel wetgevingscomplexen
die ook eigen karakteristieken en eigen regels hebben en die toch in een hierarchieke
volgorde te plaatsen zijn, zoals gemeentelijke verordeningen en provinciale verordeningen onderling en ten opzichte van formele wetgeving. Daarbij is er veelal
wel een overlap naar object van de regeling, maar niet altijd ook naar de strekking.
De tweesporigheidsgedachte zoals die hier naar voren komt, is naar mijn mening
dus geen logisch gevolg van de facet-sectorverhouding, maar is een (beleids-)keuze
van de regering. Brussaard komt in diverse artikelen tot dezelfde conclusie als de
regering34. maar maakt eerst nog een tussenstap:35 de afwegingsmechanismen in
sector en facet kunnen elkaars rol niet overnemen en dus kan het ene besluit nooit
prevaleren boven het andere besluit. De conclusie dat, in verband met de strekking
van de betrokken regelingen, de ene afweging de andere niet kan overnemen lijkt
mij juist. Maar ik zie op zich geen beletsel om bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening
het ruimtelijk relevante deel van de afweging te laten overnemen. Zie voor een
vergelijkbare benadering ook Lubachs opvatting, zoals verwoord in paragraaf
2.4.2.3. Tussen 1976 en 1980 is er dus iets veranderd in de uitwerking van de
tweesporigheidsgedachte: werd tot 1976 (zij het nooit expliciet) door het ministerie
van VROM uitgegaan van een hierarchische relatie tussen (primair) ruimtelijk beleid
en (secundair) sectorbeleid, in 1980 kiest de regering voor gelijkwaardigheid in
plaats van hierarchie. Die keuze leidt er wel toe dat eventuele conflicten moeilijk
oplosbaar worden. In de bovengenoemde bijlage bij de spelregels blijkt dit ook:
Gezien het feit dat sector- en facetbeslissing van andere orde zijn en dat niet gezegd kan worden
dat de ene beslissing naar zijn aard prevaleert boven de andere. zal de heroverweging in het kader

33
34

35

Kamerstukken II 1980/81. 14889. nr. 11.
Hetgeen overigens niet mag verbazen: ten tijde van de discussies rondom de tweesporigheid was
Brussaard hoofd van de afdeling Bestuursaangelegenheden van de Rijksplanologische Dienst. Niet
ten onrechte wordt hij dan ook wel. samen met Wit,en. gezien als de uitvinder' van de

tweesporigheidsgedachte.
Brussaard 1982. p. 1-44.
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van een dergelijk conflict moeten geschieden door een bestuurscollege waarin beide besluitvormingslijnen samenkomen en waarin integraal beleid geacht wordt tot stand te komen.'

Als voorbeeld van dit integraal werkende bestuurscollege noemt de notitie met
36
name de Ministerraad.

3.4

Het standpunt van de Kroon over de ordening van besluitvorming

over de ruimte
De discussie omtrent de ordening van besluitvorming over de ruimte heeft eveneens
zijn weerslag gekregen op de uitspraken van de Kroon. Met name zijn hier van

belang de (contraire) uitspraken van de Kroon inzake enkele geschillen omtrent
ontgrondingsvergunningen.37 Ik moet daarbij wel opmerken dat de relatie
ontgrondingen - ruimtelijke ordening een bijzondere is (bijvoorbeeld door de
bijzonder ruime belangenafweging van de Ontgrondingenwet) en dat de conclusies
op basis van die bijzondere relatie dus niet zonder meer generaliseerbaar zijn.
De principible stellingname van de betrokken partijen (minister van Verkeer en
Waterstaat, resp. minister van VRO en de Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State als adviseur aan de Kroon) in deze geschillen is als eerste

duidelijk vorm gegeven in het contraire KB van 25 juli 1981 inzake
de verlening van een ontgrondingsvergunning voor een ontgronding te Ambt Delden.
Het betrof een ontgronding op een terrein dat in het vigerende bestemmingsplan
(een uitbreidingsplan in hoofdzaak) onder meer de bestemming 'boerderijen en

en het meest

landwegen' had gekregen. Duidelijk was dat na de ontgronding de desbetreffende
gronden niet meer conform de bestemming konden worden gebruikt. In het eerste
advies aan de Kroon (in de vorm van een concept-besluit) overweegt de Afdeling
voor de geschillen van bestuur dat:
'door de ontgronding deze terreingedeelten, in stri.id met het vigerende uitbreidingsplan. in
hoofdiaak blijvend aan deze bestemmingen zouden worden onttrokken. zonder dat eerst een
helangenafw·eging heeft plaaisgevonden in het kader van de daartoe in de WRO voorgeschreven

procedures. hetgeen niet aanvaardbaar is.'

Met name de uit deze overweging blijkende primaatstelling van de WRO is voor
de minister van Verkeer en Waterstaat onaanvaardbaar. De minister stelt dat

36
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Dit is naar mijn mening in oiereenstemming met de beschouwingen over integraal beleid door de
commissie-de Wolff. zie 3.3.2.
KB on 25 iuli 1981. Stb.540. BR 1981, p.851 m.nt.Wessel en .48 1982. 15 en KB #·an 23 oktober
1984. Stb. 540, AB 1985.166 m.nt. Tonnaer.
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'naar mijn mening miskennen deze overwegingen de zellstandige betekenis van de Ontgrondingenwet naast de WRO en verdragen /.i.i zich derhalve niet met de hedoelingen van de
wetgever. (...1 Een dergelijke priniaaistelling van de WRO vindt geen steun in de wet (bedoeld
13 de Ontgrondingenwet - dp) en biedt geen ruimte vi,or een wezenliike uitvoering van een

tweesporenbeleid waarvoor de wetgever duidelijk heeft gekozen.'

De minister adstrueert deze stelling met passages uit de wetsgeschiedenis van de
Ontgrondingenwet. In het nader advies handhaaft de Afdeling haar in het eerste
advies ingenomen standpunt. Voorzover hier van belang stelt de Afdeling:
'het verlenen van een vergunning tot een ontgronding. die leidt tot een blijvende frustratie van
de bestemming van een terrein. zou derhalve noodzakelijkerwijze inhouden, dat bij de vergunningverlening een oordeel wordt uitgesproken over een in verhand met de gevraagde ontgronding

wenselijke bestemmingswijziging. welke vooruitloopt op procedures in het kader van de WRO.
waarbinnen zich de coOrdinatie voltrekt van alle bij het gebruik van de bodem betrokken belangen
met het oog op een zo doelmatig mogelijke indeling van de grond. Dit betreft derhalve een coordinatie. die niet wei denkbaar is en ook niet geoorloofd Iukt in het kader van een voor een bepaald
terrein lopende aanvraag om een ontgrondingsvergunning.'

In het eindstandpunt geeft de minister een samenvatting van het Afdelingsstandpunt:
a.
in de onderhavige zaak handelt het bevoegd gezag door een vergunning voor

een ontgronding te verlenen, die in strijd is met het bestemmingsplan, in strijd
met de wettelijke voorschriften;

b.

verlening van een vergunning voor een ontgronding, die strijdig is met een
bestemmingsplan, zonder dat eerst een belangenafweging heeft plaatsgevonden
volgens de daartoe in de WRO voorgeschreven procedures, is niet verenigbaar
met het stelsel van laatstgenoemde wet;

c.

voor de beoordeling van de strijdigheid van de verleende vergunning voor
een ontgronding met een bestemmingsplan is alleen relevant de vergunningverlening zelf, welke immers de uitvoering van de ontgronding onder de in
de vergunning omschreven voorwaarden toestaat, en niet de daadwerkelijke

uitvoering van de ontgronding zelf.
De minister constateert dat de juistheid van de onder a. en b. vervatte zienswijzen

afhangt van de juistheid van de zienswijze in c. Vervolgens geeft de minister aan
dat de Ontgrondingenwet bepaald niet noopt tot de overweging als onder punt c.
Deze conclusie van de minister wordt in het algemeen in de literatuur onderschreven.'h Naar mijn oordeel wordt de Afdeling echter tekort gedaan door het verschil
in zienswijzen tussen minister en Afdeling te concentreren op het onder c. gestelde.

Daarbij komt dat de weergave van het standpunt van de Afdeling onder c. niet
volledig juist is. De minister doet het voorkomen dat de Afdeling geen onderscheid
38

Zie bijvoorbeeld de noot van Wessel onder het contraire KB. Zie w·oorts De Haan 1985. p. 895. Zie
ook Breure 1986. p.736 e.v.
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maakt tussen de vergunningverlening en de uitvoering van de ontgronding. Daardoor
wordt, althans in de weergave door de minister van het Afdelingsstandpunt, met
de vergunningverlening materieel gezien de bestemming gewijzigd en dat is inderdaad in strijd met de strekking van de WRO. De zienswijze van de Afdeling kan
echter ook anders -en mijns inziens beter- worden weergegeven. De Afdeling stelt

immers in het nader advies:
'het verlenen van een vergunning tot een ontgronding. die leidt tot een blijvende frustratie van
de bestemming van een terrein, derhalve noodzakelijkerwijze zou inhouden. dat bij de
vergunningverlening een oordeel wordt uitgesproken over een in verband met de gevraagde
ontgronding wenselijke bestenimingswijziging. welke vooruilloopt op procedures in het kader
van de WRO (.)'.

De Afdeling wijst dus met name op de tijdsvolgorde van de beslissingen:
vergunningverlening in strijd met de vigerende planologische regeling leidt ertoe
dat daarmee een oordeel wordt uitgesproken over de wenselijke bestemmingswijziging. Daarmee wordt de planologische afweging in het kader van de WRO vooraf

beinvloed. Niet ondenkbaar is dat de Afdeling mee heeft gewogen de mate van
invloed die van de ontgrondingsvergunningverlening uitgaat: deze zal immers vrij
fors zijn omdat GS de vergunning verlenen en ook het bestemmingsplan zullen
moeten goedkeuren en voorts omdat bij de afweging voor de vergunningverlening
39

'alle relevante belangen' zijn meegewogen (art. 10 Ontgrondingenwet).
Naar mijn mening moet aan het onder b. genoemde argument van de Afdeling,
ook los van punt c., dan ook meer zelfstandige waarde worden toegekend. Naar
het mij voorkomt ligt in punt b. een principieel verschil in benadering tussen
minister en Afdeling: de minister redeneert vanuit het stelsel van de Ontgrondingenwet, terwijl de Afdeling het stelsel van de WRO in haar beschouwingen
als uitgangspunt neemt. Voorzover het de Ontgrondingenwet en de vergunningverlening op basis van deze wet betreft, is de Afdeling ook minder expliciet en lijkt
zij moeilijk uit de voeten te kunnen met het systeem van de Ontgrondingenwet:
'... en ook niet geoorloofd lijkt in het kader van een voor een bepaald terrein lopende
aanvraag om een ontgrondingsvergunning.' Gelet op deze genuanceerde uitdrukking
van de Afdeling kom ik tot de conclusie dat de Afdeling het stelsel van de WRO
als uitgangspunt voor de beschouwingen neemt en dan moeilijk uit de voeten kan
met de kennelijke strekking van de Ontgrondingenwet. De Afdeling ontkent die

strekking niet, maar constateert wel dat die niet in overeenstemming is (of in de
woorden van de Afdeling: lijkt) met de strekking van de WRO.

39
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Opmerkelijk is in dit verband dat nadat de Afdeling en de minister na Ambt Delden ook nog intake
een ontgrondingsvergunning in Berg en Terblijt en Meersen (KB 23 oktober 1984. Stb. 540. AB 1985,
nr. 166 met noot Tonnaer) van mening blij ven verschillen. de Afdeling zich conformeert aan de
opvatting van de minister in het KB van 28 augustus 1987. nr.25. BR 1988. p. 131 m. nt. Wessel.
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Mijns inziens moet de conclusie van het contraire KB Ambt Delden dan ook zijn
dat het systeem van de Ontgrondingenwet zich niet goed verhoudt met het
systeem
van de WRO, omdat uit het systeem van de WRO volgt
ten
dat de WRO

opzichte

van sectorale wetgeving, zoals de Ontgrondingenwet, een
primaat moet worden
toegekend. Het systeem van de Ontgrondingenwet kent echter een andere
benadering, zodat ook de minister van Verkeer en Waterstaat, redenerend vanuit

de Ontgrondingenwet, in dezen geen ongelijk kan worden gegeven. Daarbij lijkt
niet zonder betekenis dat de Ontgrondingenwet een zeer brede,
vrijwel

onbegrensde

afweging kent.
Al met al lijkt de Afdeling voor de geschillen van bestuur op basis van de
strekking
van de WRO een voorstander van toetsing van ontgrondingsvergunningen aan het

bestemmingsplan, maar dan zal eerst de Ontgrondingenwet moeten worden
aangepast.4' Ik wijs er hier op dat deze stelling analoog is aan de stelling van
Lubach, als die het heeft over de relatie tussen bestemmingsplan en autonome
verordeningen (zie 2.4.2.3).
In het licht van deze conclusie is het interessant om te bezien welk standpunt de
Kroon inneemt in bestemmingsplangeschillen, waarbij voorgenomen ontgrondin
gen
een rol spelen. In dezen speelt eigenlijk rondom de relatie
Ontgrondingenwet-WRO
een tweetal vragen. De eerste vraag is van juridisch-instrumentele aard: kan in

een bestemmingsplan een bepaalde activiteit aanlegvergunningplichtig worden
gesteld, als die activiteit ook op basis van de Ontgrondingenwet vergunningplichtig
is? Het antwoord op deze vraag is gelet op het
specialiteitsbeginsel niet moeilijk:
er moet worden gekeken naar de strekking van beide vergunningste
lsels. Indien
het aanlegvergunningstelsel in het bestemmingsplan is opgenomen om bepaalde
belangen in het bijzonder te beschermen, is naar het oordeel van de Kroon zo'n
4I

vergunningstelsel aanvaardbaar.
De tweede vraag die in de relatie WRO-Ontgrondingenwet relevant is, is de vraag
hoe een voorgenomen ontgronding moet worden beoordeeld. De
ontgronding kan
immers in het bestemmingsplan verboden zijn (door een gebruiksverbo
d) of
aanlegvergunningplichtig zijn. In het KB van 13 augustus 198742 overweegt de
Kroon in een dergelijk geval (het gaat hier om een gebruiksverbod op
ontgrondingen
bij een bestemming 'Houtopstand') dat:

40
41

42

Zie voor een gelijke zienswijze, De Haan 1973, p.83 e.v. en De Haan 1985, p.896.
Zie KB van 23 december 1988, nr.41, BR 1989, p. 365: in de wetsgeschiedenis
van de WRO ligt
uitdrukkelijk besloten, dat het weliswaar in het algemeen bij bestemmingsplannen niet nodig zal zijn
het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden aan een aanlegvergunning te binden. doch dat het
anderzijds niet uitgesloten ware te achten, dat een gemeentebestuur toch om hem moverende redenen
ook voor ontgrondingswerkzaamheden een regeling kan invoeren als bedoeld in art. 14 WRO.' Zie
verder KB 13 januari 1983. nr.23. BR 1983. KB 14
April 1983, nr.28, BR 1983, p.536.
Zie het KB van 13 augustus 1987, nr.29. Dezelfde overweging komt echter ook voor in andere KB's.
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'de vraag of ontgrinding van deze gronden op zich aanvaardbaar is naar Ons oordeel beantwoording
dient te vinden in het kader van de verlening van een ontgrondingsvergunning. (..) Weliswaar
staat de bestreden bestemming de ontgrinding thans in de weg. doch bij de afweging van de met
de ontgrinding te dienen belangen kan worden bezien in hoeverre handhaving van de bestemming

gewenst moet worden geacht.'

Bij deze overwegingen rijzen in verband met het voorgaande de nodige vragen.
Zo is onduidelijk wat wordt bedoeld met 'op zich' in de eerste overweging. Betekent
dit dat de ruimtelijke afweging hier minder belangrijk is dan de ontgrondingsafweging, of geeft deze overweging slechts een tijdsvolgorde van afwegingen aan? In
het eerste geval is de invalshoek van de Kroon een geheel andere dan de invalshoek
van de Kroon en van de Afdeling voor de geschillen van bestuur in de eerder aangehaalde ontgrondingen-KB's. Daar werd immers uitgegaan van een nevenschikking
van afwegingen (de contraire Kroon) en van een primaat van de WRO (Afdeling
43
voor de geschillen van bestuur). Indien ik aanneem dat er slechts 66n Kroon is,
moet het 'op zich' duiden op een tijdsvolgorde van afwegingen. Die interpretatie
zou ook passen in de tweede overweging, die ervan uitgaat dat bij de ontgrondingsafweging wordt bezien in hoeverre de bestemming aangepast zou moeten
worden.44 Stel nu echter dat de ontgrondingsvergunning door GS afgegeven wordt.
GS menen dan blijkbaar impliciet dat de bestemming niet gehandhaafd hoeft te
worden. Wat dan? Het gemeentebestuur zal dan moeten bezien of een herziening
van de ter plaatse vigerende bestemming ('Houtopstand') gewenst is. De afweging
die daaraan ten grondslag zal liggen, staat los van de ontgrondingsafweging, die
immers (in ieder geval ten dele) andere belangen beoogt te beschermen. Die
afweging kan dus ook al in het in het KB aanhangige bestemmingsplan worden
gemaakt. Alleen de uitvoerbaarheid van de mogelijke ontgronding is nu nog niet
verzekerd (omdat de ontgrondingsvergunning nog niet is verleend).
Door deze opstelling kiest de Kroon dus voor een beoordeling achteraf in het ruimte-

lijke spoor. Een en ander past in het betoog van Brussaard die de sector de
bewijslast van gewenste verandering geeft, maar is mijns inziens moeilijk te rijmen
met het Afdelingsstandpunt in de contraire ontgrondingen-KB's.
De opmerkelijke conclusie lijkt te zijn dat de Afdeling in geschillen over
ontgrondingsvergunningen de ruimtelijke afweging een primaat toekent, terwijl
in de ruimtelijke ordeningsgeschillen de Afdeling de ontgrondingsafweging (althans
qua tijdsvolgorde) primaat toekent.
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Maar die is er hier niet echt: ontgrondingsgeschillen en bestemmingsplangeschillen werden in andere
kamers van de Afdeling voor de geschillen van bestuur behandeld en de afhandeling bij de minister
('die het aanging') was ook anders. Bij de ontgrondingsgeschillen was dat de minister van Verkeer
en Waterstaat, bij bestemmingsplangeschillen was dat de minister van VROM.
We kunnen hier wellicht zelfs spreken van 'haasje-over' avant la lettre.
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Er kan evenwel nog een andere oorzaak zijn voor het opmerkelijke standpunt in
het (bestemmingsplan-)KB van 13 augustus 1987. Bij (ontgrondingen-)KB van
28 augustus 198745 bleek namelijk dat de Afdeling zich uiteindelijk had geconformeerd aan het ministerieel standpunt in de contraire-KB's Ambt-Delden en Berg
en Terblijt en Meerssen.
Waarom ging de Afdeling in het KB van 28 augustus 1987 om? Wessel suggereert
in zijn noot onder dit KB dat de Afdeling wel om moest omdat de rechtszekerheid
vereist dat een eenmaal in gang gezette jurisprudentielijn wordt voortgezet, ofwel:
'dat dit KB de neerslag bevat van een van de offers die de Afdeling moet brengen
om vanaf 1 januari 1988 met recht als hoogste rechter (in het kader van de TwK
-dp) te gaan fungeren.' Dit nu lijkt mij een niet zo sterk argument. Juist daar waar
het Europees Hof het Kroonberoep in verband met de rechtsbescherming afdoet
als een niet onafhankelijk en onpartijdig rechterlijk oordeel omdat de minister invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke uitspraak, lijkt het alleen maar in het

voordeel van de justitiabelen als de Afdeling op onderwerpen waar zij een andere
mening heeft dan het niet-onpartijdige deel van de Kroon (de minister) haar poot
stij f houdt. Het door Wessel genoemde 'offer' lijkt mij dan ook eerder een offer
in het nadeel van de rechtszekerheid, dan in het voordeel daarvan. Als dit dus

bezwaarlijk de achtergrond van de koerswijziging van de Afdeling kan zijn, wat
is de achtergrond dan wel? In het onderhavige geschil ging het om een ontgronding
waar de betrokken gemeente Lienden zich fors tegen verzette. De Kroon oordeelde
(voor zover hier relevant):
'Mede in aanmerking genomen dat bedoeld landschapsreconstructieplan in nauw overleg met
de gemeente Lienden tot stand is gekomen, behoeft naar Ons oordeel aan het belang van handhaving

van de huidige bestemming geen doorslaggevende betekenis te worden toegekend.

De Kroon

lijkt

te suggereren dat de gemeente Lienden door mee te werken aan

het landschapsreconstructieplan zich ook heeft verplicht de bestemming van de
grond conform dit plan vast te stellen. Dit zou een verklaring voor de koerswijziging
van de Afdeling kunnen zijn, zij het dat deze verklaring op gespannen voet staat
met het specialiteitsbeginsel.

Ik concludeer dat tot 1987 er een principieel conflict bestond tussen de minister
van Verkeer en Waterstaat en de Afdeling voor de geschillen van bestuur. Het
conflict had als dieperliggende achtergrond een verschillend vertrekpunt voor de
beschouwingen over de relatie tussen WRO en Ontgrondingenwet. De Afdeling
neemt de strekking van de WRO als centraal uitgangspunt en constateert dat het
niet denkbaar is en ook niet geoorloofd lijkt dat andere wetgeving de ruimtelijke

45

KB

28 augustus ! 987, nr.25. BR 1988, p. 131 m.nt. Wessel.
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afweging doorkruist. Na 1987 gaat de Afdeling 'om' en lijkt zich te conformeren
aan het Kroonstandpunt. In hoofdlijnen komt dat Kroonstandpunt er op neer dat
ontgrondingsvergunningverlening in strijd met de vigerende bestemming zeer wel
mogelijk is. Wel moet naar het oordeel van de Kroon worden nagegaan of de
voorgenomen ontgronding in strijd zou zijn met de vigerende planologische regeling.
Wat er dan na die toetsing dient te gebeuren indien die strijd inderdaad bestaat,
wordt in het midden gelaten. Een geval waarin een gemeentebestuur ondanks een
verleende ontgrondingsvergunning, toch een niet op de ontgronding gerichte bestemming in een bestemmingsplan opneemt, is bij mijn weten nog niet aan de Afdeling

bestuursrechtspraak (als opvolger van de Kroon) voorgelegd. Ik verwacht echter
dat de Afdeling in zo'n geval zal oordelen dat indien de ruimtelijke afweging daar
aanleiding toe geeft, zo'n bestemming aanvaardbaar kan zijn.

3.5

Nieuwe afstemmingsconstructies en het regeringsstandpunt 'Afstem-

men op maat'
Het coordinatievraagstuk is al lang onderwerp van studie.46 In opdracht van het
ministerie van VROM is in het verleden onderzoek verricht naar de besluitvorming
over de ruimte. Dit onderzoek -meestal het afstemmingsonderzoek genoemd- is
uitgevoerd door de Rijksuniversiteit van Groningen.47 Het onderzoek betreft de
analyse van een aantal case-studies. De cases worden allemaal beoordeeld aan
de hand van een zestal maatstaven. Deze maatstaven komen voort uit een
orienterende verkenning van de knelpunten. Het gaat om:

- effectiviteit;
- efficientie;
- afweging van belangen;
-

-

zelfstandige positie van de overheidsniveaus;
positie van vertegenwoordigende lichamen;
positie van de burger in verband met inspraak en rechtsbescherming.

Met betrekking tot de maatstaf'afweging van belangen', die hier voor mij het meest
relevant is, meldt het Groningse afstemmingsonderzoek:
'De maatstaf met betrekking tot de afweging van belangen vloeit voort uit de vraagstelling waar
ruimtelijke en sectorale belangen centraal staat. Van belang is dat bij het
nemen van besluiten over sectorale projecten zowel sectorale als ruimtelijke aspecten aan bod
de coOrdinatie tussen

46

47
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De start van de bestudering van dit vraagstuk in het kader van de WRO kan worden gelegd bij het
pre-advies van De Haan ( De Haan 1973) en als vervolg daarop bij de Werkgroep Coordinatie wetgeving
onroerend goed 1976. Zie voor een beschrijving van een en ander Bregman 1999. p.41-45.
De Koningh ,Van der Knaap en Leemeijer 1985.
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kunnen komen. In de case-studies konden de besluiten niet goed inhoudelijk worden beoordeeld,
dit vergt een beleidsbeoordeling waarvoor nauwelijks objectieve niaatstaven zijn te ontwikkelen.
Daarom is gekozen voor een in hoofdzaak procedurele beoordeling: zijn alle relevante ruimtelijke
en sectorale belangen in de afweging betrokken?'

Via een interviewronde is voorts de mening van respondenten met betrekking tot
het knelpunt 'afweging van belangen' gernventariseerd. De onderzoekers concluderen dat 'door respondenten is erop gewezen dat lang niet altijd alle relevante
belangen worden meegewogen bij de besluitvorming. Planologische belangen
worden soms genegeerd, vaak worden zij ondergewaardeerd ten opzichte van
'harde' belangen: goedkope verwerving, geen problemen met bestemmingsplannen,

bereidwillige gemeenten en dergelijke.'
De uiteindelijke beoordelingsmaatstaf is 'de vraag of behalve het belang dat is
verbonden aan de realisering van een bepaald project of een activiteit bij de besluitvorming ook andere belangen in voldoende mate in de afweging zijn betrokken.
Met name gaat het daarbij -tegen de achtergrond van de vraagstelling van het onderzoek- om het belang van een goede ruimtelijke ordening'.

Uit de aangehaalde citaten wordt duidelijk dat de onderzoekers zich voornemen
met name te bezien of alle vanuit een goede ruimtelijke ordening relevante belangen

in de sectorbeslissing zijn meegewogen. Dit veronderstelt dat de onderzoekers een
soort groslijst van ruimtelijk relevante belangen hebben gehanteerd en deze lijst
hebben gebruikt bij het vergelijken van de ruimtelijk relevante afweging met de
ruimtelijke afweging. De eventuele discrepantie die bij zo'n vergelijking zou kunnen
blijken, zou een indicatie kunnen vormen over het knelpunt 'afweging van
belangen'. Uit het onderzoek blijkt echter niet dat de onderzoekers van zo'n groslijst
of van een vergelijking tussen ruimtelijke afweging en ruimtelijke relevante
afweging gebruik hebben gemaakt. Wat de Groningse onderzoekers wel doen, wordt
uiteengezet in de analyse van de case-studies: 'Bij de maatstaf 'afweging van
belangen' is nagegaan in welk spoor de afweging heeft plaatsgevonden'.

Daarbij wordt tevens gekeken waar materieel gezien de afweging eigenlijk
plaatsvindt: in het sectorale of facetmatige spoor.48 Deze terecht genuanceerde
benadering wordt echter weer ontkracht in de samenvattende paragraaf waar wordt
gesteld dat 'is nagegaan of in het kader van de onderzochte besluitvormingsprocessen formeel en feitelijk adequate mogelijkheden aanwezig waren voor rechtsbescherming en belangenafweging'.49 De vraag die deze passage oproept is of nu
alleen naar de mogelijkheid van belangenafweging is gekeken of dat ook feitelijk
de materiele afweging is getraceerd. In de analyse van de case-studies wordt gecon48

De Koningh. Van der Knaap en Leemeijer 1985, p. 172.

49

De Koningh, Van der Knaap en Leemeijer 1985, p. 190.
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stateerd dat omdat de belangenafweging grotendeels plaats vindt in het ruimtelijk
spoor 'de afweging van belangen voldoende is, in zoverre dat alle relevante

belangen ook in de uiteindelijke besluiten zijn meegewogen'. Uit deze conclusie
lijkt de impliciete vooronderstelling naar voren te komen dat als de afweging in
het sectorale spoor plaatsvindt per definitie minder belangen worden meegewogen
dan in een ruimtelijke (facet-)afweging.
Vreemd genoeg vinden de onderzoekers het desondanks toch 'opmerkelijk dat in
de gevallen waarin de belangenafweging zich grotendeels in het sectorale spoor
heeft voltrokken, achteraf kan worden vastgesteld dat aan belangrijke aspecten
geen aandacht is besteed bij de belangenafweging'. Ik kan hier weinig opmerkelijks
in zien; men heeft immers tot uitgangspunt van de benadering gekozen dat in de
ruimtelijke afweging per definitie alle relevante belangen zijn meegewogen.
In het Groningse onderzoek wordt ten slotte geconcludeerd dat
'uit de case-studies. en ook uit de aanvullende interviews. is gebleken dat van een feitelijke
integrale belangenafweging niet altijd sprake is. Met name planologische en natuur- en
landschapsbelangen moeten het nogal eens ontgelden. (...) Tevens beslaat de indruk dat een ruimtelijke atweging als vervolg van een sectorale afweging (...) van een mindere kwaliteit is dan
een ruimtelijke afweging voorafgaand aan een sectorale afweging. (...) Van belang is ook hier
dat men bij een 'volgende' in plaats van een 'voorafgaande' ruimtelijke afweging. zeker als na
het sectorbesluit langere tijd is verstreken. voor voldongen feiten wordt geplaatst. zodat de feitelijke

afweging (drastisch) wordt ingeperkt'.

In het vervolg worden nog twee aspecten van de belangenafwegingsproblematiek

apart benadrukt:
- ten eerste wordt gesteld dat de betrokken overheidsorganen ook werkelijk
moeite moeten nemen om de mogelijkheden die worden geboden voor een

ruimtelijke afweging aan te grijpen;
-

ten tweede trekken de onderzoekers de conclusie dat de sectorale en

ruimtelijke besluitvorming zoveel mogelijk in tijd gelijk moeten worden
geschakeld.
De Groningse onderzoekers ontwikkelen naar aanleiding van de uitkomsten van
de case-analyses een nieuwe afstemmingsmethode, die bekend staat als de bindende

projectbestemming. De nieuwe methode valt te zien als een reactie op de toentertijd
bestaande afstemmingsmethode, waar het zwaartepunt lag op de aanwijzingsinstrumenten. De aanwijzing was volgens de onderzoekers een omslachtige en
tijdrovende aangelegenheid, waarbij feitelijk het lagere bestuursorgaan iedere
beleidsvrijheid wordt ontnomen. In dat geval is het handhaven van de bestaande
bevoegdheidsverdeling bijzonder verwarrend: wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor het besluit? In het voorstel voor de bindende projectbestemming wordt
de centraliserende aanwijzingsmethode -in de ogen van de onderzoekers- consequent
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doorgetrokken: het sectoraal verantwoordelijke bestuursniveau5(' kan een
projectbesluit nemen nadat het sectorbesluit door dat bestuursniveau aan een
ruimtelijke toets is onderworpen en pas na veelvuldig overleg met de lagere
bestuursorganen en nadat beroepsmogelijkheden (voor een ieder) zijn doorlopen.
Voordelen van de bindende projectbestemming zouden zijn:
grotere snelheid van werken;
duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor het project (ook in verband

met schadeclaims);
- een allesomvattende afweging, met integratie van sectorale en ruimtelijke
afweging;
- een goede rechtsbescherming, waar alle relevante belangen in een
beroepsprocedure aan de orde kunnen komen.

Over de allesomvattende afweging merken de onderzoekers nog op dat de taaken bevoegdheidsverdeling in de WRO geen garantie bieden voor het meewegen
van alle ruimtelijke relevante belangen. Met het oog daarop zijn de ruime overlegen beroepsmogelijkheden voor de lagere overheden in het voorstel opgenomen.
Maar de mogelijke bemoeienis van de lagere overheden mag ook weer niet te veel
worden:
'de figuur van de bindende projectbestemming kan leiden tot een gedetailleerde betrokkenheid
bij. of invloed op de vaststelling van bestemmingen, niet alleen ten aanzien van de locatie waarop
de projectbestemming betrekking heeft. maar ook bij de bepaling van bestemmingen in de directe
.51
omgeving daarvan. Via de beroepsgronden dient hiertegen een dam te worden opgeworpen.

De bindende projectbestemming doorbreekt de bestaande bevoegdheidsverdeling
in de WRO. Het ministerie heeft met dit onderdeel van de bindende projectbestemming de meeste problemen.52 Toch behandelen de Groningse onderzoekers dit
aspect van hun voorstel zeer zorgvuldig. Hun uitgangspunt is hetzelfde als dat van
Witsens'' die erop wijst dat ieder overheidsniveau in de ruimtelijke ordening zijn

eigen rechten en verplichtingen heeft en dat de visie van een hoger orgaan bij een
conflict niet automatisch de doorslag hoeft te geven. In het Groningse onderzoek
wordt dit standpunt voorbeeldsgewijs nogmaals onderschreven als wordt opgemerkt
dat de noodzaak van een rijkswegverbinding weliswaar een rijkszorg kan zijn, maar
dat niet voorbij mag worden gegaan aan lokale nadelen van zo'n weg (zoals stank,

50

De onderzoekers wijzen met nadruk op het feit dat het hier gaat om het bestuursniveau en niet om

51

de minister van VROM de verantwoordelijke minister te zijn.
De Koningh, Van der Knaap en Leemeijer 1985. p.273.

het bestuursorgaan. Op rijksniveau zal een sector-minister vaak het sectororgaan zijn. maar behoort

52

53

Kamerstukken H 1985/86. 19275. nrs. 1-2.

Witsen was toentertijd directeur-generaal van de ruimteiijke ordening. Zijn standpunt ontleenden
de onderzoekers aan Witsen 1980, p.203 en 209.
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geluidsoverlast en barritrewerking). De beide betrokken bestuursorganen zullen
in goed overleg moeten zoeken naar een evenwichtige oplossing voor dit soort
problemen. Pas als dat niet via goed overleg lukt, moet er een conflictoplossingsinstrument worden ingezet. In dat uiterste geval kiezen de onderzoekers voor het
overheidsniveau met de sectorverantwoordelijkheid. Als waarborg tegen het risico
van een overwicht voor de sectorbelangen zijn de uitgebreide beroepsmogelijkheden, ook voor de lagere bestuursorganen bedoeld. Ondanks deze zorgvuldige
behandeling van de bevoegdheidsverdeling in de WRO door de onderzoekers, vond
de minister van VROM het voorstel voor de bindende projectbestemming niet
aanvaardbaar. De minister vreesde een 'aantasting van de bestaande bevoegdheidsverdeling'. Dit lijkt mij een te zwaar aangezet argument; tekenend is dat de minister
hier zel f op terugkomt bij de voorbereiding van het wetsvoorstel voor de Tractwet.

Op de kritiek dat de gemeentebesturen door deze Tractwet veel invloed verliezen,
antwoordt de minister dat het uiteindelijk verantwoordelijk bestuursorgaan ook
de besluiten moet nemen en daarvoor verantwoordelijkheid moet dragen. Het
voorstel voor de bindende projectbestemming had achteraf gezien een meer serieuze
en meer diepgravende behandeling door de minister verdiend.
Al voordat het Groningse afstemmingsonderzoek gestalte kreeg, was met name
De Haan actief met het ontwerpen van ideeen over een alternatieve afstemmingsmethode. Zijn ideeen zijn met name door de Raro in diverse adviezen uitgebouwd 54
en werden 'operationele gebiedsaanwijzing' of kortweg OGA genoemd.
Deze OGA wordt door de Raro omschreven als een planologisch of financieel
principebesluit, dat een bepaald gebied (tract of plaats) voor een of meer doeleinden
zat worden ingericht en/of beheerd overeenkomstig een daartoe vastgesteld
programma, hetwelk binnen een bepaalde tijd nader zal worden uitgewerkt in een
of meer inrichtings- en/ofbeheersplannen. Het principebesluit zou naar het oordeel
van de Raro moeten zijn samengesteld uit de door de verschillende betrokken
overheden te nemen deelbeslissingen en bindt deze overheden in de verdere
besluitvorming. Tegen het besluit zou ook beroep moeten worden opengesteld.
Daarna kunnen in de verdere procedures geen bedenkingen meer worden ingebracht
tegen de gebiedsaanwijzing.
Na het principebesluit zullen de bestaande procedures gewoon moeten worden
doorlopen; de operationele gebiedsaanwijzing komt dus 'bovenop' de bestaande
besluiten te liggen en is gericht op bundeling en niet op integratie van bestaande
procedures. Voor de afweging van belangen is hierbij met name het principebesluit
van belang: nadat dat besluit bij rechterlijke toetsing in stand is gebleven, kan het
principebesluit niet meer ter discussie staan.

54

De afstemmingsmethode werd voor het eerst genoemd in het advies van 12 juli 1976 en werd grondig
uitgewerkt in het advies van 10 december 1979. Daarna kwam de oga in veel adviezen van de RaRO
terug.
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Uiteindelijk heeft ook de regering een standpunt ingenomen omtrent de coordinatie
van ruimtelijke besluitvorming en sectorale besluitvorming.55 In dit standpunt wordt
veel verwacht van de toentertijd in procedure zijnde herziening van de WRO. Met
name de kortere bestemmingsplanprocedures kunnen naar het oordeel van de
regering veel problemen wegnemen.
De regering brengt een belangrijk onderscheid aan tussen twee typen van
coOrdinatie: in de eerste plaats ziet de regering de WRO als een wet die gebaseerd
is ('toegesneden') op het idee van plancoordinatie. Deze vorm van co8rdinatie
gaat uit van belangenafweging op voorhand, waaraan dan ook op dat moment
inspraak, overleg en rechtsbescherming is gekoppeld.
In de tweede plaats is er de mogelijkheid van projectcoordinatie. Ook die vorm
van coOrdinatie is met behulp van de WRO mogelijk. Projectcoordinatie gaat uit
van belangenafweging op het moment dat bepaalde projecten zich aandienen. Op
dat moment behoort er dan ook inspraak, overleg en rechtsbescherming te worden
geboden.

Plan- en projectcoOrdinatie kunnen wel worden onderscheiden, maar niet strikt
worden gescheiden, zo stelt de regering. Als het gaat om een principiele keuze
voor de ene of de andere coordinatievorm, ontbreken duidelijke uitspraken. Wel
merkt de regering het volgende op:
'Projectcotjrdinatie is dan ook geen alternatief voor plancoOrdinatie. eerder een goede aanvulling
daarop. ProjectcoBrdinatie kan plancotirdinatie niet vervangen. Bij plancoordinatie gaat het om
het geleiden en reguleren van ruimtelijke ontwikkelingen. hetgeen beduidend ruimer is dan het
tot stand brengen van ruimtevergende projecten waar het bij projectcoi)rdinatie veelal om draait.'

De regering geeft aan dat de voorgestelde oplossingen worden getoetst aan een

viertal criteria:
a. snelheid van procedure;
b.
c.

d.

adequate rechtsbescherming;
evenwichtige belangenafweging:
handhaving bevoegdhedenverdeling.

In het kader van dit onderzoek is vooral het c-criterium (evenwichtige
belangenafweging) van belang. Daarover merkt de regering op dat dit door de
Groningse onderzoekers geconstateerde knelpunt vooral speelt bij 'moeilijke
gevallen', de top-down toedelingsgevallen:
'Bij top-down toedelingsgevallen gaat het om gevallen waarin een hogere overheid een initiatief
neemt. dat moet worden ingepast in de plannen van een of meer lagere overheden. Voorts betreft
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Kamerstukken II 1985/86. 19275. nrs.1-2, beter bekend als de notitie 'Afstemming op maat'.
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het activiteiten die in het algemeen belang wenselijk worden geacht. maar voor de betrokken lagere

overheid veelal onaantrekkelijk zijn.'

Momenteel zouden we deze 'moeilijke gevallen' NIMBY-gevallen noemen.
De regering merkt over de evenwichtige belangenafweging voorts op dat
'hij de bindende projectbestemming hebben de sectoren het initiatief bij de besluitvorming. Dat
betekent dat uitgaande van de eigen doelstellingen van de betrokken sector. andere belangen tegen
het belang van de sector worden afgewogen. Kenmerk van een afweging van belangen in de
ruimtelijke besluitvormingslijn zoals de WRO die voorstaat, is die dat alle ruinitelijke relevante
aspecten en effecten van het beleid in de betrokken sectoren in hun onderlinge samenhang worden
geplaatst en tegen elkaar worden afgewogen op zodanige wijze dat de uitkomst een goede synthese
oplevert. Deze gebiedsintegrale afweging komt niet tot zijn recht in een overwegend sectorale

afweging zoals bij een bindende projectbestemming.'

In 3.3.2 heb ik geconstateerd dat de commissie-De Wolff het primaat bij conflicten
tussen sector- en facetbesluitvorming bij de facetbesluitvorming leek te leggen.
Ook het regeringsstandpunt van 1972 gaat hiervan uit. Allengs begint dit
uitgangspunt evenwel te verschuiven, wat uiteindelijk in 1980,6 uitmondt in een
regeringsstandpunt, waarin nevenschikking van beide besluitvormingslijnen het
uitgangspunt vormt. Als dan in de jaren die daarna volgen de Kroon zich over het
probleem van conflicterende sector- en facetbesluitvorming moet uitspreken, leidt
dat tot een principieel conflict tussen de Afdeling voor de geschillen van bestuur

(die uitgaat van een primaatstelling van de ruimtelijke ordening) en de minister
van Verkeer en Waterstaat (die nevenschikking als uitgangspunt hanteert).
Uiteindelijk weet de minister via zijn bevoegdheid om een contrair besluit te
bevorderen het pleit te winnen.
In het op basis van het Groningse onderzoek geformuleerde regeringsstandpunt
'Afstemming op maat' wordt de tegenstelling facet-sector overgebracht in de
tegenstelling plan-project. Projectbesluitvorming wordt sterk geYnitieerd door de
sectoren, terwijl planbesluitvorming onlosmakelijk met ruimtelijke ordening

verbonden lijkt. De regering ziet de WRO in dit opzicht sterk instrumenteel en
constateert dat zowel project- als planbesluitvorming met deze wet mogelijk zijn,
alhoewel het plan wel voorop staat. Uiteindelijk wordt er ook in dit regeringsstandpunt geen keuze over een primaat van het facet gemaakt; de meest wenselijke
oplossing moet van beleidsterrein tot beleidsterrein worden bezien, hetgeen mede
wordt uitgedrukt in de term 'afstemming op maat'. Wel blijft voor de regering
voorop staan dat de sector nooit het primaat kan krijgen, omdat de voor ruimtelijke

56

Lubach 1998 komt tot een vergelijkbare conclusie. maar legl het moment waarop er gelijkwaardigheid
is onistaan wat eerder: 'Omstreeks het midden van de jaren 70 werd erkend dat de gedachte van het

primaat niet strookt met de werkelijkheid en dat ruimtelijke relevante hesluitvorming zich voltrekt
langs twee in beginse! gelijkwaardige sporen.'
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ordening noodzakelijke gebiedsintegrale afweging hier niet voldoende tot zijn recht
komt.
Dat de gebiedsintegrale afweging het meest essentiele verschil tussen sector en
facet is, wordt ook betoogd door Brussaard. Sterker dan in de eerdergenoemde,
oudere literatuur, wijst hij sinds het begin van de jaren 90 met nadruk op het verschil
tussen sectorale en facetmatige belangenafwegingen. Zo stelt hij over de Trac6wet
dat 'wat er namelijk in het kader van de tractprocedure gebeurt, is dat er vanuit

de sector een projectmatige belangenafweging plaatsvindt (...), waarbij ook de
ruimtelijke aspecten worden meegewogen. Dat is niet hetzelfde als een ruimtelijkintegrale belangenafweging zoals die op grond van de WRO plaatsvindt waarbij,
uitgaande van een bepaald gebied, alle ruimtelijk relevante factoren tegen elkaar
worden afgewogen:57 Ook Witsen is nog steeds van mening dat de meerwaarde
58

van de ruimtelijke ordening zit in de gebiedsgerichte benadering.
Sinds het midden van de jaren 80 is er van de zijde van de regering geen nieuw
standpunt ingenomen over de verhouding tussen ruimtelijke ordening en
sectorbesluitvorming, alhoewel duidelijk nieuwe aanzetten voor een standpunt
zijn opgenomen in de concept-Memorie van Toelichting bij het voorontwerp van
wet voor een rijksprojectprocedure (zie hierover paragraaf 7.4.5). Die verhouding
is echter wel sterk gaan verschuiven, met name door een aantal nieuwe (sector-)
wetten, die vanaf 1994 in werking zijn getreden. De WRR heeft in dit verband

betoogd dat recente ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening de sector/facetsystematiek problematisch maken. Daarbij ziet de WRR dat de sectoren
meer en meer facetmatig opereren, wat de rol van het facetterrein ruimtelijke
ordening tot een andere maakt.59 Ook in het regeringsstandpunt over de juridisering
van het openbaar bestuur wordt de door de sector/facetverhouding ontstane
regelgevingsproblematiek beoordeeld als 'onoverzichtelijk', 'ontoegankelijk' en
'een omvangrijke kluwen bestuursrechtelijke regelgeving, waarvan de onderlinge
samenhang niet altijd goed doordacht is'.6 De WRR suggereert oplossingen in
de vorm van (gebiedsspecifieke) integrerende planning.6' Het WRR-rapport gaat
met name in op de veranderende omstandigheden rond de ontwikkeling van
ruimtelijke concepten. Hieraan zal in hoofdstuk 4 aandacht worden besteed. Op
de ontwikkelingen op het terrein van de ruimtelijk relevante wetgeving ('sectorwetten') zal in hoofdstuk 7 uitgebreider worden ingegaan.

57
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Brussaard 1992. p.642-653. Zie ook Peters 1995, p.545-552, m.n. p.548.
Witsen 1994, p. 19.
WRR 1988. p.8 enp.146e.v.
Kamerstukken II 1998/99, 26360, nr. i. p. 13.
WRR 1998. p. 136 tot 139.
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3.6

Conclusies over concurrerende bevoegdheden en over 'een goede

ruimtelijke ordening'

Dit hoofdstuk begon met

de Waterjuffer, een woonboot in de Amsterdamse
grachten, gelegen op een plaats waar een recent bestemmingsplan het aanleggen
van boten niet toestond. Buurtbewoners vragen aan B en W om het bestemmingsplan

te handhaven. B en W willen echter niet optreden, want datzelfde college heeft
kort daarvoor aan de Waterjuffer een ligplaatsvergunning afgegeven.
Bij de rechter hebben de buurtbewoners evenmin succes: B en W mochten, ondanks

de strijd met het vigerende bestemmingsplan, de ligplaatsvergunning afgeven en
onder die omstandigheden vond de rechter het ook niet nodig dat B en W het
bestemmingsplan nog handhaafden.
In het vervolg van dit hoofdstuk bleek de achtergrond van deze toch wat vreemde
situatie. De ligplaatsvergunning was gebaseerd op een gemeentelijke verordening
die een doelmatig en nautisch verantwoord gebruik van het openbaar vaarwater
nastreefde. Die verordening diende dus Edn specifiek belang, terwijl het
bestemmingsplan het resultaat was van een afweging van bijzonder veel verschillende belangen. Hoe kan deze situatie nu verklaard worden?
Indien het specialiteitsbeginsel wordt toegepast op de verhouding tussen ruimtelijke
ordeningswetgeving en ruimtelijk relevante wetgeving, dan is de conclusie dat de
verschillende regelingen ieder een eigen strekking hebben en daarom ook een eigen,
specifieke belangenafweging. Het specifieke van de afweging kan tot uiting komen
in de mee te wegen belangen (bij 'sectorwetgeving' kunnen ook niet-ruimtelijke
belangen een rol spelen) en in de waardering die de relevante belangen vanuit de
strekking van de regeling toekomt. Het specialiteitsbeginsel leidt er dus toe dat
iedere beleidssector eigen procedures en systemen van belangenafweging heeft.
Alleen in het geval dat de bij een beleidssector relevante belangen een deelverzameling vormen van de in de ruimtelijke ordening mee te wegen belangen dn
als dan ook nog de invalshoek waaronder wordt afgewogen gelijk is met 'een goede

ruimtelijke ordening', zou

de

ruimtelijke ordening de sectorafweging volledig

kunnen overnemen.
Het beginsel van de tweesporigheid (meestal aangeduid als het naast elkaar bestaan
van twee besluitvormingslijnen met eigen karakteristieken en eigen regels) kan

worden gezien als de toepassing van het specialiteitsbeginsel in het ruimtelijk
bestuursrecht:z Slechts het uitgangspunt dat het ene besluit niet (automatisch)
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Daarbij merk ik weI op dat het -althans in theorie- denkbaar is dat een wet zo exclusief is op een
bepaald punt dat voor een andere wet op dat punt geen ruimte overblijft. zodat daar van tweesporigheid
nimmer .sprake kan zijn.
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prevaleert boven het andere, valt niet uit het specialiteitsbeginsel af te leiden. Dit
uitgangspunt is evenmin logisch af te leiden uit de tweesporigheidsgedachte, maar
is een niet nader beargumenteerde keuze uit diverse conflictoplossingsalternatieven.
Een ander alternatief is een primaat voor de ruimtelijke ordening voorzover het
ruimtelijk relevante aspecten van de afweging betreft. Uit de discussie tussen de
Afdeling voor de geschillen van bestuur en de minister van Verkeer en Waterstaat
in het kader van het contraire-KB Ambt Delden valt te leren dat de Afdeling een
voorkeur had voor de primaatstelling van de ruimtelijke afweging -althans in de
relatie WRO-Ontgrondingenwet- en dat de Afdeling deze keuze beargumenteerde
met de stelling dat dit voortvloeit uit het systeem van de WRO. De Afdeling voor
de geschillen van bestuur staat hierin niet alleen, ook De Haan en Lubach hebben

dit betoogd.
De contraire Kroon kiest voor een andere benadering, waarin de tweesporigheidsgedachte centraal staat. De strekking van de Ontgrondingenwet is dat deze naast de
WRO bestaat en dat er geen hierarchie tussen beide wetten is. Een dergelijke

opvatting is slechts denkbaar als aan de WRO alleen een courdinerende functie
wordt toegedacht. Dat laatste blijkt ook uit de publicaties van Brussaard rond 1980.
Brussaard benadrukte toentertijd dat de WRO in zijn ogen eigenlijk niets meer
is dan een procedureel gerichte wet, waarbij het (enige) 'belang' van de ruimtelijke
ordening is de afweging tussen beleidssectoren zo goed mogelijk te laten verlopen,

zodat de genomen beslissing het beste denkbare resultaat oplevert voor ruimte en
samenleving.61 En hiermee ben ik weer terug bij de in hoofdstuk 2 geconstateerde
tweedeling in de opvattingen over de strekking van de WRO. Ook in de toepassing
van tweesporigheidsgedachte blijkt deze tweedeling.
Opvallend is nog wel dat de 'strijd' tussen beide opvattingen loopt tot het midden

van de jaren 80. In de tweede helft van de jaren 80 verstomt de kritiek op de
64
opvatting van de contraire Kroon.
Het is opmerkelijk dat in alle discussies over tweesporigheid en coordinatie door
de wetgever maar zeldene serieus is ingegaan op de mogelijkheid van primaatstel-

ling van de ruimtelijke ordening. Gelet op de wetsgeschiedenis zou een dergelijke
keuze naar mijn overtuiging de meest logische zijn. Het lijkt mij ook een misvatting
te menen dat dit op voorhand onwerkbaar zou zijn. Natuurlijk is het momenteel
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Brussaard 1982, p l l en 12.
Ter illustratie van de sindsdien ongewijzigde houding van de Raad van State, zie ABRS 6 juli 1994.
AB 1995. 87 over de relatie tussen kapverordening en bestemmingsplan: 'De Afdeling merkt nog
op, met als uitgangspunt het zogenaamde tweesporenbeleid voor het gebruik van de ruimte, binnen
de in de Boswet en de APV Enschede gegeven kaders een eigen specifieke afweging dient te worden

gemaakt.'
Er zijn weI uitzonderingen. Ik verwijs naar het einde van hoofdstuk 2 en naar Van Wijmen 1998.
p. 147. Lubach onderschrijft de keuze van Van Wijmen onder bepaalde voorwaarden, Lubach 1998b.
p. 18.
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zo, dat niet onaanzienlijke gedeelten van het gemeentelijk grondgebied belegd zijn
met (te) oude bestemmingsplannen.66 Maar zonder primaatstelling voor het

bestemmingsplan is er ook geen stimulans om die plannen te herzien. Als ik het
uitgangspunt van primaatstelling toepas op de Waterjuffercasus, dan had de
gemeentelijke verordening het bestemmingsplan als verplichte weigeringsgrond
voor de ligplaatsvergunningen gekend en was de ligplaatsvergunning niet afgegeven.
Als de gemeente Amsterdam dan toch de Waterjuffer op die omstreden plaats had
willen laten afmeren, dan was een bestemmingsplanherziening noodzakelijk
geweest. De aanvaardbaarheid van het afmeren had dan ook in ruimtelijke zin
onderzocht en onderbouwd moeten worden, terwijl die keuze voorts aan de raad
en GS was voorgelegd en door een ieder aan de Afdeling bestuurs-rechtspraak
had kunnen worden voorgelegd. Dat had dus wel extra tijd en inspanning gekost,
maar het uiteindelijke besluit zou zowel nautisch als ruimtelijk een kwalitatief goed
besluit zijn geweest. Tevens was er een stimulans geweest voor de gemeente om
tot planherziening te komen. In de huidige situatie ontbreekt die stimulans en kon
de gemeente de vigerende planregeling zonder veel problemen naast zich
neerleggen.

66
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Bij mijn onderwijstaak op de NHTV en de KUB Iaat ik jaarlijks de studenten het perceel van hun
ouders onderzoeken op de vigerende bestemmingsregeling. Daarmee is een redelijk betrouwbaar
beeld te verkrijgen van de leefti.id van de vigerende bestenimingsplannen voor woongebieden. leder
jaarblijkt ca. 15 9 van de bestemmingsplannen nog van voor de Tweede Wereldoorlog te dateren.
ten# Ul slechts 15 tot 20 9 van de bestemmingsplannen dateert van de laatste 10 jaar. Het overgrote
deel van de vigerende plannen dateert uit de jaren 70.

HOOFDSTUK 4

Planconcepten: een verkenning van het begrip 6 ruimtelijk'
4.1

Inleiding in

de problematiek: suburbanisatie en de compacte stad

De grote technologische uitvindingen in het begin van deze eeuw leken grote
gevolgen te hebben voor de inrichting en het gebruik van de ruimte. Nieuwe
vervoersmiddelen als auto, tram en fiets deden hun intrede. Met deze vervoersmiddelen gingen na de Eerste Wereldoorlog goed gesitueerde stedelingen
in toenemende mate verhuizen naar de meer aantrekkelijke gebieden in de buurt
van dorpen. Op allerlei plaatsen ontstonden villaparken en middenstandswijken.
Dit proces is later als 'suburbanisatie' aangeduid. Diverse stedenbouwers pleitten
voor het sturen van de regionale ontwikkelingen en het tegengaan van suburbanisatie. De grote, amorfe stedelijke gebieden waren in hun ogen onaanvaardbaar, mede
omdat natuur en landschap aangetast raakten. De behoefte aan 'groene'woonwijken
moest in hun ogen worden ingevuld door de ontwikkeling van tuindorpen en
tuinsteden of nieuwe satellietsteden rondom een grote stad.'
Vanaf dat moment is het verstedelijkingsbeleid een belangrijk thema gebleven in
de ruimtelijke ordening en de stedenbouwkunde. Op allerlei manieren is daarna

getracht de verstedelijking te geleiden. Begrippen als 'groeisteden', 'groeikernen'
en 'stadsgewesten' zijn resultaten van deze sturingsgedachten.
De sturing is ook ruimtelijk herkenbaar. Komend vanuit bijvoorbeeld Belgie, ziet
een ieder vrijwel direct dat in Nederland een andere ordening van de ruimte bestaat.
Niet alleen lijkt de scheiding tussen de verschillende functies in Nederland strikter,
ook de verdeling in landelijk en stedelijk gebied is in Nederland meer herkenbaar
dan in Belgie. Een belangrijkere verklarende factor lijkt mij hier de wijze van sturing
door de overheid. In Nederland bestaat een lange traditie van het sturen van de
ruimtelijke ontwikkeling en met name van bebouwing in stedelijke structuren.
Dat sturen vindt plaats aan de hand van bepaalde begrippen, die ook wel
planconcepten worden genoemd. In bestaande structuren zijn deze planconcepten
nog goed 'terug te lezen'. Een stedenbouwkundige analyse begint dan ook
doorgaans met het achterhalen van de bestaande structuur.
Bij ruimtelijke plannen is een herkenbare structuur of een herkenbaar planconcept
dus belangrijk. Een treffende illustratie hiervan is de ontwikkeling van het IJoeverproject in Amsterdam. De binnenstad van Amsterdam en het IJ zijn aan het
einde van de negentiende eeuw van elkaar gescheiden door de bouw van het
1

Het is een storend misverstand dat stedenbouw alleen over stedelijke structuren zou gaan. Hoezeer
dit misverstand leeft. blijkt weI uit de Woordenlijst Nederlandse taal (het zgn. Groene boekje). waarin
is aangegeven dat het hiergaatover 'stedenbouw'. blijkbaar vanuitde gedachte dat dit woord is afgeleid
van 'suid'. Dit is onjuist: het woord is afgeleid van stede (plaats. plek) en zou dus als 'stedebouw'
moeten warden gespeld
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Centraal Station op drie kunstmatige eilanden in de monding van de Amstel. De
kwaliteit van de nieuwe oever van het IJ bleef achter bij de hoge visuele kwaliteit
van het open havenfront dat Amsterdam eeuwenlang had gehad.2 Om deze relatie
weer te verbeteren wil Amsterdam langs de bestaande IJ-oever een nieuw gebied
ontwikkelen (in het IJ), waarin vooral bedrijven zich zouden kunnen vestigen die
in het stadscentrum onvoldoende ruimte hebben, maar waarvan het behoud in of
bij de binnenstad gewenst is. Met name wordt gedacht aan grootschalige
kantoorcomplexen en grootschalige culturele voorzieningen. Daarnaast zouden
ook andere publiekgerichte functies, verkeersfuncties en woningbouw een plaats
moeten krijgen in dit gebied. De realiseerbaarheid van het gehele project is lastig
gebleken: de beoogde hechte samenwerking met private partijen kwam niet goed
van de grond, waarop Amsterdam besloot zelf het voortouw te nemen in de
ontwikkeling. Omdat de concrete planvorming in nauw overleg met de private
investeerders moet plaatsvinden, heeft Amsterdam er daarbij voor gekozen om
te werken met een globaal bestemmingsplan, dat per deelgebied moet worden
uitgewerkt. Het plan laat volop ruimte voor allerlei varianten in de uiteindelijke
invulling. Eigenlijk zijn alleen de bouwvolumes en het bouwprogramma vastgelegd;
de gemeente streeft naar een veelvormig en afwisselend eindresultaat.
De gemeente beschouwt het project als h6t voorbeeld van het compacte stadconcept; in een zeer beperkte ruimte moet een veelheid aan functies worden
ondergebracht.3 Het Amsterdamse bestemmingsplan is een voorbeeld van een
modern plan met veel flexibiliteitsbepalingen. Een deel van de voorschriften is
als 'richtinggevend' aangeduid. Dit nu vindt de Afdeling bestuursrechtspraak,
oordelend over de (integrale) goedkeuring van het bestemmingsplan door GS van
Noord-Holland, onduidelijk. De Afdeling begrijpt het zo, dat de gemeente hiermee
een in beginsel onbeperkte beleidsvrijheid bij de invulling van de deelgebieden
heeft gekregen. Gelet hierop, zo vervolgt de Afdeling, is dit voorschrift onvoldoende
voor de bepaling van het planologisch concept en de economische bruikbaarheid
van de gronden met een uit te werken bestemming, waardoor er onvoldoende inzicht
wordt geboden in de toekomstige ontwikkelingen van deze plandelen.4

Vooral omdat het planologisch concept onvoldoende duidelijk is geworden,
onthoudt de Afdeling integraal goedkeuring aan het plan, dat volgens de annotator
kan worden beschouwd als een 'product van bestemmingsplaninnovatie'.5
In de zoektocht naar de identiteit van de ruimtelijke ordening wordt wel gesteld
dat het ontwikkelen en realiseren van (nieuwe) planconcepten de centrale taak

2
3

4
5
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Zie DRO 1994. p. 199.
Zie DRO 1994. p.200.

ABRS 9 juni 1998, AB 1998.338.
Zie de noot van Struiksma bij de in de vorige noot genoemde uitspraak.
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van planologen is: In dit hoofdstuk zal ik trachten aan de hand van planconcepten
het begrip 'ruimtelijk' nader in te vullen. Daartoe zal ik in paragraaf 4.2 ingaan
op de identiteit van de ruimtelijke ordening en in 4.3 een samenhangende theorie
proberen te ontwikkelen over de gewenste ruimtelijke structuur. Daarbij komen

begrippen als planconcepten en situeringskenmerken aan de orde. In paragraaf
4.4 en 4.5 wordt vervolgens aandacht besteed aan de opvatting van de Kroon en
vervolgens de Afdeling bestuursrechtspraak over de gewenste ruimtelijke structuur.
In de afsluitende paragraaf 4.6 worden vervolgens de hoofdstukken 2,3 en 4
samengevat in een stellingname van mij over de betekenis van 'een goede

ruimtelijke ordening'.

4.2

De identiteit van de ruimtelijke ordening

4.2.1

Afwegingen in het kader van de ruimtelijke ordening

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de vraag welke belangen een rol (behoren te)
spelen bij afwegingen, in belangrijke mate wordt bepaald door de omschrijving
van een bevoegdheid. De vraag of alle relevante belangen meegewogen zijn,
alsmede de wijze waarop een belang is 'gemeten', kan naar zijn aard goed worden
gecontroleerd door een rechterlijke instantie. Veel lastiger is dat bij de afweging
tussen de verschillende belangen zelf. De vraag welke belangen in een bepaald
geval overwegen wordt mede bepaald door de politiek-bestuurlijke waardering
van die belangen. Deze waardering valt uiteen in drie te onderscheiden delen:
de waardering van bepaalde belangen in abstracte zin, omdat de bestaande
beleidsvoorkeuren op het moment van toepassing van de bevoegdheid een

-

-

bepaald belang negatief of positief waarderen;
de waardering van bepaalde belangen in het concrete geval:
de uit de strekking van een bevoegdheid voortvloeiende waardering van
bepaalde belangen.

De eerste twee delen worden grotendeels door de bestuurlijk-politieke beleidsvoorkeuren bepaald. Mede in verband hiermee neemt de rechter bij controle
van besluiten op deze onderdelen enige afstand in acht. Voor het derde deel is zo'n
afstandelijke houding niet nodig.
Bij beslissingen op basis van bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet is het zware
gewicht van het natuurbelang een uitvloeisel van de strekking van die wet. Bij de

6

De WRR wijst erop dat de laatste jaren ook de 'sector'-departementen nadrukkelijk over de grenzen
van de sector heenkijken en in dat verband zich ook meer en meer bezighouden met de ontwikkeling

van planconcepten. zie WRR 1998.
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WRO is evenwel niet op voorhand al bepaald dat een bepaald belang een zwaar
gewicht dient te krijgen. De WRO geeft dus geen duidelijkheid vooraf over het
gewicht van de belangen. Dat betekent echter nog niet dat in beslissingen op basis
van de WRO alle belangen gelijkwaardig worden meegewogen. Het is eerder
omgekeerd: in de ruimtelijke besluitvorming is er zelden of nooit sprake van een
gelijk gewicht voor alle belangen.

De WRO gaat uit van een systeem waarbij bij de vastlegging van het gewenste
ruimtelijk beleid uitspraken worden gedaan over het gewicht dat bepaalde belangen
in bepaalde omschreven situaties hebben. Dat leidt dus tot uitspraken als 'in een
gebied van het type A wordt aan het belang I een zwaar gewicht toegekend.' Soms
wordt dat zware gewicht ook nog nader aangeduid door uitspraken als 'slechts
indien situatie x zich voordoet, kan een besluit worden genomen waarin belang
IV niet prevaleert'. Waar dan de gebieden van het type A liggen, wordt op een
kaart aangegeven.

duidelijk voorbeeld van de hierboven bedoelde uitspraken is te vinden in het
Structuurschema Groene Ruimte met onder meer ruimtelijk beleid voor de
bescherming en ontwikkeling van natuur. Om de natuur te beschermen heeft het
Rijk een zogenaamde ecologische hoofdstructuur aangewezen die bestaat uit
Een

kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Voor bijvoorbeeld de kerngebieden geldt dat
'het Rijk ingrepen en ontwikkelingen in of nabij de kerngebieden zal weren. indien die de
wezenlijke kennierken of waarden van het kerngebied aantasten. Alleen bij een zwaarwegend
maaischappelijk belang kan hiervan worden afgeweken. De aanwezigheid van een dergelijk belang
zal op basis van voorafgaand onderzoek moeten worden vastgesteld. Hierbij zal tevens inoeten
worden nagegaan of aan dit belang niet redelijkerwijs elders of op andere wijze legemoet kan
worden gekomen.

Het ruimtelijk beleid geeft dus aan hoe de weging van belangen in concrete gevallen
gestalte moet krijgen. Dit afwegingskader is opgenomen in de ruimtelijke plannen.

De eerdergenoemde voorwaardelijke uitspraken, gekoppeld aan bepaalde
gebiedstyperingen komen dan ook niet alleen voor in pkb's, maar ook in streekplannen en structuurplannen. Zelfs in bestemmingsplannen zijn deze uitspraken
te herkennen: in bestemmingsplannen worden immers ook bepaalde gebieden
aangewezen (door deze gebieden van een bestemming te voorzien) waaraan dan

vervolgens voorschriften worden gekoppeld. Het bestemmingsplan vervult evenwel
naast de 'plan'-functies ook de functie van verordening en juridisch toetsingskader.'

In verband met die juridische functies moeten in het bestemmingsplan omwille
7
8
9
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Kamerstukken II 1992/93. 22880. nr. 1. p. 149 (Structuurschema Groene Ruimte).
Te onderscheiden van afwegingstructuur. zie WRR 1998. p. 16.
Zie Peters 1988.
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van de rechtszekerheid de veelal nogal vage afwegingscriteria zodanig worden
geoperationaliseerd dat ook de rechtssubjecten hun rechten en verplichtingen uit
het plan kunnen aflezen. In de hierboven aangehaalde passage uit het struc-

tuurschema Groene Ruimte komen nogal wat vage termen voor ('wezenlijke
kenmerken of waarden', 'zwaarwegend maatschappelijk belang'), die in een
bestemmingsplanregeling niet zonder meerkunnen worden overgenomen. Dat neemt
echter niet weg dat benadering bij bestemmingsplannen in hoofdlijnen dezelfde
is als bij de meer indicatieve ruimtelijke plannen. De uitvoeringsbeslissingen die
vervolgens moeten worden genomen, zijn op strikte wijze gebonden aan het
ruimtelijk beleidskader. Dat betekent dat de in het plan bepaalde waardering van
belangen als uitgangspunt heeft te gelden bij de vergunningverlening. De
beleidsuitspraken in de ruimtelijke plannen worden uiteraard in onderling verband
van een
gedaan; in dit opzicht is een ruimtelijk plan een plan in de betekenis
samenhangend geheel van beleidsvoornemens. Die beleidsuitspraken zijn voor
verschillende gebieden anders; om de gebiedsbegrenzingen aan te duiden is een
kaart onmisbaar. Het plan bestaat dus uit een kaart met de gebiedsaanwijzingen
en uit uitspraken over de gewichtsverdeling van de belangen in de onderscheiden
gebiedstypen. De aanwijzingen en de uitspraken tezamen zijn de uitkomst van

de situeringsvraagstukken die de kern van de ruimtelijke ordening vormen."
Het plan is uiteraard een keuze uit een zeer groot aantal mogelijke combinaties
van beleidsuitspraken. Daarbij komt ook dat juist bij de ruimtelijke ordening een
visie ook ruimtelijk herkenbaar moet zijn. Een ieder gebruikt dagelijks de ruimte;
onlogische of onverklaarbare ruimtelijke structuren worden door de gebruikers
van de ruimte niet aanvaard. Het ruimtelijk plan is daarom meer dan een
verzameling samenhangende beleidsuitspraken; het ruimtelijk plan geeft ook aan
welke ruimtelijke structuur voor een gebied gewenst is. Van der Ree heeft er ook
op gewezen dat het woord 'plan' ook 'plattegrond' betekent. 12 Het ruimtelijke plan

is dan ook een verzameling beleidsvoornemens en is tevens een plattegrond van
de gewenste ruimtelijke structuur van een bepaald gebied.
Mijn standpunt in dezen is principieel anders dan dat van Bregman. Bregman ziet
een ruimtelijk plan vooral als integratiekader van ruimtelijk relevante projecten,
terwijl een ruimtelijk plan mijns inziens idealiter een neerslag is van een gewenste

ruimtelijke structuur.

10
11

12
13

13

Zie meer uitgebreid over rechtszekerheid bij het bestemmingsplan, De Vries 1994.
Zie Glasbergen en Simonis 1979. p.252 die stellen dat de extra dimensie die de ruimtelijke ordening
toevoegt betrekking heeft op situeringsvraagstukken met betrekking tot wonen, werken, recreeren
en verplaatsen. waarbij een aantal criteria een rol speelt.

Van der Ree 1993.
Zie Bregman 1999, p. 14. De door hem gekozen invalshoek maakt ook begrijpelijk dat hij concludeert

dat plan- en projectcodrdinatie goed verenigbaar zijn (p.22).
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4.2.2

Beoordelingscriteria bij situeringsvraagstukken

Ruimtelijke ordening gaat over het sturen van het ruimtegebruik. Ieder mens
gebruikt grond voor bepaalde doeleinden. Daarbij komen er ook steeds nieuwe
wensen met betrekking tot nieuwe activiteiten; uiteenlopend van de aanbouw van
een serre aan een woonhuis tot de aanleg van een hogesnelheidslijn dwars door
Nederland.
Het is de taak van de ruimtelijke ordening om te bepalen of er een geschikte plaats
te vinden is voor zo'n activiteit. Het situeren van een activiteit op een bepaalde
locatie is afhankelijk van:
1.

de geschiktheid van die locatie
Hierbij spelen de kenmerken van de locatie zelf een rol zoals de grondwaterstand, de draagkracht van de bodem, de mate van bodemverontreiniging
etc.

2.

de inpasbaarheid van de activiteit in de bestaande of gewenste ruimtelijke
structuur van de omgeving
Vrijwel iedere activiteit kan op zichzelf worden 'ingepast'. Een goede

inpassing vergt echter soms enorme investeringen in aanpassing van de
ruimtelijke structuur van de omgeving. Het is derhalve de vraag of in
voldoende mate inpassingsmaatregelen worden genomen, waarbij ofwel de
ruimtelijke structuur wordt aangepast (denk aan het plan voor een kustlocatie
voor Hoek van Holland) ofwel de activiteit zodanig wordt uitgevoerd dat de
bestaande (gewenste) structuur gehandhaafd kan worden (denk aan ondergrondse infrastructuur).
Overigens is het denkbaar dat een bepaalde structuur dermate waardevol wordt
bevonden dat andersoortige activiteiten per definitie onaanvaardbaar zijn.
3.

de effecten van de activiteit op de omgeving
Hier gaat het om een soort evaluatieve beschouwing vooraf: door de ingreep
verandert er iets; is die verandering aanvaardbaar, zijn de gevolgen te overzien,
en is er nagedacht over de effecten en de wijze waarop daarop moet worden
gereageerd? Die evaluatieve beschouwing vooraf moet worden gerelateerd
aan de ruimtelijke structuur. Zo zal bijvoorbeeld in een bestaande 'auto-arme'

woonwijk een garagebedrijf ongewenst zijn (los van eventuele milieuhinderlijke bezwaren) in verband met de ongewenste autoverplaatsin-gen.
Het eerste criterium is vooral van belang voor de initiatiefnemer, het tweede en
derde criterium zijn vooral van belang voor het bevoegd gezag dat bindende
beslissingen neemt over de aanvaardbaarheid van bepaalde activiteiten.
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Daarbij moet worden opgemerkt dat het tweede en derde criterium niet te scheiden
zijn; in veel gevallen zullen maar een beperkt aantal inpassingsmaatregelen worden
genomen, zodat het tweede criterium dan neerkomt op de vraag hoeveel 'rek' de
bestaande ruimtelijke structuur kent. Het antwoord op die vraag hangt weer sterk
af van de effecten van die activiteit op de omgeving. Het is echter wel belangrijk
om beide criteria te onderscheiden; de benaderingswijze verschilt wezenlijk: in
het tweede criterium gaat het om de blik van de omgeving naar de activiteit en
bij het derde criterium gaat het om de blik vanuit de activiteit naar de omgeving.
4.2.3

De ruimtelijke structuur

Waar hiervoor over de ruimtelijke structuur wordt gesproken, gaat het over de
gewenste ruimtelijke structuur in de omgeving van de voorziene activiteit. Het
begrip 'ruimtelijke structuur' wordt in velerlei betekenissen gebruikt. Ik versta
onder ruimtelijke structuur: een samenhangende wijze van ordening van ruimtelijke
functies ten opzichte van elkaar. De ruimtelijke structuur is dan ook de basis voor

de functietoedeling (op bestemmingsplanniveau: de bestemmingstoedeling) over
een gebied. Dit is dus duidelijk anders dan het in veel bestemmingsplannen
gemaakte onderscheid tussen een ruimtelijke structuur en een functionele structuur.
Met ruimtelijke structuur in deze betekenis wordt veelal gedoeld op de ruimtelijke
elementen, die echter een uitvloeisel (zouden moeten) zijn van de functietoedeling,
welke toedeling het centrale onderwerp vormt van de ruimtelijke ordening. 14 Het
regelen van de ruimtelijke elementen (veelal dus 'ruimtelijke structuur' genoemd)
is een onderwerp dat op zich wel in een bestemmingsplan thuishoort, maar alleen
als afgeleide van de bestemming en dus alleen in verband met de omgeving. De
kwaliteit van een bouwwerk moet grotendeels via andere instrumenten als welstand
en toepassing van Bouwbesluit en bouwverordening worden gegarandeerd. Daarvoor
15
biedt art. 10 WRO geen grondslag.
De gewenste ruimtelijke structuur en de bepalende elementen van die structuur
kunnen soms worden 'terug'-gelezen in de vigerende planologische regeling. Het
bestemmingsplan zou idealiter een neerslag moeten zijn van de gewenste ruimtelijke
structuur, waarbij uit de bestemmingsregelingen zelf duidelijk zou kunnen worden

welke elementen door de planvaststeller als bepalend voor het handhaven of
realiseren van de structuur worden gezien. 16 Als men ervan uitgaat dat het bestemmingsplan de neerslag is van de door het bevoegd gezag gewenste ruimtelijke

14

15
16

Zie hoofdstuk 2.4.2 en zie voorts Van der Ree 1993. p.21.
Zie Van der Ree 1993, p.52.
Zie ook het motto van de ministeriele nota Bestemmen met beleid: regel niet meer dan nodig is. maar
regel dat wat nodig is goed. VROM 1989, voorwoord.
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structuur, kan bij iedere beslissing over nieuwe activiteiten een toetsing aan de
vigerende bestemmingsregeling plaatsvinden.
Op dit uitgangspunt valt het nodige af te dingen: bestemmingsplannen zijn zelden
actueel en voorzover dat al het geval is, bevatten de bestemmingsregelingen veel
bepalingen die weinig met de gewenste ruimtelijke structuur maar veel meer met
een soort burenrecht van doen hebben. Anderzijds kan niet worden ontkend dat
de wetgever wel van dit standpunt is uitgegaan: niets voor niets gaan de Woningwet
en de WRO bij het toetsen van bouw- en aanlegvergunningaanvragen uit van een

limitatief-imperatieve toetsing aan onder meer het bestemmingsplan. De gewenste
ruimtelijke structuur kan derhalve alleen maar via het bestemmingsplan doorwerken
bij deze vergunningverlening.
4.2.4

Procedurele bevoegdheden

bij nieuwe activiteiten

Bij nieuwe activiteiten gaat het om de vraag of de gewenste ruimtelijke structuur
de nieuwe activiteit ook kan verdragen (resp. of de structuur voldoende wordt
aangepast). Daarbij zijn gelet op de wettelijke procedures twee verschillende vormen
van toetsing denkbaar.

In de eerste plaats kan het zo zijn dat de gewenste ruimtelijke structuur in een
bestemmingsplan is bepaald en vastgelegd. Nieuwe activiteiten moeten dan worden
beoordeeld in het licht van dat geldende planologische regime. Het kan dan gaan
om een bouwaanvraag die moet worden getoetst aan het vigerende plan. Doordat
met name in de bouwvoorschriften veelal kwantitatieve normen voorkomen, kan
die toets relatief eenvoudig worden uitgevoerd: past het bouwwerk binnen de
toegestane bouwafmetingen? Zo nee, dan wordt de vergunning geweigerd. Over
de effecten van de activiteit hoeft en kan het bevoegd gezag zich dan niet meer
druk te maken.
Sommige bepalingen in het bestemmingsplan zijn evenwel niet op kwantitatieve
wijze beschreven. In die gevallen wordt van het bevoegd gezag soms wel een
oordeel over de aanvaardbaarheid van de effecten in het licht van de gewenste
ruimtelijke structuur gevraagd. Hierbij kan worden gedacht aan de toepassing van
de toverformule-vrijstelling of aan de toepassing van bepalingen in het verplichte
overgangsrecht van bestemmingsplannen. In overgangsrechtelijke bepalingen komen
vrijwel altijd formuleringen voor als 'indien de aard van de afwijking ten opzichte
van de bestemming niet wordt vergroot'. Of de afwijking al dan niet groter wordt.
moet ook worden beantwoord aan de hand van de effecten op de ruimtelijke
structuur. Tot slot kan hier worden gewezen op de handhaving van het bestemmingsplan; ook bij vragen over mogelijkheden tot handhaving kan het gaan
om de interpretatie van bestemmingsplanbepalingen.
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In de tweede plaats kan het gaan om activiteiten die niet binnen de vigerende
planologische regeling passen, maar die door het bevoegd gezag desondanks als
gewenste activiteiten worden gezien. In die gevallen kan het bevoegd gezag
beginnen met het formuleren van een nieuwe gewenste structuur en alvast
vooruitlopend op de vaststelling van zo'n structuur tot vergunningverlening via
art.19 WRO overgaan. Bij dergelijke beslissingen zullen derhalve zowel de gewenste
(nieuwe) structuur als de effecten van de activiteit op de omgeving moeten worden
bezien.

4.3

Een theoretische benadering van de gewenste ruimtelijke structuur

4.3.1

Ruimtelijke planconcepten

In het verleden hebben veel auteurs gezocht naar het ontwikkelen van een eigen,
inhoudelijke identiteit van de ruimtelijke ordening. De Koningh c.s. wijzen erop
dat de pogingen om tot zo'n eigen, inhoudelijke identiteit te komen nog in de kinderschoenen staan. In dat verband wijzen zij op Glasbergen en Simonisn die stellen
dat de extra dimensie die de ruimtelijke ordening toevoegt betrekking heeft op
situeringsvraagstukken met betrekking tot wonen, werken, recreeren en verplaatsen,
waarbij een aantal criteria een rol speelt. De uitwerking van deze criteria is naar
het oordeel van de Groningse onderzoekers echter nog betrekkelijk vaag en
bovendien deels ontleend aan andere beleidsterreinen dan de ruimtelijke ordening
zelf.8 De Groningse onderzoekers komen tot de stellingname dat ruimtelijke

ordening betrekking heeft op de ontwikkeling van het ruimtegebruik in een bepaald
gebied, waarbij tevens het toekomstige ruimtegebruik in beeld kan worden gebracht.
Dat biedt de mogelijkheid om een samenhangend beeld te geven van de gewenste
ontwikkeling van een bepaald gebied. Dat beeld kan worden gebruikt bij de toetsing
van de aanvaardbaarheid vanuit ruimtelijk oogpunt van sectorale initiatieven.
De situeringsvraagstukken van Glasbergen en Simonis of de gebiedsgerichte, samenhangende visies van De Koningh c.a. geven een aanzet tot een uitgebreide discussie in de vaktijdschriften over de veronderstelde identiteit van de ruimtelijke
19
ordening. Daarbij werd regelmatig aangevoerd dat in onder meer de Nota's over
de

ruimtelijke ordening toch ook belangrijke vernieuwingen in de ruimtelijke

ordening zijn toegevoegd. Met name denkt men dan aan zaken als het Groene Hart,
de groeisteden, stedelijke knooppunten en het koersenbeleid. Het ontstaan en de
werking van dit soort zaken kan niet eenvoudigweg worden verklaard uit de
17
18
19

Glasbergen en Sitnonis 1979. p.252
De Koningh, Van der Knaap en Leemeijer 1985, p.245.
Zonneveld geeft alleen al in zijn inleiding een korte bloemlezing uit het tijdschrift Stedebouw en
Volk*huisz·esting van 1983 tot 1985. Zie Zonnezeld 1991. p. 1.
0
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coOrdinatietaak van de ruimtelijke ordening, maar geeft aan dat de ruimtelijke
ordening een extra waarde inbrengt in het afwegingsproces. In 1998 stelt de WRR
dan ook onomwonden dat 'het feit dat ruimtelijke ordening zich sterk richt op de
co6rdinatie van beleid met ruimtelijke effecten niet betekent dat ruimtelijke
ordening geen inhoudelijke component heeft:10
Het gaat bij deze inhoudelijke component om vormconcepten, een term die met
name door stedenbouwkundigen wordt gehanteerd, maar voor de gehele ruimtelijke
ordening toepasbaar lijkt. 3 i Mijns inziens wordt met de term 'vormconcept' gedoeld
op hetgeen ik hiervoor 'de gewenste ruimtelijke structuur' heb genoemd. De keuze
voor een ruimtelijke structuur of een vormconcept moet helder en ruimtelijk

herkenbaar zijn. Dit alles is niet iets nieuws: een vanuit stedenbouwkundige
invalshoek ontworpen gewenste ruimtelijke structuur is al gedurende vele eeuwen
gebruikelijk. Al in de 5e eeuw voor Christus ontwikkelde Hippocrates een gewenste
(stedelijke) structuur op basis van talrijke observaties en onderzoeken omtrent de
gevolgen van de natuurlijke elementen (heersende windrichtingen, plaatselijke
voedselopbrengsten, bodemgesteldheid en situering van woningen) op het menselijk
lichaam. Op basis van deze onderzoeken meende Hippocrates dat een zuidelijk

gerichte orientatie van een stad ongewenst was. Plato pleitte voor steden met een
inwonertal van ca. 20.000, verspreid over even grote kavels (5040 kavels per stad).
De Romeinen kende een sterk uniform stedenbouwkundig concept met als een
van de belangrijkste elementen de symmetrie-as. In de Middeleeuwen en de
Renaissance vormde de maatschappelijke hierarchie de basis voor de geleding in
..
de ruimtelijke structuur.-- Geconcludeerd kan worden dat kenmerkend in de

stedenbouwkundige opvattingen door de eeuwen heen is dat bepaalde, leidende
gedachten werden gehanteerd om de gewenste structuur vorm te geven.
De gewenste structuur wordt dus opgesteld aan de hand van een kernachtig beeld,
dat als leidraad bij het ontwerpen van het gewenst ruimtegebruik dient. Dit

kernachtige beeld is door Zonneveld in zijn dissertatie het ruimtelijke planconcept
genoemd. Volgens Zonneveld geeft een ruimtelijk planconcept 'in kernachtige
vorm, via woord en ook via beeld, uitdrukking aan de wijze waarop een planactor
aankijkt tegen de gewenste ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting, alsmede
de aard van de interventies die noodzakelijk worden geacht'.23 Een ruimtelijk

20
21

22
23
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WRR 1998. p. 17.
Veel van de belangrijke ideeen in de ruimtelijke ordening zijn ge-initieerd vanuit de stedenbouwkunde.
Kortheidshalve verwijs ik naar de meer uitgebreide beschrijvingen van de achtergronden van het
bestemmingsbegrip. Ook her begrip 'een goede ruimtelijke ordening' in art.10 WRO komt voort uit
'een goede stedebouw' dat als concept in de negentiende eeuwse stadsplanning een zeer belangrijke

rol vervulde. Zie voor dit laatste Van der Valk 1989.
De voorbeelden hier zon ontleend aan Rottier 1980. p.29-83.
Zonneveld 1991.decl 1, p.21
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planconcept is een streefbeeld voor ruimtelijke ontwikkelingen, patronen en
structuren.24 Met planconcepten wordt door het bevoegd orgaan dat het plan vaststelt
ook getracht te sturen in de gewenste richting.
Zonneveld heeft getracht een groot aantal in Nederland door de bovenlokale
overheid ontwikkelde (of overgenomen) planconcepten te inventariseren. Daarbij
heeft hij plannen en nota's vanaf de jaren twintig tot en met eind 1990 bestudeerd.
Het resultaat is weergegeven in de zogenaamde 'Encyclopedie van planconcepten'.2,
Deze Encyclopedie bevat enkele honderden door de bovenlokale overheid
ontwikkelde planconcepten. De Encyclopedie bevat ook enkele min of meer
toevallige lokale planconcepten. Zonneveld geeft nergens expliciet aan waarom
hij zijn onderzoeksgebied heeft beperkt tot bovenlokale planconcepten, maar

aangenomen mag worden dat door deze beperking een nog enigszins overzichtelijke
hoeveelheid onderzoeksmateriaal resteerde. Bij uitbreiding van de inventarisatie
naar de lokale planconcepten tussen 1920 en 1990 zou een schier onafzienbare

hoeveelheid ruimtelijke plannen geYnventariseerd moeten worden. Naar ik aanneem
is dus een pragmatische reden oorzaak geweest van de afwezigheid van lokale
planconcepten. Het lijkt mij duidelijk dat er ook lokale planconcepten zijn. Na
de studie van Zonneveld hebben vele ruimtelijke ordenaars het begrip planconcept
gebruikt voor analyses van met name gemeentelijke planologische vraagstukken.
Ook daaruit blijkt dat het planconcept ook op lokaal niveau volop voorkomt.
Ter illustratie wil ik hier wijzen op de uitgebreide studie die de gemeente Tilburg heeft laten maken
van haar stad. De onderzoekers onderscheiden drie 'historische' stadsconcepten (een traditionele.
een moderne en een postmoderne). waarvan zij constateren dat het laatste concept -fris en
prikkelend is, maar dat bij gebrek aan zicht op het geheel ook enerverend en verwarrend is'. Deze
op z'n minst onduidelijke constatering (een stadsconcept dat geen zicht op de gehele stad biedt.
lijkt mij niet te passen in de definitie van 'concept') verbinden de onderzoekers de conclusie dat
er een nieuw. duurzaam stadsconcept moet worden ontwikkeld, dat de voorgaande concepten
in zich opneemt. Het nieuwe concept moet dan eigentijds zijn, moet 'private en consumptieve
gebruikswaarde hebben' (?). moet ruimte bieden voor nieuwe vormen van collectiviteit. moet
duidelijke culturele waarde hebben en moet een heldere vorm hebben. 'die zich in het geheugen
grift van iedereen'. De onderzoekers komen vervolgens uit op een 'schijfconcept'. bestaande
uit vij f lagen (het propellermodel. de tapijtnietropool. de compartimentenstad. de territoriumstad
en de archipunctuur).26

Alhoewel dus moet worden aangenomen dat er op alle bestuursniveaus planconcepten worden ontwikkeld, is de aandacht in de planologische literatuur vooral gericht
op de nationale planconcepten. Ook in het WRR-rapport over de ruimtelijke

24

25
26

Zonneveld en Witsen 1996. p.25. met name noot 1.

Zonneveld 1991. deel 2.
Tilburg 1996.
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ontwikkelingspolitiek wordt vooral gekeken naar de nationale planconcepten.
In een analyse van de ontwikkeling van nieuwe planconcepten constateert de WRR
dat er thans vooral behoefte is aan op regionale schaal ontwikkelde planconcepten
en dat de nationale generieke concepten 'niet meer valide zijn'.28 De raad beschouwt

deze conclusie als 'de meest fundamentele inhoudelijke breuk met het bestaande
stelsel'.19 Ik betwij fel of er in dit opzicht sprake is van een fundamentele breuk
met het bestaande stelsel. De WRO gaat immers uit van planvorming op alle
bestuursniveaus. Een grotere nadruk op de ontwikkeling van lokale en regionale
planconcepten is relatief probleemloos in het bestaande wettelijk stelsel in te
passen." Daarbij geeft de WRR zelf aan dat het nationale ruimtelijk plan (de pkb)
voor de nieuwe rol van de nationale overheid geschikt zou kunnen zijn. 31

Zonneveld onderscheidt in de eerste plaats strategische mimtelijke planconcepten.
Het planconcept 'gebundelde deconcentratie' en het daaraan gekoppelde planconcept van het 'stadsgewest' zijn in de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening
geYntroduceerd als structurerende principes voor het kanaliseren van de toentertijd
sterk optredende suburbanisatie. Deze strategische planconcepten hebben in de
loop derjaren de aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van een groot aantal andere

planconcepten als de kernenhierarchie, de agglomeratie, uitstralingsgebieden en
de groeikernen. De strategische planconcepten geven dus een 'stuurkoers' aan.
De strategische ruimtelijke planconcepten kunnen nog nader worden onderscheiden
in algemeen bedoelde strategische planconcepten en in gelokaliseerde strategische
planconcepten. Het planconcept van de Twentse stedenband wordt door Zonneveld
genoemd als een uitwerking op een bepaald gebied van het algemene gebundelde
deconcentratie-concept en is dus (in zijn terminologie) een gelokaliseerd strategisch

planconcept.
De strategische planconcepten en zeker de algemene strategische planconcepten,
vormen de 'harde kern' bij de ruimtelijke conceptvorming. Naast deze harde kern
onderscheidt Zonneveld ook een zogenaamde 'beschermende gordel' rond de
strategische planconcepten. Het strategische planconcept is namelijk niet voldoende
om het keuzeproces in concrete situaties te (ge-)leiden. Daartoe zijn ook nog

instrumentele planconcepten nodig. Een instrumenteel planconcept bevat een

27

28
29
30

31
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Vergelijkbare kritiek op het WRR-rapport komt van Kreukels 1998, p.6: 'De eerste kanttekening
betreft de gelijkstelling van hetalgemene ruimtelijke ordeningsbestel met de rol en positie van nationale
ruimtelijke ordening. Hierdoor zijn de andere bestuursniveaus onvoldoende in beeld gekomen.
WRR 1998. p. 145.
WRR 1998, p. 150.
De WRR-conclusie dat de WRO niet toegesneden zou zijn op de nieuwe ontwikkelingen wordt volop
bestreden. Zie onder meer Kreukels 1998, p. 10, Ten Heuvelhof 1998, p. 17 en de zgn. 's-Hertogenboschgroep 1998. p.24.
Zie WRR 1998, p.154: 'De basis voor het nationaal ruimtelijk beleid zou worden gelegd in een plan
voor de ruimtelijke hoofdstructuur. (...) De pkb-figuur zou hier eventueel geschikt voor zijn.'
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uitgewerkte wijze van realisering van het concept (door de inzet van specifiek
plannings- en beleidsinstrumentarium) en richt zich op concrete gebieden, kernen
of locaties. De al eerder genoemde groeikernen of het concept van de stedelijke
knooppunten zijn vormen van dit instrumentele planconcept. Zonneveld wijst erop
dat er makkelijk verwarring kan ontstaan tussen het gelokaliseerde strategische
planconcept en het instrumentele planconcept, die immers beide over gebieden
gaan. Het verschil ligt hierin dat de gelokaliseerde strategische concepten slaan
op een concreet gebied met unieke kenmerken en dat het instrumentele concept
gaat over gebieden die in beginsel overal kunnen liggen. Ook de instrumentele
planconcepten kunnen nader worden onderscheiden. Ten eerste zijn er gebieden
waar een specifiek ruimtelijk inrichtingsbeleid wordt gevoerd (bufferzones, Nationaal Park, herinrichtingsgebied). Meestal worden dan uitspraken gedaan over de
fysieke verhoudingen. Deze planconcepten noemt Zonneveld inrichtingsconcepten.
De andere instrumentele planconcepten doen uitspraken over de spreiding van
de bevolking en maatschappelijke activiteiten. Meestal gaat het dan om afremming
ofjuist stimulering; in verband daarmee wordt dit ontwikkelingsconcept genoemd.
Voorbeelden hienan zijn de ontwikkelingsgebieden, de (toenmalige) SIR-gebieden
en de stedelijke knooppunten.

De planconcepten zijn de resultanten van de gewenste sturing op de algemene
planologische problemen die zich in de maatschappij voordoen. Het beste kan dat
worden geillustreerd aan de hand van het al meer genoemde belangrijke planconcept
'stadsgewest'. Door de sterk toegenomen (auto-)mobiliteit na de Tweede
Wereldoorlog dreigde de stad als zel fstandige entiteit verloren te gaan; er was geen
reden voor de mobiele burger of het mobiele bedrij f om zich in de stad te vestigen.
Dat leidde dus tot een vrijwel onvermijdelijke trek uit de stad naar het nog relatief
lege platteland. Dit suburbanisatieproces is al in de Tweede nota over de ruimtelijke
ordening erkend. Tegelijkertijd was de algemene opvatting onder de planologen
dat suburbanisatie om een groot aantal redenen (waaronder mobiliteitseffecten)
ongewenst was. Vanuit deze invalshoek was er een grote behoefte aan het laten
voortbestaan van een ruimtelijk samenhangend en coherent stedelijk systeem. Met
het oog hierop werd in de Tweede nota het planconcept 'stadsgewest' ontwikkeld,
of zoals Zonneveld en Witsen stellen 'de geest moest met het stadsgewestconcept
weer terug in de fles: Dit planconcept is als hoofdkoers ook gedurende de jaren
zeventig, tachtig en negentig belangrijk gebleven, zij het in gewijzigde vormen
(eerst als gebundelde deconcentratie, toen als compacte stad en ten slotte als

locatiebeleid en Vinex-convenanten).
Volgens de WRR leidt het werken met planconcepten ertoe dat ruimtelijke ordening
meer is dan alleen afwegen en coOrdineren; de planconcepten zelf worden volgens
de WRR weer geschraagd door een vijftal basisprincipes (concentratie van
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verstedelijking, ruimtelijke hierarchie, ruimtelijke samenhang, ruimtelijke
differentiatie en ruimtelijke rechtvaardigheid). De WRR noemt dit de principes
3'
van de ruimtelijke orde. - De WRR voorziet een verminderde rol van de planconcepten op nationaal niveau, maar de vij f basisprincipes blijven overeind, zo voorspelt
de raad.

11

Of de planconcepten nu allemaal te herleiden zijn tot deze vij f basisprincipes en
of deze basisprincipes een soort eeuwigheidswaarde hebben, is niet van essentieel
belang; belangrijk is wel dat ook de WRR van oordeel is dat de (in de tijd
veranderende) planconcepten richting geven aan de waardering van de belangen
in de ruimtelijke belangenafweging.

Daarvoor is het naar mijn mening wel noodzakelijk dat het planconcept zodanig
wordt geconcretiseerd dat het op het abstractieniveau van de belangen indicaties
geeft over de waardering van die belangen. Dat zal veelal betekenen dat de relatief
abstract geformuleerde planconcepten uitgewerkt moeten worden in min of meer

kwantitatieve richtlijnen. Daarna kunnen die richtlijnen in de afweging worden
gebruikt om de waardering van bepaalde belangen mede te bepalen. De veelal
kwantitatieve richtlijnen moeten dan wel zijn gericht op de ruimtelijk relevante
belangen, anders zouden ze de strekking van de WRO overschrijden. De vraag
welke criteria ook ruimtelijk relevant zijn, wordt bepaald door de keuze voor
bepaalde planconcepten. Zo is eerder aangegeven dat de ruimtelijke herkomst van
bedrijven een rol kan spelen bij de vraag welke bedrijven waar aanvaardbaar zijn.

Met name kleine kernen willen (of moeten) de herkomst van bedrijven beperken
tot de lokaal gebonden bedrijven. Dit past ook goed in het locatiebeleid zoals dat

in de Vinex en het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is uitgewerkt.
Maar een andere keuze was ook zeer wel denkbaar geweest. Zo heeft de werkgeversorganisatie VNO-NCW, in samenwerking met het Nederlands Economisch Instituut
(NEI) het thans populaire planconcept van de corridor ontwikkeld.34 Dit planconcept
gaat ervan uit dat de voor bedrijven aantrekkelijke vestigingsgebieden gekoppeld
zijn aan de hoofdinfrastructuur voor de verschillende vervoerswijzen. Door de
geringe afstanden en de goede verbindingen in Nederland zien de makers van dit
planconcept geen reden voor enig bedrijfslocatiebeleid. Sterker nog: in principe
zou iedere activiteit c.q. ieder individueel bedrijf zich daar kunnen vestigen waar
het wil, zo stelt het NEI. Als dit planconcept ook door overheden zou worden
omarmd en bijvoorbeeld in een rijksnota als vervanging van het locatiebeleid wordt
aangegeven, dan zouden naar mijn mening in bestemmingsplannen geen
beperkingen aan bedrijfsvestiging meer kunnen worden opgenomen, voor zover
32

WRR 1998, p.23-32.

33
34

WRR 1998, p. 145.
BnSP/NIROV/NVTL 1998 bevat een interview met Van der Cammen waaruit blijkt dat de corridor
als nieuw planconcept in de toekomstige Vijfde nota zal verschijnen. althans in de voorloper daarvan,
de Startnota Ruimtelijke Ordening.
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die beperkingen voortkomen uit 'locatiebeleid'-achtige uitspraken. Uiteraard kunnen
nog wel steeds beperkingen worden opgelegd die voortkomen uit bijvoorbeeld
veroorzaakte milieuhinder. Met de acceptatie van dit planconcept door de bevoegde

gezagen zullen ook de ruimtelijk relevante criteria wijzigen.
4.3.2

Situeringskenmerken

In hoofdstuk 2 heb ik erop gewezen dat uit de Kroonjurisprudentie met betrekking
tot de goedkeuring van bestemmingsplannen valt af te leiden dat de Kroon bepaalde
onderwerpen wel en andere niet ruimtelijke relevant acht. Bepalend voor de vraag
van ruimtelijke relevantie zijn 'de criteria die een uit oogpunt van ruimtelijke
ordening relevant onderscheid' rechtvaardigen. Daarbij denkt de Kroon aan
kwantitatieve maten als ruimtebeslag, hoogte, bebouwingsmassa, maar ook aan
meer kwalitatieve criteria als verkeersaantrekking, parkeerbehoefte en hinder.
Deze ruimtelijke criteria zijn ook vanuit een meer theoretische benadering
benadrukt. Ik doel dan op het begrip 'situeringskenmerken' dat met name door
Van der Ree is ontwikkeld. Het begrip 'situeringskenmerken' komt in de literatuur,
voor zover mij bekend, in de eerste plaats voor in het NIROV-rapport 'Op dezelfde
35
leest . Meer uitgebreid komt het begrip terug in latere artikelen en onderzoeken
van Van der Ree.36 De situeringskenmerken komen ook aan de orde in de
dissertaties van Struiksma'7 en De Vries,8, die zich daarbij ook baseren op Van
der Ree.
,

Van der Ree omschrijft de situeringskenmerken als eisen of overwegingen ten
aanzien van de ligging van een functie of de omvang van het ruimtebeslag door
een functie. Als voorbeelden noemt hij: een benodigde bebouwingsmassa, een
minimale breedte of diepte van het ruimtebeslag, een minimaal benodigd of
maximaal toelaatbaar vloer- of terreinoppervlakte, een maximale loop- of
reisafstand, een bepaalde ligging in de verkeersstructuur of een goede aansluiting
op de hoofdverkeersstructuur in verhouding tot het eigen mobiliteitsprofiel, een
benodigde draagvlak, een bepaalde verkeersaantrekking of -productie, een bepaalde
mate van milieubelasting of een bepaalde graad van gevoeligheid, een rustige of

juist drukke omgeving. Onderscheidt

een

gebruiksdoeleind zich naar deze

situeringskenmerken niet van andere, dan kan het gebruiksdoeleind geen aparte

ruimtelijke functie zijn.
35

Zie NIROV 1984. Overigens blijkt uit de inleiding van 'Op dezelfde leest' dat Van der Ree een
belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van een aantal onderdelen uit dit rapport. Het
in dit rapport gehanteerde begrip 'situeringskenmerken' zal dan ook weI ontleend zijn aan Van der

36

Zie Peters en Van der Ree 1985. Van der Ree 1989 en Van der Ree 1993.

Ree.

37
38

Struiksma 1993. p.73 e.v.
De Vries 1994, p. 16-19.
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Van der Ree wijst erop dat het begrip situeringskenmerken geen statische inhoud
heeft. Bij de bestemming Wonen (of woondoeleinden) horen situeringskenmerken
als bereikbaarheid van voorzieningen, een ligging in de verkeersstructuur, een
bepaalde acceptabele milieubelasting etc. Van der Ree benadrukt het dynamische
karakter van de situeringskenmerken. Zo kunnen ze naar tijd verschillen (de
waardering van bepaalde kenmerken kan veranderen). Daarnaast kunnen bepaalde
functies andere situeringskenmerken krijgen, de aanwezigheid van bepaalde kenmerken is voorts afhankelijk van het soort gebied, waar de functie voorkomt en ten
slotte kunnen nieuwe functies ontstaan, die ook nieuwe situeringskenmerken met
zich brengen.

39

De situeringskenmerken zijn pas bruikbaar als ze worden genormeerd. Ter
illustratie: bij een woonbestemming zal het situeringskenmerk 'maximale
loopafstand tot een openbaar vervoershalte' doorgaans een zekere rol spelen. De
maximale loopafstand is echter geen vast en onomstreden gegeven. Is de
woonbestemming bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren, dan zal al snel een grotere
afstand worden geaccepteerd dan in het geval de bestemming is bedoeld voor
bejaarden. In een wijk. waar wordt gestreefd naar het verminderen van het
autogebruik zal de loopafstand naar de dichtstbijzijnde openbaar vervoershalte
een belangrijkere rol spelen dan in een villawijk, waar men vooraf rekent op een
gemiddeld autobezit van 2 auto's per huishouden. Het voorgaande duidt er al op
dat de normering van een situeringskenmerk afhankelijk kan zijn van min of meer
beleidsmatige keuzes bij het opstellen van een plan.
Anderzijds kan ik mij voorstellen dat de normering van bepaalde situeringskenmerken wordt ontleend aan bepaalde wettelijke normen. Dit verschijnsel doet zich
met name voor in de relatie met de milieuwetgeving, waar bijvoorbeeld in de vorm
van milieukwaliteitseisen eisen worden gesteld aan het resultaat van ruimtelijke
afwegingen. Struiksma wijst op dit verschijnsel, waarbij hij opmerkt dat hierbij
niet zozeer de milieu-afweging als alomvattend wordt gezien, maar dat dit voortkomt
uit de gedachte dat het milieubelang als het zwaarst wegend wordt gezien.4( In de
milieuwetgeving is, met andere woorden, aangegeven dat in de belangenafweging
bij iedere door de overheid uit te oefenen bevoegdheid aan deze milieubelangen
een overwegend gewicht moet worden toegekend. Formeel gezien blijft de belangenafweging wel intact. de waardering van de mee te wegen belangen is echter
in de milieuwetgeving reeds bepaald. 41

39

Van der Ree 1989. p.576. noot 84.

4()

Struiksma 1993. p.79 en 80.

41

Struiksma 1993 stelt in m,0163 het niet ionder meereenste zijn met Van der Ree. die stelt datde
milieusitueringskenmerken nog een nadere afw·eging behoe\en tegen andere. Mijns inziens hehhen
zowel Van der Ree ali Struik5nia gelijk: Van der Ree ;·anuit theoretisch oogpunt (de afweging blijft
gehoden. alleen de \#aardering \·an de milieuhelangen staat al op \·oorhand 1·ast). Struiksma ;·anuit
praktisch oogpunt (de uitkoinst ran de al-w·eging ih d :,armee ciok al grotendee 1* gege\·en)
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Naast de milieuwetgeving kan ook andere normstelling hierbij relevant zijn. De
nog acceptabele afstand van de woning tot de dichtstbijzijnde basisonderwijsvoorziening is in het Huisvestingsbesluit (gebaseerd op de Wet op het basisonderwijs)
42
vastgesteld op 2 km hemelsbreed.
Ik concludeer dat de situeringskenmerken van Van der Ree dezelfde inhoud en
dezelfde achtergrond hebben als de door de Kroon gehanteerde ruimtelijk relevante
criteria. Het begrip situeringskenmerken is een dynamisch begrip, dat niet een
tijdloze invulling kent, maar dat aan verandering, ook in waardering, onderhevig
is. De situeringskenmerken zijn echter alleen te gebruiken als beslissingsfactoren
bij situeringsvraagstukken als de kenmerken ook zijn genormeerd. Die normering,
die kwantitatieve of kwalitatieve invulling van de acceptabele waarden van het
kenmerk, zal meestal een beleidsmatige kwestie zijn, waarbij de neerslag van een
beleidskeuze kan plaatsvnden in wettelijke normen.
Een keuze voor een bepaalde ruimtelijke structuur leidt tot andere waarden bij
de situeringskenmerken. Met andere woorden: de visie die de planopsteller heeft
over een bepaald gebied, is bepalend voor de vraag welke situeringskenmerken
een rol spelen en is bepalend voor de waarde die dat kenmerk heeft in de afweging.
De planvisie speelt dus een (belangrijke) rol bij de keuze en de invulling van de
relevante situeringskenmerken. Ik wijs in dit verband op de in de vorige paragraaf
behandelde planconcepten van Zonneveld. Zonneveld richt zijn aandacht in
hoofdzaak op de 'harde kern van de ruimtelijke conceptvorming', de strategische
planconcepten. Deze harde kern kan echter niet zonder een 'beschermende gordel',
die bestaat uit instrumentele planconcepten die het keuzeproces in concrete situaties
moet (ge)leiden. Met het oog hierop constateert Zonneveld dat veel planconcepten
worden uitgewerkt in richtlijnen41, standaarden en kengetallen.44
Naar mijn mening is er een duidelijk verband tussen de situeringkenmerken en
de concretisering van de ruimtelijke planconcepten. Deze planconcepten geven
de gewenste ruimtelijke structuur weer. Die structuur is weer leidraad voor in de
eerste plaats het bepalen van welke situeringskenmerken een rol spelen en in de
tweede plaats voor het normeren en waarderen van de situeringskenmerken.

Ter illustratie het volgende voorbeeld. Het beleid van gebundelde deconcentratie
bleek na verloop van tijd tot belangrijke nadelen te leiden. Met name traden
bereikbaarheidsproblemen op; het voorzieningenniveau van de centrale kernen
onzinnigheid -an het 'hemelsbrede' duidelijk zal zijn.

42

Waarhii

43

Met 'richtlijnen' wordt hier op een ander soort richtlijn gedoeld als in het bestuursrecht (en met name
in het milieurecht) gebruikelijk is.
In de ruimtelijke ordening op lokaal niveau zijn vooral de planologische kengetallen bekend. In het
handboek 'Planologische Kengetallen' (Ni ihot 1990) w·orden deze kengetallen omschreven als
'\·ereen,oudigde, geschematiseerde regels met betrekking tot de aspecten van kwalitatieve en
k 'antitatieve aard inzake de ruimlelijke organisatie van de samenleving'. In Struiksma 1996 wordt
ook gewe/en op het verband tussen deze planologische kengetallen en de situeringskenmerken.

44

de
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kwam onder druk te staan en de toegenomen mobiliteit leidde tot milieuvervuiling
en energieverspilling. Met het oog hierop wordt het (ruimtelijke plan-)concept van
145
gebundelde deconcentratie essentieel gewijziga in het bundelingsconcept (volgens
Zonneveld een regionaal strategisch concept, daterend uit de Orienteringsnota van
1973). In het bundelingsconcept worden criteria gegeven over de afstand van nieuwe
woonlocaties ten opzichte van de centra van grote steden, de stadsrandlocaties.
Uiteindelijk wordt in 1990 in de Vierde nota gekozen voor een aangepast
bundelingsconcept waarin wordt gestreefd naar een zodanige ruimtelijke ontwikkeling dat de (dagelijkse) functionele relaties op het gebied van wonen, werken
en verzorging zich op de schaal van het stadsgewest kunnen afspelen. Het concept
wordt ingevuld door een aantal locatiecriteria met betrekking tot de ligging ten

opzichte van het centrum van de stad, de ontsluiting per openbaar vervoer, de
samenhang van wonen, werken, voorzieningen, recreeren en groenstructuur en
het waarborgen van het voortbestaan van open ruimte. Met name het tweede
criterium, de mogelijkheden voor ontsluiting per openbaar vervoer, lijkt erg
belangrijk.46 De lokale uitwerking van dit regionale strategische concept (in de
vorm van een instrumenteel planconcept) vindt onder meer plaats in de vorm van
het zoeken naar mogelijkheden voor auto-arme woonbuurten. Een auto-arme
woonbuurt veronderstelt een goede en effectieve ontsluiting per openbaar vervoer.
Dat betekent onder meer dat de maximale afstand tot de dichtstbijzijnde O.V.-halte
aanzienlijk minder is, dan bij een niet-auto-arme woonwijk. Het situeringskenmerk
van de afstand tot een O.V.-halte zal hier een belangrijke rol spelen (de waardering
van dit kenmerk in de afweging is dus groter) en de 'normering' van het kenmerk
is anders (de maximale afstand tot de halte is minder).

4.4

De Kroon en de gewenste ruimtelijke structuur

4.4.1

Algemeen: plan van aanpak

De ruimtelijke afweging komt met name tot uitdrukking in de bindende beslissingen

over het ruimtegebruik, bijvoorbeeld in de vorm van een bestemmingsplanvaststelling. Zoals in de voorgaande hoofdstukken reeds aangegeven is, was er tot voor
enige jaren bij bestemmingsplannen beroep mogelijk op de Kroon.47 Het bijzondere

45

46
47

Zie ook Zonnes·eld 1991.deel II, p.38.

In decl I van de Vierde nota wordt nog gedreigd met aanwijzingen op basis van art.37 WRO \·oor
gemeentebesturen die op dit onderdeel niet aan de wensen van het Rijk voldoen.
In de periode 1988-1994 was er op basis van de TwK een beroepsmogelijkheid bij de Afdeling

geschillen ran hestuur voor bestemmingsplannen die niet konden worden aangemerkt als besluit i·an
algemene strekking. Voor die niet-bas bestemmingsplannen verving dit beroep het Kroonberoep.
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van dit Kroonberoep was dat de Kroon in sommige gevallen expliciet een nieuwe
afweging maakte en niet -zoals de ABRS thans- min of meer marginaal toetste.

Aan de hand van Kroonuitspraken kan dan ook worden achterhaald hoe de
ruimtelijke afweging plaatsvindt en wat de rol van planconcepten in die afweging
is. Met het oog hierop heb ik met name de (in de tijdschriften gepubliceerde)
uitspraken van de Kroon in bestemmingsplangeschillen in de jaren 1970 tot en
met 1998 geanalyseerd op het gebruik van planconcepten. Het gaat daarbij om
een dergelijke grote hoeveelheid uiteenlopende planconcepten dat het
weinig zinvol
is om alle geanalyseerde uitspraken te vermelden. Wel zal ik in de volgende

paragrafen een aantal uitspraken over een beperkt aantal meer bekende planconcepten nader bespreken.
In deze bespreking gaat het over uitspraken waarin een herkenbaar

planconcept

een rol speelt bij de afweging. Uiteraard zijn er ook (zeer veel) uitspraken waar
de afweging volledig door de 'omstandigheden van het geval' is

bepaald. Deze
uitspraken spelen in de analyse geen rol. In de navolgende analyse gaat het dus
om een niet-representatief overzicht van de jurisprudentie, waarbij is geselecteerd
op het herkenbaar zijn van enerzijds het afwegingsproces en anderzijds het
gehanteerde planconcept. Ter illustratie van de door mij gehanteerde werkwijze
hierbij het volgende voorbeeld.

In een KB ging het om de aanleg van een belangrijke ontsluitingsroute door het
Centraal Veluws Natuurgebied.48 Dit natuurgebied is aangewezen als een Nationaal
Landschap, een planconcept dat in 1973 is ontwikkeld door de rijksoverheid om
grote natuurgebieden een effectieve bescherming te bieden. In het Structuurschema
Openluchtrecreatie en het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (thans:
Structuurschema Groene Ruimte) werd aangegeven dat de natuur- en landschapsbelangen in de Nationale Landschappen een zwaar gewicht moesten krijgen, zij het
dat ook rekening moest worden gehouden met sociaal-culturele en economische
belangen in verband met de toeristische functie van de Nationale Landschappen.
In het geschil rondom de weg in het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) wordt
duidelijk dat de Kroon in de afweging zich vooral laat leiden door het planconcept
van het Nationaal Landschap:
'Voor het faunabeheer is het essentieel dat het CVN in zijn huidige omvang zoveel mogelijk als
eenheid kan worden beheerd. Daartoe is het beleid gericht op het opheffen van barritres. Voorts
wordt het terugdringen van gemotoriseerd verkeer door het afsluiten c.q. ontlasten van bestaande
wegen van belang geacht. Rustverstorende voorzieningen zoals ontsluitingsroutes en dagrecreatieve
en verblijfsrecreatieve voorzieningen worden zoveel mogelijk naar de randen van hel CNV
verplaatst. Het ter goedkeuring voorliggende bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de centraal
in het CVN liggende Groenendaalseweg verkeersluw wordt. omdat de zich op deze weg bevindende
verkeersstroom wordt verlegd naar de T22 tussen Loenen en de Immenberg. Het plan heeft aldus

48

KB 14 juli 1989 (Contrair-KB Apeldoorn). BR 1989.905
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het gevolg dat het aansluitpunt, als zijnde een 'rusiverstorende voorziening', naar de rand van
het CVN wordl verplaatst. Realisering van het voorliggende bestemmingsplan breng, voorts met
zich dat via het bij de Woeste Hoeve gerealiseerde cerviduct een wilduitwisseling kan plaatsvinden
waardoor het ten aanzien van het CVN le voeren faunabeheer beter gestalte krijgt. Gelet op het
vorenstaande achten Wij het plan in overeenstemming met het geformuleerde rijksbeleid.'

Hier wordt door het planconcept de afweging vooraf ingekleurd: er moet wel een
zeer groot voordeel zijn van de aanleg van een verstorende activiteit, wil die
activiteit in een Nationaal Landschap aanvaardbaar zijn. De (contraire-) Kroon
meent dat de weg hier toch aanvaardbaar is, maar alleen omdat daarmee de
bescherming van het Nationaal Landschap in ruime zin wordt gediend.
4.4.2

De planconcepten groeiklassenbeleid,

restrictief beleid,

suburbanisatie

en overloopbeleid, stadsgewesten, compacte stad

Al eerder is gewezen op het in Tweede Nota over de ruimtelijke ordening
geYntroduceerde beleid ter beperking van de suburbanisatie (overloop). Met de
opeenvolgende nota's zijn voor het beheersen van de suburbanisatie steeds weer
nieuwe planconcepten verzonnen. Een bekend planconceptbetreft het stadsgewest.
Dit planconcept is in 1976 door de rijksoverheid geYntroduceerd. Met dit
planconcept streefde het Rijk naar het binden van de woningbehoefte aan het
stadsgewest door het tot ontwikkeling brengen van wervende woonmilieus. Om
dit doel te kunnen bereiken, werden nieuwe woon- en werkgebieden dusdanig ten
opzichte van elkaar en ten opzichte van halteplaatsen van het openbaar vervoer

gesitueerd dat de mogelijkheden tot het gebruik van langzame vervoermiddelen
en het openbaar vervoer worden vergroot.
Het rijk heeft het planconcept ook in concrete maatstaven geoperationaliseerd:
- de maximale reistijd van woning tot centrum van een stad, inclusief

-

voortransport, mag bij de grote stadsgewesten 35 minuten bedragen en bij
de kleinere stadsgewesten 25 minuten;
de maximale omvang van een stad betreft een straal van 4 kilometer rondom
het centrum.

Het planconcept kan uiteraard een belangrijke rol spelen bij de provinciale en
regionale planvorming. Het realiseren van wervende woonmilieus als doelstelling
is ontleend aan het oudere planconcept van woonmilieudifferentiatie. Dit
planconcept is met name in de jaren 80 door enkele provincies verder ontwikkeld
en wordt door onder meer de provincie Zuid-Holland en de gemeente Amsterdam
sterk gekoppeld aan het doorstromingsproces van de woningvoorraad. Met name
Amsterdam ziet alleen mogelijkheden voor woonmilieudifferentiatie als de stad
een groter aandeel dure huur- en koopwoningen kan realiseren. Daarmee is dit

element uit stadsgewest-planconcept relatief duidelijk geoperationaliseerd. Met
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(reistijd en straal van een stad) kan per initiatief
worden getoetst op zijn ruimtelijke aanvaardbaarheid vanuit het planconcept. De
situeringskenmerken die hier een rol spelen zijn onder meer de verhouding tussen
koop- en huurwoningen en prijs van de woningen, reistijd tot centrum (en op
bestemmingsplanniveau: afstand tot OV-halte) en de afstand tot centrum van de
stad. Zonder het stadsgewestconcept zouden deze situeringskenmerken hele andere
waarden hebben gehad.

de beide concrete maatstaven

Hoewel het hier om een belangrijk planconcept gaat, kent de Kroofijurisprudentie
weinig expliciete verwijzingen naar het planconcept. Overigens zijn er evenmin
uitspraken gevonden waarin het planconcept door de Kroon niet wordt overgenomen. In het besluit van de Kroon van 24 november 199349 betreft het een geschil
tussen GS van Noord-Brabant en de gemeente Riethoven. Deze laatstgenoemde
wenst uit te breiden met 36 woningen, maar GS hebben aan het plan goedkeuring
onthouden. De Kroon constateert dat het Rijks- en provinciaal beleid uitgaan van
versterking van de bestaande stedelijke concentraties en het tegengaan van
suburbanisatie in het landelijk gebied. Het gemeentelijke plan is hiermee strijdig.
De Kroon meent dat de onthouding van goedkeuring overeenstemt met het
Rijksbeleid en het provinciaal beleid en verklaart het bezwaar ongegrond.
4.4.3

De planconcepten Grote landschapseenheid en Grote eenheid

natuurgebied (GLE en GEN) en het vervolgconcept: de ecologische

hoofdstructitur
In het rijksbeleid ter bescherming van natuur en landschap is begin jaren 80 het
planconcept van de Grote Eenheid Natuurgebied en de Grote Landschapseenheid
bedacht. Ingevolge het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud kon het
rijk deze gebieden aanwijzen, waarbij het uitgangspunt was dat het moet gaan om
grote, aaneengesloten gebieden van ten minste 1000 ha. Deze twee inrichtingsconcepten (bekend als GEN en GLE) komen voort uit het streven naar zo effectief
mogelijk beheer van de waardevolle gronden en uit het streven naar verbetering
van de mogelijkheden van voortbestaan van plant- en diersoorten en de ontwikkeling
van ecosystemen. In de GLE en GEN moet een zwaar gewicht worden toegekend
aan de natuur- en landschapsbelangen en moeten verstorende activiteiten worden
voorkomen. Functiemenging wordt in verband met de kwetsbaarheid in deze

gebieden niet nagestreefd.
In de toepassing van de planconcepten liggen de grootste problemen bij de claims
van conflicterende gebruiksvormen. Daarbij kan in de eerste plaats worden gedacht
aan agrarisch gebruik van de grond; dergelijke activiteiten waren voor de Kroon
49

KB 24 november 1993. BR 1994, p.206.
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in alle gevallen onaanvaardbaar.50 Ook woningbouwplannen in de GEN/GLE zijn
voor de Kroon niet snel aanvaardbaar. 51
Een bijzonder geval betreft de golfbanen in dit soort gebieden. Bij golfbanen heeft
het Rijk bepaald dat dit in beginsel niet aanvaardbaar is in natuurgebieden en in
nationale parken en landgoederen, waar bijzondere natuurwetenschappelijke,
landschappelijke of cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Slechts in de rest
van de GLE's (in een GEN is een golfbaan dus uitgesloten) en in andere, kleinere
landschapseenheden moet van geval tot geval worden bepaald of een golfbaan
aanvaardbaar is.
In het KB van 4-9-199152 ging het over een golfbaan in Gulpen. Het terrein was
aangewezen als GLE. De Kroon oordeelt de golfbaan hier aanvaardbaar nadat uit

inventarisatie en waardering gebleken was dat de landschapswaarden niet heel
bijzonder waren. De afweging van de Kroon lijkt derhalve niet in strijd met het
GLE/GEN-concept en de uitwerking daarvan voor golfbanen.
In het KB van 14-2-1992 3 gaat het over een golfbaan in Goirle bij het landgoed
Nieuwkerk. In dit geschil heeft de Kroon -en met de Kroon ook GS en de gemeentemoeite met het bepalen van de begrenzing van de GEN in het Structuurschema:
valt dit gebied nu wel of niet in het GEN? Omdat het huidige gebruik uit landbouw
bestaat, lijkt de Kroon te veronderstellen dat het gebied niet in het GEN ligt.
Daarmee opent zich de mogelijkheid dat de golfbaan aanvaardbaar is, tot welk
oordeel de Kroon ook uiteindelijk komt.
Recreatieve activiteiten in een GEN komen onder meer voor in de uitspraak
'Aquadoe' (een waterverkeerspark in Giethoorn).54 De Kroon constateert dat het
rijksbeleid ter zake niet volledig consistent is (het structuurschema Natuur- en
Landschapsbehoud maakt inbreuken op een GEN slechts in zeer uitzonderlijke
situaties mogelijk, terwijl het structuurschema Openluchtrecreatie instandhouding
van de aanwezige kwaliteiten ook ten behoeve van de recreerende mens eist). Ook
het streekplan maakt de vestiging van het recreatie-verkeerspark mogelijk. Daarbij
is het gebied zelf ook nog 'ns weinig waardevol als natuur- of landschapsgebied.

Dit alles in overweging nemende oordeelt de I<mon het Aquadoe-project
aanvaardbaar.
De Kroon lijkt het structuurschemabeleid ter zake van de grote eenheden
natuurgebieden en de grote landschapseenheden vrij nauwgezet te volgen, waarbij
vooral meespeelt of het rijksbeleid nog ruimte laat voor afwijking, c.q. nadere
afwegingen. Het planconcept geeft weliswaar aan hoe bepaalde gebruiksinitiatieven
50
51
52
53
54
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KB 7 september 1993. BR 1993. p.971
KB 24 april 1994, BR 1994. p. 1019
K84 septemberl991.BR!992, p.317
KB 14 februari 1992, BR 1992. p.464
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moeten worden gewogen, maar bevat overigens geen kengetallen aan de hand
waarvan ruimtelijke beslissingen kunnen worden genormeerd.
Na de aanwijzing van GEN/GLE-gebieden resteren er nog kleine natuurgebieden
die ondanks hun geringe omvang toch heel belangrijk voor de ecologie kunnen
zijn. Midden jaren 80 ontstaat er daarom bij onder meer de provincies het streven
om de natuurlijke en landschappelijke gebieden en gebiedjes met elkaar te
verbinden, zodat een stelsel van natuurlijke elementen gaat ontstaan. De provinciale
planconcepten krijgen op allerlei manieren gestalte: in de provincie Groningen
als stelsel van natuurlijke elementen, in Limburg als Relatienotagebiedenbeleid,
in Zuid-Holland als ecologische infrastructuur, in Noord-Holland als groene
verbindende zones.
In 1990 tilt het Rijk deze provinciale planconcepten in het Natuurbeleidsplan op
naar het nationale niveau door de introductie van de ecologische hoofstructuur
voor Nederland (EHS). De hoofdstructuur wordt opgebouwd uit:
-

kerngebieden;

- natuurontwikkelingsgebieden;
- verbindingszones.
De hoofdstructuur wordt omgeven door een net van bufferzones, waarin door
maatregelen zodanige duurzame condities worden geschapen dat in de hoofdstructuur de gewenste natuurwaarden kunnen worden gerealiseerd, dan wel gehandhaafd.
Het nationale planconcept van de ecologische hoofdstructuur wordt vervolgens
in diverse provincies nader uitgewerkt en gepreciseerd.
Ook bij het EHS-concept is duidelijk dat bij afweging van de aanvaardbaarheid
van bepaalde projecten de aanduiding van EHS een belangrijke rol zal spelen. In
beginsel moeten verstorende activiteiten niet worden geaccepteerd, hetgeen uiteraard

niet betekent dat iedere verstorende activiteit op voorhand onaanvaardbaar is. Grote
projecten als de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn doorkruisen op diverse plaatsen
de EHS. Hier weegt het belang van de realisering van infrastructuur naar het oordeel
van het hier bevoegde orgaan blijkbaar zo zwaar dat het natuurbelang moet wijken.

Bij de realisering van kleine woningbouwplannetjes blijkt wel de zwaarte van het
natuurbelang. Zo stelt de Kroon in het KB van 16-12-199155 dat 14 woningen in
een bosgebied in Oosterhout, dat is aangeduid als GHS (door de provincie) en EHS
(door het rijk) niet aanvaardbaar zijn: het Natuurbeleidsplan is weliswaar niet
rechtstreeks werkend, maar maakt het wel noodzakelijk voor gemeentebestuur om
aan te tonen waarom wordt afgeweken van rijksbeleid. 56
55

KB

56

De Kroon verwijt de gemeente dus een ondeugdelijke of onvoldoende motivering. Feitelijk zegt de
Kroon dat de gemeente niet heeft aangetoond waarom het woningbouwbelang hier zo zwaar moet
wegen. zelfs zwaarder dan het natuurbelang, dat dus 'per definitie' een zwaar gewicht krijgt (EHS).

16

december 1991, BR 1993, p. 206.
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In het KB van 22 april 1994,7 gaat het over de aanleg van een golfbaantje bij een
hotel in een kerngebied van de EHS. Uitgangspunt van het provinciaal beleid is
dat bestaande gebruikskwaliteiten niet of zo min mogelijk moeten worden geschaad.
Volgens de Kroon gelden de uitgangspunten zoals verwoord in het streekplan ook
voor deze golfbaan. Door de aanleg van de golfbaan kunnen de landschappelijke,
natuurwetenschappelijke en geomorfologische waarden van het gebied in
belangrijke mate worden aangetast. Daar staat het belang van het hotel tegenover.
Het economisch belang van de eigenaar van het hotel weegt volgens de Kroon niet
op tegen de aan de aanleg van de golfbaan verbonden gevolgen voor de natuurwetenschappelijke, landschappelijke en geomorfologische waarden van het gebied.
4.4.4

De planconcepten mobiliteitsbeleid en het bedrijfslocatiebeleid

In de PKB-vierde nota, in de PKB-Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer
en in de PKB-ruimtelijk beleid (Vinex) wordt veel nadruk gelegd op de geleiding
van de mobiliteitsontwikkeling. Bij ongewijzigd beleid groeit het autoverkeer naar
58
verwachting zodanig veel dat de weginfrastructuur dat niet meer kan verwerken.
Dat zou weer leiden tot slechte bereikbaarheid van met name verstedelijkte
gebieden. Mede daarom streeft de rijksoverheid naar geleiding van de mobiliteit,
waarbij het woon-werkverkeer per auto en de andere niet-zakelijke automobiliteit
wordt teruggedrongen. Dat verkeer zou bij voorkeur via het openbaar vervoer
moeten plaatsvinden. De uitwerking van dit beleid steunt op drie pijlers:
het voeren van een locatiebeleid ten aanzien van woningen, werkgebieden

-

en voorzieningen in relatie tot infrastructuur;
het tot stand brengen en het in stand houden van een hoogwaardig openbaar
vervoer;

-

het beYnvloeden van verkeersstromen en het parkeren.

Het locatiebeleid krijgt met name gestalte door de introductie van het concept
'bereikbaarheidprofielen'. Het bereikbaarheidsprofiel kan betreffen een A-, Bof C-profiel. De indeling is afhankelijk van afstanden tot hoogwaardige OVaansluitingen en afstanden tot het rijkswegennet. Bij een bereikbaarheidsprofiel
hoort een mobiliteitsprofiel dat iets zegt over het soort bedrijven dat is toegestaan
op dat bereikbaarheidsprofiel. Het soort bedrijven wordt uitgewerkt in aantal
werknemers of bezoekers per hectare. Ten slotte hoort ook een parkeernorm bij
het bereikbaarheidsprofiel. Met al deze criteria zijn ook de acceptabele waarden
57

KB 22 april 1994. BR 1994, p.673
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Recentelijk worden door het ministerie van Verkeer en Waterstaal ailerlei aanvullende beleidsinitiatie;'en op dit onderdeel bekendgemaakt als ;'oorbereiding ,·an het derde Structuurschema Verkeer en
Vervoer. tevens het eerste Nationaal Verkeers- en Vervoersplan op basis van de Planwet Verkeer
en Vervoer.
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van

het begrip 'mi,ntelijk'

van een aantal situeringskenmerken (afstand tot OV-aansluiting; kwaliteit OVaansluiting; afstand tot hoofdwegennet: soort bedrijven naar mobiliteitsprofiel in

aantal werknemers/bezoekers; parkeerbehoefte) bepaald.
Het planconcept 'bereikbaarheidsprofielen' is dan ook direct bruikbaar bij het
opstellen van bestemmingsplannen. Als in een bestemmingsplan een bestemming

voor bedrijvigheid wordt opgenomen, kan relatief eenvoudig worden getoetst wat
het bijbehorende bereikbaarheidsprofiel is. Als dat profiel is bepaald, kan
vervolgens worden aangegeven welke bedrijven zijn toegestaan (bijvoorbeeld door
middel van een lijst van toegestane bedrijfsactiviteiten, vergelijk de Staat van
bedrijfsactiviteiten bij milieuhinder). Tevens kan in het bestemmingsplan de
parkeernorm worden vastgelegd.
Het planconcept wordt door het Rijk krachtig ondersteund; afwijking van het
planconcept zal tot beroep van de inspecteur voor de ruimtelijke ordening of zelfs
toepassing van het aanwijzingsinstrument leiden, zo is in de pkb-Vinex bepaald.
Het krachtdadige optreden van de rijksoverheid blijkt ook uit het feit dat de eerste
toepassing van de plaatsvervangingsbevoegdheid van de minister van VROM59
het locatiebeleid betrof. 60
Ook de Kroon ondersteunt het planconcept.61 Een goede illustratie van de
Kroonjurisprudentie is het KB van 30 juli 199362 waar een transportbedrijf een
kantoor wil beginnen op een industrieterrein. De Kroon overweegt dat
'in de Vinex is neergelegd dat het algemene beleid met betrekking tot de mobiliteitsbeperking
van werkenden er op gericht dient ie zijn verkeersaantrekkende functies, zoals kantoren. zoveel
mogelijk onder te brengen in stedelijke regio's. bij voorkeur die regio's die goed bereikbaar zijn
met het openbaar vervoer. In verband hiermee is de bouw van solitaire kantoren zoals bijvoorbeeld
ten behoeve van vrije beroepen en kantoorhoudende dienstverlening op dit bedrijventerrein uit

planologisch oogpunt niet aanvaardbaar.'

Maar al eerder had de Kroon het locatiebeleid rechtstreeks in haar toetsing
betrokken. Zie het KB van 2 november 1993 m.b.t. de ontwikkeling van een nieuw
kantorenpark bij Nieuwegein.6' De Kroon geeft aan dat bij B-locaties volgens het
Rijk een maximale afstand tot een OV-halte van 750 meter geldt en dat de maximale
afstand tot een autosnelwegoprit 2000 meter is. De Nieuwegeinse locatie kent een
afstand van minder dan 2000 meter tot het rijkswegennet, maar wel een afstand

59

BedoeId wordt de bevoegdheid tot het ven·angen van het goedkeuringsbesluit van GS, zoals geregeld
in art.29. eerste lid en vijfde lid WRO.

60
61

Het ging hier om de gemeente Harlingen. zie RPD 1995, p. 114.
Zie het KB 2 november 1993 (Nieuwegein), BR 1994. p. 123 (met noot Bod), AB 1994, 542 (noot
De Gier), AB 1995.20. Zie ook het KB 25 maart 1994 (Oosterhout). BR 1994. p.496 (met noot Bod).
AB 1994,531.
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KB 30juli 1993. BR 1993. p.969
KB 2 november 1993. BR 1994, p. 123 m.nt. Bod en AB 1994,542 m.nt. De Gier
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van 1800 meter tot het OV-net. Die laatste afstand kan weliswaar minder worden,
maar dat is voor de Kroon nog te onzeker. Dus dit is, zo stelt de Kroon, geen B-

locatie. Ook de gehanteerde parkeernorm past niet in het Rijksbeleid. Ook uit andere
KB's blijkt dat de Kroon het Rijksbeleid vrij nauwgezet volgt.64
In het KB van 20-2-1995, nr.95.001148 met betrekking tot het bestemmingsplan

'Alfa Driehoek' (gemeente Amsterdam)lijkt de Kroon nog een stap verder te gaan.
Waar in eerdere KB's het locatiebeleid als acceptabel werd beoordeeld65, laat de
Kroon hier impliciet weten dat zij het locatiebeleid ondersteunt. Na een weergave
van de bedoelingen van het rijk en de toepassing daarvan op het Amsterdamse
plangebied, constateert de Kroon dat 'Wij het aanvaardbaar achten dat de

parkeernorm in het plan past bij een B-locatie'.
In dat opzicht lijkt de Afdeling rechtspraak in het verleden te zijn uitgegaan van

rijksbeleid. In de voorlopige
Zaltbommep
oordeelde de voorzitter dat
uitspraak rondom de kantorenlocatie in
de gemeente zich nog niet hoefde te richten naar het rijkslocatiebeleid omdat dat
nog niet definitief was vastgesteld. Daarbij vroeg de voorzitter zich ook af of het
onderscheid tussen regionale en bovenregionale bedrijven een onderscheid is dat
in een bestemmingsplan mag worden vastgelegd.

een minder volgzame houding ten opzichte van het

Duidelijk is dat het gehanteerde planconcept van het bedrijfslocatiebeleid op een
duidelijke wijze de situeringskenmerken van bedrijfsbestemmingen bepalen en
expliciet door de Kroon in de toetsing van bestemmingsplangeschillen wordt
toegepast.
4.4.5

Het planconcept perfere detailhandels\,estigingen-beleid (PDV)

Net zoals in de ons omringende landen bestaat er bij veel grote detailhandelbedrijven behoefte aan een goed bereikbare locatie met veel parkeerruimte. Ieder
vakantieganger die wel eens in Frankrijk is geweest, is bekend met het verschijnsel
van 'weidewinkels': grote supermarkten die op ruime afstand van het centrum van
dorpen en steden zijn gevestigd en eigenlijk alleen per auto goed bereikbaar zijn.
Deze ontwikkeling kan leiden tot leegloop van de centra van dorpen en steden.
Om dit te voorkomen en om de automobiliteit niet nog verder te stimuleren, is in
Nederland specifiek beleid geformuleerd om dit soort perifere vestigingen van
detailhandel tegen te gaan. Dit beleid is gedurende jaren door het Rijk uitgevoerd.

64
65
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Zie bijvoorbeeld KB 25 maart 1994 in BR 1994. p.496.
Zie bijvoorbeeld het KB 2-11-1993: 'thans dient te worden nagegaan of afwijking van het rijksbeleid
in dit geval noodzakelijk is in verband met zwaarwegende belangen die niet op een andere wijze
kunnen worden gediend.'
Wnd.Vz.ARRS 6 september 1991. BR 1992. p.34
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Midden jaren 90 heeft het Rijk besloten de uitvoering van het PDV-beleid aan de
gemeenten en provincies over te laten.
Bij bestemmingsplannen zien we het concept terug in het verbod van detailhandel
bij perifere bedrijfsbestemmingen. We kunnen dit ook beschouwen als een
situeringskenmerk: op de buiten het centrum van een stad of dorp gelegen locaties
is detailhandel niet acceptabel. Wel worden er in het rijksbeleid ter zake enkele
uitzonderingen gemaakt. Zo zijn perifere groothandelsvestigingen wel toegestaan
en zijn perifere detailhandelsvestigingen wel acceptabel als het handel in
volumineuze goederen betreft (zoals meubels; denk aan de zogenaamde meubelboulevards).
De Kroon heeft zich meermalen over de toepassing van dit planconcept moeten
buigen. Daarbij is het in de eerste plaats relevant om te vermelden dat de Kroon

in het algemeen een zeer afstandelijke houding aanneemt als het gaat om
detailhandelgeschillen. Niet zelden grijpen appellanten uit concurrentie-overwegingen naar het beroepsrecht. De Kroon houdt zich in het algemeen verre van
dit soort concurrentiegeschillen (slechts wanneer 'een duurzame ontwrichting van
de bestaande distributieve voorzieningen' of 'een ernstige verstoring van de
verzorgingsstructuur, zodanig dat er sprake is van een in planologisch opzicht
onaanvaardbare situatie,67 ontstaat, treedt de Kroon op). Die afstandelijke toetsing
wordt duidelijk anders als de appelllanten het PDV-beleid in beroep aan de orde
stellen. In die gevallen gaat de Kroon uitgebreid in op de bezwaren en is er van
een afstandelijke toetsing weinig meer te merken.
Een treffende illustratie daarvan is te zien in het KB over een bestemmingsplan
dat de vestiging van een Ikea-winkel in Delft mogelijk moest maken.68 De Kroon
overweegt dat het regeringsstandpunt inzake perifere detailhandelsvestigingen
vestiging van detailhandel in volumineuze goederen buiten traditionele winkelcentra
niet uitsluit. Het gaat om een grootschalige detailhandelsvestiging (...). Het bedrijf
heeft binnen de regio Den Haag geen locatie kunnen vinden die meer recht doet
aan het beleid omtrent perifere detailhandel enerzijds en de aanvaardbaarheid in
bedrijfseconomisch opzicht anderzijds. De Kroon vindt de Ikea-vestiging dus
aanvaardbaar. Wel moet de planregeling worden aangepast om te voorkomen dat
ook kleinschalige detailhandel zich op het terrein zou kunnen vestigen.

67
68

KB 19 juli 1991. nr.6654, BR 1991, p.916, KB 26 september 1991, nr.8524, BR 1992, p.39 en KB
19 december 1991.nr.11658. BR 1992, p.319
KB 15 mei 1990. nr. 11786. BR 1990, p.696 m.nt. Bod.
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4.5

De ABRS en de gewenste ruimtelijke structuur

4.5.1

De gewenste ruimtelijke structuur

of nooit het begrip 'gewenste ruimtelijke
structuur' gehanteerd. Het begrip '(plan-)concept' is voor zover mij bekend alleen
In de Afdelingsjurisprudentie wordt zelden

gebruikt in de in 4.1 genoemde IJ-oeversuitspraak. Toch kan wel worden gesteld
dat de Afdeling toetst aan de ruimtelijke structuur, doordat de Afdeling veelal de
vigerende planologische regeling als uitgangspunt van de overwegingen neemt.
Natuurlijk is het niet zo dat de vigerende regeling ook altijd de gewenste structuur
weergeeft, alleen al omdat veel bestemmingsplannen nogal gedateerd zijn. De
Afdeling is zich dit wel bewust. In haarjurisprudentie wordt in de meer principiele

overwegingen vaak aangehaakt bij de vigerende regeling, maar als de Afdeling
aan de overwegingen over het concrete geschil toe is gekomen, wordt veelal de
bestaande situatie of de gewenste structuur in plaats van de vigerende regeling
gehanteerd.
4.5.2

69

Ruimtelijke uitstraling

Hiervoor heb ik betoogd dat iedere bestuursbevoegdheid voor een bepaald doel
is geschreven. Dat doel, de strekking van de bevoegdheid, maakt dat niet alle
belangen in de afweging bij het gebruik van de bevoegdheid een zelfde rol kunnen
en behoren te spelen. Bij onduidelijke of vage criteria, zoals 'een goede ruimtelijke
ordening' in art.10 WRO, zal het bestuur zelf naar een beperking moeten zoeken
door interpretatie van het vage criterium. Ook de rechter zal bij vage criteria
behoefte hebben aan een verduidelijking. In de hoofstukken 2 en 3 is duidelijk
geworden dat de Kroon de beperking van de mee te wegen belangen bij situeringsvraagstukken vindt in de 'ruimtelijk relevante criteria'. Ook de Afdeling
bestuursrechtspraak heeft behoefte aan een inperking. Bij de Afdeling komt die
behoefte met name tot uiting bij geschillen over (toverformule- en art.19 WRO-)
vrijstellingen en over de toepassing van het overgangsrecht (met name in verband
met de in dat overgangsrecht gebruikelijke beperking 'indien de aard van de
afwijking van de bestemming niet groter wordt').
Als voorbeeld wijs ik op een voormalige agrarische schuur in het buitengebied die al jarenlang
wordt gebruikt voor de verkoop van tuinartikelen. Nadat een nieuw bestemmingsplan in werking
is getreden (met opnieuw een agrarische bestemming voor het fictieve perceel). wordt het
tuincentrum vervangen door een autoherstelwerkplaats. Is de aard van de afwijking van het plan
(detailhandel versus agrarische doeleinden of bedrij fsdoeleinden versus agrarische doeleinden)
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Zie ter illustratie

de uitspraak van de ABRS inzake het hotel De Dennen'. Deze uitspraak komt
uilgebreid aan bod in hoofdstuk 6.
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nu groter geworden? Het lijkt mij hier

duideliik dat bijvoorheeld

de concurrentieveranderingen

in de detailhandelsstructuur vanuit ruinitelijke ordeningsoverw'egingen niet ot nauwelijks een
rol behoren te spelen. maar dat de gevolgen voor de verkeersstructuur en de hinder die het
veranderde gebruik veroor/.aakt, wel een rol zouden moeten spelen in de ruimtelijke atweging.

De Afdeling bestuursrechtspraak (en voorheen: de Afdeling rechtspraak) beoordeelt
sinds enkele jaren dit soort vragen aan de hand van een criterium, dat kan worden
samengevat onder de term 'ruimtelijke uitstraling'. In het geschil over Mode-

vakschool Daniellem hanteert de Afdeling het criterium voor de eerste keer. Het

ging om de vraag of een gebruik van een woning als modevakschool in overeenstemming was met de woonbestemming. De Afdeling meende dat dit beantwoord
diende te worden aan de hand van de ruimtelijke uitwerking die dat gebruik gezien
zijn aard, omvang en intensiteit heeft; bezien moest worden of deze uitstraling
van dien aard is dat deze niet meer te rijmen valt met de woonfunctie van het
betrokken pand of perceel.
Hierna komt dit begrip met een zekere regelmaat terug in de jurisprudentie, waarbij
de Afdeling weinig zorgvuldig is in het gebruik van de termen 'uitwerking' of
'uitstraling'. Zo wordt in de uitspraak 'Avondschool Noordwijk' 7' het woord
intensiteit wordt vervangen door uitstraling, waardoor het vervolg van de
overweging nogal onbegrijpelijk wordt. Na deze beide uitspraken spreekt de
Afdeling meestal kortweg over 'ruimtelijke uitstraling' zonder het tweede deel
('gezien aard, omvang en intensiteit'), maar gaat het ook wel eens om 'uitstralende
werking' of om 'ruimtelijke invloed'.

Hoe werkt de Afdeling het begrip 'ruimtelijke uitstraling' nu uit?
In de eerste plaats speelt het begrip een rol bij de vraag of bepaalde activiteiten
ergens toelaatbaar zijn. In de hierboven aangehaalde uitspraak 'Modevakschool
Danielle' gaat het om een coupeuse die in haar woning maximaal 4 avonden en
een middag in de week de woonkamer gebruikt om daar knip- en naailessen te
geven. Daartoe staan dan in het voorste gedeelte van de woonkamer enkele
kniptafels en naaimachines opgesteld. Het gemeentebestuur van Schijndel meent
dat hiermee in strijd met de woonbestemming wordt gehandeld en wil met
bestuursdwang optreden.
De Afdeling let in de behandeling van dit geschil op:
-a- het beroeps- of bedrijfsmatige karakter van de omstreden activiteit;
-b- het medegebruik van de kamer voor woondoeleinden;
-c- de tijdstippen en de frequentie waannee de kamer voor knip- en naailessen
worden gebruikt;
-d- het feit dat wordt geadverteerd met de naam modevakschool 'Danielle'
70
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ARRS 18 februari 1992, AB 1992.163 en Gst. 1992.6954
VzARRS 22 juni 1993. BR 1994. p.43.
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-e- het feit dat de coupeuse voor de lessen een vergoeding ontvangt.
Overigens is de Afdeling van mening dat de bestuursdwangaanschrijving
onzorgvuldig is voorbereid en onjuist is gemotiveerd. Wel lijkt de Afdeling -zij
het niet expliciet- van mening dat de ruimtelijke uitstraling van de knip- en
naailessen zodanig is, dat deze best onder woondoeleinden gerekend kunnen
worden. Met dat laatste oordeel ben ik het graag eens, maar ik zie niet in wat het
al dan niet adverteren of ontvangen van vergoedingen te maken heeft met de
ruimtelijke uitstraling. Het lijkt alsof de Afdeling (te) veel belang hecht aan het
al dan niet professionele karakter van de modevakschool. 72

Die indruk wordt expliciet bevestigd in de voorzittersuitspraak 'Avondschool
Noordwijk'. De voorzitter lijkt te letten op:
-a- de professioneel opgezette organisatie.
-b- het naar buiten toe profileren van de school (door een brochure, advertenties
en de doelstelling en werkwijze van de school);
-c- de bedrijfsfilosofie (het willen uitstralen van betrouwbaarheid);
-d- de frequentie van de cursussen;
-e- het niet zelf woonachtig zijn in het pand.
Ook hier kan ik veel van de gehanteerde criteria moeilijk plaatsen als het gaat om
'ruimtelijke uitstraling'. Het lijkt bijvoorbeeld voor de effecten op de omgeving
toch niet veel uit te maken wie er woont, als wel of er wordt gewoond.

Evenmin kan ik de Afdeling in het vervolg op deze uitspraken volgen, als juist
daar waar 'ruimtelijke uitstraling' in de vorm van bijvoorbeeld verkeersaantrekking
en parkeerbehoefte wel belangrijk verschilt van woondoeleinden, niet op dit
criterium wordt teruggevallen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de uitspraak van de
ABRS over de prostituee te Nieuwegein.71 In het Nieuwegeinse pand was -gelet
op de bestemmingsregeling- gebruik als praktijkruimte toegestaan. De Afdeling
constateert dat een arts, tandarts of notaris het pand wel had mogen gebruiken,
maar dat prostitutie (gelet op een nogal taalkundige uitleg) niet is toegestaan. Met
Hennekens vind ik deze uitleg weinig overtuigend.74 Een verwijzing naar de

'ruimtelijke uitstraling' was hier meer op z'n plaats geweest.

72

73
74
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Ik wijs in dit verband ook op De Lange 1998. p.920 dje er nadrukkelijk op wijst dat alleen ruimtelijke
effecten een rol behoren te spelen en niet sociaal-economische motieven.
ABRS 10 januari 1995, BR 1996. p.561. AB 1996. 155 m.nt. PvB en Gst. 70165.5 m.nt. Hennekens.
ook aangehaald in BR 1995. p.999 door De Vries.
De Afdeling is sowieso niet erg gelukkig in prostitutie-achtige zaken. In de uitspraak van de \'001-zitter
rondom het tippelproject in Arnhem (Wnd.Vz.ARRS 27-9-1991. BR 1992, p.203) stelt de Afdeling
dat het tippelen van prostitudes en het neerzetten van zogenaamde afwerkschotten niet in strijd is
met de bestemming 'Verkeersdoeleinden' (geslachtsverkeer is ook verkeer?). In ieder geval blijkt
dat de Afdeling prostitutie toelaatbaar vindt binnen een bestemming 'Verkeersdoeleinden' maar niet
binnen een regeling voor woondoeleinden met praktijkruimten!

Planconcepten. een verkenning van het begrip 'ruimtelijk'
In de voorzittersuitspraak 'Politiebureau Roosendaal en Nispen'75 gaat het om de
ruimtelijke uitstraling van een politiebureau. Uit de overwegingen wordt onder
meer duidelijk dat voor de voorzitter mede bepalend zijn geweest dat de technische
diensten en de cellen, de ruimten voor schietoefeningen en de opslagruimten voor
munitie elders zijn gehuisvest. Blijkbaar -maar dit wordt niet verder uitgewerkt-

is dat bij de beslissing van de voorzitter mede bepalend geweest. Hier valt mijns
inziens wel iets voor te zeggen; de cellen leiden tot extra aan- en afvoer en dus
tot extra verkeer, de schietoefenruimten zullen enige vorm van (geluid-)hinder
opleveren en de opslag van munitie leidt tot ontploffingsgevaar. Dat zijn alle drie
zaken die als effecten voor de omgeving kunnen worden gezien.
In de uitspraak 'Kleinschalig autobedrijf Neede' gaat het om een overgangsrechtelijke kwestie. Door het overgangsrecht wordt een loodgietersbedrijfje beschermd,
terwijl de bestemming 'Woningbouw E' is. Als zich dan een autobedrijfje op het

voormalig loodgietersbedrijfspand vestigt, is de vraag of de afwijking ten opzichte
van de woonbestemming groter is geworden. De Afdeling oordeelt dat 'de
ruimtelijke uitstraling van een autobedrijf ten opzichte van een loodgietersbedrijf,
onder meer gelet op de aanvoer van schadeauto' s en de stalling van auto' s op het
terrein bij het bedrij f, groter is'. In de eerste plaats lijkt de Afdeling de verkeerde
vergelijking te maken: de Afdeling vergelijkt het autobedrij e met het loodgietersbedrijf terwijl het gaat om de afwijking van beide bedrijfjes ten opzichte van de
woonbestemming. Maar daarbij vraag ik mij af of de stalling van auto's op het
terrein wel zoveel meer hinderlijk is dan de gebruikelijke opslag van loodgietersmaterialen. Ook kan men zich afvragen of de aanvoer van schadeauto' s bij een
dergelijk kleinschalig bedrijf wel enige omvang kan hebben. Het zal toch hooguit
om 1 auto per dag kunnen gaan, lijkt mij.
Met het uiteindelijk oordeel van de Afdeling kan ik overigens wel uit de voeten,
maar dan omdat het gevaar toeneemt en omdat er detailhandel zal gaan plaatsvinden.
In de uitspraak 'Bestuursdwang Geldrop,76 worden ook auto' s gerepareerd en
opgeknapt, maar nu heeft dit een hobbymatig karakter. De bestemming liet onder

meer gebouwen van openbaar nut toe, 'geen verkooppunt voor motorbrandstoffen
zijnde'. De Afdeling vond dat de bestuursdwangaanschrijving acceptabel was, onder
meer omdat 'de uitstralende werking van de reparatie van auto' s en de daarmee
samenhangende activiteiten van dien aard is dat in belangrijke mate afbreuk wordt
gedaan aan de woonfunctie van de directe omgeving. Ook indien de gewraakte
activiteiten slechts 10 tot 15 uur per week plaatsvonden, is dat het geval.' Uiteraard
kan niet ontkend worden dat een autobedrijfje afbreuk doet aan de woonomgeving,
75
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VzABRS 28 april 1995. BR 1995, p.850.
ABRS 19juni 1995. BR 1995. p.843.
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maar dat was bij de wel toegelaten doeleinden van openbaar nut ook mogelijk
geweest. Als een avondschool wel binnen een woonbestemming past, horen
hobbymatige reparatieactiviteiten aan een auto ook onder woondoeleinden, zo komt
mij voor. Er zijn genoeg handige mensen die hun eigen auto kunnen onderhouden
en repareren. Nu betreft het hier 10 tot 15 uur per week en dat is meer dan een
willekeurige doe-het-zelver aan een auto zal besteden, maar om dan te spreken
van 'een belangrijke afbreuk aan de woonomgeving' vind ik nogal overdreven en
overigens ook moeilijk te rijmen met het couiante 'Noordwijk'-standpunt.
Verder blijkt uit een aantal uitspraken dat de Afdeling met name visuele aspecten
als 'uitstraling' beschouwd.
In de uitspraak rondom de begraafplaats/crematorium 'Den en Rust' 77 overweegt
de Afdeling 'dat een crematorium een andere ruimtelijke invloed heeft dan
(bebouwing t.b.v.) een begraafplaats'. Waaruit die andere ruimtelijke invloed dan
bestaat. wordt verder niet verklaard. De verwijzing naar bebouwing lijkt te
suggereren dat de ruimtelijke invloed vooral blijkt uit de omvang en mate van
bebouwing op het terrein, maar De Vries meent in zijn noot dat de Afdeling hier
met name ook doelt op overwegingen met betrekking tot crematoria in het algemeen.
Ook de kapvorm kan belangrijk zijn. De Afdeling vindt deze andere vorm van de
bebouwing niet onbelangrijk, want 'in stedebouwkundig opzicht zullen de
verschillende ontwerpen immers een andere ruimtelijke uitstraling hebben'. 78
De sterk op het visuele aspect gerichte Afdelingsjurisprudentie blijkt ook uit de
uitspraak van de Afdeling inzake de oprichting van een loods voor de opslag van
79
mosselschelpen in het buitengebied van Vlake (gem. Reimerswaal).
De opslag had tot dan toe plaatsgevonden in een landschappelijk zeer waardevol gebied.
Verplaatsing was dus gewenst. Naar een bedrijventerrein kon de opslag niet worden veil)laaist
in verband met onder meer 'het te grootschalige karakter'. Voorts, zo stelt de Afdeling. is de opstag,
alsmede de aan- en afvoer. van de schelpen hoogst bezwaarlijk voor de andere bedrijven die zich
veelal representatief willen manifesteren. Aan de rand van het agrarisch gebied en aan het water,

lijkt een aantrekkelijk alternatief. Vervolgens gaat de Afdeling in op de landschappelijke inpassing
van de 100(is en concludeert dan dat 'er slechts van een incidentele verandering aan de rand van
het agrarisch gebied sprake is. De planologische uitstraling van hel bouwplan op de omgeving
is relatief gering.'

Vervolgens gaat de Afdeling in op de bedenkingen van omwonenden die 'slechts gaan over de
overlast van de inrichting, daarbij begrepen verkeer met vrachtauto's. In zoverre loch van enig
planologisch effect sprake zou kunnen zijn. hebhen verweerders terecht aangenomen dat met

de verplaatsing (...) zodanig dringende belangen zijn gemoeid dat toi toepassing van de
anticipatieprocedure kon worden besloten.' De mitieuverontreiniging door de opslag vindt de
Afdeling al helemaal niet planologisch relevant: daarvoor is er de milieuwetges·ing
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Blukbaarrekent de Afdeling het \·rachtwagenverkeerende milieuoverlast niettot deplanologische
uitstraling Clerwijl het verkeer reden was om de loods niet op het bedrijventerrein te bouwen!).

In verschillende andere uitspraken van de Afdeling komt het begrip 'ruimtelijke
uitstraling' wel voor (bijvoorbeeld in de in hoofdstuk 6 te bespreken uitspraak

rondom het hotel De Dennen in Bergen aan Zee), maar daar beperkt de Afdeling
zich tot het noemen van het begrip zonder dat op enigerlei wijze nader uit te werken.
Daarom zijn deze uitspraken hier verder buiten beschouwing gelaten.
Overigens is het opmerkelijk dat in een enkele uitspraak in de inmiddels geheel
opgedroogde stroom uitspraken van de Kroon inzake de goedkeuring van
bestemmingsplannen, de Kroon uit lijkt te gaan van een iets ruimere invulling van
het begrip 'ruimtelijke uitstraling' of 'ruimtelijke effecten'. Het ruimtebeslag van
visvijvers is een element dat de ruimtelijke uitstraling kan bepalen, zo blijkt uit
het KB van 1 september 1995.Ho Het gaat hier onder meer ook over de vraag of
een konijnenhouderij ruimtelijk gezien afwijkt van een pelsdierenhouderij. De
Kroon meent dat de ruimtelijke effecten van deze beide gebruikssoorten gelijk

gesteld kunnen worden. Dat geldt echter niet voor een viskwekerij, omdat het
ruimtebeslag van de visvijvers en visbakken aanzienlijk kan zijn. De Kroon
overweegt dat 'een viskwekerij, gezien haar aard, een zeer specifieke ruimtelijke
uitstraling heeft. De vestiging hiervan op gronden met de bestemming 'Agrarisch
gebied met landschappelijke en cultuurhistorische waarden -ALC-' kan op grote
planologische bezwaren stuiten.' De Kroon geeft in deze uitspraak blijk van een
zeker inzicht in de betekenis van het begrip 'ruimtelijke uitstraling', hoewel een
nadere uitwerking node wordt gemist. Het gaat om de ruimtelijke effecten van de
verschillende gebruikssoorten. Het ruimtebeslag van een activiteit is (blijkbaar)
een van die effecten.

Al met al heeft de Afdeling bestuursrechtspraak met de introductie van het begrip
'ruimtelijke uitstraling' een aanzet gegeven tot een meer materieel-rechtelijke
benadering van de geschillen, waarbij de uitspraken van de Afdeling rechtspraak
inzake de modevakschool-Danielle en de avondschool in Noordwijk perspectieven
leken te bieden. Van een degelijke uitwerking van het begrip is nadien evenwel
niets gebleken. De indruk ontstaat dat de Afdeling bestuursrechtspraak het begrip
wel op een erg laag abstractieniveau toepast en vooral kijkt naar het voor de hand
liggende visuele aspect. Bij de toverformule-vragen komt de Afdeling met dit
criterium niet veel verder dan onder de oude jurisprudentie. Het beroeps- of
bedrij fsmatige karakter blijft in belangrijke mate bepalend voor de toelaatbaarheid
van aan wonen verwante activiteiten, terwijl die beroeps- of bedrijfsuitoefening
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qua uitstraling niet wezenlijk verschillen. Alleen de uitspraak 'Politiebureau
Roosendaal en Nispen' lijkt (en dan nog impliciet) een uitwerking van het begrip
'uitstraling' te tonen.
Struiksma constateert dat 'de ABRS altijd volstaat met de vaststelling van de mate
van uitstraling; een onderbouwing komen we nooit tegen'. Deze constatering lijkt
mij juist. Hoewel de Afdeling bestuursrechtspraak het begrip 'ruimtelijke uitstraling'
tegenwoordig als belangrijk criterium opvoert in allerlei principiele overwegingen
(zoals in de nog te bespreken anticipatiejurisprudentie) is de uitwerking van het

begrip weinig overtuigend. Daarbij wijst De Lange erop dat als appellanten of een
rechtbank het begrip gaan toepassen, de Afdeling lijkt terug te schrikken voor
de consequenties van de meer planologisch-inhoudelijke benadering.82 In drie door
haar aangehaalde uitspraken van recente datum blijkt dat de Afdeling het daar niet
meer relevant vindt of er sprake is van een vergelijkbare ruimtelijke uitwerking.
In een toverformule-geval over de toelaatbaarheid van een schoonheidsspecialiste

overwoog de Afdeling:
'De omstandigheid dat het verschil tussen deze activiteiten (de toegestane beroepen) en die van
een schoonheidsspecialiste in planologisch opzicht gering is. leidt er niet toe dat zij in het kader
83
van vorenbedoeld planvoorschrift gelijkgesteld behoren te worden.
,

Als de Afdeling het begrip 'ruimtelijke uitstraling' zo zou invullen dat het begrip
verwantschap gaat vertonen met de eerdergenoemde situeringskenmerken van Van
der Ree, is er een duidelijk perspectief voor een materieel-rechtelijke benadering.
De meer recente ontwikkelingen in de Afdelingsjurisprudentie bieden in dit opzicht
echter weinig hoop. De verwijzing naar het planologisch concept in de in 4.1
genoemde LI-oeversuitspraak van de Afdeling biedt wellicht nieuwe mogelijkheden,
maar of hier sprake is van een bewuste nieuwe aanpak van de Afdeling valt te

betwijfelen.

4.6

Stellingname met betrekking tot de betekenis van een 'goede

ruimtelijke ordening'
De eerste deelvraag van dit onderzoek betrof de betekenis van het begrip 'een goede
ruimtelijke ordening'. Uit de hoofdstukken 2,3 en 4 blijkt dat er ten minste twee
opvattingen bestaan over de betekenis van dit begrip. De eerste opvatting gaat ervan
uit dat de ruimtelijke ordening een eigen invalshoek en strekking heeft. Deze
opvatting kan historisch worden gegrond op de denkbeelden van het C.I.A.M.
81

ABRS 29 januari 1998. ABkort 1998,78. De rechtbank had hier het criterium 'ruimtelijke uitwerking'
juist gehanteerd om het gebruik toelaatbaar te achten, maar de Afdeling vond dat deze uitleg de
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betekenis van de opsomming van aan huis verbonden beroepen zou ondergraven.
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en is duidelijk te herkennen in het BRO van 1965 en in de Kroonjurisprudentie
over bestemmingsplannen.
De tweede opvatting is dat de ruimtelijke ordening zich vooral met het co8rdineren
van de betrokken belangen moet bezighouden en geen eigen, zelfstandig belang
heeft. Het is vooral de minister van VROM bij de wetswijziging van 1985 en het

Bro' 85 geweest, die van deze opvatting uitgaat. Maar ook de Afdeling rechtspraak
heeft deze benadering gekozen in haarjurisprudentie over art.72 WRO-geschillen.
Gelet op doel en strekking van de WRO, het leiding geven aan de ruimtelijke
ontwikkeling van een gebied, is naar mijn oordeel de eerste opvatting de juiste.
Met deze invalshoek kan ook tot een vanuit het specialiteitsbeginsel te beredeneren
beperking van de bij ruimtelijke ordening mee te wegen belangen worden gekomen.
Deze keuze voorkomt dat het bij de ruimtelijke ordening overal over zou kunnen
gaan, als er maar wordt gecolirdineerd. Er is in mijn opvatting een duidelijke relatie
naar de vakinhoudelijke benadering van de ruimtelijke ordening.
Vanuit een planologisch-inhoudelijke invalshoek bezien gaat het bij ruimtelijke
ordening om het afwegen van ruimteclaims, maar deze afweging vindt plaats tegen

de achtergrond van een gewenste ruimtelijke structuur voor een gebied. Die
structuur wordt weer ingegeven door de keuze voor een of meer planconcepten,
waarbij ik onder planconcept versta 'een kernachtig beeld, dat als leidraad bij het
ontwerpen van het gewenst ruimtegebruik dient'. Een ruimtelijk planconcept is
een streefbeeld voor ruimtelijke ontwikkelingen, patronen en structuren. Met
planconcepten wordt door het bevoegd orgaan dat het concept vaststelt ook getracht
te sturen in de gewenste richting.
Vanuit deze planologisch-inhoudelijke invalshoek moet een wettelijk systeem dat
grondgebruiksveranderingen reguleert, voldoen aan de voorwaarde dat die
grondgebruiksveranderingen vooraf worden getoetst aan de gewenste ruimtelijke
structuur voor een gebied. In deze opvatting zou de bovenlokale overheid zich
vooral moeten bezighouden met conceptvorming en controle op de doorwerking
van geaccepteerde planconcepten naar het lokale bestuursniveau.
De planconcepten moeten weliswaar als toetsingskader fungeren, maar kunnen
zel f niet in een algemeen geldende regeling worden neergelegd omdat de structuur
van gebied tot gebied zal verschillen. De toepassing van een planconcept op een
specifiek gebied kan het best worden gevisualiseerd op een kaart met een
topografische ondergrond. Het zijn de bekende ruimtelijke plannen als pkb,
streekplan, structuurplan en bestemmingsplan waarmee de gewenste ruimtelijke
structuur goed kan worden weergegeven. Maar ook andere (buitenwettelijke)
planvormen kunnen geschikt zijn om de hier bedoelde structuur vast te leggen.
Omdat veel concepten uiteindelijk op het niveau van de concrete inrichting van
een gebied zullen (moeten) uitwerken, zullen de concepten (eventueel na 'vertaling'
van het concept op een lager abstractieniveau) uitmonden in uitspraken over
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ruimtelijk herkenbare elementen als bebouwingsmassa's, verhouding onbebouwdbebouwd, hoeveelheden vloeroppervlak, loop- en reisafstanden (nabijheid van
bepaalde voorzieningen) en effecten op de omgeving (bijvoorbeeld in de vorm
van hinder). In dit hoofdstuk is aangetoond dat veel concepten in dit soort criteria
uitmonden en ook daadwerkelijk door de overheid worden gehanteerd bij de
inrichting van de ruimte. Deze criteria zijn in de Kroonjurisprudentie te herkennen
als de 'ruimtelijk relevante criteria'. Een op de WRO gebaseerde theoretische
benadering is gegeven door Van der Ree met de door hem ontwikkelde situeringskenmerken. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft ook een aanzet tot de ontwikkeling van dit soort criteria gegeven door gebruik te maken van het begrip
'ruimtelijke uitstraling' of 'ruimtelijke uitwerking'. Helaas is de ontwikkeling van
dit begrip na een veelbelovende start door de Afdeling rechtspraak stil blijven staan.
Voor zover de Afdeling het begrip nog hanteert, gaat het om een heel laag
abstractie- en detailleringsniveau en is er (te) veel aandacht voor het visuele aspect.

Als vanuit deze planologisch-inhoudelijke achtergrond opnieuw naar de WRO
wordt gekeken, dan gaat het bij beslissingen over gebruiksveranderingen over de
toetsing van die veranderingen aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan
moet dan ook uiteindelijk de neerslag van het planconcept bevatten. Alleen door
de verwerking van planconcepten in bestemmingsplannen kunnen die plannen 'een
'
goede ruimtelijke ordening (art. 10 WRO) dienen. De bestemmingstoedeling en
de voorschriften over het gebruik van de grond mogen immers slechts plaatsvinden

als dat ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening nodig is.

Een gevolg van mijn keuze voor de planologisch-inhoudelijke benadering is dat
bij conflicten tussen besluitvorming in de ruimtelijke ordening en de besluitvorming
in de ruimtelijke relevante beleidsterreinen, de ruimtelijke ordeningsbesluiten in
beginsel het primaat behoren te krijgen. Er moet dus sprake zijn van een min of
meer hierarchische relatie. Een dergelijke relatie heeft als praktisch bezwaar dat
de aanpassing van de ruimtelijke besluiten, met name de ruimtelijke plannen, veel
tijd kost. In dat verband is het belangrijk om te kijken naar de tijdsvolgordelijkheid
van de vaststelling van de structuur en de uitvoeringsbeslissingen. Het is uiteraard
het meest logisch dat in de eerste plaats de structuur wordt vastgelegd om pas daarna
de uitvoeringsbeslissingen te nemen (vergunningen, vrijstellingen etc.). In het

volgende hoofdstuk zal nog blijken dat ook de wetgever in 1962 deze volgordelijkheid als uitgangspunt heeft genomen. Wel is te voorzien dat de herziening
van de plannen veel tijd kan kosten; dan moet het mogelijk zijn dat vergunningverlening reeds plaatsvindt als er nog geen volledig voldragen plan is. Maar bij die

omgekeerde tijdsvolgorde moet in het licht van het voorgaande wel worden
gegarandeerd dat er wordt getoetst aan de gewenste ruimtelijke structuur.
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De wettelijke regeling van de anticipatie- en art.19 WRO-

bevoegdheid
5.1

Inleiding in de problematiek:de

wegomlegging

bij

Nistelrode

De provinciale weg S 30 loopt onder meer dwars door de bebouwde kom van
Nistelrode. Om het doorgaande verkeer te weren, wordt een omleidingsweg
aangelegd. De omleidingsroute kan zowel ten oosten als ten westen van de
dorpskern worden gerealiseerd, maar de provincie (als wegaanlegger) en de
gemeente kiezen uiteindelijk voor de oostelijke variant. Nadelig aan deze variant
is de doorsnijding van enkele waardevolle natuurgebieden.
De keuze voor de oostelijke omleiding wordt in een bestemmingsplan vastgelegd
(het bestemmingsplan 'Oostelijke wegomlegging Nistelrode'). Het plan wordt
vastgesteld en vrijwel integraal goedgekeurd door GS. Na die goedkeuring verleent
GS op 16 december 1986 de verklaringen van geen bezwaar voor de aanleg van
de weg. Met deze verklaringen verleent het college van B en W op 6 januari 1987
de vrijstelling en de bouwvergunning aan de provincie.
Zowel het bestemmingsplan als de vrijstelling en vergunning worden door de
Brabantse Milieufederatie aangevochten bij respectievelijk de Kroon en de Afdeling
rechtspraak. In de schorsingsprocedures rondom de vergunningen wijst de voorzitter
van de Afdeling tot drie keer toe de schorsingsverzoeken af'; het laatste schorsingsverzoek wordt afgewezen, terwijl op dat moment ook reeds het (deels negatieve)

oordeel van de Kroon omtrent het bestemmingsplan bekend was: Omdat aanleg
van de weg in strijd zou zijn met het oordeel van de Kroon, wendt de Brabantse
Milieufederatie zich ten slotte maar tot de civiele rechter in kort geding. Die oordeelt
in eerste aanleg, in hoger beroep en in cassatie dat de provincie geen gebruik mag
maken van de verkregen vergunningen.3 In het licht van dit oordeel gaat ook de
Afdeling 'om': in de bodemprocedure oordeelt de Afdeling op 15 juni 19904 dat
B en W ernstig hadden moeten twijfelen of het bestemmingsplan wel zou kunnen
worden goedgekeurd door de Kroon. B en W hadden niet mogen anticiperen. Zonder

dit verrassende oordeel van de Afdeling, dat een door de civiele rechter 'afgedwongen' breuk betekende ten opzichte van het verleden (denk hierbij ook aan
het tot drie keer toe weigeren van de schorsing door de voorzitter van diezelfde
Afdeling), was het dus zo geweest dat een weg was aangelegd waarvan de Kroon

1

En wei op

12

maart 1987 (Gst. 1991,6914, nr.2). 14 september 1988 (Gst. 1991, 6914, nr.3) en 5

juni 1989.

2

KB van

3

25 maart 1989, Gst. 1991. 6914, nr.4.
Pres.Rb. 's-Hertogenbosch 1 juli 1989, Hof 's-Hertogenbosch 24 oktober 1989, Rb.' s-Hertogenbosch

4

15 december 1989 en HR 19 oktober 1990.
ARRS 15 juni 1990, Gst. 1991, 6914, nr.5.
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vond dat dit in strijd was met een goede ruimtelijke ordening. Provincie en gemeente
hadden dus legaal een weg kunnen aanleggen in strijd met de centrale art.10 WROnorm, met gebruikmaking van procedures uit diezelfde WRO.
De wettelijke regeling van de anticipatie- en art. 19 WRO-vrijstellingsbevoegdheid
is bijzonder complex. Daarbij is het gebruik van deze
bevoegdheden op een aantal
onderdelen inmiddels anders dan de wetgever oorspronkelijk heeft beoogd. De
rechter toetst het gebruik van de bevoegdheden aan bepaalde (in de tijd verschuiven-

de) criteria. Met name het gebruik van het zogenaamde urgentie-criterium heeft
in dat opzicht nogal wat kritiek ontmoet.3 Met het zeer veelvuldige gebruik, de
verschoven bedoelingen en de veranderingen in de rechterlijke toetsing is het
bepaald lastig om de achtergronden van het wettelijk systeem en de daaruit
voortvloeiende eisen duidelijk te krijgen. Ik zal daarom in eerste instantie het
huidige wettelijk systeem bespreken, waarbij slechts de bevoegdheden zelf worden
bezien (paragraaf 5.2). Vervolgens zal ik in paragraaf 5.3 de wetsgeschiedenis van
het huidige wettelijke systeem bezien om daarmee een aantal onduidelijkheden
in het wettelijk systeem vanuit de bedoelingen van de wetgever te kunnen invullen.
Deze beide paragrafen zullen uitmonden in een aantal formele en inhoudelijke
criteria die op basis van het wettelijke systeem en de wetsgeschiedenis kunnen
worden gehanteerd bij de beoordeling van het gebruik van deze bevoegdheden.
Ean van de formele eisen bij het gebruik van de bevoegdheden is de verklaring
van geen bezwaar van GS. Deze verklaring zal apart worden besproken in
paragraaf
5.4.

Hoewel het in dit deel van het onderzoek met name om de materiele normering
van de anticipatie- en vrijstellingsbevoegdheden gaat, zal beperkt aandacht worden
besteed aan de hoofdlijnen van de procedures bij het gebruik van deze bevoegdheden. Deze komen aan de orde in paragraaf 5.5.
In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de huidige wettelijke regeling. De
veranderingen die de wetgever voor ogen staan, komen uitgebreid in hoofdstuk 7 terug.

Het gebruik van de anticipatie- en vrijstellingsbevoegdheden en met name de wijze
waarop de rechter dat gebruik heeft beoordeeld, komt in hoofdstuk 5 aan de orde.

5

Zie bijvoorbeeld in het kabinetsstandpunt over de evaluatie WRO/Bro'85: 'Het door de jurisprudentie
ontwikkelde urgentie- of spoedeisendheidscriterium heeft naar het oordeel van het kabinet tot
merkwaardige consequenties geleid.', Kamerstukken 0 1994/95, nr. 24254, nr. L p.9. Deze conclusie

van het kabinet leidt tot de 'afschaffing' van het urgentiecriterium, zie het wetsvoorstel Kamerstukken

Il 1996/97. 25311, nr.2. p.6: 'Ook het in de jurisprudentie ontwikkelde urgentiecriterium voor de
toepassing van art. 19 is uitdrukkelijk niet langer van toepassing.'
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5.2

Het wettelijk systeem

5.2.1

Aanhoudingsgronden en -plichten

De in dit hoofdstuk te bespreken anticipatiebevoegdheden -al dan niet in combinatie
met art. 19 WRO- zijn van belang voor de drie gebruikssoorten die met behulp van
de WRO kunnen worden geregeld: het bouwen, het ander gebruik van de grond
en het gebruik van de bebouwing:

Bij het bouwen gaat het om de bouwvergunningplichtige bouwwerken: De
bouwvergunningaanvraag wordt getoetst aan de toetsingsgronden uit art.44 Ww.
Die toetsing leidt of tot verplichte weigering van de vergunning (bij strijd met een
of meer van de toetsingsgronden) of tot verplichte verlening van de vergunning
(indien er geen strijd is met de toetsingsgronden). Dit stelsel staat bekend als het
limitatief-imperatieve stelsel en komt tot uitdrukking in de aanhef van art.44 Ww:
'de vergunning mag alleen en moet worden geweigerd indien (...)'.8
De toetsingsgronden zijn:
-

het bouwbesluit;
de bouwverordening;
het besternmingsplan;
eisen van welstand;
de beslissing omtrent een eventueel noodzakelijke monumentenvergunning.

Het stelsel van art.44 Ww suggereert een volledigheid (met name door het woord
'alleen') in de toetsingsgronden die er niet is. Ook de Wet op de stads- en
dorpsvernieuwing (voortaan: Wsdv) kent nog twee weigeringsgronden voor de

bouwvergunning:

-

de leefmilieuverordening;
een bankgarantie voor herbouw bij sloop.

Overigens is de 'monumenten'-toetsingsgrond een vreemd element in art.44 Ww.
B en W moeten toetsen of in gevallen waarin voor het bouwen tevens een
monumentenvergunning op basis van de Monumentenwet 1988 (hierna Mw) of
een gemeentelijke monumentenverordening is vereist, deze vergunning is geweigerd.
Als dat het geval is, moet ook de bouwvergunning worden geweigerd. In feite is
6

Zie art. 10. vierde lid BRO 1965 en het daarop klaarblijkelijk gebaseerde voorstel van de commissie
Evaluatie WRO en Bro'85 in Van Buuren e.a. 1994. p.33 tot aanpassing van art. 10 WRO. Zie over
de redactionele verschillen tussen art. 10. vierde lid BRO 1965 en het commissie-voorstel: Peters

7

de aanhoudingplicht uit art.50. eerste lid Ww niet en is ook
art. 19 WRO niet van toepassing.
Zie voor een uitgebreide analyse en historische beschrijving: Struiksma 1992.

1995. noot 29.

8

Bij meldingsplichtige bouwwerken geldt
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dit een coOrdinatieregeling tussen monumentenbescherming en bouwvergunningverlening. Deze coordinatieregeling wijkt af van de regelingen over coordinatie tussen
enerzijds de bouwvergunning en anderzijds de milieuvergunning, gezondheidsen ziekenhuisvergunningen. Voor die vergunningen is namelijk een aanhoudingssysteem geregeld, waarbij uiteindelijk de gevraagde vergunning slechts in het eigen
kader wordt getoetst. De monumentenvergunning neemt dus een bijzondere positie
in: bij weigering van die vergunning mag de bouwvergunning niet verleend worden.

De toetsing aan het bestemmingsplan (of de leefmilieuverordening) geeft uitsluitsel
over de planologische aanvaardbaarheid van het bouwwerk, maar het kan
voorkomen dat het vigerende bestemmingsplan verouderd is en dat het gemeentebestuur bezig is met een herziening van dat plan. In dat geval moet niet alleen de
vigerende planologische regeling beschermd worden, maar zal ook het toekomstige
plan beschermd moeten worden: voorkomen moet worden dat zich ontwikkelingen
voordoen die weliswaar in het vigerende plan passen maar het toekomstig plan
zouden doorkruisen. Voor dit soort gevallen zijn er zogenaamde aanhoudingsgronden.4 Als er sprake is van zo'n aanhoudingsgrond, is het college van B en W
verplicht vergunningaanvragen die niet kunnen (c.q. moeten) worden geweigerd,
aan te houden. De plicht tot aanhouden vloeit voort uit de wet. De Vries en Van
Buuren gaan uitgebreid in op de vraag of deze plicht van rechtswege geldt of dat
er een aanhoudingsbeslissing van B en W noodzakelijk is.'0 Op basis van
wetshistorische, wetssystematische en teleologische argumenten kiezen zij voor
het laatste. Het wetssystematische argument geldt evenwel alleen voor de art.55

Ww-aanhouding en niet voor de aan het bestemmingsplan gerelateerde aanhoudingsgronden. Daarbij zal de redenering van De Vries en Van Buuren ertoe leiden dat
er geen aanhoudingsplicht is, indien B en W niets beslissen. Belanghebbenden
wiens belangen bij het toekomstige bestemmingsplan in het geding zijn, worden
door deze redenering in hun rechtszekerheid aangetast, want een bouwactiviteit
kan tijdens een geldende aanhoudingsgrondslag toch worden uitgevoerd zonder

dat daarvoor een verklaring van geen bezwaar door GS is afgegeven. Het
teleologische argument overtuigt mij dus niet. Ik voel meer voor het standpunt
van de voorzitters van de Afdeling rechtspraak en Afdeling bestuursrechtspraak"
dat de aanhoudingsplicht van rechtswege geldt. 11
Als de vergunningaanvraag in strijd is met het vigerende plan, maar in overeenstemming met het toekomstige plan, moet er dus -op voet van art.44 Ww- geweigerd

9

Het doel ·an de aanhouding i dan ook primair ,·oorbereidingsbescherining. Het aanhoudingss>,steem
bleek later ook goede toepassingsmogelijkheden te hebben als een 5<>ort atwemmingsregeling. De
Vries en Van Buuren 1998. p. 131 wilzen vaoral op deze tweede functie.

10
11
12

De Vries en Van Buuren 1998. p. 131.
Zie bii#ocirbeeld VzABRS 25 april 1995. AB 95,82
Zie ook Struiksma 1996. p. 1()6 die dit spteem de charme van een,oud toedicht
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worden. De bouwer kan dan zijn bouwaanvraag herhalen als het nieuwe plan
rechtskracht heeft gekregen. De Woningwet noemt in artt.50 tot 55 een aantal
aanhoudingsgronden. Deze aanhoudingsgronden zullen hieronder worden
besproken, nadat allereerst aandacht is besteed aan de aanlegvergunning en het
gebruiksverbod.
Het gebruik van de grond anders dan bouwen kan worden gereguleerd door ofwel
de aanlegvergunning ofwel het gebruiksverbod, afhankelijk van de voorspelbaarheid
van de onaanvaardbaarheid.
De aanlegvergunning is alleen noodzakelijk als het uit te voeren werk of werkzaamheid in het vigerende bestemmingsplan aanlegvergunningplichtig is gesteld.
Als zo' n plicht voorkomt in het vigerende plan, moet een aanlegvergunningaanvraag
worden getoetst aan twee toetsingsgronden. Ook voor die toetsing heeft de wetgever
in art.44 WRO een limitatief-imperatief stelsel geYntroduceerd. De beide

toetsingsgronden zijn:
het bestemmingsplan;
de beslissing omtrent een eventueel noodzakelijke monumentenvergunning.
Het komt zelden voor dat voor een werk of werkzaamheid een monumentenvergunning vereist is en als die uitzonderlijke situatie zich al voordoet, zal er bij problemen
rondom die vergunningverlening vrijwel ook altijd strijd met het vigerende plan
zijn. Praktisch gezien is er dus maar 66n toetsingsgrond voor aanlegvergunningen:

het bestemmingsplan.
Ook hier speelt de mogelijkheid dat een toekomstig plan bepaalde werken en/of
werkzaamheden uitsluit die op basis van het vigerende plan wel zijn toegestaan.
Voor die situaties geldt ook een met de bouwvergunning vergelijkbaar systeem
van aanhoudingsgronden en -plichten. Hier is een en ander geregeld in art.46 WRO:
ook deze aanhoudingsgronden en -plichten zullen hieronder worden besproken.
Bij de aanlegvergunning speelt nog een bijzonder probleem. De aanhoudingsplicht
geldt alleen indien het vigerende plan voor de desbetreffende activiteit een
aanlegvergunningplicht kent. Als diezelfde activiteit ook in het toekomstige plan
vergunningplichtig is, kan aanhouden van de vergunningaanvragen zinvol zijn.
Dat gaat ook op voor activiteiten die in het vigerende plan aanlegvergunningplichtig
zijn gesteld, maar in het toekomstige plan zonder meer toelaatbaar zijn of door

middel van een gebruiksverbod expliciet worden verboden. In het geval dat de
werken of werkzaamheden in het toekomstig plan zonder meer toelaatbaar zijn,

ligt de rechtvaardiging van de aanhouding bijvoorbeeld in het risico dat het nieuwe
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plan geen rechtskracht krijgt, bijvoorbeeld omdat de bescherming in het nieuwe
plan als onvoldoende wordt beoordeeld."
Een problematisch geval betreft de situatie dat de activiteit in het vigerende plan
zonder meer is toegestaan, maar in het nieuwe plan aanlegvergunningplichtig of
verboden wordt. Hier kan de grondgebruiker de verscherpte regels reeds ruim te
voren zien aankomen (namelijk vanaf de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan) en reeds voor de inwerkingtreding van het nieuwe plan de
'ongewenste' activiteiten uitvoeren. Voor deze activiteiten is er geen automatische
voorbereidingsbescherming. Mede daarom kunnen deze activiteiten bij de
voorbereiding van een nieuw plan apart (d.w.z. los van het vigerende bestemmingsplan) aanlegvergunningplichtig worden gesteld op basis van een voorbereidingsbesluit (art.21, derde lid en art.38, derde en vierde lid WRO) of bij een goedkeuringsbesluit van GS (art.28, vierde lid WRO), respectievelijk een plaatsvervangingsbesluit van de minister van VROM (art.29, zevende lid WRO). De aanhoudingsplicht
in art.46, tweede lid WRO ziet niet op dit soort vergunningvereisten, maar alleen
op in het vigerende plan opgenomen vergunningvereisten:4 Ook de anticipatiebe-

voegdheid uit art.46, zesde lid WRO gaat hier niet op. De vergunningaanvragen
moeten derhalve worden getoetst aan het voorbereidingsbesluit of aan de
voorschriften bij het goedkeuringsbesluit en zullen 'conform de functie van een
dergelijk vergunningstelsel'" mede moeten worden getoetst aan de regeling in het

nieuwe plan.
Het derde en laatste reguleringsinstrument is het gebruiksverbod. Als een nieuw
plan terzake van het gebruik een andere regeling bevat, kan er ook behoefte zijn
aan voorbereidingsbescherming om te voorkomen dat het nieuwe plan wordt

doorkruist. Deze bescherming ontbreekt echter helaas. Door velen is er reeds op
gewezen dat het gewenst is dat ook in deze bescherming wordt voorzien. Hoe dan
ook, nu er geen voorbereidingsbescherming is, zijn er daarmee ook geen aanhoudingsgronden of -plichten. Wel kunnen sommige activiteiten zowel door een
aanlegvergunningstelsel als door een gebruiksverbodregeling worden beschermd.
In dat geval kan de gewenste voorbereidingsbescherming ook door middel van
het hiervoor besproken aanlegvergunningstelsel bij een voorbereidingsbesluit of
bij een goedkeuringsbesluit worden gerealiseerd.

13

14

15
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Ik vraag mij overigens wel af water -indien het nieuwe plan wei ongeschonden de eindstreep haaltmoet gebeuren met de aangehouden aanlegvergunningaanvraag. Het nieuwe plan kent immers geen
vergunningplicht meer ter zake. Moet de vergunningaanvraag dan niet-ontvankelijk worden verklaard?
Overigens is dit een nogal juridisch-theoretische vraag. want de gebruiker weet zeer wel wat hij mag:
of hij mag het werk/werkzaaniheid zonder meer uitvoeren of het uitvoeren daar,·an is verboden.
In dezelfde zin: Van Buuren. Backes en De Gier 1996, p.227. Dit standpunt is be ·estigd in ARRS
5 maart 1991. AB 1991.641 m.nt. Van Buuren. Gst.6926. p.425 m.nt. Theunissenen BR 1992. p. 195
m.nt. Koeman. Zie ook ABRS 22 december 1997, BR 1999. p. 115 m.nt. De Vries.
Zinsnede ontleend aan Van Buuren. Backes en De Gier 1996. p.227.

De wettelijke regeling van de anticipatie- en art. 19 WRO-bevoegdheid

Voor bouw- en aanlegvergunningen zijn er de volgende aanhoudingsgronden:
-1- voordat de aanvraag binnenkomt, is er een voorbereidingsbesluit in werking
getreden:
De aanhoudingsplicht start hier met de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit. Een voorbereidingsbesluit treedt pas in werking nadat het
is bekendgemaakt (zie ook art.3:40 Awb). Als de gemeenteraad de gewenste
datum van inwerkingtreding legt op een moment dat eerder ligt dan het
moment waarop het besluit (door de burgemeester) wordt gepubliceerd, geldt

het voorbereidingsbesluit pas vanaf het moment van publicatie.
Tot hoelang duurt de aanhouding? Volgens art.50, derde lid Ww en art.46,
derde lid WRO duurt de aanhoudingsplicht totdat het voorbereidingsbesluit
overeenkomstig art.21, vierde lid of zesde lid WRO is vervallen. Art.21, vierde
lid WRO regelt dat het voorbereidingsbesluit vervalt als niet binnen een jaar
na de inwerkingtreding daarvan een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
is gelegd. Als de burgemeester de publicatie van een voorbereidingsbesluit
pas laat plaatsvinden na de door de raad beoogde datum van inwerkingtreding,
geldt het besluit pas vanaf de datum van publicatie, maar wel tot een jaar na

de door de raad gewenste datum van inwerkingtreding; feitelijk geldt in zo'n
geval het voorbereidingsbesluit dus voor een kortere periode dan een jaar.
Een andere uitleg zou ertoe leiden dat de burgemeester de geldingsduur van

het voorbereidingsbesluit zelf zou kunnen regelen door op een door hem
gewenst moment te publiceren. Die conclusie zou in strijd met de bedoeling
van de wetgever zijn.
Art.21, zesde lid WRO bevat de regeling dat B en W pas binnen 2 jaar een
ontwerp-plan ter inzage hoeven te leggen als er een structuurplan geldt met
aanwijzingen voor de bestemming.
Als B en W derhalve tijdig (gelet op art.21, vierde of zesde lid WR016) een
ontwerp-bestemmingsplan ter inzage leggen, loopt de aanhoudingsplicht onder
het voorbereidingsbesluit door. Wanneer houdt deze aanhoudingsplicht op?
Het is een misverstand te denken dat een voorbereidingsbesluit voor een
periode van maximaal 1 jaar geldt en dat na dat jaar de aanhouding zou
ophouden. De 'verlenging' van de aanhoudingsplicht zou -in deze
gedachtengang- dan worden voortgezet onder een volgende aanhoudingsgrond.
Voor deze 'omzetting' van aanhoudingsgronden geeft de Woningwet en de
WRO evenwel geen aanknopingspunten. Gelet op de wettekst lijkt het veel
logischer om te veronderstellen dat de aanhoudingsplicht van het voorberei-

dingsbesluit door blijft lopen. Om te achterhalen wanneer de aanhouding dan

16

Ik merk hier overigens wei op dat de regeling van aanhouding van aanlegvergunningen in art.46. derde
lid WRO deze verwijzing naar art.21, vierde en zesde lid niet kent.
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eindigt, moeten twee zaken onderscheiden worden: de geldingsduur van het
voorbereidingsbesluit en het einde van de aanhoudingsplicht.
In de eerste plaats is er de vraag van de geldingsduur van het voorbereidingsbesluit zelf. Vreemd genoeg is daarover (buiten art.21, vierde en zesde lid
WRO) niets geregeld. Het lijkt voor de hand te liggen om te veronderstellen
dat het voorbereidingsbesluit in ieder geval ophoudt te gelden als het nieuwe
bestemmingsplan in werking treedt. Maar als een bestemmingsplan niet geheel
wordt goedgekeurd, blijft het voorbereidingsbesluit naar mijn mening gelden.
Ik heb voor deze opvatting twee argumenten. Het eerste argument is dat er

een mogelijkheid is dat aan een voorbereidingsbesluit een aanlegvergunningstelsel wordt gekoppeld. Dat vergunningstelsel moet de toekomstige bestemmingen beschermen. Zo'n vergunningstelsel heeft alleen zin als dat blijft
gelden totdat het nieuwe plan van kracht wordt (en dus niet totdat er een
onherroepelijk besluit over de (onthouding van) goedkeuring is).17 Het tweede

argument is dat de wetgever in art.50, vierde lid Ww een regeling heeft
opgenomen over het einde van de aanhoudingsduur als het bestemmingsplan
niet wordt goedgekeurd. Die regeling is een afwijking van het derde lid van
art.50 Ww (zie de aanhef van het vierde lid) en dus ook van de aanhoudingsduur van bouwaanvragen die binnenkomen onder de gelding van een
voorbereidingsbesluit. Die regeling was niet nodig geweest als duidelijk was
dat het voorbereidingsbesluit ophield te gelden als onherroepelijk zou zijn

beslist over een bestemmingsplan.
In de tweede plaats is er de vraag van het einde van de aanhoudingsplicht.
De aanhouding kan eindigen door het te laat vaststellen van een bestemmingsplan door de gemeenteraad, het te laat publiceren van de vaststelling of het
inwerkingtreden van een nieuw bestemmingsplan (zie art.50, derde lid Ww).
Als de raad tijdig vaststelt en deze vaststelling tijdig publiceert, loopt de
aanhoudingsplicht van het voorbereidingsbesluit derhalve door totdat het
nieuwe plan in werking treedt. Dat kan soms erg lang duren. Ter illustratie:
de gemeenteraad van een willekeurige gemeente laat op 1 januari 1999 een
voorbereidingsbesluit in werking treden; alsdan moet eind december 1999
een ontwerp-plan ter inzage worden gelegd en zal uiterlijk eind april 2000
het plan moeten worden vastgesteld en eind december 2000 zullen GS dan
uiterlijk moeten goedkeuren. Als GS goedkeuren, kan dat besluit worden
aangevochten bij de Afdeling bestuursrechtspraak, die bijvoorbeeld na

schorsing het goedkeuringsbesluit vernietigen (ca. maart 2002) en GS
verplichtten een nieuw besluit te nemen. Medio 2002 beslissen GS goedkeu17
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Helemaal duidelijk is dit niet. Zo wil ik bijvoorbeeld wijzen op de mogelijkheid dat GS bij het
goedkeuringsbesluiten/ofde ministerbij de plaatsvervangingsbevoegdheidookeen aanlegvergunningstelsel in het leven roepen (zie art.28. vierde lid en art.29. zevende lid WRO). Gelden deze
vergunningplichtendannaastdeeventueelooknoggeldendevoorbereidingsbesluit-vergunningplichlen?
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ring te onthouden aan het bestemmingsplan, waarna de gemeenteraad met
inachtneming van die beslissing weer binnen een jaar een nieuw plan moet
vaststellen (medio 2003), dat weer naar GS ter goedkeuring wordt gezonden.
De bouwaanvraag die op 2 januari 1999 binnenkomt, wordt hier aangehouden
tot 2004 of later. Met het oog hierop bevat art.50, vierde lid Ww nog een
aanvullende regeling. Als aan een bestemmingsplan goedkeuring wordt
onthouden, eindigt de aanhouding in elk geval binnen een jaar na de art.30
WRO-termijn (van een jaar), indien binnen die termijn geen nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. 18
In ieder geval is duidelijk dat als aan een bestemmingsplan goedkeuring wordt
onthouden en door B en W tijdig een nieuw ontwerp-plan ter inzage wordt
gelegd, de aanhouding blijft voortduren. Daarmee kan de aanhouding in
beginsel ongelimiteerd voortduren.
De door mij verdedigde interpretatie van het aanhoudingsgrondensysteem
betekent wel dat de betekenis van de andere aanhoudingsgronden beperkt
is. Immers, de tweede aanhoudingsgrondslag (een ontwerp-plan ter inzage)
is overbodig als er ook nog een aanhoudingsplicht geldt op basis van het

voorbereidingsbesluit. Deze andere (aan de bestemmingsplanprocedure
gerelateerde) aanhoudingsgronden hebben in mijn opvatting alleen nog een
functie voor die gevallen waarin een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
wordt gelegd, zonder dat er een voorbereidingsbesluit is genomen of voor
die gevallen waarin het voorbereidingsbesluit niet meer geldt omdat de
19
geldingsduur ex art.21, vierde of zesde lid is vervallen.
Uit de regeling wordt in ieder geval wel duidelijk dat de aanhoudingsplicht
van een voorbereidingsbesluit niet kan worden verlengd door voor de afloop
van de geldingsduur van het besluit een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen.
-2- een ontwerp-bestemmingsplan is ter inzage gelegd;
De aanhouding start vanaf het moment van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. De aanhouding eindigt als de gemeenteraad te laat vaststelt.
In dat geval duurt de aanhouding tot acht weken (indien tegen het ontwerpplan geen zienswijzen kenbaar worden gemaakt) of vier maanden (indien
er wel zienswijzen kenbaar worden gemaakt) na afloop van de terinzageleg-

ging (zie art.50, derde lid Ww of art.46, derde lid jo. art.25 WRO). Als de
raad wel tijdig vaststelt, kan de aanhoudingsplicht alleen eindigen door ofwel
18

19

De tekst van de Woningwet 1991 bevat voor deze interpretatie nog 6dn onduidelijke passage. Art.50,
vierde lid Ww bevat een eerste volzin waarin wordt gesteld dat 'in afwijking in zoverre van het derde
lid, de aanhouding voortduurt indien nog niet is voldaan aan een verplichting als bedoeld in art.30
of 40a WRO (...)'. Ik kan niet inzien waarom hier sprake zou zijn van 'afwijking van het derde lid'.
Het derde lid bevat geen regeling over de beeindiging van de aanhouding in geval een bestemmingsplan
niet wordt goedgekeurd.
Voor een andere opvatting: zie Dijkstra en De Weijer 1998, p. 149. Zie hierover meer uitgebreid bij
de tweede aanhoudingsgrondslag.
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het te laat ter inzage leggen van het vastgestelde bestemmingsplan (zie art.50,
derde lid Woningwet 1991 jo. art.26 WRO) ofwel door de inwerkingtreding
van het nieuwe bestemmingsplan. Als het nieuwe bestemmingsplan door GS

of de minister van VROM niet (volledig) wordt goedgekeurd loopt de
aanhouding (net zoals bij het voorbereidingsbesluit) door tot de termijn
genoemd in art.50, vierde lid Ww. Dijkstra en De Weijer gaan ervan uit dat

bij de aanhoudingsgronden -2-, -3- en -4- ook het voorbereidingsbesluit als
herleefde aanhoudingsgrond fungeert. Er is dan ook in die situaties volgens
hen een dubbele grondslag voor de aanhouding. Ik zie geen voordelen in deze
benadering, die bovendien strijdig lijkt met art.50, eerste lid Ww waar de
aanhoudingsgronden mijns inziens als alternatieven van elkaar worden
'20. 21

genoemd (met de zgn. reeksvormer 'dan wel ).
-3- een bestemmingsplan is vastgesteld;
De aanhouding start bij de vaststelling van het plan en duurt voort tot:
- de termijn voor terinzagelegging van de vaststelling is overschreden;

het nieuwe plan in werking is getreden;
na een (gedeeltelijke) onthouding van goedkeuring, de raad niet tijdig
vaststelt. Zie hierboven.
-4- een vastgesteld bestemmingsplan is ter inzage gelegd;
De aanhouding duurt totdat het bestemmingsplan in werking is getreden of
bij een (gedeeltelijke) onthouding van goedkeuring, tot maximaal een jaar
na de datum waarop de raad een nieuw plan had moeten vaststellen.
Dit tijdstip (een jaar na afloop van de termijn voor vaststelling van de
-

herziening) is ook al bij de vorige aanhoudingsgronden genoemd. Ik zal er
hier enige extra aandacht aan besteden. Art.30 WRO regelt dat de raad bij
onthouding van goedkeuring met inachtneming van het goedkeuringsbesluit
een nieuw plan moet vaststellen. Dat moet gebeuren binnen een jaar met
ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn tegen het goedkeuringsbesluit. Tot zover is alles duidelijk. Het is natuurlijk mogelijk dat tegen de
onthouding van goedkeuring beroep wordt ingesteld en tevens om schorsing
wordt verzocht. Als zo'n schorsingsverzoek wordt afgewezen, regelt art.30,
eerste lid WRO dat de herziening moet worden vastgesteld binnen een jaar
met ingang van de dag waarop het verzoek wordt afgewezen. Maar wat te
doen als het verzoek om schorsing wordt gehonoreerd? Hierover regelt art.30
WRO niets bijzonders, zodat daarvoor strikt genomen de eerstgenoemde
termijn (een jaar na afloop van de beroepstermijn) zou gelden. Dat kan echter
nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Waarschijnlijk bedoelt de

wetgever dat in dit geval er geen herzieningsplicht is, zolang de Afdeling
20
21
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bestuursrechtspraak nog niet heeft beslist. Als de Afdeling de onthouding
van goedkeuring handhaaft, lijkt mij dat een redelijke wetsuitleg ertoe leidt
dat de termijn van een jaar dan (vanaf de verzending van de beslissing tot
handhaving van de onthouding van goedkeuring) gaat lopen. Als de Afdeling
de onthouding van goedkeuring vernietigt, gaat de termijn van een jaar pas
lopen nadat GS opnieuw hebben besloten over de goedkeuring.
Concreet zal de aanhouding voor bouwvergunningen dus voortduren tot
.'

meestal-- twee jaar na het besluit tot onthouding van goedkeuring door GS
of de minister van VROM. Na afloop van die termijn moet dan de bouwaanvraag worden getoetst aan het oude, vigerende plan. Daarbij mag het
gemeentebestuur niet de visie van GS of de ABRS als het ware 'inlezen' in
het oude plan:, Ik merk hier ten slotte nog op dat als de raad te laat (na meer
dan een jaar) een herziening vaststelt, de aanhouding toch eindigt op een jaar
na de art.30-termijnoverschrijding. De aanhouding wordt in mijn ogen in zo'n

geval niet overgenomen door de aanhoudingsgrond dat een nieuw plan is
vastgesteld. Ik heb hiervoor al aangegeven dat de wet geen aanknopingspunten
geeft voor de gedachte dat aanhoudingsgronden in elkaar overlopen.
De aanhouding van de aanlegvergunning duurt in het geval van onthouding
van goedkeuring voort tot het einde van de termijn uit art. 30 WRO (zie art.46,
derde lid WRO). Deze aanhouding zal dus in dat geval een jaar korter duren
dan bij de bouwvergunning. Dit verschil kan ik niet verklaren.

Ik heb er al op gewezen dat door de aanhoudingsregeling de beslissing op
een vergunningaanvraag lang kan uitblijven. Immers, als B en W maar binnen
twee jaar na een onthouding van goedkeuring een herziening ter inzage leggen,
loopt de aanhouding door. Een aardige illustratie daarvan is te zien in ABRS
9 juni 199724 waar het ging om een bouwaanvraag voor een tuinbouwkas.
De aanvraag was per 17 april 1991 ingediend. Voor het perceel waar de kas
moest worden gebouwd, was evenwel een nieuw bestemmingsplan vastgesteld
(in 1986), waar door de Kroon in december 1989 goedkeuring aan was
onthouden. Het KB was per 11 januari 1990 verzonden. Twee dagen voor
de afloop van de aanhoudingsplicht, namelijk op 9 januari 1992 wordt een
ontwerp-plan ter inzage gelegd. Dit plan wordt evenwel niet goedgekeurd,

22

23

24

Meestal. want art.30, tweede lid WRO bevat ook nog de mogelijkheid dat GS of de minister de termijn
verlengen met een half jaar of zelfs een geheel andere lermijn vasistellen. Ook kunnen zij bepalen
dat er geen nieuw plan behoeft te worden vastgesteld. In al die gevallen loopt de aanhoudingsduur
mee: bij een langere termijn zal de aanhouding ook langer zijn. bij een kortere of geen termijn zal
de aanhouding ook korter zijn.
De voorzitter van de ARRS had deze opvatting wei in VzARRS 29 januari 1992. BR 1996. p.33 maar
werd hardhandig gecorrigeerd in de bodemprocedure door de ABRS: zie ABRS 10 september 1994,

BR 1996, p.35.
ABRS 9 juli 1997. AB 1997.324 m.nt. PvB.
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niet door GS (in 1993) en niet door de Kroon (bij besluit van 30 juni 1994).
De aanhouding loopt nu weer door tot na juni 1996.25 De rechtbank meende
dat dit in strijd zou zijn met de bedoeling van art.50 Woningwet, maar de

Afdeling is duidelijk:
'Tek4t noch strekking van art.50 biedt een aanknopingspunt voor de door de rechtbank aldus
gegeven uitleg. De in art.5(). tweede, derde en vierde lid neergelegde aanhoudingsplicht strekt
tot bescherming \'an plannen in voorbereiding.'

-5- er is

ter plaatse een ontwerp-leefmilieuverordening ter inzage gelegd of

vastgesteld (art.18 Wsdv).
Deze aanhouding geldt alleen voor bouwvergunningen. De aanhouding duurt
in beginsel totdat de goedkeuring van de verordening (door GS) onherroepelijk
is geworden. Maar ook hier heeft de wetgever oog gehad voor trage

-6-

bestuursorganen, die de wettelijke termijnen voor vaststelling en goedkeuring
overschrijden. Zo zal een gemeenteraad die niet tijdig vaststelt (binnen 12
weken na de terinzagelegging van de ontwerp-leefmilieuverordening) zien
dat de aanhouding ophoudt. Hetzelfde geldt voor een te laat besluit over
goedkeuring indien de raad tot gewijzigde vaststelling heeft besloten. Zie
voor een en ander art. 18, tweede lid Wsdv.
er is ter plaatse sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht in de zin

van de Mwib, waarvoor nog geen ter bescherming daarvan strekkend
bestemmingsplan geldt (art.51, eerste lid Ww).
De aanhouding van de bouwvergunning duurt, zo meldt art.51, tweede lid
Woningwet, totdat onherroepelijk is beslist over de goedkeuring van dat
bestemmingsplan. Dat is een wat vreemd gekozen moment. Als GS het plan
goedkeuren, is het moment van onherroepelijke goedkeuring ook het moment
van van kracht worden van het plan. Er is dan geen probleem. Indien GS
echter goedkeuring onthouden aan het plan en dat besluit niet verder wordt
aangevochten, eindigt de aanhouding op ca. 12 weken na het besluit tot
onthouding van goedkeuring. Er is dan nog geen adequaat bestemmingsplan.
B en W moeten dan gelet op art.51, vijfde lid Ww beslissen in het licht van

de oude, nog steeds vigerende regeling. Dit lijkt mij een ongewenst en
overigens ook onbedoeld gevolg: beter ware het in art.51, tweede lid te regelen

25

26

Ik merk op dat als de vergunningaanvraag 5 jaar eerder was ingediend en de gemeenteraad de WROtermi inen neties naleeft. de aanhouding ook tot na medio 1996 door zou loperi. De aanhouding duurt
dan dus nicer dan 10 jaar voc,r een relatiet' eenvoudige tilinbouwkas'
Een door de gemeente aangewezen be. chermd stads- of dorpsge7icht valt dus niet onder deze
aanhoudingsgrondslag. u·aardoor zo'n aanwijzingsbe,·oegdheid in een gemeentelijke verordening
weinig betekenis heeft. In de gemeente Tilburg geldt mede daaroni een verordening met de mcigelilkheid
\·angenieentelijke ctads- ofdorpigeikhten. waareen Leit-standig rergunning4telsel koorgebruiks#·eran-

deringen aan is gekoppeld.
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dat de aanhouding voortduurt totdat het ter voldoening van art.36, tweede
lid Mw vast te stellen bestemmingsplan in werking is getreden.
De aanhouding van de aanlegvergunning kent overigens de wel door mij
bepleite redactie (zie art.46, vijfde lid WRO).

-7- collrdinatie met de milieuwetgeving
Deze aanhoudingsplicht komt voort uit de coardinatieproblemen tussen bouwen milieuvergunning. Die problemen zouden theoretisch ook kunnen bestaan
tussen milieu- en aanlegvergunning, maar daar is de coordinatieproblematiek
blijkbaar minder nijpend. De aanhouding van bouwvergunning vindt slechts
dan plaats als het bouwen tevens aan te merken is als het milieuvergunningplichtige oprichten of veranderen van een inrichting (zie art.52, eerste lid

Ww en art.8.1 Wm). Voorwaarde is dan wel dat de milieuvergunning nog
niet is afgegeven.27 De aanhouding loopt in dat geval door totdat de
milieuvergunning van kracht is geworden (art.52, tweede lid onder b Ww)
of als er geen bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning zijn ingebracht en
de vergunning ongewijzigd wordt aangegeven: na afgifte van die vergunning
(art.52, tweede lid onder a Ww).

-8- co8rdinatie met regelgeving voor de gezondheidszorg:
Niet alleen de relatie met de milieuvergunning is in de Woningwet door middel
van aanhoudingsgronden geregeld, ook de coordinatieproblemen met de
vergunningen op basis van art.62, eerste lid onder a van de Wet voorzieningen
gezondheidszorg en de vergunningen op basis van art.6, eerste lid onder a
van de Wet ziekenhuisvoorzieningen is in de Woningwet door middel van
aanhoudingsgronden geregeld. De regeling bij deze vergunningen is

grotendeels vergelijkbaar met de milieuvergunning.
-9- coOrdinatie met de monumentenvergunning
Een bijzonder geval betreft de vergunning voor aanpassing van rijksmonumenten. Als de eigenaar of gebruiker van een rijksmonument voornemens is dat monument te veranderen of op een andere wijze te gaan gebruiken,
heeft hij daarvoor een vergunning nodig (art. 12, tweede lid Mw). Voor zover

er bij die veranderingen sprake is van bouwen, is daarvoor ook een bouwvergunning nodig; voor zover daarbij sprake is van een aanlegvergunningplichtige
gebruiksverandering is daarvoor een aanlegvergunning nodig. Als die monumentenvergunning(en) is of zijn geweigerd wordt de bouw- of aanlegvergunning geweigerd (zie art.44 Woningwet en art.46 WRO). Als op die Mw-vergunningaanvraag echter nog niet beslist, is er ook nog geen weigeringsgrond.
Voor die situatie is er alleen bij de bouwvergunningaanvraag voor rijksmonumenten een aanhoudingsplicht. Die aanhoudingsplicht duurt voort totdat is

27

Of wei is afgege,·en. maar tegen de ontwerp-beschikking zienswijzen kenbaar zijn gemaakt. danwel
dat een heroepsprocedure tegen de milieuvergunning loopt.
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beslist of moet worden geacht te zijn beslist op de monumentenvergunningaanvraag.28 Waarom de aanhoudingsplicht niet ook voor gemeentelijke (of
eventueel provinciale) monumenten is opgenomen en waarom die plicht niet
ook voor aanlegvergunningen in de WRO is opgenomen, is mij niet duidelijk.

-10- Bouwbesluit-vrijstelling voor de minister van VROM
Als het college van B en W van mening is dat de bouwvergunning slechts
kan worden verleend indien de minister van VROM vrijstelling verleent van
de Bouwbesluit-eisen, dan moeten B en W de vergunningaanvraag aanhouden
(art.55 Ww ). Deze aanhouding duurt voort totdat B en W bericht hebben
ontvangen van de minister. In onderling verband bezien met het hier toe-

passelijke art.7 Ww valt de regeling wel te begrijpen: de aanvrager moet bij
de minister om een vrijstelling verzoeken en voor dat verzoek heeft hij ook
een verklaring van B en W nodig (zie art.7, tweede lid Ww). Als B en W die
verklaring afgeven, moeten zij de vergunningaanvraag ook aanhouden.
5.2.2

De anticipatiebevoegdheid

Is er sprake van een van de bovengenoemde aanhoudingsgronden dan moet de
bouw- of aanlegvergunningaanvraag worden aangehouden als er geen grond is
om de vergunning te weigeren. In dit systeem worden echter ook vergunningaanvragen aangehouden, waarbij dat aanhouden strikt genomen niet noodzakelijk is. Ik
doel hier op de vergunningaanvragen die niet in strijd zijn met het in voorbereiding
zijnde bestemmingsplan. Waarom zou men die vergunningaanvragen aanhouden?
Er is geen andere inhoudelijke motivering te geven voor dat aanhouden dan het
verkrijgen van zekerheid over de steun van het provinciaal bestuur aan het
toekomstige plan en het voorkomen van onaanvaardbare aantasting van belangen
van derden. Volledige duidelijkheid over die steun is er pas als het toekomstige
plan onherroepelijk is goedgekeurd. Om ieder risico uit te sluiten is het derhalve
te verkiezen de bovenbedoelde vergunningaanvragen toch maar aan te houden.
Alleen als er voor de vergunningaanvrager ook grote belangen bij spoedige
realisering in het geding zijn, kan een zeker risico worden genomen. In feite moet
hier door het bevoegd gezag een afweging worden gemaakt tussen de belangen

28
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De Vries en Van Buuren 1998, p. 137 wijzen erop dat deze aanhouding veel langer duurt dan nodig
is, omdat in art. 16, zevende lid Mw is geregeld dat de president van de Rechtbank of de voorzitter
\·an de Afdeling de schorsing van de monumentenvergunning kan opheffen. Als dat gebeurt, is verder
aanhouden van de bouwvergunning zinloos. De President van de Rechtbank te Zutphen redeneerde
dat een redelijke wetsuitleg betekent dat de aanhouding van de bouwvergunning niet langer behoefde
door te lopen als de schorsing van de monumentenvergunning was opgeheven. Pres.Rb.Zutphen 20
oktoher 1994. Awb-katern 1995.83. Zie ook Pres.Rb.Amsterdam 2 april 1997, BR 1999. p.320.
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van de hogere overheidz' en de bezwaarmakers tegen het in het procedure zijnde
bestemmingsplan versus het belang van spoedige realisering door de vergunningaan-

vrager. Voor die gevallen, waarbij de vergunningaanvraag dus in overeenstemming
moet zijn met het vigerende en met het toekomstige plan en waarbij er een zekere
urgentie is'O, heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat de aanhoudingsplicht
wordt doorbroken. Dat doorbreken van de aanhoudingsplicht wordt anticipatie
genoemd. Om het risico van doorkruising van het door de hogere overheid gewenste
ruimtelijk beleid te verkleinen, heeft de wetgever hierbij vooraf een verklaring
van geen bezwaar van GS geeist. Voordat GS zo'n verklaring afgeven, moet advies
worden ingewonnen bij de inspecteur van de ruimtelijke ordening. Deze verklaring
vervalt overigens na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 25311.
De anticipatiebevoegdheid voor bouwvergunningen in opgenomen in art.50, vij fde
lid Ww (voor de aanhoudingsgronden -1- tot en met -5-, zie ook art. 18, derde lid
Wsdv) en in art.51, derde lid Ww (voor de aanhoudingsgrond -6-)." Voor
aanlegvergunningen is de anticipatiebevoegdheid opgenomen in art.46, zesde lid
WRO voor de aanhoudingsgronden -1- tot en met -4- en in art.46, achtste lid WRO
voor de aanhoudingsgrond -6-.
In het wetsvoorstel 25311 is door amendementen een tweetal nieuwe bevoegdheden
aan art.50 Ww toegevoegd (lid 5 en lid 6 van de nieuwe tekst). Bij deze nieuwe
bevoegdheden kan er worden afgeweken van het toekomstige bestemmingsplan;
het zijn dan ook geen anticipatiebevoegdheden, maar afwijkingsbevoegdheden.
In verband hiermee zal ik deze nieuwe bevoegdheden, die moeilijk in het huidige
aanhoudings- en anticipatiesysteem zijn in te passen, behandelen in hoofdstuk 7.

Ik kan derhalve constateren dat voor toepassing van de anticipatiebevoegdheid
uit het wettelijk systeem de volgende voorwaarden voortvloeien:
-

er moet een aanhoudingsgrond van kracht zijn, voordat de vergunningaanvraag

binnenkomt;

-

er moet sprake zijn van urgentie;
er moet inhoudelijke overeenstemming zijn met het toekomstige plan;

29

In het wetsvoorstel 25311 wordt dit expliciet opgenomen in art.50, vierde lid Ww-2000: B en W kunnen
bouwvergunning verlenen indien het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan (.) dan weI met het provinciaal en nationaal ruimteljjk beleid. In plaats van het
woord 'dan wel' ware hier 'en' te verkiezen gcweest om de bedoelingen van de wetgever duidelijk
te maken.
De urgentie vioeit dan ook volgens mij voort uit het wettelijk systeem. Zie voor een vergelijkbare
opvatting: Van Geest en HOdl 1998, p. 1 5 1.
Hierbij is er overigens geen verplicht advies van de Inspecteur van de ruimtelijke ordening, maar
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Dit betekent ook dat de in art. 51, derde lid bedoelde
verkiaring van geen bezwaar een andere verklaring is, dan de gebruikelijke in art.50. vijfde lid.
Eventuele regels van GS over het al dan niet verlenen van een verklaring van geen bezwaar
(bijvoorbeeld in de vorm van richtlijnen voor een algemene verklaring van geen bezwaar) gaan dus
niet op voor de art.51-verklaring. Zie hiervoor ook Rechtbank Zutphen 16 januari 1995, BR 1995,
p.665.

30
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er moet verklaring van geen bezwaar voor toepassing van de anticipatiebevoegdheid zijn afgegeven.

-

Er is geen voorwaarde waarin een relatie wordt gelegd naar het vigerende plan,
omdat slechts vergunningaanvragen die in overeenstemming zijn met het vigerende
plan in aanmerking komen voor anticipatie.

Aparte aandacht dient hier nog besteed te worden aan de voorwaarde dat er
inhoudelijke overeenstemming moet zijn met het toekomstige bestemmingsplan.
Aan die voorwaarde kan pas worden voldaan als er iets van een eerste aanzet tot
zo'n plan is. Zoals hiervoor onder 5.2.1 is aangegeven, hoeft daarvan geen sprake
te zijn bij slechts de aanwezigheid van een voorbereidingsbesluit. Dat betekent
ook dat het voorbereidingsbesluit kan worden gebruikt als afwijkingsbevoegdheid
van een vigerend bestemmingsplan. Het is met name dit oneigenlijke gebruik van
de anticipatiebevoegdheid die veel schrijvers tot een negatief oordeel over de
bevoegdheid heeft gebracht. Op zichzelf is het oneigenlijk gebruik eenvoudig in
te dammen, door bij een voorbereidingsbesluit te eisen dat het bestuur de intentie
heeft om daadwerkelijk op termijn een nieuw plan voor te bereiden. De Afdeling
rechtspraak heeft deze eis echter nooit willen stellen, maar de Afdeling bestuurs1l

rechtspraak stelt deze eis wel in haar uitspraak van 20 mei 1997. - De Afdeling
overweegt daar:
'Voor anticipatie is echter geen plaats indien het gemeentebestuur niet werkelijk voornemens
is om (binnen af7.ienbare tijd) een nieuw planologisch regime tot stand te brengen.'

Deze vrij plotselinge terugkeer van de Afdeling naar de bedoeling van de wetgever
is opmerkelijk. Hoe moet een gemeentebestuur bij een voorbereidingsbesluit
aantonen dat echt een plan wordt voorbereid? Wat is een afzienbare tijd?
5.2.3

De irijstellingsbevoegdheid in art. 19 WRO

Het sluitstuk van dit systeem wordt gevormd door de vrijstellingsbevoegdheid in
art.19 WRO. Door deze vrijstelling te verlenen wordt de strijd met het vigerende
plan opgeheven. Dat kan een ingrijpende beslissing zijn. Om ook hier ongewenst
gebruik te voorkomen, heeft ook de wetgever hier een verklaring van geen bezwaar
van GS met verplicht advies van de inspecteur van ruimtelijke ordening verplicht
gesteld (art. 19, eerste en tweede lid WRO).
Als de vrijstelling is verleend, kan de gevraagde bouw- of aanlegvergunning altijd
met behulp van anticipatie worden verleend. Strikt genomen hoeft dat laatste niet

32

154

ABRS 20 mei 1997, AB 1997.335

De wettelijke regeling \,an de anticipatie- en art. 19 WRO-bevoegdheid

en zou de aanvraag kunnen worden aangehouden: dit is evenwel praktisch
ondenkbaar omdat in dat geval het verstandiger zou zijn om de vergunning te
weigeren en de aanvrager erop te wijzen dat een herhaald verzoek na de inwerkingtreding van het nieuwe plan wel gehonoreerd zal worden. Art. 19 kan dan
ook op wetssystematische gronden alleen worden toegepast als er sprake is van
urgentie van de vergunningaanvraag. Daarmee zal als art. 19 wordt toegepast ook
(vrijwel) altijd toepassing van de anticipatiebevoegdheid moeten volgen. Die
samenhang leidt ertoe dat de praktijk de vrijstellingsbevoegdheid in art. 19 WRO
en de anticipatiebevoegdheid over 66n kam scheert en als eed en dezelfde
bevoegdheid ziet. Deze al sinds jaar en dag gebruikelijke gang van zaken in de
beleidspraktijk vindt ook zijn weerklank in de juridische literatuur. Zowel Struiksma
als Van Buuren, Backes en De Gier als Van Geest en Hodl zijn van mening dat
U
er geen wezenlijk verschil bestaat tussen aanhouden en vrijstellen.
Struiksma
gaat nog een stap verder door art. 19 de anticipatiebevoegdheid te noemen.
In tegenstelling tot deze auteurs14 ben ik van mening dat het wel zinvol is om een
onderscheid te maken tussen aanhouden, anticiperen en vrijstellen. Voor de laatste
twee bevoegdheden gelden ook verschillende criteria. Een treffende illustratie van
de gevolgen van ofwel anticipatie zonder vrijstelling ofwel anticipatie met
vrijstelling is zichtbaar in ABRS 11 mei 1996.15 In dat geschil ging het onder meer
over de toepasselijkheid van de conflictregel uit art.9, eerste lid Ww. Het bouwplan
waar het geschil om draaide (een gymnastieklokaal) was niet in strijd met het
toekomstige bestemmingsplan, terwijl er ten tijde van het nemen van het besluit
over de bouwvergunning nog geen bestemmingsplan ter plaatse gold. Wel was
het bouwplan in strijd met de rooilijnen uit de bouwverordening. Het nieuwe
bestemmingsplan voorzag in een regeling van de bouwgrenzen, zodat na
inwerkingtreding van dat plan de bouwverordening op basis van de conflictregel
in art. 9 Ww zou 'terugtreden'. Als nu art. 19 WRO wordt toegepast moet volgens
de Afdeling worden bezien of het bestemmingsplan waarop wordt vooruitgelopen
het desbetreffende bouwwerk mogelijk maakt. Bij die toets kan ook de conflictregel
worden betrokken. De Afdeling vervolgt dan met:
'Mits het toetsingskader dat dit bestemmingsplan biedt reeds voldoende concreet is en
redelijkerwijs te verwachten valt dat dit plan onherroepelijk mi worden, kunnen langs deze weg
voorschriften uit de bouwverordening die niet met dat plan in overeenstemming zijn reeds terzijde
worden gesteld voordat de toetsing van de bouwaanvraag aan art.44 Woningwet plaatsvindt.'

Datzelfde gaat echter niet op als art.19 WRO niet wordt toegepast. Het toekomstige
bestemmingsplan komt dan volgens de Afdeling niet in beeld:
33

34
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Zie Struiksma 1996. p. 198 en Van Buuren, Backes en De Gier 1996, p. 137 met name noot 7. Zie
ook Van Geest en HOdl 1998, p. 145.
Maar met bij voorbeeld Dijkstra en De Weijer 1998. p.158 e.v.
ABRS 11 mei 1996. AB 1996.410 m.nt. Struiksma.
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'Dat bestemmingsplan kan in de systematiek van art.50 Woningwet immers eerst als toetsingskader
in beeld komen indien er geen gronden zijn om de vergunning te weigeren.'

Dit systeem heeft hierdoor op het oog vreemde gevolgen: een nieuw plan maakt
een bepaalde ontwikkeling mogelijk die op basis van de bestaande regelingen niet
mogelijk was. De voorbereidingsbescherming voor dat nieuwe plan maakt het dan
echter onmogelijk om die nieuwe ontwikkeling ook al vooraf te realiseren. Die
consequentie is echter, zo stelt de Afdeling, inherent aan de door de wetgever
36

gekozen systematiek.
Uit deze uitspraak wordt in ieder geval duidelijk dat de Afdeling verschillende
toetsingscriteria hanteert bij toepassing van alleen art.50 Ww of van art.50 Ww
jo. art. 19 WRO. Ik zal dan ook in het vervolg van dit onderzoek een onderscheid
maken tussen anticipatie en het vrijstellen op basis van art.19 WRO. Overigens
geef ik wel toe dat na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 25311 er geen reden
meer is om het systematische onderscheid te handhaven; de wetgever heeft door
de beoogde nieuwe artikelleden 5 en 6 van art.50 Ww-2000 het mogelijk gemaakt
dat met alleen art.50 Ww wordt afgeweken van het toekomstige bestemmingsplan.

Art.19 WRO bevat een algemene vrijstellingsregeling. Om te voorkomen dat art. 19
WRO zonder een deugdelijke planologische grondslag zou worden toegepast, heeft
de wetgever geregeld dat art.19 WRO alleen kan worden toegepast als (er indicaties
zijn dat) een nieuw plan wordt voorbereid. De wetgever heeft hierbij willen
aansluiten bij het aanhoudingsgrondensysteem in de vorm van voorwaarden voor
toepassing van art. 19. Toch zijn er belangrijke verschillen. De in art. 19, eerste
lid WRO genoemde voorwaarden zijn:
-a- er moet een voorbereidingsbesluit gelden ten tijde van het nemen van het

besluit omtrent vrijstelling
Opvallend is hier het redactionele verschil met de aanhoudingsplicht
in art.50, eerste lid Ww en art.46, tweede lid WRO. Daar is namelijk
de eis dat voordat de aanvraag binnenkomt het voorbereidingsbesluit
in werking is getreden. Dit betekent dat als een vergunningaanvraag
binnenkomt voordat er het voorbereidingsbesluit in werking is getreden,
er geen aanhoudingsplicht geldt. Maar als tijdens de behandeling van
die vergunningaanvraag (voor de bouwvergunning maximaal 26 weken,
36

156

In zijn noot onder de uitspraak stelt Struiksma dat de Afdeling eigenlijk veel lijkt te voelen voor het
standpunt van de president van de rechtbank te Leeuwarden. die de terzijdestelling van de
bouwverordening ook in art.50-anticipatie wilde toepassen. maar dat de Afdeling geen kans ziet om
tegen de wet in te redeneren. Struiksma wijst ook op de overweging van de Afdeling dat de wetgever
ook bij de herziening van de Woningwet dit stelsel bewust heeft gehandhaafd. Struiksma noemt de
wettelijke regeling in de Woningwet een weeffout. Ik ben dit laatste niet met hem eens. Ik heb de
indruk dat de Afdeling dit evenmin als een weeffout ziet. Ik wijs erop dat de Afdeling het stelsel een
op zichzelf duidelijke systematiek' noemt. waarbij de andere interpretatie 'niet verenigbaar is met
de opzet en de bewoordingen van toepasselijke voorschriften'.
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zie art.46, eerste en tweede lid Ww; voor de aanlegvergunning is dat
vier weken, zie art.46, eerste lid WRO) een voorbereidingsbesluit in
werking treedt, zou art.19 WRO strikt (taalkundig) genomen wel kunnen
worden toegepast. Dat betekent dat voor de bouwaanvraag op dat moment
de termijn van art.46, eerste en tweede lid Ww niet meer geldt (zie art.46,
derde lid Ww). De termijn voor een besluit op de aanvraag wordt dan
vervangen door de termijn van art.49, eerste lid onder c Ww. Indien GS
de verklaring voor geen bezwaar voor toepassing van art. 19 WRO
afgeven, kan de gemeente vervolgens de art. 19-vrijstelling verlenen en
is er geen strijd meer met het geldende bestemmingsplan. In dat geval
kan, zonder aanhouden of anticipatie, de bouwvergunning worden
verleend. 37
Bij de aanlegvergunning gaat deze procedure niet op, daar gooien de
termijnen roet in het eten. Er moet immers binnen 4 weken zijn besloten
op deze vergunningaanvraag. De procedure voor het verlenen van de
art. 19-vrijstelling zal praktisch gezien nooit in 4 weken kunnen worden
afgerond (zie alleen al de verplichte 2 weken terinzagelegging in art. 19a,

derde lid WRO).
-b- er moet een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage zijn gelegd.

In paragraaf 5.2.1 heb ik betoogd dat het voorbereidingsbesluit in
beginsel blijft gelden gedurende de gehele bestemmingsplanprocedure.
Dat is alleen anders als B en W niet tijdig een ontwerp-bestemmingsplan
ter inzage leggen of de raad niet tijdig een ontwerp-plan vaststelt. In die

gevallen is er bij de aanhoudingsplichten een vervangende aanhoudingsplicht. Aangenomen moet worden dat de toevoeging in art. 19, eerste lid
dat art. 19 kan worden toegepast indien er een ontwerp-plan ter inzage
is gelegd, dezelfde bedoeling heeft als de vervangende aanhoudingsgronden. Ook als de raad te laat zou vaststellen, is er immers een ontwerp-plan
ter inzage gelegd. Overigens betekent dit dat als de raad te laat een

ontwerp-bestemmingsplan vaststelt er geen aanhoudingsverplichting is,
maar dat art. 19 WRO wel toepasbaar is.

Bij

de voorwaarden voor toepassing van de anticipatiebevoegdheid noemde

ik reeds

de inhoudelijke conformiteit van de vergunningaanvraag met het toekomstige plan.
Die eis kwam voort uit het aanhoudings- en anticipatiesysteem. Bij toepassing van

art. 19 behoeft de eis van inhoudelijke conformiteit met het toekomstige plan strikt

37

De Afdeling rechtspraak heeft dit meermalen uitgesproken met als standaardoverweging dat in beginsel
noch de WRO. noch de Woningwet er toe dwingt aan te nemen dat art. 19 WRO slechts in samenhang
met art.50, vijfde lid Ww kan worden toegepast. Zie onder meer: ARRS 20 januari 1978.
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genomen niet te worden gesteld.3* Er is immers geen sprake van aanhouding. Deze
constatering is met name van belang bij het vrijstellen van het gebruiksverbod in
het vigerende bestemmingsplan en bij de hierboven besproken vrijstelling voor
bouwvergunning zonder aanhouding en anticipatie. Het lijkt mij denkbaar dat de
vrijstelling in die gevallen wordt verleend zonder dat er inhoudelijke conformiteit
is met het toekomstige plan; het gaat immers om het vrijstellen van het vigerende

plan zodat de mate van inbreuk op het vigerende plan in de belangenafweging
centraal staat.

De vrijstelling ex art. 19 WRO kan dus worden verleend indien:
- is voldaan aan een van de voorwaarden (voorbereidingsbesluit of een

-

bestemmingsplan in procedure);
er sprake is van urgentie;
geen onaanvaardbare inbreuk wordt gemaakt op het vigerende plan en op
de belangen die dat plan beschermt;
een verklaring van geen bezwaar van GS is verkregen.

Daarbij moet worden opgemerkt dat bij het toepassen van art. 19 WRO voor
bouwvergunningaanvragen uit de door de wetgever beoogde samenhang" met
aanhouding en anticipatie het voor de hand lijkt te liggen een extra voorwaarde
te hanteren, namelijk conformiteit met het toekomstig plan.

5.3

Wetsgeschiedenis

5.3.1

De regeling

in de Woningwet van 1901,1913 en van

1931

Het hiervoor besproken systeem van aanhouding en anticipatiebevoegdheden is
het gevolg van het feit dat een bouwvergunning alleen mag worden geweigerd in
verband met strijd met een van de art.44-toetsingsgronden, met andere woorden:
met het limitatieve deel van het limitatief-imperatieve stelsel.
In de Woningwet van 1901 was reeds het limitatieve stelsel geYntroduceerd. Er
was evenwel slechts 66n toetsingsgrond, de bouwverordening. Integrale en
periodieke herzieningen van die verordening lagen niet voor de hand; daarmee
was er ook geen behoefte aan een 'overgangsregeling'. Die behoefte was er wel
38
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In zoverre ben ik een andere mening toegedaan dan Van Buuren. Backes en De Gier 1996. p.204.
noot 52. Op p.140, noot 15 brengen de auteurs e.e.a. ook jets genuanceerder. Ook daar wordt gesteld
dat de art. 19-vrijstelling alleen kan als de vergunningaanr·raag past in het toekomstig plan. maar daar
erkennen Van Buuren c.s. wei dat deze voorwaarde niet atzonderlijk hij art. 19 aan de orde komi.
maar I·ia de doorgaans gelijktijdige toepassing ;·an de anticipatiebevoegdheid.
Het moge duideli.ik zijn dat ik van mening ben dat de wetgever deze samenhang wel heeft beoogd.
niaar dat die sanienhang niet dwingend uit het wettelijk systeem volgt
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bij in beginsel meer veranderlijke stedenbouwkundige maatregelen zoals het
bouwverbod, dat in weerwil van het limitatieve stelsel ook als toetsingsgrond
fungeerde.*' Toen het bouwverbod en het daarmee verband houdende uitbreidingsplan en de vergelijkbare rooilijnen dan ook in 1913 in een voorstel tot
wijziging van de Woningwet werden opgenomen, werd tegelijkertijd voorzien in
een aanhoudingsregeling voor ontwerp-rooilijnen en ontwerp-bouwverboden, zie

hiervoor bijlage 1.
In dit wetsvoorstel wordt een aanhoudingsplicht (hier: opschortingsplicht)
geYntroduceerd bij de aanwezigheid van een van de 'opschortingsgronden':
- ontwerp-rooilijnen zijn gepubliceerd of worden binnen 14 dagen na de
indiening van het verzoek gepubliceerd;

-

een ontwerp-bouwverbod is gepubliceerd of wordt binnen 14 dagen na de
indiening van het verzoek gepubliceerd.

De aanhouding/opschorting duurt in dat geval voort totdat er is beslist over de

ontwerp-rooilijnen of -bouwverboden.
De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel meldt ter zake van deze regeling
dat een gemeentebestuur bij een bouwvergunningverzoek dat nieuwe stedenbouwkundige maatregelen doorkruist geen weigeringsgronden heeft: 'het
gemeentebestuur heeft als eenig middel om de plannen te redden, het rekken van
de behandeling van dat verzoek'. Dat rekken als pragmatische oplossing was voor
de regering onaanvaardbaar:
'Te recht wordt in het tweede lid voorgesteld. aan dat rekken van behandeling een eind te maken,
maar daarnaast moet dan ook aan het gemeentebestuur een wettig middel worden gegeven om
goede plannen te redden. Dit is de strekking van de toevoeging aan het nieuwe tweede lid C...)'41

Het wetsvoorstel haalde overigens de eindstreep niet en wordt in 1919 ingetrokken
en vervangen door een ander herzieningsvoorstel. Bij dit herzieningsvoorstel wordt
onder meer het woord 'alleen' in art.5, tweede lid geschrapt. Dit wetsvoorstel -dat
nu wel in het Staatsblad werd opgenomen- bevatte dus een imperatief systeem in
plaats van het tot dan toe geldende limitatieve systeem. Het opschortingssysteem
uit het wetsvoorstel van 1913 komt hier terug.
In 1931 wordt opnieuw de Woningwet gewijzigd. Nu ontstaat het welbekende
limitatief-imperatieve systeem.42 De invoering van het stelsel in de Woningwet
in 1931 geeft, zo stelt de regering in de Memorie van Toelichting bij het
40
41
42

Zie over een en ander: Struiks,ma 1992, p.294 e.v.
Kamerstukken Il 1913/14, Bijlagen. nr. 45. nr. 3, p.9,1.k.
In de periode tussen 1901 en 1921 was eroverigens ook al een dergelijk systeem: het limitatieve systeem
Vloeide voort uit art.5 van de Woningwet en de Kroon had daarvan ook imperatief stelsel gemaakt.
Zie met name Struiksma 1992. p.296.
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wetsontwerp tot wijziging van de Woningwet 'aanleiding tot eenige moeilijkheden'.
De regering doelt hier op de mogelijkheid dat een bouwvergunningaanvraag niet
in strijd is met het geldende uitbreidingsplan, maar wel met het toekomstige plan:
'Die vergunning kan niet geweigerd worden. Voorziening op dit punt is nodig.'
De voorziening bestond eruit dat een aanhoudingsplicht in art.6, vierde lid
Woningwet 1931 werd opgenomen, zie bijlage 1.
Als aanhoudingsgronden golden toentertijd:
een besluit van de gemeenteraad tot voorbereiding van een uitbreidingsplan
(art.31 Woningwet 1931), als dat ter openbare kennis is gebracht;
Deze aanhouding loopt door tot het uitbreidingsplan onherroepelijk is

-

-

geworden, danwel het art.3 1-besluit is vervallen.
bij gebreke aan zo'n 'voorbereidingsbesluit' kan ook tot aanhouding leiden
de terinzagelegging van een ontwerp-uitbreidingsplan;
De aanhouding loopt door tot het uitbreidingsplan onherroepelijk is geworden.
bij gebreke aan zo'n 'voorbereidingsbesluit' kan ook tot aanhouding leiden
een raadsbesluit met rooilijnvoorschriften of bouwverbod, indien dat besluit
voor een ieder ter inzage ligt. De aanhouding loopt door tot de voorschriften
of het bouwverbod onherroepelijk zijn geworden.

Als aanvulling op dit systeem van aanhouding is er nog een bijzondere voorziening
getroffen in het vijfde lid van art.6 Woningwet (1931): een anticipatiebevoegdheid.
Die voorziening is, gelet op de Memorie van Toelichting, bedoeld voor 'de
behandeling van spoedeischenden verzoeken om bouwvergunning':43
'B en W kunnen in afwijking in zoover van het bepaalde in het vorige lid met toestemming van
GS een vergunning (...) geven, indien het plan. voor welks uitvoering zij wordt gevraagd, niet
strijdt met het ontwerp van het plan van uitbreiding, of het aan GS ter goedkeuring ingezonden

plan van uitbreiding of met het ontwerp van voorschriften, als bedoeld in art. la. tweede lid. of
van het verbod, of het aan GS ter goedkeuring toegezonden raadbesluit, inhoudende die
voorschriften of dat verbod.'

In afwijking van het huidige systeem is de anticipatiebevoegdheid in dit art.31,
vij fde lid Woningwet 1931 dus niet gekoppeld aan de aanhoudingsgrondslag, maar
kan er slechts geanticipeerd worden bij inhoudelijke conformiteit met het
toekomstige plan. Alleen op basis van een besluit ex art.31 tot voorbereiding van
een uitbreidingsplan kon er dus niet geanticipeerd worden. Dat kon pas nadat er
een ontwerp-uitbreidingsplan was (alhoewel de aanhoudingsgrondslag daar nog
steeds het voorbereidingsbesluit was). Dit leidt tot de conclusie dat het wettelijk
43 Baron van Wijnbergen

1991 stelt dat het urgentiecriterium door de Afdeling rechtspraak is
geintroduceerd. Van Wijnbergen stelt ook dat dit criterium nooit door de wetgever bedoeld kan zij n.
Uit het aangehaalde citaat uit de MvT bij de Woningwettekst van 1931 blijkt dat de wetgever het
spoedeisendheids- of urgentiecriterium weI als uitgangspunt heeft genomen.

160

De wettelijke regeling van de anticipatie- en art. 19 WRO-bevoegdheid

systeem van 1931 uitging van aanhouding en anticipatie op basis van een
'voorbereidingsbesluit', maar waarbij voor anticipatie als wettelijke norm gold
dat het bouwplan in overeenstemming moest zijn met het ontwerp-uitbreidingsplan.
Jammer genoeg is onduidelijk of de wetgever in art.6, vijfde lid Woningwet 1931
doelbewust de eis van terinzagelegging van het ontwerp-plan heeft weggelaten
(die eis kwam wel voor in art.6, vierde lid). Op basis van de tekst van de wet van
1931 kan nu slechts geconstateerd worden dat anticipatie toegelaten was als er
een ontwerp-plan was, waaraan de bouwaanvraag door de gemeente getoetst kon
worden.
De voorstellen voor aanhouding en anticipatie worden zonder noemenswaardige
problemen door het parlement geloodst. De Kamerleden accepteren de voorstellen
van de regering zonder op- of aanmerkingen. 44
Een bepaling als het huidige art. 19 WRO ontbrak toentertijd. Dat betekende dat
alleen bouwvergunningen door middel van anticipatie konden worden verleend
die in overeenstemming waren met het vigerende plan. Overigens toont Struiksma
aan dat er ook voor de oorlog wel een grote behoefte bestond aan de mogelijkheid
om af te wijken van geldende plannen. 45
5.3.2

De voorstellen van de commissie-Frederiks

De commissie-Frederiks handhaaft in het voorstel voor een herziene Woningwet
het limitatief-imperatieve systeem van bouwvergunningtoetsing. Ook het
aanhoudingsgrondensysteem wordt in het wetsvoorstel overgenomen, zie hiervoor
bij lage 1.

Het systeem van de Woningwet 1931 blijft in de voorstellen ongewijzigd. Ook
blijft gehandhaafd, maar hier zijn er wel enkele
verschillen met het Woningwet 1931-systeem te zien.
De conformiteitseis met het toekomstige plan is terug te vinden in art. 110 onder
de anticipatiebevoegdheid

b en c, maar komt niet voor bij de anticipatiegrondslag in art. 110 onder a. Daar
is de eis dat er 'geen bezwaar bestaat tegen de uitvoering van het bouwplan'. In
zekere zin wordt hier dus voor het eerst voorgesteld om een min of meer
zelfstandige projectprocedure in de Woningwet op te nemen. Overigens wordt in
de toelichting bij het wetsontwerp alleen aangegeven dat de regeling uit de toen
nog geldende Woningwet 1931 is overgenomen, waarbij de kanttekening werd
geplaatst dat 'herhaaldelijk blijkt dat de wijze waarop gemeentebesturen deze
bevoegdheid hanteeren, ernstige schade kan berokkenen aan een juiste stedebouw-

44

Overigens werd in verband met bezuinigingsoverwegingen de vereiste machtiging van GS in 1934

45

Struiksma 1998. p.806.

al weer geschrapt.
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kundige ontwikkeling'. Om deze schade te voorkomen, wilde de commissie de
verklaring van geen bezwaar opnieuw46 invoeren. De commissie had blijkbaar niet
de bedoeling met art. 110 onder a een zelfstandige procedure te introduceren; het
ontbreken van conformiteit met het toekomstige plan wordt door de commissie
gezien als een bezwaar tegen anticipatieve bouwvergunningverlening. Voorts
benadrukt de commissie dat anticiperen slechts mogelijk is als er geen strijd bestaat
met het geldende plan:
'Evenmin als in de huidige wet wordt in het oniwerp de bevoegdheid verleend toi het anticipeeren

in strijd met een bestaand plan.

5.3.3

.47

Artikel 20 van de Wederopbouwwet

Na de Tweede Wereldoorlog moet Nederland in hoog tempo weer worden
herbouwd. Om dat mogelijk te maken wordt onder meer de Wederopbouwwet
ingevoerd.* Deze wet bevatte bevoegdheden tot het maken van wederopbouwplannen en kende voorts in art.20 een regeling voor bouwvergunningverlening in
afwijking van die wederopbouwplannen en in afwijking van 'Woningwet'maatregelen. De tekst van art.20 is opgenomen in bijlage 1.
Hier is voor de eerste keer in de wetgeving een afwijkingsbevoegdheid met enige
gelijkenis met het latere art.19 WRO opgenomen. Art.20 Wow wordt ook veelal
gezien als de voorloper van art. 19 WRO.49
Uit de hier aangehaalde tekst blijkt dat de wetgever voor toepassing van art.20
Wow een aantal inhoudelijke maatstaven had aangelegd:
het moest gaan om urgente werken ('bijzondere tijdsomstandigheden');
-

-

de belangen die de Woningwet en de daarop gebaseerde (stedenbouwkundige)
regelingen beoogt te beschermen. mogen niet zodanig worden geschaad, dat
uitvoering achterwege behoort te blijven (waarin ik lees dat het belang van

handhaving van de stedenbouwkundige regelingen niet onevenredig mag
worden geschaad);
de afwijking was slechts tijdelijk bedoeld: na maximaal 10 jaar moest het
bouwwerk worden gewijzigd of afgebroken, danwel moesten de steden-

bouwkundige maatregelen zijn aangepast.

46

Zie verslag van de staatscommissie. p.25. Op p. 102 wordt melding gemaakt van de wenselijkheid
van herinvoering van de verklaring van geen bezwaar 'welke bij de wetswijziging van 1934 wegens
arbeidsbesparing voor den Inspecteur is geschrapt'.

47
48

Zie verslag \·an de staatscommissie. p.101.
Wederopbouwwet. wet van 16 juni 1950. Stb. 236.
Gedurendeeen beperkte periode (1965-1970) hebben beide be\·oegdheden naast elkaar gefunctioneerd.
Tekenend is dat in de onderzoeken naar het gebruik van de anticipatiebevoegdheid in deze periode
het gebruik van art.20 Wow werd opgeteld bij het gebruik wan art. 19 WRO. Zie ook Struiksma 1998.

49

p.807.
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Door deze laatste voorwaarde had de afwijkingsbevoegdheid in art.20 Wow ook
een zeker anticipatief karakter. Immers, als op voorhand duidelijk zou zijn dat de
vergunning nooit zou komen te passen in de stedenbouwkundige maatregelen, lijkt
vergunningverlening op basis van art.20 Wow uitgesloten.
5.3.4

De voorstellen van de commissie-Van den Bergh

De staatscommissie voor de herziening van de Woningwet onder voorzitterschap
van prof. Van den Bergh (hierna te noemen: commissie-Van den Bergh) heeft op
3 april 1950 rapport uitgebracht. De commissie wilde een scherpe scheiding
aanbrengen tussen de bouwkundige regeling in de Woningwet en de regeling van
de ruimtelijke ordening (in de terminologie van de commissie: ruimtekundige
ordening) in een aparte 'Ruimtewet'. In het ontwerp voor zo'n Ruimtewet was
er dan ook een aparte vergunning opgenomen voor (alle!) gebruiksveranderingen,
waarbij de planologische aanvaardbaarheid van die verandering centraal stond.
Deze vergunning werd 'aanlegvergunning' genoemd. Voor bouwen waren in de
ogen van de commissie derhalve twee vergunningen nodig: een bouwvergunning
en een aanlegvergunning.
De commissie zag, na deze tweedeling, geen noodzaak meer voor een aan-

houdingssysteem en anticipatiebevoegdheid voor bouwvergunningen. Immers,
die vergunningen zouden in de ogen van de commissie enkel worden getoetst aan
de weinig veranderlijke bouwtechnische eisen.
Des te meer noodzaak was er voor aanhouding en anticipatie bij de planologische
vergunning: de aanlegvergunning. De commissie-Van den Bergh had in haar
voorstellen de aanlegvergunning weliswaar geregeld in de ontwerp-Ruimtewet' ,
maar de 'stof van het aanlegvergunningstelsel' nader geregeld in regeling Q.
In deze regeling Q werd een aantal aanhoudingsplichten geformuleerd die verband
hielden met de door de commissie gewenste min of meer bindende plannen van

provincie en Rijk en kende art.5 een aanhoudingssysteem voor het gemeentebestuur,
zie hiervoor bijlage 1. De ontwerp-Ruimtewet nam het systeem van aanhouding
uit de toentertijd vigerende Woningwet over. Als aanhoudingsgronden werden
aangegeven het voorbereidingsbesluit en het bestemmingsplan-in-procedure. De
aanhouding duurde in beide gevallen totdat het bestemmingsplan van kracht zou

worden. Dit was niet nieuw.
Evenmin nieuw was de mogelijkheid van anticipatie. Wet opvallend is dat de
ontwerp-regeling verschillende toetsingscriteria voor de verschillende aanhoudingsgronden bevatten. Bij anticipatie enkel en alleen op basis van een

50

Met name in de artt. 24 en 25 van de ontwerp-Ruimtewet. Zie het verslag van de staatscommissie
1950. p.47.
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voorbereidingsbesluit moest het college van B en W bezien of de vergunning het
toekomstige plan niet zou doorkruisen.
Bij anticipatie op basis van een besternmingsplan-in-procedure moest vaststaan
dat:
-

er geen bezwaar bestond in verband met het bestemmingsplan-in-procedure;

-

de termijn voor het indienen van bezwaren tegen het ontwerp-plan was

-

verstreken;
er geen bezwaren tegen het in de anticipatie betrokken plangedeelte waren
ingediend.

Een nieuw element in de regeling is de mogelijkheid van afwijking van het
vigerende plan. Tot dan toe was slechts anticipatie mogelijk als er geen strijd was
met de geldende regeling. Afwijking was slechts mogelijk bij toepassing van art.20

Wow. In het voorstel van de commissie was afwijking van de vigerende regeling
ook mogelijk. Strikt genomen zou deze bevoegdheid altijd kunnen worden toegepast,
ook als er geen nieuw plan in procedure of voorbereiding was. Dit was echter niet
de bedoeling van de commissie. De voorwaarden voor toepassing van die afwijking
waren dezelfde als hierboven opgesomd voor de aanhoudingsgrond bestemmingsplan-in-procedure. Opmerkelijk is nog dat voor dat soort situaties geen
aanhoudingsgrond was; aanhouding kon alleen als er geen grond voor weigering
was.

In het ontwerp van een Memorie van Toelichting stelt de commissie over deze
afwijkingsbevoegdheid dat de herziening van de plannen dikwijls veel tijd kost.
Die lange termijnen konden bij het limitatief-imperatieve systeem, gecombineerd
met het aanhoudingssysteem tot forse vertraging van de vergunningverlening leiden.

Die vertraging is de reden dat de commissie de afwijkingsbevoegdheid (en de
anticipatiebevoegdheid) op wilden nemen:
'Dit uitstel kan tot grote bezwaren leiden als er dringend behoefte bestaat aan de werken. die
men. in strijd met het vigerende plan. doch in overeenstemming met de voorgenomen herziening,
wil uitvoeren. Het eerste lid van art.6 nu maakt het mogelijk in dergelijke gevallen de vergunning
in strijd met het vigerende plan te verlenen, indien is voldaan aan enige voorwaarden ter
waarborging van een juist ruimtekundig beleid en ter bescherming van de belangen van eventuele
belanghebbenden.'5 :

De ontwerp-Ruimtewet heeft model gestaan voor de uiteindelijke Wet op de
Ruimtelijke Ordening. In de afwijkingsbevoegdheid zien we ook duidelijk het latere
art.19 WRO terug, maar de voorwaarden ter waarborging van een juist ruimtekundig
52
beleid zijn niet overgenomen.
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Zie verslag van de staatscommissie 1950. p. 100.
Zie ook Struiksma 1998. p.807.
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5.3.5

Het wetspoorstel voor de WRO \,an 1962

Het uiteindelijk wetsvoorstel voor de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het daarbij
tevens aangeboden wetsvoorstel tot herziening van de Woningwet bevat nauwelijks
nieuwe standpunten met betrekking tot aanhouden of anticipatie. De voorstellen
van de commissie-Frederiks en de commissie-Van den Bergh op deze onderdelen

worden vrijwel ongewijzigd in de wetsvoorstellen opgenomen.
In het wetsvoorstel tot herziening van de Woningwet zijn dan ook geen verrassende
ontwikkelingen waar te nemen.
Dat is echter anders bij het wetsvoorstel voor de WRO. Hierin wordt namelijk het
reeds veelvuldig genoemde art.19 WRO geYntroduceerd. In de Memorie van
Toelichting wordt hierover opgemerkt:
'Wanneer een bestemmingsplan in herziening is. blijft het oude plan gelden. tot het nieuwe van
kracht is geworden. Aangezien het van belang is, dat de maatschappelijke ontwikkeling zo min
mogelijk door de bestemmingsplanherziening gehinderd wordt. is het verantwoord afwijking
van die bepalingen van het bestaande plan toe te staan, waarvan in voldoende mate vast staat,
dat zij niet gehandhaafd zullen worden. Soortgelijke overwegingen hebben er toe geleid in de
bestaande Woningwet de mogelijkheid tot afwijking van de plicht tot aanhouding van de beslissing
onitrent een vergunningsaanvrage op te nemen (art.6, vijfde lid).'.53

Deze motivering was blijkbaar overtuigend: uit de Kamerbehandeling blijkt niet
dat het parlement problemen had met de invoering van een algemene vrij-

stellingsregeling.
Toch dient te worden opgemerkt dat de regering in de laatste aangehaalde volzin
uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting. De achtergrond van het systeem van
aanhouding van een vergunning komt -zoals hierboven aangetoond- voort uit de
wens om het toekomstige plan te beschermen. Dat aanhouden zal altijd leiden tot
vertraging in de afhandeling van de vergunning, maar de wetgever heeft dit voor
de maatschappij nadelige gevolg bewust ingevoerd om geen doorkruising van het
toekomstig plan te krijgen. Alleen voor zeer urgente gevallen kan worden
vooruitgelopen op het nieuwe plan, maar dan nadrukkelijk als er geen strijd is met
geldende plan. Ook de commissie-Frederiks benadrukt dat essentiele uitgangspunt
van de wetgever.
In de hierboven aangegeven onderbouwing van art.19 WRO gaat het juist wel om
het afwijken van het vigerende plan. Dat de maatschappelijke ontwikkeling zo min
mogelijk gehinderd mag worden, is precies de tegenpool van de overweging van
de wetgever in 1931, die maatregelen invoerde ter bescherming van het toekomstige
plan en daarbij bewust de nadelige maatschappelijke gevolgen op de koop toe nam!

53

Kamerstukken II 1955/56. Handelingen. 4233, nr.3, p. 16.
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Opvallend is voorts dat art.20 Wederopbouwwet en art.6 van regeling Q bij de
ontwerp-Ruimtewet beide inhoudelijke criteria noemen voor toepassing van de

'vrijstellings-' of 'afwijkingsregeling':
-

-

-

het moest gaan om urgente werken ('bijzondere tijdsomstandigheden' en

'onaanvaardbaar uitstel');
de vigerende regeling, waarvan wordt afgeweken, is verre van onbelangrijk:
de belangen van de vigerende regeling mogen niet ernstig of onevenredig
zwaar worden geschaad;
de toekomstige regeling werpt zijn schaduw al vooruit. Anticipatie en
vrijstelling mogen slechts worden toegepast als zo veel mogelijk gegarandeerd
is dat de vergunning past in het toekomstige plan. Die garanties worden op
diverse manieren bewerkstelligd (er mag geen bezwaar bestaan in verband
met het bestemmingsplan-in-procedure, de termijn voor het indienen van
bezwaren tegen het ontwerp-plan moet zijn verstreken, er mogen geen
bezwaren tegen het in de anticipatie betrokken plangedeelte zijn ingediend,
de afwijking mag slechts tijdelijk zijn).

Art. 19 WRO kent -anders dan deze voorgangers- geen inhoudelijke criteria.
Desondanks mag verondersteld worden dat de wetgever wel aan dit soort criteria
54
dacht bij de invoering van art. 19 WRO.

De verklaring van geen bezwaar

5.4

In de vorige paragrafen is al enkele malen de vereiste verklaring van geen bezwaar
van GS bij toepassing van de anticipatie- en de vrijstellingsbevoegdheid genoemd.

Voordat B en W (of in voorkomend geval:

de gemeenteraad) overgaat tot
moet
vooraf
een
anticipatieve vergunningverlening
verklaring van geen bezwaar
van GS zijn ontvangen, zo meldt art.46, zesde lid WRO (anticipatieve aanlegvergun-

ning), art.50, vijfde lid Ww (anticipatieve bouwvergunning) en art. 19, eerste lid
WRO (vrijstelling). Ook art.51, derde lid Ww bevat de figuur van de verklaring
van geen bezwaar (anticipatieve bouwvergunning voor monumenten).
GS moeten bij de beslissing op een verzoek om zo'n verklaring een procedure
volgen die voor de vier verklaringen van geen bezwaar grotendeels gelijk is geregeld
(zie art.47, zevende lid WRO, art.50, zesde lid Ww, art.5 L vierde lid Ww en art. 19,
tweede lid WRO). De regeling is niet geheel identiek; het verschil zit in art. 19a,
negende lid WRO dat wel van toepassing is bij de vrijstelling en de anticipatieve

54

In

dezelfde

zin:

Struiksma 1998. p.807: 'Hoewel het de bedoeling van de welgever was dat de

bevoegdheid zou \\·orden gebruikt oin vooruit te lopen op een herziening, ontwikkelde de praktijk
ilch ander+.
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bouwvergunning, maar niet bij de anticipatieve aanlegvergunning en de anticipatieve
IS
bouwvergunning voor monumenten.
De 'gemeenschappelijke' procedure voor de verklaring van geen bezwaar bestaat
uit het verplicht horen door GS van de inspecteur van de ruimtelijke ordening,
respectievelijk bij de anticipatieve bouwvergunning voor monumenten uit het horen
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Voorts gelden er strikte termijnen,
die bij overschrijding leiden tot fictieve weigering van de vergunning. Ten slotte
is beroep tegen een positieve beslissing omtrent de verklaring van geen bezwaar
niet zelfstandig vatbaar voor beroep: de verklaring wordt dan geacht deel uit te
maken van de beschikking waarop zij betrekking heeft. Als de verklaring van geen
bezwaar wordt geweigerd is er wel een zelfstandig bezwaar- en beroepsrecht.
In art. 19, vijfde lid WRO, art.46, tiende lid WRO en art.50, negende lid Ww is
opgenomen de deregulerings of D'gemeentenregeling. GS kunnen in een D'gemeente

gebieden aanwijzen waarvoor geen verklaring van geen bezwaar behoeft te worden
aangevraagd. Het moet dan onder meer wel gaan om een gebied waarvoor een
ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dat betekent dat bij vrijstelling
of anticipatie op basis van een bloot voorbereidingsbesluit deze mogelijkheid niet

opgaat.

Uit deze bepaling kan worden afgeleid dat het bij verklaringen van geen bezwaar
met name gaat om de aanvaardbaarheid van het via anticipatie te honoreren project
in het licht van het toekomstige plan, waarbij overigens nog niet bekend hoeft te
zijn wat de strekking van de eventueel in te dienen zienswijzen tegen dat plan is
(het ter inzage leggen van een ontwerp-plan is immers voldoende in een
D'gemeente-gebied). De verklaring valt dan ook te zien als een oordeel van GS
over de relatie van het project met het provinciale ruimtelijke beleid. Uit die

achtergrond valt ook de bemoeienis van de inspecteur voor de ruimtelijke ordening
te verklaren: die inspecteur kan toetsen of het project in strijd is met het rijksbeleid.
Ook bij anticipatie zonder art. 19-vrijstelling is een verklaring van geen bezwaar
vereist. De vergunningaanvraag moet overeenstemmen met het toekomstige plan,
daarvoor is de verklaring dus niet nodig. Het is denkbaar dat het toekomstige plan
in strijd is met provinciaal (of rijks-)beleid. Om vergunningverlening in die gevallen
te voorkomen, is de verklaring ingevoerd. Dit is ook herkenbaar in de toelichting

55

An. 19a, negende lid regek dat GS een gemotiveerde aanvraag \'001- een verklaring van geen bezwaar
ontvangen met daarbij de ingediende bedenkingen tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen.
Bij een anticipatieve aanlegvergunning zonder art. 19-vrijstelling en de anticipatieve bouwvergunning
voor monumenten hoeven deze bedenkingen niet te worden meegestuurd. Dat is begrijpelijk voor
de anticipatieve aanlegvergunning. want d£tar kunnen geen bedenkingen tegen het voornemen worden
ingebracht. Art. 198. negende lid eist verder een gemotiveerde aanvraag, de plicht toi motivering is
er ook voor de anticipatieve aanlegvergunning zonder art.19-vrijstelling en de anticipatieve
bouwvergunning voor monumenten: deze plicht kan immers ook aan de Awb worden ontleend.
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bij het wetsvoorstel voor de

WRO96 waarin

wordt gesteld dat uitoefening van de

art. 19-vrijstellingsbevoegdheid het vaststellend en het toezichthoudend gezag voor
voldongen feiten kan plaatsen.
GS moeten dus vooral op de relatie tussen het provinciaal en rijksbeleid met het
toekomstige plan letten. De WRO geeft evenwel sinds 1998 een criterium dat GS
moeten hanteren bij de beoordeling van verzoeken om een verklaring van geen
bezwaar. In art. 19, tweede lid WRO, art.46, zevende lid WRO en art.50, zesde
lid Woningwet wordt aangegeven dat GS de verklaring kunnen weigeren wegens
strijd met een goede ruimtelijke ordening. Dit criterium is ruimer dan enkel de
relatie tussen provinciaal en rijksbeleid met het toekomstige plan. In feite wordt
van GS gevraagd om de gemeentelijke afweging over te doen. Daarmee is de
verklaring van geen bezwaar meer dan een bestuurlijk toezichtsmiddel. Het lijkt
alsof de verklaring van geen bezwaar ook een belangrijke rol in het kader van de
rechtsbescherming moet spelen. Deze opvatting kan worden geschraagd door te
verwijzen naar de samenhang tussen de door GS af te geven verklaring van geen
bezwaar en het goedkeuringsrecht van bestemmingsplannen. Bij de goedkeuring
van bestemmingsplannen moeten GS immers ook de particuliere belangen van
individuele bezwaarmakers tegen het gemeentelijk beleid afwegen.57 GS zijn niet
alleen belast met het geven of onthouden van goedkeuring, maar ook met het
behandelen van bedenkingen van burgers en belangenorganisaties. Dit laatste aspect
kan soms een diepgaande en weinig terughoudende beoordeling van de aanvaardbaarheid van het gemeentelijk beleid vergen.58 Als bij bestemmingsplannen zo'n
diepgaande en weinig terughoudende toetsing soms vereist is, kan hetzelfde worden
59
gezegd van de besluitvorming over de verklaring van geen bezwaar.
Er zijn overigens ook wel bepaalde elementen die tegen deze opvatting pleiten.
In de eerste plaats is het vreemd dat de wetgever het mogelijk maakt dat GS van
de bevoegdheid tot het afgeven van verklaringen van geen bezwaar af kunnen zien
als er een ontwerp-plan ter inzage is gelegd. In zo'n geval hoeven de zienswijzen

56
57

58
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Kamerstukken Il 1955/56,4233, nr.3, p. 19.
In art.28. tweede lid WRO is aangegeven dat GS goedkeuring kunnen onthouden als de bedenkingen
daar aanleiding toe geven. dan wei wegens strijd met een goede ruimtelijke ordening. In art. 19. eerste
lid WRO of art.50, vijfde lid Ww komt alleen het laatste toetsingscriterium voor . Met De Vries en
Van Buuren 1998, p. 127 ben ik van mening dat de bedenkingen ook bij de verklaring van geen bezwaar
een rol behoren te spelen.
Zie voor deze opvatting Van Buuren. Backes en De Gier 1996. p.72, die daarbij overigens weI
constateren dat het zelden voorkomt dat GS geheel onbevangen staan tegenover een vastgesteld
bestemmingsplan. Dat brengt deze auteurs tot de conclusie dat 'moet worden gesteld dat als vorm
van rechtsbescherming de goedkeuringsprocedure bij GS niet ideaal is.' Zie voor vergelijkbare
conclusies Peters 1995. p.551 en recent nog: Lubach 1998. p.20.
In deze lijn oordeelt onder meer de ABRS in haar uitspraak van 12 oktober 1995, AB 1996,41 m.nt.
Struiksma, die het overigens oneens is met de Afdeling. Voorts valt een dergelijk standpunt te ontlenen
aan de hien·oor aangehaalde wetsgeschiedenis rondom de WRO. GS zouden, volgens de Memorie
van Toelichting bij de WRO. erop kunnen toezien dat voldoende met de belangen van eigenaren van
aangrenzende of naburige gronden rekening wordt gehouden. Deze passage lijkt te duiden op de

veronderstelling dat GS zich nogal gedetailleerd met de vrijstellingsverlening moeten bezighouden.
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nog niet bekend te zijn, zodat GS hier ook niet op de door deze bezwaarmakers
aan te geven particuliere belangen kunnen ingaan. Voorts zijn de waarborgen voor
een goede beoordeling van de belangen van de bezwaarmakers in het kader van
de anticipatieprocedure nogal mager. Bij de verklaring van geen bezwaar voor de

anticipatieve aanlegvergunning en de anticipatieve bouwvergunning voor
monumenten behoeven de bedenkingen niet te worden meegezonden en daar waar
die bedenkingen wel naar GS moeten worden gezonden, krijgen de bezwaarmakers
geen kans om te reageren op de visie van B en W of de raad op hun bedenkingen.
Het komt mij derhalve voor dat de wetgever de verklaring van geen bezwaar primair
heeft bedoeld als bestuurlijk toezichtsmiddel en dat GS dus volledig moeten nagaan
of het plan past in het provinciale en rijksbeleid, maar overigens een terughoudende
toetsing moeten uitvoeren. Die terughoudendheid mag naar mijn mening worden
verlaten in die gevallen waarin een gemeentebestuur wil anticiperen zonder dat
er iets over het nieuwe plan bekend is. Omdat in de bestemmingsplanprocedure
er zekere waarborgen zijn voor belangenbescherming van natuurlijke en rechtspersonen, kan ik mij voorstellen dat GS hun rol in het kader van de bestemmingsplangoedkeuring bij dergelijke anticipaties volledig overeenkomstig toepassen. 60

Conclusie

5.5

Het gebruik van de anticipatie- en vrijstellingsbevoegdheden moet gelet op het
wettelijk systeem worden gezien als een uitzonderingssituatie, die zich alleen dan
voordoet als de inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan niet kan worden
afgewacht: dit impliceert dat er voor toepassing van beide bevoegdheden slechts
dan sprake kan zijn als er urgentie of spoedeisendheid is. Overigens wijst ook de
wetsgeschiedenis van het aanhoudings-, anticipatie- en vrijstellingssysteem duidelijk
in de richting van deze urgentie-eis.
Bij gebleken urgentie en bij aanwezigheid van een aanhoudingsgrondslag, kan er
vervolgens voor zover dit noodzakelijk is, worden vrijgesteld van het vigerende
plan (door middel van art.19 WRO) en kan er ten slotte worden geanticipeerd op
het nieuwe plan (door toepassing van art.50, vijfde lid Ww of art.46, vijfde lid
WRO).
De aanhoudingsgrondslagen komen historisch gezien voort uit de totstandkomingsprocedure van de bestemmingsplannen, daaronder de voorbereiding van

60

Zie voor een vergelijkbaar standpunt met een iets andere redenering: Struiksma 1996. p. 207. Van
Buuren, Backes en De Gier 1996 hebben een andere opvatting. Het gaat hier uiteindelijk echter om
accentverschillen. zie hiervoor de conclusie van Van Buuren. Backes en De Gier 1996. p. 151: 'De
belangenafweging die GS moeten maken. komt in belangrijke mate overeen met die welke het
gemeentebestuur dient te maken, zij het dat GS daarbij een zwaarder accent mogen leggen op het
bovengemeentelijk helang.'
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die plannen. Met nadruk zij gesteld dat de wetgever in 1931 bij de voorbereiding
wel aanhouding wenste, maar geen anticipatie. Anticipatie kon pas als er
duidelijkheid was over de inhoud van het toekomstige plan. De commissie-Frederiks
lijkt dit te hebben veranderd door het voorbereidingsbesluit als zelfstandige
anticipatiegrondslag te noemen.

De invoering van art. 19 WRO in de WRO is van regeringszijde door deels onjuiste
argumenten onderbouwd en (gelet op de wetsgeschiedenis) met onvoldoende
inhoudelijke waarborgen omgeven. De veronderstelde lange duur van die procedures
was voor de commissie-Van den Bergh reden om de voorloper van art. 19 in de
ontwerp-Ruimtewet op te nemen. Dat tijdsduur-argument onderstreept nogmaals
het belang van het urgentie-criterium.
Bij de vrijstelling ex art. 19 WRO ligt het zwaartepunt van de normering van het
gebruik van de bevoegdheid bij de inbreuk die wordt gemaakt op het vigerende
plan. Een dergelijk criterium is ook terug te vinden in de regeling van een andere
voorloper van art. 19 WRO, namelijk art.20 Wow. De inbreuk op het vigerende
plan mag niet onevenredig zwaar zijn. Als vorm van bestuurlijk toezicht op het
gebruik is voor toepassing van art. 19 WRO een verklaring van geen bezwaar van
GS vereist. waarbij GS vooral op de relatie met het provinciale en nationale
ruimtelijke beleid moeten letten, maar sinds kort ook op het ruimere toetsingscriterium 'een goede ruimtelijke ordening'.

Bij de anticipatiebevoegdheid ligt het zwaartepunt van de normering van het gebruik
van de bevoegdheid bij de conformiteit met het toekomstige plan. Hoewel nimmer
een bewuste breuk is gemaakt met het stelsel van de Woningwet 1931 is er in dit
inhoudelijke criterium wel het een en ander verschoven. In de uiteindelijke tekst

van de Woningwet is de conformiteitstoets ook herkenbaar in de zinsnede 'indien

de bouwaanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde plan' in art.50,
vijfde lid Ww. De conformiteitseis kwam ook expliciet voor in de voorstellen van
de commissie-Frederiks en -Van den Bergh. In de voorstellen van de commissieFrederiks en -Van den Bergh is ook de mogelijkheid geopend dat wordt geanticipeerd op een nog niet bekend toekomstig plan.61 Ook daar wilde in ieder geval
de commissie-Van den Bergh een toets laten uitvoeren naar conformiteit met het
'fictieve' plan, dat wellicht alleen vaag in de gedachten van ontwerpers of
bestuurders bestond. Een aparte bepaling met die strekking is niet in de huidige
Woningwet te vinden, maar de hierboven aangehaalde conformiteitseis uit art.50

61

Reeds hiervoor is betoogd dat dit een onbedoeld ge;·olg lijkt \an het \'oorstel ;·an de commissieFrederiks. Het lijkt ook moeilijk om in dit geval van 'anticipatie' te kunnen spreken. Desondanks
zal ik deze ingeburgerde tel'rninologie toch blii\·en hanteren ook daar waar er geen toekomstig plan

i* waar op \·ooruit gelopen kan worden.
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Woningwet lijkt zich ook uit te strekken naar anticipatie op basis van een
voorbereidingsbesluit.
Historisch gezien is het vereiste van een verklaring van geen bezwaar alleen te
verklaren uit het gevaar dat niet verzekerd is dat een nieuw bestemmingsplan ook
de instemming van GS en de minister zal krijgen. In meer recente literatuur wordt
de verklaring ook gezien als een waarborg tegen het gebruik van de bevoegdheid
zonder dat er een toekomstig plan is. In die gevallen kan de toetsing van GS bij
de besluitvorming over de afgifte van een verklaring van geen bezwaar dan ook
verder gaan dan alleen de relatie met provincial en nationaal ruimtelijk beleid.

Ik vat de criteria voor vrijstelling en anticipatie die uit het wettelijk systeem
voortvloeien samen:
1. er moet een aanhoudingsgrond van kracht zijn
a.
voor anticipatie, eventueel in combinatie met vrijstelling: voordat de
vergunningaanvraag binnenkomt;
voor vrijstelling zonder anticipatie: op het moment dat de beslissing over
b.
vrijstelling wordt genomen;
2. er moet een verklaring van geen bezwaar zijn afgegeven
voor toepassing van de anticipatiebevoegdheid
a.
en/of in voorkomende gevallen ook:
b.
voor toepassing van de art. 19-vrijstelling;
3.
4.

er moet sprake zijn van urgentie,
er moet inhoudelijke overeenstemming zijn met het toekomstige plan;

5.

er mag geen onaanvaardbare inbreuk wordt gemaakt op het vigerende plan
en op de belangen die door dat plan worden beschermd.
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De materiifle normering van het gebruik van de anticipatie-

en art.19-vrijstellingsbevoegdheid
6.1

Inleiding in de problematiek: het villawijkje bij VIaardingen

De gemeente Vlaardingen wilde begin jaren 90 een zestiental duurdere
eengezinswoningen bouwen. Aan dergelijke woningen bestond toentertijd in
Vlaardingen een grote behoefte. De gemeente wilde met dat bouwplan niet wachten
tot een daartoe op te stellen bestemmingsplan de bestemmingsplanprocedure had

doorlopen. Wel had de gemeente een structuurschets vastgesteld, waar het bouwplan
in voorkwam. Om tot de noodzakelijke bouwvergunningverlening te kunnen
overgaan, nam de gemeenteraad van Vlaardingen een voorbereidingsbesluit en
pasten B en W de art. 19 WRO-vrijstellingsbevoegdheid toe, waarna met behulp

van anticipatie de vergunningen werden verleend.
In het geschil dat volgde, overwoog de waarnemend voorzitter van de Afdeling
rechtspraak' het volgende.
'Wij achten voldoende aannemelijk dat de bouw van de onderhavige woningen voorziet in een
grote behoefte aan duurdere eengezinswoningen in Vlaardingen. Met het oog hierop kunnen de
belangen die worden gediend met een spoedige realisering van het onderhavige bouwplan naar
Ons oordeel voldoende spoedeisend worden geacht om toepassing van de anticipatieprocedure
te rechtvaardigen. (..)
De onderhavige woningbouw betekent naar Ons oordeel in planologisch opzicht een niet
onaanzienlijke veranderingtenopzichte vandethansgeldendebestemming'bijzonderebebouwing'
(...). Wij zijn van oordeel dat, alvorens met toepassing van de anticipatieprocedure medewerking
wordt verleend aan een bouwplan dat een dergelijke verandering teweegbrengt. een voldoende
onderbouwd inzicht moet bestaan in de voorgestane planologische ontwikkeling en de gevolgen
daarvan.

Een zodanig inzicht dient bij voorkeur te blijken uit een ontwerp-bestemmingsplan. In het
onderhavige geval ontbreekt dit echter. Wei is echter een door de gemeenteraad vastgestelde

structuurschets voorhanden. De onderhavige woningbouw past in de daarin neergelegde
planologische visie van de gemeente. (...) Onder bepaalde omstandigheden kan een dergelijke
door de gemeenteraad vastgestelde structuurschets voldoende basis bieden voor een verantwoorde
afweging van de verschillende belangen. Hiervoor achten Wij echter vereist dat de in een zodanige
schets neergelegde planologische visie in ieder geval wordt gedeeld door de PPC. Van dit laatste
is Ons in het onderhavige geval niet gebleken.'
Vervolgens schorst de voorzitter de bestreden beslissing van B en W.

In het vorige hoofdstuk is het wettelijk stelsel van aanhouding, vrijstelling en
anticipatie toegelicht. De bovenstaande uitspraak maakt duidelijk dat de rechter
de mogelijkheden om de anticipatiebevoegdheid te gebruiken weliswaar bij voorkeur
ziet passen in de wettelijke systematiek (de grondslag zou bij voorkeur een ontwerp1

Zie Wnd. Vz. ARRS

16

december 1993, BR 1994. p.491.
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bestemmingsplan moeten betreffen), maar dat ook een andere dan de bestemmingsplangrondslag voor de rechter aanvaardbaar kan zijn. Daarmee zijn de mogelijkheden voor anticipatie ten opzichte van de bedoelingen van de wetgever verruimd.
Hoe de rechter omgaat met de vrijstellings- en anticipatiebevoegdheid vormt het

onderwerp van dit hoofdstuk.
Daarbij wordt in de eerste plaats een analyse gemaakt van het oordeel van de rechter
over het gebruik van de anticipatie- en vrijstellingsbevoegdheden (paragraaf 6.2).
Vervolgens worden achtereenvolgens de posities van GS en de minister van VROM
bij het gebruik van de anticipatiebevoegdheid behandeld in respectievelijk paragraaf
6.3 en 6.4.

6.2

Het oordeel van de rechter over het gebruik van de bevoegdheden

6.2.J

Inleiding en structurering van de bespreking

In hoofdstuk 5 is de wettelijke procedure voor aanhouden, vrijstellen en anticipatie
geschetst. Daarbij zijn onder meer de vereisten voor toepassing van de vrijstellingsen

en

anticipatiebevoegdheid, zoals die voortvloeien uit wettekst en systeem van WRO
Woningwet, gegeven:

1.

2.

er moet een aanhoudingsgrond van kracht zijn
a.
voor anticipatie, eventueel in combinatie met vrijstelling: voordat de
vergunningaanvraag binnenkomt;
b.
voor vrijstelling zonder anticipatie: op het moment dat de beslissing over
vrijstelling wordt genomen:
er moet een verklaring van geen bezwaar zijn afgegeven
a.
voor toepassing van de anticipatiebevoegdheid en/of in voorkomende
b.

gevallen ook:
voor toepassing van de art. 19-vrijstelling;

3.
4.

er moet sprake zijn van urgentie;
er moet inhoudelijke overeenstemming zijn met het toekomstige plan:

5.

er mag geen onaanvaardbare inbreuk wordt gemaakt op het vigerende plan
en op de belangen die door dat plan worden beschermd.

Als een vrijstellings- en/of anticipatievoornemen aan deze vijf voorwaarden voldoet,
is er nog altijd de algemene bestuursrechtelijke eis voor het gebruik van bevoegdheden: het bevoegde orgaan moet in ieder geval ook nog een belangenafweging
uitvoeren, waarbij het individuele belang van de aanvrager en de belangen van
derde-belanghebbenden worden gewogen.
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Gelet hierop is er eigenlijk een driedeling in toetsing van anticipatievoornemens
te onderscheiden:
toetsing van de formele aspecten (aanhoudingsgrond, verklaring van geen

-

bezwaar):
toetsing van materiele aspecten (urgentie, conformiteit, inbreuk);
toetsing van belangenafweging tussen individueel belang van aanvrager en
overige belangen (handhaving plan, belangen derden).2

Als gidsuitspraak in de anticipatiejurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt veelal de uitspraak in het geschil over het appartementenhotel 'De
Dennen' in Bergen aan Zee genoemd.3 De Afdeling koos in deze uitspraak voor
een op het oog duidelijke en heldere benadering, die ook in andere gevallen
herhaalbaar was. Bij nadere beschouwing van 'De Dennen' blijven er toch veel
vragen onbeantwoord. Zo lijkt de Afdeling vrijwel alle inhoudelijke overwegingen
te relateren aan het toetsingscriterium dat 'anticipatie slechts passend is als daarvoor
voldoende dringende redenen aanwezig zijn'. Het tweede door de ABRS genoemde
algemene criterium ('geen overwegende bezwaren') wordt helemaal niet nader
uitgewerkt.4
De uitspraak 'De Dennen' bevat nog meer onduidelijkheden. Zo is de mate van
inbreuk voor de Afdeling van groot belang voor de indringendheid van de toetsing.
Maar wat het referentiepunt is voor de mate van inbreuk, blijft onduidelijk. Dan
weer is het geldende planologische regime, dan weer is de bestaande situatie
uitgangspunt voor de beschouwingen van de Afdeling. In verband met deze

onduidelijkheden, heb ik ervan afgezien om de bespreking van de
anticipatiejurisprudentie te ordenen naar het kader van 'De Dennen'. Ik zal mijn
bespreking ordenen aan de hand van de uit hoofdstuk 5 afkomstige materiele
criteria, zoals hierboven onder 3,4 en 5 aangegeven. Derhalve zal in 6.2.2 worden
ingegaan op het urgentie-criterium, in 6.2.3 op de relatie met het vigerende plan,
in 6.2.4 op de conformiteitstoets met het toekomstige plan. In de afsluitende
paragraaf 6.2.5 wordt nogmaals kort op de belangenafweging ingegaan.
6.2.2

Het urgentie- en spoedeisendheidscriterium

Het urgentie- of spoedeisendheidscriterium is niet door de rechter ontwikkeld, maar
komt voort uit de wetsgeschiedenis en de strekking van de vrijstellings- en
2

3

4

In \'ergelijkhare /in onderscheidt ook Struiksma een driedeling in de toetsing. Zie hien·oor het in
Kamerstukken I 1998/99.25311. nr.207a reedi aangekondigde artikel van /.ijn hand in Bouwrecht
(;·erwachte verschijningsdatum augustus 19991.
ABRS 26 juni 1995. BR 1996. p.206 en AB 1995.547
In zijn noot onder AB 1995.547 vraagt Van Buuren zich ook at' wat de ABRS hier bedoeIt. Struiksma
geeft een mogelijk antwoord in Struiksma 1996, p.202 maar duidelijk is de uitspraak dus bepaald
niet.
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anticipatiebevoegdheid. Voor de toepassing van art. 19 WRO is urgentie noodzakelijk en datzelfde geldt voor de toepassing van de anticipatiebevoegdheid.
Er is dus een dubbele grondslag voor de urgentie-eis en de invulling van de urgentieeis is ook tweeledig. De dubbele urgentie-eis komt ook in de jurisprudentie voor.

Zo overweegt de ARRS in de uitspraak van 11 juli 1983:'
'Toepassing van de anticipatieprocedure is slechts gerechtvaardigd als daarvoor voldoende
dringende redenen zijn en de te dienen belangen bovengeschikt zijn aan de eventuele te schaden
belangen.'

Bij de vrijstelling ex art. 19 WRO gaat het om

de vraag

of realisering van de

gebruiksverandering zozeer urgent is dat de belangen die het vigerende plan beoogt
te beschermen daaraan ondergeschikt zijn, dit zal ik in het vervolg 'materiele
urgentie,6 noemen. Het gaat dan dus om een afweging tussen de belangen van de
gewenste gebruiksverandering tegen de belangen behorende bij het vigerende plan.

In het geval van anticipatie gaat het om de vraag of de inwerkingtreding van het
nieuwe plan nog (te) lang op zich laat wachten, wat kan worden aangeduid met

'procedurele urgentie' (tijdsverloop). Ofwel: kan de initiatiefnemer van de
gebruiksverandering redelijkerwijs niet langer meer op de totstandkoming van het
bestemmingsplan wachten? Het antwoord op deze vraag is pas te geven als men
weet hoeveel tijd het nog zal kosten voordat het nieuwe bestemmingsplan
rechtskracht krijgt of rechtskracht kan krijgen. Uiteraard kan zelden met volledige
zekerheid worden voorspeld wanneer het nieuwe plan rechtskracht zal krijgen,
maar wel kan een inschatting worden gemaakt van de waarschijnlijkheid dat dat
plan rechtskracht zal verkrijgen. In dat verband kan het zeer wel voorkomen dat
binnen korte tijd de goedkeuringsbeslissing van GS wordt verwacht, maar dat
gevreesd wordt dat de eventueel niet gehonoreerde bedenkingen bij GS zullen leiden
tot een beroep met een eventuele schorsingsprocedure bij de (voorzitter van de)
ABRS. Als de voorzitter zo'n schorsingsverzoek zou honoreren, kan het moment
van inwerkingtreding van het nieuwe plan relatief ver weg liggen. Hoewel er dan
dus urgentie aanwezig zou kunnen zijn, is een anticipatieprocedure hier toch minder
wenselijk. De voorzitter zal pas schorsen als de belangen van de appellanten
zwaarder wegen dan de belangen, gediend met onmiddellijke inwerkingtreding
van het plan. De voorzitter weegt met andere woorden het urgentie-belang van
de gegadigden voor gebruiksveranderingen af tegen het belang van de appellanten,
die zich verzetten tegen die gebruiksveranderingen. Daarmee wordt bij de

5
6
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Ook Koeman onderscheidt in zijn nog nader te bespreken annotatie bij ARRS 21 juni 1990 een nicer
formele benadering van het urgentie-criterium en een meer materiele invulling van dat criterium.
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schorsingsprocedure door de voorzitter van de ABRS dus een vergelijkbaar oordeel
gegeven als het oordeel (van de president van de rechtbank en in hoger beroep

de voorzitter van de ABRS) in het kader van

een eventueel te entameren
anticipatieprocedure. Bij een positief oordeel over een schorsingsverzoek lijkt mij
dan ook dat er geen plaats meer is voor een anticipatieprocedure. Dat negatieve
oordeel over de mogelijkheid van anticipatie speelt ook al voor het uitspreken van

de schorsing; de rechter kan oordelen dat over een korte tijd het bestemmingsplan
zal worden goedgekeurd door GS en dat dan dus het plan in werking zal treden,
behoudens het uitspreken van schorsing van dat plan (maar de mogelijkheid van
schorsing kan nimmer een reden zijn voor urgentie, zo blijkt uit het bovenstaande).

In dit opzicht dringt zich de vergelijking op met de situatie tussen 1 juli 1986 en
1 januari 1994, toen de WRO nog Kroonberoep tegen bestemmingsplannen kende:
Dat Kroonberoep had schorsende werking, maar op basis van het toenmalige art.29,
derde lid WRO kon een appellant om opheffing van de schorsende werking vragen.
In de literatuur heeft er enige tijd onzekerheid bestaan over de 'concurrentiepositie'
van art.29, derde lid tegenover de anticipatieprocedure. Koeman constateerde in

zijn noot bij VzARRS van 21 juni 19908 dat de rechter de mogelijkheden voor
anticipatie tijdens de Kroonberoepsfase in niet onaanzienlijke mate had ingeperkt:
'Anticipatie hangende beroep omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan waarop
geanticipeerd wordt. is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. De voorzitter van de Afdeling
rechtspraak formuleert het in zijn beslissing van 8 januari 1990, BR 1990,595. aldus, dat in een
dergelijke situatie een verzoek om schorsing slechts dan niet voor inwilliging in aanmerking zal
komen. indien sprake is van -min of meer- bijzondere omstandigheden die tot de conclusie leiden
dat daarvan dient te worden afgezien. Indien de beslissing in beroep niet kan worden afgewacht
zal allereerst gedacht moeten worden aan toepassing van art.29 lid 3 WRO. Eerdere
jurisprudentie,
die ervan uitging dat de anticipatieprocedure losstaat van de procedure als bedoeld in art.29. lid
3 WRO kan thans als verlaten worden beschouwd.'

De conclusie van Koeman wordt met enige nuanceringen onderschreven door
Weerkamp.' De lijn van de Afdeling is bevestigd in de casus van het Groninger
museum.' Knoop constateert onder meer dat tijdens de Kroonberoepsprocedure
anticipatie vrijwel uitgesloten lijkt te zijn ('van bijzondere omstandigheden zal
hoegenaamd geen sprake zijn'). De voorzitter van ARRS lijkt de zaak tijdens het
Kroonberoep bij voorkeur te willen doorspelen naar zijn collega bij de toenmalige
7

8
9
10

Althans: voor bestemmingsplannen die konden worden beschouwd als besluit van algemene
strekking.
De bestemmingsplannen die geen besluit van algemene strekking waren, vielen onder de werking
van de Tijdelijke wet Kroongeschillen. Op basis van die wet oordeelde de
Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State in hoogste instantie
Zie noot bij ARRS 21 juni 1990. BR 1990. p.947, m.n.t Koeman.
Weerkamp 1991.
De uitspraak inzake het Groninger museum betreft de uitspraak van de
Wnd.Vz.ARRS 3 I januari
1991, Kort Geding 1991. nr. 125 en Gst. 1992.6948. nr.5. Zie ook Knoop 1992.
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Afdeling geschillen van bestuur, zo concludeert Knoop. In een reactie komt ook
Teunissen (onder verwijzing naar het jaarverslag van de Raad van State over 1991)
tot de conclusie dat
'men er dus van uit zal moeten gaan dat in de fase van het Kroonberoep primair moet worden
gedacht aan de toepassing van art.29, lid 3 WRO. indien men de beslissing op dat beroep niet

af wil wachten. Bij gehruikmaking van art. 19 WRO (jo. art.50 lid 8 Ww) kan nien ('in beginsel')
rekenen op een schorsing.' "

Bij de sinds 1 januari 1994 geldende bestemmingsplanprocedure-regeling in de
WRO ligt het anders: de opheffing van de schorsende werking op basis van art.29,
derde lid WRO is vervangen door een verzoek om schorsing. Dat neemt mijns
inziens niet weg dat de strekking van de oude art.29, derde lid-jurisprudentie van
belang blijft: het zal in het algemeen zo zijn dat anticipatie niet meer acceptabel
is als het in procedure zijnde bestemmingsplan al geruime tijd is vastgesteld. Na
die vaststelling kan het immers maximaal nog maar 11 maandentz duren voordat
het bestemmingsplan rechtskrachtkrijgt, behoudens de mogelijkheid van schorsing
van het GS-besluit. Bij dat laatste zal de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak nadrukkelijk ook de belangen van de initiatiefnemer afwegen tegen het
belang van de appellant tegen het GS-besluit. Een anticipatieprocedure zal al snel
6 tot 8 maanden duren. Zo'n 3 maanden na de vaststelling van het bestemmingsplan
lijkt er mij dan ook nauwelijks meer reden om te anticiperen; de vergunningaanvrager kan beter de inwerkingtreding van het nieuwe plan afwachten. Dat geldt
in nog sterkere mate voor omstreden projecten. Indien de kans op schorsing bij

een beroep op de rechter zich verwezenlijkt, kan de procedure bij rechtbank en
Afdeling bestuursrechtspraak veellanger gaan duren dan bij het bestemmingsplanbei3
roep, waar er slechts 66n rechter is.
Dit betekent dat het urgentie-criterium met name betekenis krijgt als de
bestemmingsplanprocedure op gang is gekomen. Naarmate het moment van het
goedkeuringsbesluit van GS dichterbij komt, werkt dit criterium steeds harder door
in de onmogelijkheid om te anticiperen. Sommige schrijvers noemen dit een
onlogisch of merkwaardigw gevolg van de jurisprudentie. Het lijkt inderdaad

merkwaardig als de anticipatie-procedure primair wordt gezien als een procedure
waarmee kan worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan, maar het
is een volkomen begrijpelijk verschijnsel als de nadruk wordt gelegd op het

11
12

Teunissen 1992. p.435.
Zie art.28 WRO. Na vaststelling: terinzagelegging (max. 8 weken, zie art.26 weken) + 6 maanden
(art.28, tweede lid) + 2 weken (art.28. vijfde lid) + 11 weken (art. 28, zesde lid) = 6 maanden en
21 weken.

13

Tot een grotendeels vergelijkbaar oordeel komt Pietermaat-Kros in Pietermaat-Kros 1994. p. 438:
'Voor anticipatie in de goedkeuringsfase zal er weinig of geen ruimte zijn.'

14

Pietermaat-Kros 1994. p.438. tweede kolom. midden.
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vooruitlopen op een nieuw plan. Als dat nieuwe plan zeer binnenkort van kracht
wordt, zal er uiteraard zelden reden zijn om alvast vooruit te gaan lopen.
Het voorgaande brengt mij tot de conclusie dat het procedurele urgentie-criterium
ertoe leidt dat anticipatie mogelijk is vanaf het eerste moment van terinzagelegging
van het ontwerp-bestemmingsplan tot kort na de vaststelling van dat plan. Daarna

lijkt het meestal onmogelijk om nog gebruik te maken van de anticipatieprocedure,
maar zal de initiatiefnemer tot een gebruiksverandering moeten wachten op het
van kracht worden van het toekomstige bestemmingsplan. Alleen in zeer
uitzonderlijke gevallen, waarin een paar maanden verlies ernstige gevolgen kan
hebben, kan de anticipatieprocedure nog worden gebruikt. Ik denk dan bijvoorbeeld
aan weinig tijdrovende gebruiksveranderingen als het gebruik van een woonhuis
voor andere dan woondoeleinden (bijv. kantoor of beroepsuitoefening) of het
oprichten van eenvoudige zomerhuisjes of strandtenten.

Een hier nog niet besproken geval betreft de anticipatie op basis van een
voorbereidingsbesluit. In zo'n geval is de totstandkoming van een toekomstig plan
8
nog ver verwijderd. Procedurele urgentie is in zo'n geval eenvoudig aan te tonen.
Dat heeft wel een ongewenst gevolg: het zou relatief eenvoudig worden om te
anticiperen zolang er geen nieuw plan in voorbereiding is, maar de problemen
nemen toe naarmate het plan daadwerkelijk wordt voorbereid en de mogelijkheden
voor anticipatie worden geringer naarmate de planprocedure voortschrijdt.
Gemeentebesturen die met ad hoc-besluiten projecten toestaan, worden op deze
wijze beloond voor hun weinig bewonderenswaardige gedrag. Dit zou gemakkelijk
kunnen leiden tot een verschuiving van het handelen van het gemiddelde
gemeentebestuur van anticipatie op de grondslag van een bestemmingsplan in
procedure naar anticipatie op basis van een bloot voorbereidingsbesluit. 16 Het is
7
dan ook zaak dat de overige criteria hier voor een aanscherping zorgen.
I

Die aanvullende rol kan in de eerste plaats komen van het materiele urgentiecriterium, dat reeds in de aanhef van deze paragraaf werd genoemd: is de realisering
van de gebruiksverandering zozeer urgent is dat de belangen die het vigerende plan
beoogt te beschermen daaraan ondergeschikt zijn? Om dit criterium inhoud te

15
16

17

Van der Ree 1994 stelt dat er een gemiddelde voorbereidingstermijn van 2,5 jaar is.
Voor alle duidelijkheid: ook bij anticipatie tijdens de bestemmingsplanprocedure kan en zal veelal
het voorbereidingsbesluit als aanhoudingsgrondslag fungeren. Zie hiervoor 5.2.1. waarin wordt
aangegeven dat een voorbereidingsbesluit soms gedurende de gehele bestemmingsplanproce(lure
blijft gelden. Op deze voorbereidingsbesluitaanhouding doel ik hier niet. maar op de aanhouding
terwijl er nog geen ontwerp-plan ter inzage is gelegd.
Zie voor een vergelijkbare opvatting Koeman in zijn noot onder ARRS 21 juni 1990, BR 1990. p.247:
'Indien bedoelde aanscherping achterwege zou zijn gebleven. zou dat ertoe hebben gekid dat
mogelijkerwijze een ongewenste 'verschuiving' naar de anticipatie op basis van uitsluitend een
voorbereidingsbesluit zou hebben plaatsgevonden.'
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kunnen geven moet allereerst bekend zijn welke belangen het vigerende plan wil
beschermen. Veelal zal dit neerkomen op het achterhalen van de plandoelstellingen.
Daarbij kan bijvoorbeeld de toelichting uitsluitsel geven. In meer moderne
bestemmingsplannen kan die duidelijkheid ook worden gehaald uit een beschrijving
in hoofdlijnen. Als die duidelijkheid niet uit toelichting of beschrijving in
hoofdlijnen kan worden verkregen, zal de rechter zelf die belangen moeten nagaan.
Een verbod om in achtertuinen te bouwen, zal zelden 8 tot de expliciete plandoelstellingen behoren en komt meestal voort uit de neiging van de gemeentebesturen om
alle (ook ondergeschikte) ontwikkelingen in de hand te kunnen houden. Als een

bouwgegadigde een extra schuurtje in de achtertuin van zijn woning wil bouwen
en daarvoor afwijking van het geldende plan noodzakelijk is, zullen de belangen
die behoren bij het vigerende plan weinig gewicht in de schaal leggen en is
vrijstelling en anticipatie dus meestal geen probleem.
Als het daarentegen een bouwwerk betreft dat een wezenlijke afwijking van de
hoofdstructuur van het vigerende plan betreft, telt het materiele urgentie-criterium
wel zwaar door. Het bouwwerk moet dan wel erg urgent zijn om door middel van
anticipatie en vrijstelling te worden toegelaten.
De administratieve rechter hanteert dit materiele urgentie-criterium al een groot
aantal jaren. Zeker sinds de jaren 70 legt de rechter een steeds sterkere relatie tussen
de urgentie en de ingrijpendheid van het bouwplan' :
'In geval van anticipatie dient er een hoge mate van urgentie te zijn in relatie tot andere belangen.

Bij ingrijpende inbreuk op het planologisch regime moet de urgentie nog sterker worden benadrukt,
zeker als er slechts een voorbereidingsbesluit is.

Ook in de uitspraken van de ABRS komt het materiele urgentie-criterium expliciet
terug.
'In algemene zin moet worden overwogen dat, wil er voor anticipatie plaats zijn. de belangen
die met verwezenlijking van het bouwplan worden gediend dringender zullen moeten zijn naarmate

de afwijking van het bestaande planologische regime ingrijpender is en de daaraan verbonden
nadelen groter zijn'.21
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Soms weI: als er een belangrijke stedenbouwkundige noodzaak was voor de bouwbeperking, zoals
een bepaalde beeldkwaliteit of het behoud van een zichtlijn.
Wei klinkt in oudere uitspraken nog een andere benadering door. Zo wordt in ARRS 22 december
1978 (opgenomen in Jurisprudentie Bestemmingsplannen onder rubriek 8-2- 1 ) overwogen dat de
wet geen steun biedt voor de opvatting dat de anticipatie-procedure uitsluitend mag worden toegepast
ten behoeve van de uitvoering van bouwplannen die in geringe mate afwijken van het geldende
bestemmingsplan.
VzARRS 12 september 1983. Weekoverzicht Raad van State 1983. nr. R. 149.

ABRS 23 februari 1995. BR !995. p.494.
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De vraag is welke belangen dringend zijn? In algemene zin valt dit niet of
nauwelijks te beantwoorden, omdat dit soort afwegingen sterk wordt ingekleurd
door de omstandigheden van het geval. Wel kan voorbeeldsgewijs een indruk
worden gegeven van de dringende belangen, die tot de vereiste spoedeisendheid
kunnen leiden. Hieronder wordt een aantal van deze zwaarwegende belangen genoemd.

maatschappelijke onrust
Het niet tijdig kunnen realiseren van bepaalde voorzieningen kan onder omstandigheden leiden tot maatschappelijke onrust. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de
realisering van penitentiaire inrichtingen, die het cellentekort moeten terugdringen.
De minister van Justitie zet zich (onder zware parlementaire druk) in voor het
realiseren van nieuwe penitentiaire inrichtingen. In dat geval kan de realisering
op korte termijn zeer zwaarwegend zijn, zo oordeelt de President van de Haagse
rechtbank:
a.

'Als Justitie verdachten moet wegzenden is dat onaanvaardbaar en leidt dat tot grote maatschappelijke onrust' --

Overigens is de vrees voor maatschappelijke onrust bij de bouw van dit soort
inrichtingen blijkbaar iets van de laatste jaren. In 1992 overwoog de voorzitter
van de ARRS nog dat het realiseren van dagdetentiehuizen en van een penitentiair
23
open inrichting geen urgent belang voor de minister van Justitie opleverde.
b. financiele nadelen

Uitstel van het realiseren van bouwwerken kost (door inflatie) altijd geld. Daarom
is uitstel altijd financieel nadelig. De vergunningaanvrager heeft dus (indien
procedurele urgentie aanwezig is) altijd een financieel belang bij vrijstelling en
anticipatie. In gevallen waarin alleen wordt afgeweken van ondergeschikte
onderdelen van een bestemmingsplan, is het belang van het handhaven van de
vigerende regeling dermate gering, dat ieder financieel nadeel zwaarder weegt.
Als er evenwel wordt afgeweken van een meer dan ondergeschikt planelement,

ligt dat duidelijk anders.
De ARRS oordeelde in het verleden dat enig financieel nadeel al snel tot urgentie
leidde.14 Ook nu ziet men nog met enige regelmaat uitspraken waarin de rechter
weI erg snel urgentie door financiele nadelen aanneemt.

22

23
24

Pre*.Rb. 's-Gravenhage 14 oktober 1994. BR 1995. p. 118.
VzARRS oktober 1992. KG 1993. 36.
1

Zie bijvoorbeeld ARRS 1 I mei 1982. AB 1982.500.
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In de uitspraken rondom de anticipatieprocedure Crematorium Bilthoven25 wordt
bijvoorbeeld overwogen dat 'omdat er behoefte is aan een crematorium en omdat

aannemelijk is dat de vergunninghoudster een wezenlijk financieel belang heeft
bij realisering, is van voldoende urgentie sprake'. De Vries geeft in zijn noot aan
dat de bouwvergunningprocedures voor het crematorium al vanaf 1980 spelen.
B en W hebben in het verleden in verband met bezwaren van omwonenden eerdere
anticipatieprocedures gestopt en de raad heeft het bestemmingsplan ook naar
aanleiding van deze bezwaren gewijzigd vastgesteld. Het komt mij vreemd voor
dat na meer dan 12 jaar procederen de uiteindelijke bestemmingsplanherziening
niet meer kan worden afgewacht.

Hoewel er soms uitzonderingen zijn, is het enkel en alleen maar aangeven van een
financieel belang bij spoedige realisatie voor de rechter thans meestal onvoldoende
om urgentie aan te nemen.
Zo overweegt de Wnd.Vz.ARRS bij uitspraak van 15 oktober 199316 dat
onvoldoende urgentie aanwezig is omdat de gemeente alleen maar stelt dat de sinds

lang geldende bestemming nog nooit is gerealiseerd en dat langer wachten met
het bouwplan voor de bouwer financiele consequenties heeft.
Het financieel belang bij spoedige realisering is nog wel doorslaggevend voor de
urgentie als kan worden aangetoond dat door de mogelijke vertraging het project
in het geheel niet meer of pas jaren later kan worden gerealiseerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij subsidieverlening, indien mag worden aangenomen dat die

subsidie voor een volgend jaar niet meer zal worden verleend.
In dit verband overweegt de Haarlemse president27 dat 'niet zonder betekenis is
dat bij het wegvallen van de toegekende rijksbijdrage realisering van de zo
noodzakelijke nieuwe wegverbinding in ieder geval de eerste tijd niet goed haalbaar

zou zijn.'

c. risicovermijding
Soms is voorzienbaar dat zich een relatief unieke gelegenheid voordoet om een
project te realiseren en dat die gelegenheid op een later moment niet meer aanwezig
zal zijn. In dat geval is het uiteraard handig om van dat unieke moment gebruik
te maken. Zou men de totstandkoming van het bestemmingsplan afwachten dan
kan het zeer wel voorkomen dat realisering niet meer of slechts tegen veel hogere
kosten mogelijk is. Het gaat dan dus om het vermijden van het risico dat een project
op een later moment niet meer realiseerbaar is.

25
26
27
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VzARRS 29.ianuari 1992 en ABRS 10 september 1994. BR 1996. p.33 en 35 m. nt. De Vrie+
Wnd.Vz.ARRS 15 oktober 1993. BR 1994. p.388.
Pre4.Rh. Haarlem 27 januari 1995. BR 1995. p.315.

De materifle normering

Ter illustratie: in Amersfoort is een stadvernieuwingsproces gaande. Als gevolg
daarvan moet een societeit naar elders worden verplaatst, want de societeit
doorbreekt een rij met voor algemeen publiek toegankelijke voorzieningen. De
gemeente is al tijden op zoek naar een alternatieve locatie. Het via anticipatie te
realiseren pand vormt een uitkomst. De Afdeling overweegt:
'Hoewel de bestaande huisvesting niet al ontoereikend kon worden beschc,uwd en een
(inmiddellijke verhuizing niet het oog op verwezenlijking van de plannen tol stadsvernieuwing
nog niet strikt nood/akelijk was, kon de genieente Lich in redelijkheid op het standpunt stellen
dat het dringend geboden was om deze kan c,p verplaatsing aan te grijpen ten einde niet het risic<,
te lopen dat te ziiner tild. wanneer de gemeentelijke plannen daadwerkelijk tot uitvoering zouden
komen. geen geschikte vervangende huiss·esting beschikbaar zou zijn.'-"

De gemeente Den Helder wil een regiokantoor van een bank op een nieuw
bedrijfsterrein via anticipatie toestaan. Als de realisering van dit regiokantoor op
korte termijn lukt, ziet de gemeente goede mogelijkheden om ook de rest van het
bedrijfsterrein vol te krijgen (trekkerfunctie). Zou de realisering nog enige tijd op
zich laten wachten, dan is het risico groot dat een andere gemeente in dezelfde
regio een of meer bedrijfsterreinen zal ontwikkelen. De Alkmaarse president
overweegt: 'Den Helder moet zo spoedig mogelijk in verband met aanzuigende
werking over een trekker op dit bedrijfsterrein beschikken. Indien gewacht zou
worden, is aannemelijk geworden dat de concurrentiepositie van het bedrij fsterrein
ten opzichte van de andere twee in het vigerende streekplan genoemde terreinen
verzwakt zou worden. 919 Tegelijkertijd toont dit voorbeeld ook de nadelen van
deze benadering aan: het andere bedrijfsterrein zou immers ook met een terecht
beroep op urgentie kunnen worden ontwikkeld.
-

d. relatie met ingrijpendheid van het bouwplan
Hiervoor is al aangegeven dat ook de ingrijpendheid van het bouwplan in de
administratieve rechtspraak een rol speelt bij de vraag of er sprake is van (materiele)
urgentie. De mate van ingreep van een bouwplan moet ergens aan worden
gerelateerd. Er zijn twee verschillende referentiekaders denkbaar: in de eerste plaats
kan het bouwplan worden gerelateerd aan de bestaande ruimtelijke structuur van
de omgeving van het bouwplan en in de tweede plaats kan het bouwplan worden
gerelateerd aan de vigerende planologische regeling.'1 Pas in recente uitspraken
valt dit onderscheid te herkennen:in oudere uitspraken lijkt de rechter zich de ene
keer van het ene en de andere keer van het andere referentiekader te bedienen.

28
29
3()

ABRS 23 tebruari 1995. BR 1995. p.494.
Pre,.Rb.Alkmaar 23 februari 1994. BR 1994. p.393.
Struiksma heelt nog een variant op dil onderscheid: 5·olgens hem nickI de ingreep worden gerelatcerd
planologisch bestaande 1ituatie. Mij is niet duideli ik \\·at hil hiermee bedoeld. Zie Struik ma

aan de

1996. p.203.
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Met name de reeds genoemde uitspraak van de ABRS inzake 'De Dennen stelt
de Afdeling dat 'de mate van de te verlangen spoedeisendheid van het project
afhankelijk is van de omvang van de inbreuk op het ter plaatse geldende plano-

logische regime alsmede van de planologische uitstraling die het project op de
omgeving heeft.' In deze overweging vallen beide door mij onderscheiden
referentiekaders te herkennen.
Er zijn echter redenen om de relatie tussen ingrijpendheid en spoedeisendheid
kritisch te bezien. Ik kan mij (met de Afdeling) wel voorstellen dat bij een bouwplan
dat slechts in geringe mate afwijkt van de vigerende regeling minder vergaande
urgentie-eisen worden gesteld, maar dat neemt mijns inziens niet weg dat de mate
van ingrijpendheid niets zegt over de urgentie. Een ingrijpend bouwplan vereist
naar het oordeel van de Afdeling een hoge mate van urgentie, maar beide criteria
moeten mijns inziens zelfstandig worden ingevuld. Dat wil zeggen: als volgens
een hierna nader te onderzoeken systematiek een bouwplan als ingrijpend wordt
bestempeld, dan zou vervolgens moeten worden bezien of conform de hiervoor
gegeven uitgangspunten er ook sprake is van hoge urgentie. Onder 6.5.3 kom ik
hier nader op terug.
e.

dringende behoefte

In veel uitspraken komt met betrekking tot urgentie de overweging voor dat aan
een bepaalde voorziening een grote of dringende behoefte bestaat. Tegen dit soort

overwegingen heb ik grote bezwaren. In de eerste plaats lijkt dit een soort
cirkelredenering: het is urgent, want er is een dringende behoefte. Een groter
bezwaar vind ik evenwel dat het in veel gevallen gaat om voorzieningen waarvan
de behoefte reeds jaren tevoren had kunnen worden verwacht.

Bij een behoorlijke bevolkingsprognose kan een gemeentebestuur bijvoorbeeld
zien aankomen dat er binnen een aantal jaren een grote behoefte aan bejaardenwoningen zal ontstaan. Als daar geen bestemmingsplan voor in procedure wordt
gebracht en de te verwachten behoefte zich inderdaad realiseert, vraag ik mij af
of men wel kan spreken van zodanige urgentie, dat het volgen van een anticipatieprocedure gerechtvaardigd is.12 Er is wel urgentie, maar die is door een onnauwkeu-

rige planning veroorzaakt en niet door een plotseling gebleken behoefte.
Zo nu en dan lijkt de Afdeling inderdaad na te gaan of een gemeente niet al eerder
op de hoogte had kunnen zijn van een bepaalde (urgente) behoefte. Als blijkt dat
dat inderdaad zo is, concludeert de Afdeling in sommige gevallen dat de gemeente
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ABRS 26 juni 1995. AB 1995.547, m.nt. PvB en BR 1996. p.206. Deze uitspraak wordt onder 6.5.4.1
uitgebreid besproken.
Desondanks neemt de ARRS deze behoefte wei aan in ARRS 22 december 1978. Jurisprudentie
Bestemmingsplannen rubriek 8-2-1 : 'Gelet op hetgeen in de stukken naar voren is gekomen omtrent
de behoefteaan bejaardenwoningen in Abbekerkacht de Afdeling het aannemelijk dat spoedeisendheid
aanwerig is.
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tijd genoeg had om een bestemmingsplan op te stellen, zodat er geen urgentie is.
Het lijkt dan wel te moeten gaan om voorzieningen ten behoeve van de overheid;
bij initiatieven van particulieren is de Afdeling begrijpelijkerwijs veel minder

kritisch.

De gemeente Hellevloetsluis had in 1976 een brandweerkazerne en gemeentewerkplaats nodig, omdat de diensten die hier gehuisvest moesten worden op dat moment
een absoluut onvoldoende huisvesting kenden. De Afdeling weet te achterhalen
dat al in 1970 plannen voor de nieuwe kazerne en werkplaats bestonden, maar dat

de gemeente 6 jaar wachtte alvorens met de in het geschil aanhangige anticipatieprocedure te komen. Onder die omstandigheden 'vermag de Afdeling niet
in te zien dat het gemeentebestuur in de periode 1970-1976 niet in de gelegenheid
zou zijn geweest een herziening van het bestemmingsplan te ontwerpen en de
daarvoor geldende procedure te laten doorlopen.' Ook het feit dat de gemeente
tot 1 juli 1976 subsidie kon krijgen kon de Afdeling niet vermurwen; de Afdeling
vernietigde de anticipatieve bouwvergunning in verband met het ontbreken van
urgentie.31 In dit geval ging het om een gemeentelijke voorziening; zou de Afdeling
deze benadering ook kiezen bij de bouw van private projecten, dan zou een
gebrekkige planning van een gemeente uiteindelijk nadelig werken voor burgers
en rechtspersonen. Wellicht dat de Afdeling hierom in een grote behoefte ook min
of meer automatisch urgentie ziet.
De gemeente Arnhem wil 25 onverkoopbare drive-in-woningen verbouwen tot
appartementen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De gemeente stelt dat er
in Arnhem een grote behoefte aan dit soort appartementen bestaat. Die stelling
van gemeentezijde is voor de Afdeling voldoende voor de vereiste urgentie: 'De
Afdeling stelt voorop dat het onderwerpelijke bouwplan geacht kan worden in een
dringende behoefte te voorzien, omdat in de gemeente Arnhem een grote vraag
bestaat naar woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. 34

De herinrichting van een weg in de Limburgse gemeente Helden moest volgens
het gemeentebestuur snel gebeuren omdat de bewoners langs die weg 'al vele jaren
aandrongen op verbetering van de weg'. Daarbij kon de gemeente in verband met
deze al jarenlang aanwezige verkeersonveiligheid een subsidie van de provincie
krijgen. De voorzitter overwoog: 'Wij achten vooralsnog voldoende aannemelijk
gemaakt dat aan de herinrichting van de in het geding zijnde weg een dringende

33
34

ARRS 12 augustus 1977. Jurisprudentie Bestemmingsplannen, rubriek 8-2-1.
ARRS 20 januarj 1983. Jurisprudentie Bestemmingsplannen. rubriek 8-2-1.
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behoefte bestaat en dat met een spoedig begin van de werkzaamheden een
,15
aanzienlijk financieel belang is gemoeid.
11 woningen bouwen in een fraai landschappelijk
voorziet
in veel extensievere bebouwing. Maar de
gebied. Het vigerende plan
oorspronkelijk voorziene grote villa's blijken onverkoopbaar. De gemeente wil
daarom wat kleiner gaan bouwen en stelt dat aan deze iets kleinere woningen wel
behoefte bestaat en voorts dat de bouwfirma om werk verlegen zat. Deze
/6
argumenten vindt de Afdeling voldoende voor het aannemen van urgentie.

De gemeente

Oisterwijk wil

De Afdelingsjurisprudentie in de jaren 70 en 80 maakt duidelijk dat de Afdeling
bij een gebleken behoefte relatief snel urgentie veronderstelde, behalve als het
ging om voorzieningen die alleen in het voordeel van het anticiperende gemeentebestuur strekten. In dat laatste geval leek de Afdeling zo nu en dan iets kritischer
naar de onderbouwing van de gestelde urgentie te kijken. Een dergelijke meer
kritische blik had mijns inziens ook gepast bij andere dan gemeentelijke voor-

zieningen, maar ontegenzeggelijk zouden in dat geval de vergunningaanvragers
door het nalatig gedrag van een gemeentebestuur benadeeld worden. De Afdeling
lijkt de belangen van de vergunningaanvrager te willen beschermen en wordt mede
daardoor gedwongen een afweging te maken tussen het belang van de bouwer en
de belangen van derden-belanghebbenden. Dat betekent echter ook dat de gemeente
door de rechter zelden wordt aangesproken op het ontbreken van een adequate
bestemmingsplanvoorbereiding, ook in die gevallen waarin dat wei in de rede had
gelegen.

Ook de Afdeling bestuursrechtspraak kijkt niet al te nadrukkelijk naar de
mogelijkheden voor het gemeentebestuur om adequaat in te spelen op een nieuwe
behoefte. Ik verwijs hiervoor naar de uitspraak rondom de tennisbanen in
Rosmalen.n In 1991 maakte de voormalige gemeente Rosmalen van de anticipatieprocedure (op basis van een voorbereidingsbesluit-sec) gebruik om tijdelijk op
het Autotron tennisbanen toe te laten ten behoeve van een tennistoernooi, dat voor
het eerst in 1989 -toen via art.17 WRO gerealiseerd- is afgewikkeld en sindsdien
jaarlijks wordt herhaald. De Afdeling vindt dat Autotron Rosmalen B.V. voldoende
aannemelijk heeft gemaakt dat aanmerkelijke belangen zijn gediend met het
jaarlijkse tennistoernooi en dat er dus urgentie is. Juist bij iets dat dermate
voorzienbaar is, mag toch verwacht worden dat de gemeente een bestemmingsplan
voorbereidt? Maar ook hier kan worden tegengeworpen dat een kritischer blik van
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VzARRS 12 december 1983, Jurisprudentie Bestemmingsplannen. rubriek 8-2-1.
ARRS 28 augustus 1984. Jurisprudentie Bestemmingsplannen. rubriek 8-2-1.
ABRS 2 februari 1995, BR 1995. p.409
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Afdeling vooral nadelig zou zijn geweest voor de organisatie van het inmiddels
landelijk bekende tennistoernooi, zonder dat deze organisatie schuld had aan de
weinig actieve opstelling van de gemeente Rosmalen. Het blijft evenwel
onbevredigend dat een gemeente die geen bestemmingsplannen opstelt, relatief
de

eenvoudig zou kunnen anticiperen: er zijn dan geen problemen met de procedurele
urgentie en evenmin met de materiele urgentie.

Ik zal de door mij meer wenselijk geachte benadering toelichten aan de hand van
een voorbeeld. Als een gemeente een grote nieuwe bouwlocatie gaa: ontwikkelen,
zal er ook gedacht moeten worden aan het bouwen van scholen voor het basisonderwijs. In de periode dat de nieuwe wijk hard in inwonertal groeit, zal er tijdelijk
behoefte zijn aan een groot aantal lokalen, nadien stabiliseert zich dat op een lager
aantal. De behoefte aan vaste en tijdelijke lokalen is goed vooraf te berekenen,
het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen schrijft hier zelfs een verplicht
vooruitberekeningsmodel voor voor. Enige onzekerheid kan blijven bestaan met
betrekking tot de plaats waar de tijdelijke lokalen gebouwd moeten worden, omdat
dat afhankelijk is van de school die naar verhouding veel leerlingen trekt
(bijvoorbeeld omdat in de nieuwbouwwijk een andere denominatie-verhouding
kan bestaan als in de rest van de gemeente). Al met al moet reeds jaren tevoren
met een vrij grote mate van zekerheid de benodigde hoeveelheid basisschoollokalen
kunnen worden voorzien. Die lokalen moeten derhalve allemaal in de ter plaatse
vigerende of op te stellen bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen en het
gebruik van de anticipatiebevoegdheid lijkt mij hierbij niet gerechtvaardigd.
Dat laatste wordt alleen anders in het geval door min of meer onverwachte
veranderingen de lokalenbehoefte bij de scholen sterk zou veranderen. Men kan
dan bijvoorbeeld denken aan de beleidsvoornemens van de staatssecretaris voor
onderwijs om de groepsgrootte in het basisonderwijs terug te brengen. Door die
vermindering van de groepsgrootte zal het aantal benodigde lokalen toenemen.
De periode tussen de bekendmaking van de groepsgrootte-maatregel voor de eerste
vier leerjaren (in april 1997) en het moment waarop de nieuwe lokalen beschikbaar

moesten zijn (in augustus 1997) is dermate kort, dat daar nooit door middel van
een bestemmingsplanherziening tijdig op kan worden ingespeeld. Daar is het
derhalve aannemelijk dat er sprake is van (materiele) urgentie.
In de door mij voorgestane benadering is het overigens ter bescherming van de
belangen van de vergunningaanvragers wel noodzakelijk dat er een volwaardige,
ook voor beroep vatbare procedure komt voor het aanvragen van bestemmingsplan-

herzieningen.
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Zie meer uitgebreid De Vries en Van Buuren 1998, p.75-81. Dezeauteurs zijn van mening dat het
niet openstellen van beroepsmogelijkheden tegen de weigering om een bestemmingsplan te herzien

onbevredigend. onredelijk en onrechtvaardig is.
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f. enkele bijzondere gevallen
De indeling in mogelijke materiele urgentieoorzaken hiervoor is niet uitputtend;
volledigheid heb ik hier ook niet nagestreefd. Wel wil ik tot slot nog wijzen op
een klein aantal bijzondere gevallen.
Het komt nog wet eens voor dat een gemeente oogluikend toestaat dat er zonder
of in afwijking van een bouwvergunning wordt gebouwd. In een dergelijke
gedoogsituatie kan het soms (bijvoorbeeld naar aanleiding van een verzoek om
bestuursdwangtoepassing van omwonenden) gewenst zijn dat alsnog een
bouwvergunning wordt afgegeven. Eenzelfde situatie (vergunningverlening voor
een reeds verwezenlijkt bouwplan) kan ontstaan in het geval een verleende en
'gebruikte' bouwvergunning nadien door de rechter wordt vernietigd. Als ter
legalisering dan alsnog vergunning moet worden verleend en er strijdigheid is met
het bestemmingsplan, is er naar het oordeel van de ABRS ook mogelijk urgentie
aanwezig. Ik verwijs hiervoor naar de uitspraak van de Afdeling van 18 januari
1996"' waar de Afdeling meent dat de urgentie gelegen is in 'de wettiging van een
al jaren bestaande, met het recht strijdige situatie ten aanzien van een object van,
in verhouding tot zijn omgeving, beperkte betekenis.'
Bij deze uitspraak wil ik de kanttekening plaatsen dat het mij onduidelijk is waarom
er hier sprake is van urgentie. Het illegaal gebouwde kan immers ook (en veel
eenvoudiger) met een gedoogbeschikking worden beschermd. Als het gaat om een
goede regeling van de gebruiksmogelijkheden ter plaatse, is een adequate
bestemmingsregeling vereist. Ik kan dan ook niet anders concluderen dan dat de
eigenaar/bewoner van het illegale bouwwerk niet gediend wordt door de
anticipatieve bouwvergunning, althans niet in die zin dat er voor hem een urgent
belang is. De urgentie kan dan ook alleen bestaan bij het gemeentebestuur, dat
blijkbaar wil legaliseren. Daarvoor kan een bestemmingsplan worden gemaakt
of een anticipatieve bouwvergunning worden afgegeven; de eerste methode is veel
tijdrovender en kostbaarder. Het lijkt alsof de Afdeling aan die argumenten de
urgentie ontleent (zie in dit verband de verwijzing naar 'een object van beperkte
betekenis').
6.2.3

De relatie met het vigerende bestemmingsplan

Als er wordt geanticipeerd en ook vrijstelling ex art. 19 WRO is verleend, wordt
inbreuk gemaakt op het vigerende plan. Omdat het aanhoudingsstelsel met name
ook de belangen die behoren bij dat vigerende plan beoogt te beschermen, kan
niet worden voorbij gegaan aan het vigerende plan. In 6.2.2 (en met name onder
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d.) is reeds benadrukt dat de mate van afwijking van het vigerende plan een rol
speelt bij het materiele urgentiecriterium.
In diezelfde paragraaf is ook al aangegeven dat de mate van ingrijpendheid kan
worden bepaald door een relatie te leggen naar het referentiekader. Dat kader kan
in de eerste plaats bestaan uit de vigerende planologische regeling, maar met name
in die gevallen waarin de vigerende regeling weinig overeenkomsten (meer) vertoont met de feitelijke situatie, kan ook de bestaande ruimtelijke structuur als
referentiekader worden gekozen. Dat laatste zal met name het geval zijn bij sterk
gedateerde bestemmingsplannen; bij dit soort plannen speelt de relatie met het
vigerende plan een minder sterke rol. Omgekeerd kan hieruit ook worden afgeleid
dat bij bestemmingsplannen van zeer recente datum, het gemeentebestuur wel een
sterk verhaal zal moeten hebben om de afwijking te rechtvaardigen. 40
Als het gaat om het vigerende bestemmingsplan, kan het bestuur (en de rechter)
de mate van ingreep beoordelen aan de hand van de plandoelstellingen zoals die
kunnen blijken uit de toelichting41 of uit de beschrijving in hoofdlijnen van een
bestemmingsplan. Daarbij is het uiteraard belangrijk of het vigerende plan ter

plaatse ook -bij een anticipatieve bouwaanvraag- al een bepaalde mate van
(vergelijkbare) bebouwing toestond. Dat laatste kan een belangrijke indicatie zijn
voor de aanvaardbaarheid van de anticipatie. 42
Als het gaat om de bestaande ruimtelijke structuur als referentiekader, kunnen ook
allerlei andere gegevens en besluiten een rol spelen. Te denken valt aan de
aanwijzing van beschermde stadsgezichten43, de aanwijzing van gedoogzones,

beeldkwaliteitsplannen, leefmilieuverordeningen of verkeerscirculatieplannen ,
maar ook: foto' s of onderzoek naar de bestaande structuur. 45
44

40

41

42
43

44
45

Zo overweegt de ABRS in haar uitspraak van 12 oktober 1995 dat 'onder meer vanuit een oogpunt
van rechtszekerheid er klemmende redenen dienen te zijn om van een recent bestemmingsplan reeds
op korte termijn na de totstandkoming af te wijken. Struiksma ziet in zijn noot hierin een nieuw
criterium bovenop de reeds bekende 'Dennen'-criteria. Naar mijn mening ligt deze overweging sterk
in het verlengde van de mate van ingreep op het vigerende plan. Zie AB 1996,41 m.nt. Struiksma.
De waarde die de ABRS aan de toelichting hecht blijkt onder meer uit ABRS 23 maart 1995. BR
1995, p.494 waarin de Afdeling ter toetsing van de aanvaardbaarheid van afwijking van het vigerende
plan opmerkt dat 'waar in de plantoelichting behoud en versterking van de woonfunctie worden
genoemd als doelstellingen van het planologisch beleid. heeft dit blijkens de bewoordingen van de
toelichting betrekking op percelen waaraan een woonfunctie is toegekend.'

Wnd.Vz.ARRS 9 december 1980. BR 1982. p.411.
VzARRS 31 januari 1991, KG 1991, 125 inzake debouw van

een museum. De voorzitter meent dat
het museum een Zware ingreep in het stadsbeeld veroorzaakt en dat andere argumenten niet kunnen
wegnemen dat er in zo'n geval een bestemmingsplan behoort te worden voorbereid.
Zie ook Handelingen H. 26 januari 1999. p.43-3019.1.k.
In sommige uitspraken valt impliciet te lezen dat de Afdeling een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd
of heeft laten uitvoeren; zie bijvoorbeeld VzARRS 15 april 1991. KG 1991, 223 waar de rechter tot
het oordeel komt dat een kantoorgebouw past in de directe omgeving.
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6.2.4

Inhoudelijke conformiteit met het toekomstig ruimtelijk beleid en

venvachtingen omtrent het nieuwe plan
Hiervoor is aan de orde geweest dat de vrijstellings- en anticipatieaanvraag urgent
moet zijn ( zowel formeel als materieel) en dat de aanvraag ook moet worden
beoordeeld in het licht van het vigerende plan. Daarnaast is al in hoofdstuk 5
aangegeven dat het belangrijk is dat de aanvraag ook past in het toekomstig
ruimtelijk beleid, wat in het wettelijk stelsel wordt gegarandeerd door de
veronderstelde samenhang met het nieuwe bestemmingsplan. Als de anticipatieaanvraag past in het toekomstige bestemmingsplan, is er inhoudelijke conformiteit
met het toekomstig ruimtelijk beleid. Wel zijn er in dat geval nog enkele
onzekerheden in verband met de nog niet afgeronde bestemmingsplanprocedure.
Iedereen kan immers nog zienswijzen en bedenkingen kenbaar maken en zelfs
beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak aantekenen, terwijl ook GS en de
minister van VROM nog invloed kunnen uitoefenen op de totstandkoming van

het bestemmingsplan.
Er zijn derhalve twee vragen:
past de anticipatieaanvraag in het toekomstige bestemmingsplan?;
wat zijn de verwachtingen omtrent dat toekomstige bestemmingsplan?
In het verleden is regelmatig gebruik gemaakt van de

vrijstellings- en

anticipatiebevoegdheden zonder dat er iets over het nieuwe bestemmingsplan
bekend was, ja zel fs zonder dat er enig voornemen bestond om het vigerende plan
te gaan herzien. Deze vorm van gebruik van de bevoegdheden is doorgaans als
oneigenlijk gebruik betiteld.46 De rechter (met name de ARRS) heeft in het verleden
dit oneigenlijk gebruik meestal toegelaten, zeker als het ging om niet al te
ingrijpende gebruiksveranderingen. Sinds het begin van de jaren 90 is de Afdeling
echter steeds strenger geworden op dit onderdeel, wat uiteindelijk heeft geresulteerd
in de meervermelde uitspraak De Dennen. Bij deze relatief nieuwe 'strenge' aanpak
vindt de Afdeling vrijstelling en anticipatie zonder een begin of voornemen voor
bestemmingsplanherziening meestal* acceptabel. als er maar een bestemmingsplanvervangend beleidsdocument is. De eisen die aan dat bestemmingsplanvervangende

document worden gesteld, zijn scherper naar mate de ingreep forser is.

De bespreking van het conformiteitscriterium valt dan ook uiteen in drie delen:
in de eerste plaats gaat het om conformiteit met een nieuw bestemmingsplan
(6.4.2.1), vervolgens komt aan de orde wat de verwachtingen over de procedurele
kansen van dat nieuwe bestemmingsplan zijn (6.4.2.2) en ten slotte zal ruim

46
47
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aandacht worden besteed aan de eisen die door de rechter worden gesteld aan het

bestemmingsplanvervangende beleidskader (6.4.2.3).
6.2.4.1

Coltformiteit met het toekomstige bestemmingsplan

Het toekomstig ruimtelijk beleid zou, gelet op het wettelijk stelsel, bij voorkeur
moeten blijken uit een in procedure zijnd nieuw bestemmingsplan. Ook de ABRS
heeft dit regelmatig uitgesproken.4:' Dit betekent dat het dan gaat om een ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage is gelegd, om een vastgesteld bestemmingsplan
(dat de goedkeuringsfase doorloopt, inclusief de mogelijkheid van indeplaatsstelling
door de minister van VROM) of om een goedgekeurd bestemmingsplan, dat door
de voorzitter van de ABRS is geschorst. Omdat in verband met procedurele urgentie
de laatste twee procedure-stappen min of meer wegvallen, resteert dat anticipatie
bij voorkeur moet passen in het ontwerp-bestemmingsplan.

Maar als zo'n ontwerp-bestemmingsplan er niet is, kan het gemeentebestuur volgens
standaard-jurisprudentie het anticipatie-voornemen ook baseren op een

voorontwerp-bestemmingsplan (soms zelfs in zeer rudimentaire vorm).
Zo'n voorontwerp-plan kan allerlei verschijningsvormen hebben. Zo kan het nog
slechts als een vaag ontwerp op papier staan, zonder dat bestemmingen zijn
toegedeeld en voorschriften zijn gemaakt49, maar het voorontwerp-plan kan ook
al zijn behandeld in de PPC in het kader van het vooroverleg ex art. 10 Bro' 85 en
de inspraakronde reeds hebben doorlopen. Daarbij kan zo'n plan volkomen nieuw
beleid bevatten, maar ook slechts een uitwerking vormen van eerder gepubliceerd
beleid (bijvoorbeeld in de vorm van een structuurplan, een streekplan, een
aanwijzing tot beschermd stads- en dorpsgezicht, een eerder bestemmingsplan voor
hetzelfde gebied waar op min of meer formele gronden goedkeuring is onthouden
etc.). Dit soort factoren kunnen de aanvaardbaarheid van anticipatie op zo'n
voorontwerp-plan beYnvloeden. In beginsel hoeft anticipatie op een voorontwerpplan derhalve niet onaanvaardbaar te zijn, maar het oordeel daarover moet van
geval tot geval worden bezien.

48
49

Zie de in paragraaf 6.1 genoemde uitspraak Wnd.Vz.ARRS 16 december 1993, BR 1994. p.491,
maar bijvoorbeeld ook ABRS 26 juni 1995. AB 1995.547 m.nt.. P,·B en BR 1996, p.206.
Een aardige illustratie hiervan ·ormt ARRS 9 januari 1979. Jurisprudentie Bestemmingsplannen,
rubriek 8-2- 1. waar het gaat om de realisering van een woning in het buitengebied van de gemeente
St.Michielsgestel. De provincie weigert de verklaring van geen bezwaar onder verwijzing naar
provinciale richtlijnen over de inrichting van bestemmingsplannen voor het buitengebied. De Afdeling
had hier kunnen kiezen voor de benadering zoals in 5.3 is behandeld, maar kiest voor een verrassende
andere oplossing. GS moeten toetsen of het bouwplan past in het toekomstige bestemmingsplan en
mogen -volgens de Afdeling- verwachten dat dat toekomstige plan overeen zal stemmen met de
provinciale richtlijnen: het bestemmingsplan zal immers door GS moeten worden goedgekeurd.
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Een goed voorbeeld vormt de uitspraak van VzARRS van 5-11-199350 inzake de

bouw van een nieuwe woonwijk (van ruim 600 woningen!) met park en
tennisgelegenheid op het grondgebied van de gemeenten Delft en Schipluiden.
Een dergelijke ingrijpende beslissing hoort in beginsel via een bestemmingsplan
te worden genomen. Eventueel kan worden vooruitgelopen op zo' n plan, maar
in dit geval wordt er geanticipeerd op een nog niet in procedure zijnd bestemmingsplan. Dat vindt de voorzitter eigenlijk maar niets: 'In beginsel ligt het alleszins
in de rede bij een planologisch zo ingrijpend project als het onderhavige, waartegen
talrijke inhoudelijke bezwaren zijn ingebracht, de eis te stellen dat ten minste het

overleg als bedoeld in art. 10 Bro' 85 is afgerond en een ontwerp-bestemmingsplan
ter inzage is gelegd alvorens de anticipatieprocedure wordt ingezet.'
Daar staat echter tegenover dat de bouwplannen bestuurlijk volop worden gesteund:
er zijn convenanten gesloten tussen Delft, Schipluiden en de provincie en tussen

Delft en de staatssecretaris van VROM. Er moeten 400 bomen worden gekapt,
maar de kapvergunningen zijn afgegeven. Verder blijkt de PPC met de plannen
in te stemmen en is er volgens de voorzitter sprake van urgentie. Tot slot voorziet
het vigerende streekplan uitdrukkelijk in woningbouw ter plaatse. Gelet op al deze
zaken vindt de voorzitter de anticipatie op de voorontwerp-plannen aanvaardbaar.
Maar de voorzitter waarschuwt wel: 'Hierbij gaan Wij ervan uit dat de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden. Verder
uitstel daarvan in verband met de voorziene ontwikkeling van plannen betreffende
nog twee andere deelprojecten binnen het gebied van de 'Hoornse Quadrant' achten

Wij ongewenst.'
Naarmate het om meer grootschalige projecten gaat, zullen er verdergaande eisen

zijn. De bouw van

een winkelcentrum via

anticipatie op een ambtelijk in

voorbereiding zijnd voorontwerp-bestemmingsplan heeft de voorzitter van de ARRS
al eens onacceptabel geoordeeld.2 In de noot onder deze uitspraak concludeert

Teunissen dat de voorzitter blijkbaar ten minste een voorontwerp-bestemmingsplan
wenst, waarover overleg met de PPC heeft plaatsgevonden.
Bij de realisering van een gebouwencomplex met daarin een woontoren voor 108

woningen stelde de voorzitter dat 'ten minste het ontwerp-bestemmingsplan ter
inzage moet liggen'.52 In de uitspraak van de ABRS van 20 mei 1997 wordt

overwogen dat voor anticipatie geen plaats is indien het gemeentebestuur niet
werkelijk voornemens is om (binnen afzienbare tijd) een nieuw planologisch regime
tot stand te brengen. 53

50

51
52
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VzARRS 5 november 1993. AB 1994.519 m.nt. De Gier.
VzARRS 8 september 1992. Gst. 1993,6972. m.nt. Teunissen
VzARRS 1 april 1993. Gst. 1993,6976. nr. 10 m.nt. Teunissen.
ABRS 20 mei 1997, AB 1997. 335 m.nt. De Gier.
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Het lijkt er dus op dat de rechter bij meer grootschalige projecten meer eisen stelt
aan het bestemmingsplan, dat wordt voorbereid.

6.2.4.2 De verwachtingen over de procedurele kansen van het toekomstig
ruimtelijk beleid
Stel nu dat vrijstelling en anticipatie worden toegepast op basis van een ontwerpbestemmingsplan dat ter visie is gelegd. In dat geval is nog niet duidelijk wat het
oordeel van GS en van de minister van VROM zal zijn over het ontwerp-plan. Als
die bestuursorganen sterk negatief over het ontwerp-plan zouden oordelen, mag
verwacht worden dat het plan niet ongeschonden de eindstreep haalt. Daarbij is
ook altijd nog onduidelijk hoe de ABRS oordeelt over eventuele beroepen tegen
het plan. De eerste categorie (oordeel GS en minister) wordt ondervangen door
het vereiste van een verklaring van geen bezwaar. De tweede categorie (beroepen)
is niet wettelijk ondervangen.

Dit betekent dat het niet ondenkbaar is, dat het bestemmingsplan (in procedure)
uiteindelijk geen rechtskracht zal krijgen. Het kan zelfs zo zijn dat GS en de minister
het plan goedkeuren om 'bestuurlijke redenen', daar waar onthouding van
goedkeuring in verband met een rechtmatigheidstoetsing meer in de rede had
gelegen.54 Nadat de Afdeling rechtspraak in een zeer korte periode tot tweemaal
toe (respectievelijk bij wegaanlegproblemen in Boxtel en Nistelrode) met dit
probleem werd geconfronteerd, werd door diezelfde Afdeling een aanvullende
voorwaarde gesteld: er mocht geen gegronde reden voor twijfel zijn dat het
toekomstige bestemmingsplan zou worden goedgekeurd.

Overigens komt een met dit criterium vergelijkbare opvatting ook al in enkele
oudere uitspraken voor, maar dan als een min of meer ondergeschikt argument. 55
De bewoordingen van de uitspraken-Nistelrode en -Boxtel doen vermoeden dat
de Afdeling hier heeft beoogd een nieuw criterium toe te voegen. Deze extra
voorwaarde is om verschillende redenen opmerkelijk (zoals de ex nunc-achtige
toetsing die de rechter hiermee via een achterdeur introduceert), maar hier belangrijk

is dat de Afdeling van het bestuursorgaan een objectieve

en gemotiveerde

inschatting verwacht over de 'kansen' van het bestemmingsplan. Als contraindicaties voor het van ongeschonden van kracht worden van het plan kan ik mij
voorstellen dat gedacht kan worden aan onder meer:

54

55

Zie de fameuzecasus Boxtel. met als een van de markante uitspraken het contraire-KB van 28-12-1989.
nr.65. BR 1989. p.263 m.nt. Bod.
Zie voor een met Boxtel en Nistelrode vergelijkbare opvatting: VzARRS 22 september 1983. AB
1984.16 m.nt. CLR, Al eerder waren de realiseringskansen van het toekomstig bestemmingsplan
als een 'niet ondergeschikt gezichtspunt' aangemerkt in ARRS 1 september 1978 en ARRS 15
september 1983, beide opgenomen in Jurisprudentie Bestemmingsplannen, rubriek 8-2- 1.
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-

negatief oordeel van de PPC of van een of meer rijksvertegenwoordigers
in de PPC;

-

een groot aantal zienswijzen;
eerdere oordelen over gelijke gevallen of over hetzelfde gebied door een
rechter of bestuursorgaan;

-

-

een

:6
strijd met in ontwikkeling zijnd provinciaal of rijksbeleid.

Het is noodzakelijk dat het gemeentebestuur vooraf inschat of het toekomstige
bestemmingsplan in de procedure tegen zodanige problemen aan zal lopen dat het
plan niet integraal zal worden goedgekeurd. De gemeente kan zich bij de inschatting
er niet te makkelijk vanaf maken: de rechter controleert zelf of een juiste inschatting
is gemaakt. Omdat de rechter (eventueel in hoger beroep) doorgaans pas veel later
over de anticipatie oordeelt (vaak zelfs nadat het besternmingsplan al rechtskracht
heeft gekregen) is de rechter in de positie om de gemeentelijke inschatting (achteraf)
te controleren op zijn validiteit. Daarmee is niet gezegd dat als een gemeentelijke
inschatting achteraf 'toevallig' juist blijkt te zijn geweest, de inschatting ook altijd
juist is geweest. In de casus-Boxtel werd het omstreden bestemmingsplan door
een contrair-KB alsnog grotendeels goedgekeurd. Toch oordeelde de rechter hier
dat de via anticipatie verleende vergunningen onrechtmatig waren verleend. De
gemeente Boxtel had volgens de rechter moeten verwachten dat het bestemmingsplan niet zou worden goedgekeurd; dat het plan uiteindelijk toch is goedgekeurd
doet niet af aan de onjuistheid van de inschatting op het moment dat de inschatting
werd gemaakt !

6.2.4.3 Het bestemmingsplanvervangende beleidskader
Hoewel de Afdeling bij voorkeur een ontwerp-bestemmingsplan of bij gebreke
daarvan een voorontwerp-bestemmingsplan als anticipatiekader wenst, is het niet
op voorhand onaanvaardbaar dat een gemeentebestuur een ander beleidsdocument
aan de anticipatie ten grondslag legt. Deze jurisprudentielijn is in het begin van
de jaren 90 ontstaan, toen duidelijk werd dat anticipatie enkel op basis van een
voorbereidingsbesluit voor grootschalige, ingrijpende of beeldbepalende bebouwing
en andere werken niet meer werd toegestaan.

56
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Een mooie illustratie hien·an is te zien in ABRS 2 juni 1997. AB 1998. 74 waar de gemeente Roermond
in het winterbed van de Maas recreatiewoningen wil houwen. De ABRS veronderstelt dat de minister

v an VROM na de overstromingen van 93/94 en '95 beleid aan het ontwikkelen is om dit soon bouw
te voorkomen. Het toekomstige bestemmingsplan zou dan met dat beleid in strijd ziin en dus niet
goedgekeurd kunnen worden. In dat ge;·al is ook anticipatie niet aan,·aardbaar.
Zie onder nicer VzARRS 4 ,eptember 1992. BR 1993. p.65. VzARRS 29 april 1993. BR 1993. p.805

en VzARRS 1 april 1993, Gst. 1993,6976. p.586.
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Voor minder ingrijpende gebruiksveranderingen was (en is) oneigenlijke anticipatie
nog wel toegestaan. De ABRS gaat overigens ook hier steeds strengere eisen stellen.
Zo mogen er geen indicaties zijn die duiden op (mogelijke) onenigheid tussen B
en W en de

raad over de anticipatie. Bij de minste indicatie in deze richting oordeelt

de Afdeling het gebruik van het voorbereidingsbesluit als anticipatiegrondslag als
onrechtmatig.58 Tevens is hier de meeraangehaalde uitspraak van de ABRS van
20 mei 1997 van belang, waaruit blijkt dat de raad ook in dit soort gevallen wel
de intentie moet hebben binnen afzienbare tijd een nieuw bestemmingsplan te
maken.
Hoewel de rechter dus steeds kritischer kijkt naar (oneigenlijke) anticipatie voor
ondergeschikte gebruiksveranderingen, zijn deze gebruiksveranderingen nog wel
steeds mogelijk zonder dat een onderbouwing (door verwijzing naar toekomstig
ruimtelijk beleid) behoeft te worden verstrekt.

Door dit onderscheid in de jurisprudentie is het belangrijk om te weten wanneer
er nog sprake is van ondergeschikte gebruiksveranderingen en wanneer er sprake
is van een ingrijpende verandering. Ook op dit onderdeel legt de rechter de lat steeds
hoger. In de uitspraak rondom het hotel De Dennen in Bergen aan Zee ging het
om een uitbreiding van een appartementenhotel van 23 naar 39 kamers en met
een lift, een lounge en een parkeergarage voor 14 auto' s. Dit was volgens de
Afdeling een ingrijpende verandering. Nog strenger is de Afdeling in de uitspraak
van 20 mei 1997. Daar gaat het om de bouw van een garage naast een woning in
een woonbuurtje. De Afdeling overweegt het volgende.
'Het bouwplan vormt door zijn afmetingen en de situering ten opzichte van de woning van appellant
niet een zo geringe ingreep in de bestaande situatie dat een voorbereidingsbesluit als basis kon
dienen voor loepassing van de anticipatieprocedure.'

Bij meer ingrijpende gebruiksveranderingen is een bestemmingsplanvervangend
beleidskader nodig om de anticipatie te rechtvaardigen. Dat beleidskader kan
bijvoorbeeld een structuurplan zijn, maar ook structuurplan-achtige figuren als
een structuurnota. een structuurschets, een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief
of beleidsnota kunnen daarvoor dienen.
Een goed voorbeeld van deze jurisprudentie betreft de eerder aangehaalde uitspraak
van de waarnemend Voorzitter van de Afdeling rechtspraak over een

anticipatieprocedure in het licht van de structuurschets Vlaardingen:'9

58
59

ARRS 18 september 1992. AB 1993.448. waar de gemeenteraad een vage indicatie heeft gegeven
dat zij het werken met voorbereidingsbesluiten-sec wil heroverwegen.
Wnd. Vz.ARRS 16 december 1993 BR 1994. p.491.
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'Wij zijn van mening dat alvorens (...) medewerking wordt verleend aan een bouwplan dat een
dergelijke niet onaanzienlijke verandering (t.o.v. het vigerende plan -dp) teweeg brengt, een
voldoende onderbouwd inzicht moet bestaan in de voorgestane planologische ontwikkeling en
de gevolgen daarvan. Een zodanig inzicht dient bij voorkeur te blijken uit een ontwerpbestemmingsplan. C.)Onderbepaaldeomstandighedenkan eendoor degemeenteraad vastgestelde
structuurschets voldoende basis bieden voor een verantwoorde afweging van de verschillende
belangen. Hiervoor achten wij echter vereist dat de in een zodanige schets neergelegde
planologische visie in ieder geval wordt gedeeld door de PPC.'

De meest belangwekkende uitspraak in dezen blijft toch de casus rondom het
appartementenhotel 'De Dennen' in Bergen, uiteindelijk afgerond door de Afdeling
bestuursrechtspraak. De oorspronkelijke appellanten wonen naast het hotel en
vrezen aantasting van privacy en woongenot en nadelige gevolgen voor de
exploitatie van een nabijgelegen tennispark. Hoewel de bezwaren daar dus geen
aanleiding toe geven, stort de Afdeling zich hier met name op de planologische
grondslag voor de anticipatie.60 Er is geen bestemmingsplan in voorbereiding of

in procedure en er is ook geen uitzicht op de totstandkoming van zo'n plan. De
Afdeling acht anticipatie hiermee nog niet uitgesloten, maar dan moet er wel een
structuurschets liggen, waarmee de PPC heeft ingestemd. De schets moet voorts
'voldoende draagvlak bieden voor een adequate planologische toets van het ter
beoordeling staande project.'
Uit alle stukken blijkt dat de bestaande ruimtelijke structuur van Bergen aan Zee
zeer onsamenhangend is. De Afdeling vindt dat die constatering moet leiden tot
'grote zorg en behoedzaamheid bij verdere planologische ontwikkelingen. Dat geldt,
gezien de daaraan verbonden effecten, met name ook voor de richting die wordt
ingeslagen inzake de aard, omvang en situering van toeristische verblijfsaccomodatie.'
Met dat uitgangspunt in het achterhoofd vindt de Afdeling dat de gemeentelijke
Structuurvisie te vaag is: 'aan de ontwikkeling van Bergen aan Zee (...) is slechts
zeer summier aandacht geschonken. Een enigermate concrete uitwerking van het
ter zake gekozen uitgangspunt (kleinschaligheid in samenhang met kwaliteitsverbetering -dp) is niet gegeven.' Ook een provinciale keuzenotitie is in de ogen van
de Afdeling veel te algemeen. De Afdeling mist verder een gedegen planologische
afweging over zaken als ligging van het hotelcomplex en het aanvaardbare
bouwvolume.
De conclusie van de Afdeling is dat het bestemmingsplanvervangende toetsingskader te vaag is om als anticipatiegrondslag te kunnen dienen. De Afdeling wil voor
een goede afweging meer (gedetailleerde) informatie over:
60

De oorspronkelijke appellanten in deze kwestie hebhen nogal basale bezwaren, die vooral 9 oortkomen

uit de vrees voor waardevermindering van hun eigendommen. Blijkbaar heeft de rechtbank deze
bezwaren erg ruim geknterpreteerd. want de Afdeling stelt dat 'de aangevallen uitspraak komt er
in de kern op neer dat (..) een planologisch beleidskader ontbreekt dat een toereikende basis biedt
voor een verantw·oorde, afgewogen beslissing van de beoogde bouw'
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-

de aard van de nieuwe projecten;
de omvang van de nieuwe projecten (hier: het bouwvolume);
de situering van de nieuwe projecten in de omgeving.
de effecten van de nieuwe projecten.

In de uitspraak van de Afdeling inzake de bouw van een bedrijvencomplex in het
buitengebied van Groningen blijkt dat de Afdeling de hier gebruikte combinatie
van streekplan, structuurplan en structuurschets tezamen voldoende vindt om een
planologisch toetsingskader te bieden.6' De Afdeling verklaart overigens niet
waarom het toetsingskader hier toereikend is. Ook annotator Struiksma geeft aan
dat hiermee de inhoudelijke belangenafweging wel heel karig behandeld wordt.

Ook de lagere rechters zoeken naar kwaliteitscriteria voor de bestemmingsplanvervangende beleidsstukken. Een opvallende uitspraak in dezen komt van de Haagse
rechtbank inzake de Vinexlocatie in Pijnacker.62 Het gaat hier om de realisering
van een deel van de nieuwe bouwlocatie met ca. 3400 woningen. Dit is dus
ongetwijfeld een ingrijpende gebruiksverandering. De gemeente moet dan in
beginsel kiezen voor de weg van het bestemmingsplan. Pijnacker heeft dat ook
gedaan door een voorontwerp-bestemmingsplan naar de PPC te zenden. De PPC
heeft hierop positief geadviseerd. Daarnaast heeft Pijnacker nog een tweede basis
voor het anticipatievoornemen. Er is namelijk ook een Uitvoeringsconvenant

VINEX-Haaglanden gesloten tussen de gemeente(n), het stadsgewest Haaglanden,
de provincie Zuid-Holland en het rijk. Tot slot is er ook al een milieuonderzoek
uitgevoerd. De rechtbank overweegt onder meer dat:
'Bij de beoordeling of in een concrete situatie toepassing van art. 19 WRO gerechtvaardigd is
te achten. zijn vooral van belang de aard en omvang van de planologische effecten van de
voorgenomen werken, of alle in aanmerking te nemen alternatieven op toereikende wijze zijn
onderzocht en tegen elkaar zijn afgewogen, alsmede de samenhang met andere onderdelen van
het bestemmingsplan en andere bestemmingsplannen. Andere aandachtspunten zijn voorts de
mate waarin de wenselijk geachte planologische ontwikkeling afwijkt van de binnen het geldende
planologische regime bestaande mogelijkheden tot inrichting van het gebied, het stadium waarin
de voorbereiding of de totstandkoming van het bestemmingsplan verkeert en daarmede de vraag
in hoeverre het project onderwerp van inspraak en van bestuurlijke besluitvorming is geweest.
alsmede het al dan niet controversiele karakter van de voorgenomen werkzaamheden. (...)'
Nadat de rechtbank dit kader had neergezet volgt achtereenvolgens de toetsing van de beide
anticipatiegrondslagen (voorontwerp-bestemmingsplan en convenant) aan dit kader. Met betrekking
tot het bestemmingsplan merkt de rechtbank op dat

De herziening van het bestemmingspian nog slechts in het stadium van voorontwerp verkeert.
De herziening draagt bovendien een globaal karakter en zal derhalve nog nadere uitwerking
behoeven. De in het kader van de herziening aangevangen (...) mer-procedure is nog niet afgerond.'
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ABRS 24 december 1998, AB 1999,94.
Rechtbank 's-Gravenhage 10 april 1997. BR 1997. p.663.
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Ook het convenant is r·olgens de rechtbank onvoldoende als anticipatiegrondslag:
'De in hel convenant gemaakte planologische keuzes en afwegingen zijn geen onderwerp geweest
van inspraak. (...) De rechtbank rekent bij dit alles aan dat, in zoverre bij het bestreden besluit
wordt vooruitgelopen op de herziening van het geldende bestemmingsplan, de inhoud van
meerbedoeld convenant niet -ook niet indirect- de functie van planologisch toetsingskader mag

vervullen. Het in het ruimtelijk bestuursrecht aan de in de WRO zoorziene planprocedure
toegekende primaat zou verregaand worden miskend indien aan de inhoud van vooruitlopend
op (de afwikkeling van) die procedures totstandgekomen bestuursovereenkomsten overwegende
betekenis zou worden toegekend. met name indien bij een concreet geval ten gevolge van reeds

bij convenant gemaakle afspraken, de uitkomst van de belangenafweging waartoe hedoelde
planprocedures moeten leiden. in wezen bij voorbaat (vrijwel) vast staat. De inspraak van de
plaatselijke bevolking en belangengroeperingen zou daarmede van haar zin worden beroofd.
het:een impliceert dat het volgen van de in de WRO voorgeschreven procedures in belangrlike
mate tot een formaliteit verwordt.'

In paragraaf 6.4.2.1 werd het voorbeeld van de woonwijk in Delft en Schipluiden
aangehaald. De voorzitter van de ARRS vond toen (1993) een voorontwerp-plan
en een convenant nog

wel voldoende voor anticipatie.

Hoewel dit leerstuk dus nog sterk in ontwikkeling is, kan wel een voorlopige
samenvatting worden gegeven van de eisen die de rechter stelt aan het
bestemmingsplanvervangende beleidskader. Een dergelijk beleidskader moet ten
minste:
a.

b.

c.

d.

zijn vastgesteld door de gemeenteraad;
de instemming van de PPC hebben:
In het licht van de procedurele kansen van een toekomstig bestemmingsplan mag hier tevens worden verondersteld dat een negatief oordeel van
een of enkele rijksvertegenwoordigers in de PPC funest is voor het
beleidskader. 63
voldoende gedetailleerd zijn om de aanvraag aan de visie te kunnen toetsen:
onderwerp zijn geweest van inspraak en eventueel bezwarenprocedures, zeker

bij min of meer controversiele beleidsvoornemens.
Dit lijkt mij -gelet ook op de Haagse rechtbankuitspraak- een logisch
criterium, zeker gelet op de jurisprudentie over de procedurele kansen
van het toekomstig bestemmingsplan. Als dit criterium niet zou worden
gehanteerd, zou het voor een gemeentebestuur wel mogelijk zijn om te
anticiperen op een omstreden structuurvisie maar niet op een omstreden
ontwerp-bestemmingsplan!

63

Alhoewel mij niet duidelijk is welke rol de overweging in de uileindelijke uitspraak speelt. wil ik
hier wei verwijzen naar VLARRS 10 september 1990. AB 1991,279 waarde voorzitterinelding maakt
van een negatief oordeel van de IRO over een 4tructuumisie.
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Door deze jurisprudentie heeft de Afdeling (bestuurs-)rechtspraak sluipenderwijs
een extra anticipatiegrondslag geYntroduceerd: als er relatief ingrijpend wordt
afgeweken van een vigerend plan, dan mag dat alleen als er ofwel een nieuw
bestemmingsplan in procedure of in voorbereiding is, ofwel (bij een gebleken
intentie om te zijner tijd een nieuw plan in procedure te brengen) als er in een of
ander beleidsstuk nieuw ruimtelijk beleid is vastgelegd. Formeel moet het
voorbereidingsbesluit als aanhoudingsgrondslag worden gehanteerd, materieel
gaat het om anticipatie op een bestemmingsplanvervangend ruimtelijk beleidskader.
Die ontwikkeling brengt de commissie Evaluatie WRO/Bro' 85 tot de conclusie
dat het voorbereidingsbesluit wordt misbruikt ('de grote leugen'): er wordt helemaal
geen bestemmingsplan voorbereid, maar er is ergens anders ruimtelijk beleid
64
geformuleerd, waarop wordt geanticipeerd.

Hoewel de Afdelingsjurisprudentie getuigt van een realistische kijk op de
gemeentelijke ruimtelijke ordening (van een bestemmingsplan mag men ook geen
hooggespannen verwachtingen hebben; niet zelden vormen bestemmingsplannen
niet meer dan de neerslag van een project), roept zij bij mij ook vragen op. Naast
de genoemde criteria lijkt het mij noodzakelijk dat ook de aard van het beleidskader
wordt bezien: het bestemmingsplanvervangende beleidskader moet wel een

ruimtelijk beleidskader zijn.
Ik heb de indruk dat ook de Afdeling impliciet een dergelijke (extra) inhoudelijke
65

eis voor het bestemmingsplanvervangende beleidskader hanteert. Van der Meer
stelt dat het haar onwaarschijnlijk lijkt dat de rechter een Nota Ouderenhuisvesting
als grondslag zou accepteren, ook niet als er bij deze nota een kaartje is gevoegd
met gewenste locaties voor ouderenhuisvesting. Ook de minister van VROM geeft
bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de WRO aan dat een
verkeerscirculatieplan, dat louter over mobiliteit gaat, vaak een te beperkte
66
invalshoek zal zijn voor het gebruik van de art. 19-vrijstellingsbevoegdheid.
Blijkbaar is niet iedere nota of beleidsstuk aanvaardbaar.
Veel gemeentelijke nota' s lijken mij dan ook niet geschikt als bestemmingsplanvervangende grondslag. Ik geef een aantal voorbeelden. Het eerste voorbeeld betreft
een gemeentelijk plan van nieuwe scholen, zoals bedoeld in art.53 van de Wet op
het basisonderwijs. Het plan is nodig om nieuwe scholen te bekostigen vanwege
het Rijk. Het primaire doel van het plan is dan ook het verkrijgen van toestemming
Cdoor goedkeuring van het plan door de minister van Onderwijs en Wetenschappen)
voor stichting van een bekostigde nieuwe school. Voordat de gemeenteraad een
nieuwe school in het plan opneemt, moet duidelijk worden gemaakt dat de school

64
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Van Buuren e.a 1994.

Van der Meer 1997.
Handelingen II. 26 januari 1999, p.43-3()191.k.
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door voldoende leerlingen zal worden bezocht. Om dat te kunnen bepalen zijn er
door de minister prognose- en rekenvoorschriften uitgevaardigd, waarbij het
zogenaamde voedingsgebied van een school moet worden bepaald (zie bijvoorbeeld
art.54, eerste lid onder b van de Wet op het basisonderwijs) en moet de plaats in
de gemeente worden gegeven (zie art.54, eerste lid onder c van de Wet op het

basisonderwijs). Is een dergelijk gemeentelijk plan met een aanduiding van een
locatie van een nieuwe school nu ook een ruimtelijk plan? Het lijkt mij niet. De
primaire invalshoek bij het opstellen van het plan is immers niet de ruimtelijke

spreiding van onderwijs over een bepaald gebied. De in het plan opgenomen
plaatsaanduiding van de nieuwe scholen dient alleen om het voedingsgebied en
daarmee weer de veronderstelde belangstelling van leerlingen te kunnen bepalen.
De Wet op het basisonderwijs bevat ook niet de verplichting om de school
vervolgens op de aangegeven plek te bouwen.
Als tweede voorbeeld wil ik wijzen op de opkomst van het beeldkwaliteitsplan.
Dat plan geeft aan wat de beeldkwaliteit van een bepaald gebied is en bevat
aanbevelingen voor verbetering van die kwaliteit. Kan zo'n plan nu als 'ruimtelijk
beleidskader' gelden? Het antwoord op deze vraag is veel moeilijker te geven dan
bij het eerste voorbeeld. Het plan gaat immers wel over een gebied en de kwaliteiten
van zo'n gebied, maar de invalshoek is niet (de kwaliteit van) het ruimtegebruik,
maar de kwaliteit van het ruimtelijk beeld. Met het beeldkwaliteitsplan zijn
vergelijkbaar planvormen als het landinrichtingsplan, een landschapsplan of een

paraplunota.
Als derde voorbeeld wil ik wijzen op planvormen als het gemeentelijke verkeersen vervoersplan (op basis van art.9 Planwet verkeer en vervoer) of een gemeentelijk
milieubeleidsplan. Het ruimtelijk, het verkeers- en vervoers- en het milieubeleid
zijn sterk verwante beleidsterreinen, maar het zijn wel (en niet voor niets)
verschillende beleidsterreinen. Omdat het om verschillende beleidsterreinen gaat,
kunnen de plannen in het ene beleidsterrein de rol van de plannen in het andere
beleidsterrein niet overnemen. De centrale norm die bij het opstellen van die
plannen in acht moet worden genomen, verschilt wezenlijk tussen de drie
beleidsterreinen. Op provinciaal niveau wordt al geruime tijd gedacht over een
provinciaal omgevingsplan, dat zowel het milieubeleid als het ruimtelijk beleid
(als ook het waterhuishoudings-, natuur- en ontgrondingenbeleid) zou moeten
omvatten. Vanuit de hiervoor geschetste materieel-rechtelijke benadering zijn er
nogal wat bedenkingen tegen zo'n 'integraal' omgevingsplan aan te voeren (naast
de nodige juridisch-procedurele problemen). De Gier wijst hier ook op, waarbij
hij ter illustratie aangeeft dat een provinciaal omgevingsplan voor de toetsing van
milieuvergunningen en voor waterbeheershandelingen maar een zeer beperkte rol
kan spelen.67 In het verleden heeft de wetgever aangegeven dat de afstemming tussen
67
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het provinciaal ruimtelijk, milieu- en waterhuishoudingsbeleid door middel van
de 'haasje-over-constructie' zou moeten verlopen. Naar uit het voorgaande duidelijk
zal worden, ben ik van mening dat 'haasje-over' een ongelukkige oplossing is voor

de afstemmingsproblemen. Ik wijs in dit verband ook op De Gier die van mening
is dat de 'haasje-over-constructie' niet deugt.(,K Ik constateer dan ook dat de in
dit derde voorbeeld gegeven planvormen dicht tegen ruimtelijke plannen aanliggen,
maar dat ook deze planvormen niet als volwaardig ruimtelijk beleid kunnen worden
bestempeld.
De vraag blijft dus welke van de bovenstaande plannen 'ruimtelijk' genoeg is om
te dienen als basis voor art. 19-vrijstellingen.
6.2.5.

De resterende afwegingsrui,nte

Als een gemeentebestuur wenst te anticiperen moet aan alle in de vorige paragrafen
behandelde criteria zijn voldaan. Dat wil zeggen dat er urgentie aanwezig moet
zijn, dat de belangen die het vigerende plan beoogt te beschermen niet onevenredig
mogen worden aangetast en dat moet worden aangetoond dat het nieuwe project
past in het toekomstig ruimtelijk beleid. Als aan al die voorwaarden is voldaan.
is de gemeente formeel en materieel bevoegd tot anticipatie maar uiteraard moet
nog wel worden afgewogen of het gebruik van de bevoegdheid past binnen de
algemene bestuursrechtelijke beginselen. Het is uitgesloten dat indien de hiervoor
bedoelde formele en materiele bevoegdheidstoets uitwijst dat anticipatie rechtens
niet aanvaardbaar is, een nadere afweging alsnog daartoe de mogelijkheid opent.
Die nadere afweging zou dan immers andere dan ruimtelijke belangen moeten
aandragen, die zwaarder zouden wegen dan de ruimtelijke belangen. Een dergelijke
afweging lijkt mij in strijd met het specialiteitsbeginsel.
Als de formele en materiele bevoegdheidstoets geen belemmeringen opwerpen,
kunnen niet-ruimtelijke belangen wel een rol spelen. De Afdeling bestuursrechtspraak laat deze niet-ruimtelijke belangen aan de orde komen via de urgentietoets.
Dit is soms wel verklaarbaar: als de realisering van een anticipatie-voornemen zou
leiden tot de aantasting van een wettelijk beschermd belang, zal eerst ook op basis
van die wet toestemming moeten worden verkregen om de activiteit uit te voeren.

Als die toestemming er niet is, is er geen urgentie. Ter illustratie: voor het bouwen
van een industrieel bedrijfsgebouw zal veelal naast de bouwvergunning ook een
milieuvergunning nodig zijn. Het kan voorkomen dat die milieuvergunning niet
verleend is, of dat zelfs al duidelijk is dat die vergunning nooit verleend zal worden.
In zo'n geval is het weinig zinvol om de bouwvergunning af te geven, maar het
limitatief-imperatieve stelsel kan daar soms toe verplichten. Als het bestemmingsplan evenwel aan de bouwvergunningverlening in de weg staat, zal de bouwvergun68

De Gier 1995. p.27.
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ning niet via anticipatie kunnen worden verleend; de urgentie ontbreekt in zo'n
geval. Hoewel het derhalve wel te begrijpen valt dat dit criterium onder de urgentietoets wordt geschoven, is het mijns inziens theoretisch verstandiger om dit als een
apart criterium te zien.

In de afweging gaat het veelal ook om individuele belangen van particulieren. Op
zichzelf heeft B en W (of de raad) bij de beslissing over de art. 19-vrijstelling en/of
het al dan niet anticiperen een relatief open bevoegdheid, dus is afweging van de
individuele belangen noodzakelijk (zie ook art.3:4, tweede lid Awb).

Anderzijds is het zo, dat dit soort belangen geen rol kunnen spelen bij de 'gewone'
bouwvergunningverlening. Het limitatief-imperatieve stelsel in art.44 Woningwet

en art.44 WRO laat dit niet toe. Zo kan bijvoorbeeld bij

de gewone bouw-

vergunningverlening het eigendomsrecht van belanghebbenden geen rol spelen;
het is zelfs mogelijk dat iemand een bouwvergunning krijgt voor een bouwwerk
op het perceel van zijn buurman. Gelet op de sterke samenhang tussen be-

stemmingsplan en anticipatieprocedure, ligt het voor de hand dat ook bij de
anticipatie- (en vrijstellings-)procedure dit geen rol kan spelen, behalve dan via
de urgentietoets. Maar ook deze stelling behoeft enige nuancering, bepaalde
aspecten kunnen wel een rol spelen bij de bestemmingstoedeling en dus indirect
een rol spelen bij de bouwvergunningverlening. Te denken valt aan privaatrechtelijke overeenkomsten tussen het gemeentebestuur en een potentiele bouwer. Dergelijke
afspraken dienen mee te wegen bij de bestemmingstoedeling in het bestemmingsplan

en dienen dus ook een rol te spelen bij de art. 19-vrijstellingsafweging.69
Overigens betekent dit laatste niet dat een gemeentebestuur via zo' n overeenkomst
de kosten van het doorlopen van een art. 19-procedure mag afwentelen op de
bouwer, die om toepassing van art. 19 heeft verzocht. In de praktijk gebeurt dit
weliswaar regelmatig, maar een recente uitspraak van de Hoge Raad zaait twijfel
over de toelaatbaarheid van zo' n overeenkomst.
7()

6.3

De handelwijze van de colleges van GS

bij

verklaringen van geen

bezwaar
De verklaring van geen bezwaar van GS (en overigens ook de goedkeuringsbevoegdheid van GS bij bestemmingsplannen) valt te zien als een toezichtsbevoegdheid.
Op de wetenschappelijke benadering van het toezichtsbegrip in relatie tot het
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Zie bijvoorbeeld ABRS 27 augustus 1997. AB 1997.451.
HR 3 april 1998. AB 1998. 241. Drupveen wijst erin ziln noot op dat de Hoge Raad tot nietigheid
hesluit naar aanleiding van de voorwaarden m.b.t. de oonruimteverdeling en niet naar aanleiding
van de kostenverhaalswoorwaarde.
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streekplan is De Gier reeds uitgebreid ingegaan." Hij constateert dat hierover ten
minste een tweetal opvattingen bestaat: de opvatting van Visser12 dat het toezicht
gezien moet worden als een check op de primaire bevoegdheid van de onder toezicht
gestelde en dat de uitoefening van toezichtsbevoegdheden die primaire bevoegdheid
op zichzelf intact dient te laten en de opvatting van De Ridder,3 die van mening
is dat het planologisch toezicht primair moet worden gezien als een beleidsinstrument van het provinciaal bestuur (toezicht ter uitvoering van hoger beleid) en niet
als een uit oogpunt van machtsevenwicht gewenst tegenwicht tegen de bevoegdheden van het gemeentebestuur. Met De Gier ben ik van mening dat -althans in het
planologisch toezicht- de opvatting van Visser niet houdbaar is en dat de opvatting

van De Ridder beter aansluit bij de strekking van het stelsel van de WRO.74 Dit
betekent dat het provinciaal toezicht zoals dat onder meer tot uiting komt in de

beslissingen omtrent verklaringen van geen bezwaar, naar mijn mening primair
een instrument is voor het provinciaal bestuur om de realiseringskansen van het
provinciaal beleid veilig te stellen. 75
In paragraaf 6.4 zal ik ingaan op de rol van inspecteur van de ruimtelijke ordening
bij de beslissingen omtrent verklaringen van geen bezwaar. De hiervoor aangegeven
instrumentele opvatting van De Ridder en De Gier over het planologisch toezicht
van GS komt deels voort uit een analyse van het stelsel van de WRO, waarbij het
toezicht een belangrijke rol vervult in het behouden van realiseringskansen van
het provinciaal beleid. Voor wat het rijksbeleid betreft kan een analoge redenering
worden opgezet, maar bij de anticipatieprocedure ontbreekt thans in de WRO een
zelfstandige toezichtsbevoegdheid voor de minister. Men mag vanuit dezelfde

instrumentele benadering aannemen dat met het verplichte advies van de inspecteur
van de ruimtelijke ordening bij de beslissing omtrent verklaringen van geen bezwaar
is beoogd deze 'lacune' weg te nemen. Dit betekent echter ook dat GS bij de
besluitvorming over de verklaringen van geen bezwaar tevens het rijksbeleid als

toetsingskader moeten hanteren. 76
GS moeten derhalve toetsen aan het provinciaal en rijksbeleid. Bij dat beleid zal
het primair gaan om de ruimtelijke plannen van provincie en rijk, maar ook andere
provinciale en rijksnota's kunnen een rol in de afweging spelen. Een min of meer
71
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De Gier 1993. p.57-76.
Visser 1986.
De Ridder 1990.
De Gier 1993, p.72.
Deze stellingname wordt bevestigd in Hof 's-Gravenhage 12 april 1995, BR 1996, p.240. waar de
provinciale legesverordening onderwerp van het geschil tussen de gemeente 's-Gravenhage en de
provincie Zuid-Holland vormt. Het Hof concludeert dat het afgeven van verklaringen van geen bezwaar
'niet gericht is op de bevordering van een individueel belang van de gemeente maar op het algemeen
belang dat is gebaat bij een goede ruimtelijke ordening in de gehele provincie'.
VzARRS 2 I februari 1983, Weekoverzicht Raad van State 1983. nr.R. 1357:'GS dienen bij afgifte
van een verklaring van geen bezwaar alle van belang zijnde aspecten, ook het rijksbeleid. in de
besluitvorming te betrekken.' Zie voorts ook VzARRS 10 september 1990. AB 1991. 279.
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nauwkeurige bepaling van wat in dit verband tot provinciaal en/of rijksbeleid moet
worden gerekend, valt niet te geven. 77
Als de als toetsingskader geldende beleidsdocumenten (zoals het streekplan) wel
uitsluitsel geven over de gewenste beslissing, zijn GS in zekere mate gebonden
aan dat toetsingskader. Die binding is echter moeilijk in juridische termen te
definieren. De binding is afhankelijk van factoren als de ouderdom van het
beleidsdocumentix, de status van het document'9, de vraag of advisering door de
PPC heeft plaatsgevonden en zo ja, wat het oordeel van de PPC is. 80

Gelet op deze factoren zal de sterkste binding zich voordoen bij een recent
vastgesteld streekplan. De Gier constateert dat in dat geval de ARRS ervan uitgaat
dat het dan gaat om een binding die overeenkomt met die van wettelijke normen
(bij de art.4a, achtste lid-beslissingen) of met die van beleidsregels. In alle andere
gevallen (zoals bij buitenwettelijke plannen of richtlijnen of bij oudere streekplannen) zal de mate van binding van GS aan dat beleidsstuk dus een onbepaalde, maar
matige vorm van binding betreffen met relatief ruime afwijkingsmogelijkheden.
Naast deze toets zal GS ook moeten bezien of het vrijstellingsvoornemen voldoet
aan de formele en materiele eisen. Indien er

bijvoorbeeld geen urgentie is, horen
GS de verklaring niet af te geven:' Om een dergelijk oordeel mogelijk te maken,
moeten GS ook op de hoogte zijn van de ingebrachte bedenkingen; art.19a, negende
lid WRO regelt dat alle ingediende bedenkingen moeten worden meegezonden.
Blijkbaar heeft de wetgever hiermee bedoeld dat GS deze bedenkingen ook in de
afweging moeten betrekken. Dit komt nog sterker tot uitdrukking in de in 1998
77

78

De Gier 1993, p.73 en p.74 tracht deze 'onbegrensde ruimte' nader in te vullen door te verwijzen
naar wettelijke en buitenwettelijke plannen op ruimtelijk relevante beleidsterreinen (zoals het
waterhuishoudingsplan). naar beleidsnota's met ruimtelijke relevantie en naar richtlijnen van GS
over de inrichting van bestemmingsplannen.
Recentere beleidsstukken hebben een sterkere mate van binding, zo lijkt ook de rechter
regelmatig
te oordelen. Zie onder meer ARRS 21 maart 1989, Gst.6882, nr. 11. Overigens speelt de ouderdom
van een eenmaal afgegeven verklaring van geen bezwaar ook een rol: als de verklaring van te lang
geleden dateert. mogen B en W die verklaring niet meer zonder meer gebruiken. Zie bijvoorbeeld
ABRS 2 juni 1998, AB 1999, 15 waar het gaat om een verklaring van geen bezwaar van bijna 8 jaar
oud.

79

Door GS vastgestelde (buitenwettelijke) richtlijnen bij de toetsing van bestemmingsplannen lijken
mij een minder zware status te hebben dan bijvoorbeeld het streekplan of het provinciaal milieubeleids-

80

De belangrijke rol van de advisering van de PPC blijkt met name uit de grondslag voor opdrachten
en aanwijzingen, zie hoofdstuk7. Weliswaar zegt de WRO niet dat deze bevoegdheden alleen kunnen
worden gebruikt bij een positief advies van de PPC maar een negatief PPC-advies zal -naar
mag worden
aangenomen- zwaar wegen bij de toetsing door de rechter van het gebruik van de bevoegdheden.
Ook in de Awb wordt veel waarde toegekend aan adviescolleges.
Dit leidt tot een overweging in veel rechterlijke uitspraken als in VzARRS 11 maart 1982.
Weekoverzicht Raad van State 1982. nr.R. 1122: 'GS dienen bij verklaring van geen bezwaar alle
ran belang zijnde aspecten, waaronder ook milieuhygienisch. in de besluitvorming te betrekken. Bezien
moet worden of de vereiste Hinderwetvergunning kan worden verleend. Uiteraard is het al dan niet
verlenen van een Hinderwetvergunning meestal geen onderdeel van het provinciaal beleid. maar die
eis kan hier verklaard worden uit het urgentie-criterium.

plan.

81
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in werking getreden wijziging van de WRO waarmee in art. 19, derde lid WRO
is aangegeven dat GS de verklaring mogen weigeren bij strijd met een goede
ruimtelijke ordening. De herhaling van de art. 10-norm lijkt te impliceren dat GS
de gemeentelijke afweging over moeten doen. De ABRS heeft in haar uitspraak
van 12 oktober 1995 aangegeven dat GS van Utrecht uitgaan van een te afstandelijke

opstelling:
'Een marginale afweging van de belangen die met de uitvoering van een bouwplan zijn gemoeid
tegen de belangen die zich daartegen juist verzetten. is niet in overeenstemming te brengen met
de GS te dezen wettelijk opgedragen taak concrete bouwplannen op hun planologische merites
te toetsen.

,82

Deze opmerkelijke uitspraak is weer volkomen in strijd met de uitspraak van de
ABRS van 2 april 1998 waarin de Afdeling, nu oordelend over de vraag wat GS
aanmoeten met de meegezonden bedenkingen bij de goedkeuring van een art. 11
WRO-plan, opmerkt dat 'het ervoor moet worden gehouden dat indien in het

vaststellingsbesluit op de bedenkingen is gereageerd en GS in hun besluit tot
goedkeuring geen nadere reactie geven, GS kennelijk instemmen met de reactie
in het vaststellingsbesluit. .83
Voor een door de rechter erkende meer afstandelijke toetsing zijn ook andere
voorbeelden te geven. Zo blijkt dat bij een anticipatievoornemen voor een project
waarvoor nog procedures ingevolge de Wet geluidhinder moeten worden doorlopen
(zoals hogere grenswaarde-procedures) dat GS de verklaring van geen bezwaar
niet mogen weigeren omdat de geluidhinderprocedures nog niet zijn afgerond. Wel
moet blijken dat GS zich bewust zijn geweest van hetgeen de Wet geluidhinder
in zo'n geval vereist en dat zij zich een oordeel hebben gevormd omtrent de vraag
84
of aan die vereisten kan worden voldaan.

De vraag in hoeverre GS de gemeentelijke afweging 'over moeten doen' behoeft
een duidelijk antwoord van de kant de Afdeling. De huidige stand van zaken kan
tot allerlei vervelende problemen aanleiding geven. Ik noem slechts de situatie
waarin GS een nieuw bestemmingsplan goedkeuren, waarna (op verzoek van
appellanten) de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak de inwerkingtreding
van het bestemmingsplan schorst. Tijdens de gerechtelijke procedure over het
goedkeuringsbesluit wordt het streekplan herzien en als het gemeentebestuur in
verband met een anticipatievoomemen85 een verklaring van geen bezwaar aanvraagt,
is het de vraag waar GS aan moeten toetsen. Er wordt immers geanticipeerd op
82

83
84

85

oktober 1995. AB 1996. 41 m.nt. Struiksma.
april 1998, BR 1998, p.584 m.nt. de Vries.
Zie hiervoor onder meer ARRS 9 maart 1993, AB 1993.580.
Waarvan men zich dan overigens kan afvragen of een dergelijke anticipatie weI urgent kan ziln. zie

Zie ABRS

Zie ABRS

12

2

hierover paragraaf 6.5.
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een reeds door GS goedgekeurd bestemmingsplan, maar het anticipatievoornemen
zou best in strijd kunnen zijn met het herziene streekplan. In een al wat oudere

uitspraak heeft de Voorzitter van de ARRS zich in dezen op het standpunt gesteld
dat GS hier de verklaring van geen bezwaar niet mochten weigeren. Volgens de

Voorzitter mochten GS uitsluitend rekening houden met de vigerende en
toekomstige bestemming en niet met het nieuwe provinciale beleid.*6 Hierbij is
het belangrijk dat deze uitspraak tot stand is gekomen onder de vigeur van de WRO
van voor 1985. In 1985 is de WRO op het gebied van de toetsingsruimte van GS
vrij ingrijpend herzien. Art.4, achtste lid WRO-oud is toen gewijzigd in het huidige
art.4a, achtste lid WRO. In het nieuwe art.4a. achtste lid is de reeds voordien
bestaande bevoegdheid van GS om af te wijken van het streekplan wettelijkx'
beperkt tot de 'van wezenlijk belang zijnde beslissingen' in het streekplan.
Hoe ver de heroverweging van GS dan ook mag gaan, ik betwij fel zeer of het college
van GS tevens gelegitimeerd is om eisen te stellen, die verder gaan dan uit de

jurisprudentie en de wet voortvloeien, als die verdergaande eisen niet kunnen
worden ontleend aan het provinciaal of rijksbeleid. In dat verband is het opmerkelijk
dat diverse provincies verbieden dat een gemeentebestuur anticipeert op basis van
een bloot voorbereidingsbesluit. Er zijn zelfs provincies die in het verleden eisten
dat de gemeente ten minste een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage heeft gelegd. 8X

De provincie wordt geacht te toetsen of het nieuwe bestemmingsplan, waarop met
de anticipatie-aanvraag wordt vooruitgelopen, past in het provinciaal en rijksbeleid.

Het lijkt mij

een plausibele redenering als deze provincies de eerdergenoemde,

vergaande eis stellen omdat zij slechts met een ontwerp-plan in procedure voldoende
zekerheid hebben over het toekomstig ruimtelijk beleid van de gemeente.#4 De Baas
en Van Geest suggereren in hun onderzoek dat de hier bedoelde provincies de
stringente eisen stellen om te voorkomen dat een gemeentebestuur 'artikel 19 toepast

zonder in werkelijkheid op een bestemmingsplan vooruit te lopen.
86
87

9

90

Het komt

VzARRS 7 december 1983. AB 1984. nr.243. m.nt. CLR.
Zoals ook De Gier 1993 aangeeft w'as het voor !985 mogelijk -en naar zijn oordeel zelf'.4 wen. ellikdat de afwiikingsbevoegdheid ;·an GS verd begrensd door PS hiervi)(,r \'(wirwaarden in het vreekpi.in
te laten opnemen. Toentertijd werd docir een aantal auteurs ,erdedigd dat zo'n beperking alleen een

88

89

9(1
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bestuurlijk-politieke functie in de verhouding tussen GS en PS konden hebben (zie hiervoor onder
meer Rijksplanologische Dienst 1986). Na 1985 i 5 die discussie niet nicer relevant: er is nu spr;ike
\an een Ii·ettelijke binding.
Uit het o erzicht \,an deze eisen in De Baas en Van Geest 1992. p.73-75 blijkt dat de pror incie
Gelderland deze eis stelt, gecombineerd met een positiet- PPC-adv ies en de pro\incie Groningen ook
in de regel een ontwerp-plan in procedure eist.
Zie voor een vergelijkbaar standpunt de provincie Noord-Holland in het geschil rondom de bouu
\·ati een woning in Wee*p. ARRS 25 juni 1985. AB 1985.489. De ARRS vond dat teen o,·erigens
een onjuist standpunt: 'dit standpunt \·an GS miskent dat het antu·oord op de \'raag ot' toepawng
i·an de anticipatie-procedure in dit geval gerecht,·aardigd i,. ati· ankelijk ge*teld dient Ie w·orden \an
een planologische beoordeling van het concrete bouu·plan. waarbi.i alle daar\oor in aannierking
komende helangen moeten n orden ge\#ogen.
Zie citaat De Baas en Van Geat 1992. p. 15. ontleend aan Kanier4tukken 11. 14889. nr.3. p.31.
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mij voor dat een dergelijke doelstelling -die eerder aan de wetgever zou moeten
worden toegerekend- moeilijk binnen het toetsingskader van GS bij de beoordeling
van verklaringen van geen bezwaar valt te brengen. 9

Tot slot van deze paragraaf wil ik nog aandacht besteden aan de zogenaamde
algemene verklaring van geen bezwaar. In de periode voor 1986 is deze figuur
allengs in vrijwel alle provincies (met uitzondering van Limburg) ontstaan om de
administratieve lasten voor de provincie bij het afhandelen van allerlei ondergeschikte anticipatie-procedures te verminderen. Veelal betrof het hier ondergeschikte bouwwerken. In 1986 zijn deze bouwwerken als zogenaamde kruimelgevallen aangemerkt en onder de werking van art. 18a WRO gebracht. Daarmee
had de wetgever uitdrukkelijk de bedoeling dat GS bij de resterende art. 19-gevallen
een specifieke beoordeling van geval tot geval zou maken. Daarmee zou dan ook
de algemene verklaring van geen bezwaar niet meer nodig zijn. In de eerste uitspraken na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving oordeelde de rechter

ook negatief over het voortbestaan in sommige provincies van de algemene
verklaring van geen bezwaar. In latere uitspraken is de rechter op dit punt weer
teruggekomen op het oudere standpunt. De algemene verklaring van geen bezwaar
is dus ook onder de huidige regelgeving mogelijk, zij het dat de rechter deze
mogelijkheid alleen ziet voor bouwplannen, waartegen geen bezwaren zijn
92
binnengekomen.

6.4

De handelwijze van de inspecteurs van de ruimtelijke ordening bij

de advisering over de verklaringen van geen bezwaar
Iedere beslissing van GS over een verklaring van geen bezwaar kan pas plaatsvinden
nadat de inspecteur van de ruimtelijke ordening (hierna te noemen: IRO) daarover

heeft geadviseerd. In hoofdstuk 4 en in de vorige paragraaf is al aangegeven dat
de verklaring van geen bezwaar primair als instrumenteel toezichtsmiddel bedoeld
is om GS de mogelijkheid te geven ontwikkelingen in strijd met het provinciaal
beleid te kunnen tegenhouden. In die paragraaf heb ik tevens benadrukt dat GS
in hun toetsing mede het rijksbeleid moeten betrekken. Om tot een juiste

91

92

Overigens lijkt de VzARRS zich w·el in dit soort beleid,regels te kunnen vinden. In VzARRS 17
december 1990. AB 1991.454 m.nt. PvB haalt de vooriitter de Nota Planbel)Ordeling van de provincie
Zuid-Hollandaan. w·aarnieede provincie 'met het oog opde rechtszekerheid van derden-belanghebbenden het beleid crop richt zoveel mogelijk het gebruik ·an art. 19 WRO terug te dringen.' Vervolgen+
coetst de voorzitter de concrete anticipatieprocedure aan dit provinciale beleidsvoornemen. met welk
hij blijkbaar instemt. Een duidelijk andere benadering klinkt door in de hiervoor aangehaalde uitspraak
\·an de ARRS van 25 juni 1985. Daar worden dit soon eisen juist nict aanvaardbaar geoordeeld orndat
iedere anticipatie-aank·raag een planologische beoordeling vergt

ViARRS 20 juni 1989, AB 1989. 397 iii.nt. P,·B.
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interpretatie van het rijksbeleid te kunnen komen, kan het advies van de IRO een
belangrijke rol vervullen. De rol van de IRO ligt dan ook met name in de toetsing
van de anticipatie-aanvraag aan het rijksbeleid. Als de inspecteur van mening is
dat er strijd is met het nationaal (ruimtelijk) beleid, zullen GS veelal de verklaring
van geen bezwaar weigeren. Daar waar GS dan toch tot verlening van de verklaring
besluiten, kan de inspecteur tegen de anticipatie-vergunning bezwaar en beroep
instellen. In de jurisprudentie komen dit soort beroepszaken van de IRO sporadisch
voor.93 Uit de uitspraken van de rechter in dit soort beroepszaken blijkt dat de
IRO met name toetst aan de planologische kernbeslissingen.
Het is de vraag of de IRO ook kan toetsen aan overig rijksbeleid, zoals bijvoorbeeld
een Nationaal Milieubeleidsplan of het Natuurbeleidsplan. Deze vraag is
vergelijkbaar met en afgeleid van de toetsingsruimte van GS: in 5.3 is reeds
geconstateerd dat de provincie primair naar het nationaal en provinciaal ruimtelijk
beleid moet kijken, maar dat daarnaast ook het andere ruimtelijk relevante (nationale
en) provinciale beleid een rol kan spelen. Op dezelfde wijze zou mijns inziens ook
bij de toetsing door de IRO moeten worden aangenomen dat het overige ruimtelijk
relevante rijksbeleid als secundair toetsingskader een rol kan spelen.

6.5

Conclusies

Het grootschalige gebruik van de anticipatiebevoegdheid is in het verleden
meermalen als ongewenst betiteld. Het belangrijkste bezwaar is dat dit gebruik
kan leiden tot ad hoc-besluitvorming. Dit bezwaar weegt met name zwaar bij de
realisering van ingrijpende en/of grootschalige gebruiksveranderingen. De Afdeling
rechtspraak en sinds 1994 ook de Afdeling bestuursrechtspraak hebben het gevaar
van ad hoc-besluiten willen voorkomen door steeds zwaardere eisen te stellen aan
het oneigenlijke gebruik van de vrijstellings- en anticipatiebevoegdheid. Bij
ondergeschikte gebruiksveranderingen laat de rechter nog toe dat wordt geanticipeerd enkel en alleen op basis van een voorbereidingsbesluit. Een ruimtelijke onderbouwing is bij dit soort gevallen niet vereist. In toenemende mate neemt de rechter

evenwel aan dat een verandering ingrijpend is. Zelfs is de bouw van een garage
bij een woonhuis in een woonwijk als ingrijpend betiteld. Bij dergelijke ingrijpende
gebruiksveranderingen eist de rechter dat er in beginsel een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Als dat het geval is, is er in ieder geval een inspraakronde
geweest, is er met de PPC overlegd en is het plan voor een ieder kenbaar. Verder

93

Zie bijvoorbeeld: Pres.Rb.Alkmaar 23 februari 1994, BR 1994. p.393 m.nt. Bod o\·er strijd met het
locatiebeleid uit Vinex en SVV-H. Voorts: VzARRS 21 december 1989, AB 1990. nr.595, m,nt. De
Gier over \·ermeende strijd met de Structuurschets voor de landeluke en stedeliike gebieden. Voorts

VzARRS
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moet duidelijk zijn dat er goede kansen zijn dat het ontwerp-plan uiteindelijk

rechtskracht zal verkrijgen.
Als de gemeente nog geen ontwerp-plan heeft, wordt vrijstelling en anticipatie
bepaald lastiger, maar is het niet uitgesloten: de gemeente moet alsdan aantonen
dat de gebruiksverandering past in het toekomstig ruimtelijk beleid. Dat kan worden
aangetoond door te verwijzen naar een voorontwerp-bestemmingsplan of naar een
bestemmingsplanvervangend beleidskader in de vorm van bijvoorbeeld een
structuurplan of structuurvisie. Ten aanzien van een voorontwerp-bestemmingsplan
eist de rechter dan wel dat er een inspraakronde en PPC-overleg is geweest. Als
uit de inspraak of het PPC-advies blijkt dat het voorontwerp-plan risico' s loopt
bij de totstandkomingsprocedure, is anticipatie nog slechts in zeer uitzonderlijke
gevallen toelaatbaar.
Ten aanzien van een structuurplan of -visie stelt de rechter naast de procedurele
eisen dat het PPC-advies positief is, dat de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld
en dat er inspraak en bezwarenmogelijkheden zijn geweest, ook meer inhoudelijke
eisen met betrekking tot het detailleringsniveau van de visie en de onderbouwing.
Onduidelijk is nog of de rechter ook eisen gaat stellen aan de invalshoek die aan
de structuurvisie of -plan ten grondslag ligt. Een dergelijke ontwikkeling lijkt mij

wel logisch.

Hierboven is aangegeven dat de rechter bij andere dan ondergeschikte
gebruiksveranderingen primair als grondslag een ontwerp-bestemmingsplan dat
ter inzage is gelegd, wenst. De keuze voor deze grondslag komt voort uit een aantal
procedurele aspecten, die ook bij de alternatieve grondslagen (voorontwerp-plan
en structuurplan/visie) terugkomen (zoals kenbaarheid van het plan en van de
inspraakreacties, alsmede kenbaarheid van het PPC-advies). Maar de keuze voor
het bestemmingsplan (eventueel als voorontwerp) duidt ook op het feit dat de rechter
in dit plan blijkbaar garanties ziet voor een goede ruimtelijke ordening. Tekenend
is de overweging van de Haagse rechtbank dat
'De in de WRO vastgelegde bestemmingsplanprocedure, die er in voorziet dat alle in aanmerking
komende belangen tegen elkaar worden afgewogen en waardoor op die wijze een (meer) integrale
en evenwichtige benadering is verzekerd, hiertoe het meest geeigende kader vormt.'

De keuze van de rechter voor het bestemmingsplan als primair kader voor de
beoordeling van de wenselijkheid van gebruiksveranderingen, roept de vraag op
welke meerwaarde of garanties dat bestemmingsplan dan biedt?
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat die meerwaarde zou liggen in de procedurele
waarborgen rondom het bestemmingsplan, zoals de uitgebreide bezwaar- en
beroepsmogelijkheden voor een ieder, de betrokkenheid van andere bestuursorganen
bij de totstandkoming en de onderzoeksverplichting bij de voorbereiding van
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bestemmingsplannen. Immers, in de anticipatieprocedure kunnen belanghebbenden
zich ook volop laten horenw en zijn de overige bestuursorganen met name via het
door de rechter gewenste PPC-advies over structuurvisies of voorontwerp-

bestemmingsplannen ook nauw betrokken. De onderzoeksverplichting kan door
de rechter desgewenst ook wel via de motiveringsplicht ex art. 4:16 Awb worden
ingevuld. Daarbij zijn de in de wet opgenomen onderzoeksverplichtingen bij de
voorbereiding van een bestemmingsplan nogal mager." Het lijkt dus niet voor de
hand te liggen dat de rechter aan de procedurele waarborgen heeft gedacht toen
hij het bestemmingsplan als 'ideaal' anticipatiekader aanduidde.
Het zal dus veeleer gaan om de materiele waarborgen bij het bestemmingsplan
en dat brengt de discussie weer terug op de in de hoofdstukken 2 en 3 uitvoerig
besproken norm in art.10 WRO: 'een goede ruimtelijke ordening'. Naar mijn mening
moeten de eisen die de Afdeling (bestuurs-)rechtspraak aan de bestemmingsplanvervangende beleidsstukken stelt dan ook worden gezien als een belangrijke indicatie

van de door deze rechter voorgestane invulling van de art. 10-norm.

94

95

Uiteraard is er weI verschil tussen de kring van belanghebbenden en 'een ieder', maar dit verschil
is -zeker bij ruimtelijke ordeningsprocedures- ook weer niet zo groot. dat de Afdeling bestuursrechtspraak hier nu zo'n bijzonder punt van zou maken. lijkt mij
Art.9. eerste lid Bro' 85 regelt alleen dat B en W onderzoek moeten doen naar de bestaande toestand
in en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de gemeente. Het tweede lid bepaalt dat het
onderzoek 'van stonde af aan (bedoeld zal zijn: van stonden af aan - dp) mede betrekking heeft op
de uitvoerbaarheid van het plan'. Enkele bijzondere wetten kennen nog wat extra onderzoeksverplichtingen. zoals de Wet geluidhinder. Tot slot zijn er in casuistische gevallen nog wat extra plichten
in de jurisprudentie geeist, zoals distributie-planologisch onderzoeken onderzoek naar bodemverontrei-

niging.
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Zelfstandige ruimtelijke projectprocedures
7.1

Inleiding in de problematiek: het duingebied in

Egmond

In de duinen bij de gemeente Egmond staat sinds de jaren 50 een aantal zomerhuisjes. In 1974 kopen de toenmalige gemeenten Egmond aan Zee en Egmond Binnen
deze gronden op. Het doel van de gemeenten is de gronden te bebouwen met een
nieuwe woonwijk. Dat voornemen is in overeenstemming met het in de jaren 70
geldende streekplan voor dit gebied, dat hier de aanduiding 'Voorstadsbebouwing'
kent.

Nadien is echter de waardering voor het duingebied als natuurgebied gegroeid.
Die veranderde waardering komt onder meer tot uiting in diverse pkb's, zoals in
de Structuurschets voor de landelijke gebieden, de Structuurschets voor de
Verstedelijking, het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud en het
Structuurschema Openluchtrecreatie. In al deze rijksplannen staat aangegeven dat
het Egmondse duingebied als natuurgebied behouden moet blijven en dat
woonuitbreiding hier ongewenst is. De provincie Noord-Holland worstelt met
rijksbeleid, want inhoudelijk ziet ook de provincie wel in dat een landschappelijke

of natuurwetenschappelijke bestemming van het gebied het meest gewenst is, maar
de gemeente Egmond (samenvoeging van Egmond aan Zee en Egmond Binnen)
zou bij zo'n bestemming met een financiele strop zitten. De gemeente had immers

conform het toenmalige provinciale beleid een woonbestemming voor ogen. De
provincie kiest in het in 1982 vastgestelde streekplan voor een compromis en geeft
het gebied de bestemming 'Toekomstig woongebied'. De gemeente wil echter
duidelijkheid en stelt daarom in 1983 een bestemmingsplan vast, waarmee wordt
beoogd de bouw van circa 650 woningen in het gebied mogelijk te maken. Eind
1984 keuren GS het bestemmingsplan goed.
De realisering van het plan zou echter overduidelijk het rijksbeleid, zoals dat in
de vier genoemde pkb's is vastgelegd, doorkruisen. Een groot aantal appellanten,
waaronder de directeur voor de Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg en de
Inspecteur van de ruimtelijke ordening stelt beroep in bij de Kroon. Medio 1985
maakt de minister van VROM ook gebruik van zijn bevoegdheid om het provinciaal
bestuur een opdracht en aanwijzing te geven ten aanzien van het streekplan. De
provincie moet het streekplan herzien en de aanduiding 'Toekomstig woongebied'
vervangen door de aanduiding 'Duinen en strand'. Naar aanleiding van deze
aanwijzing wordt er een overleg gestart tussen gemeente, provincie en Rijk over
de financiele schadeloosstelling van de gemeente.
Gelet op het rijksbeleid, op de aanwijzing en op de waarde van het duingebied
is de Kroon van mening dat het bestemmingsplan niet kan worden goedgekeurd.
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Bij besluit van 7 juli 1987 wordt goedkeuring onthouden aan een groot deel van
de woonbestemmingen in het bestemmingsplan.'
De WRO kent al sinds de inwerkingtreding van deze wet de aanwijzingsbevoegdheid
voor de de minister van VROM richting het provinciale streekplan en van GS aan

de gemeenteraad over de herziening van een bestemmingsplan. Sinds 1985 kan
ook de minister rechtstreeks de gemeente een aanwijzing geven. De aanwijzing
is daarmee een instrument voor de hogere overheid om de realisering van een
bepaald project ofjuist (zoals in het hierboven gegeven voorbeeld) het voorkomen
daarvan, af te dwingen van de gemeente. In dat opzicht kan de aanwijzing worden

gezien als een 'projectprocedure' voor de hogere overheid, maar wel een
bevoegdheid die met name kan worden toegepast bij inhoudelijke overeenstemming
met het beleid van die hogere overheid.
In de vorige hoofdstukken is volop aandacht besteed aan een andere 'projectprocedure' uit de WRO: de vrijstellingsprocedure uit art. 19 WRO. Alhoewel het

praktijkgebruik van die procedure zich in een andere richting heeft bewogen, is
het duidelijk wei de bedoeling van de wetgever geweest om het gebruik van de
anticipatiebevoegdheid en de daarmee verband houdende vrijstellingsbevoegdheid
pas mogelijk te maken als er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is. In
de meer recente jurisprudentie van de ABRS wordt -naar ik hiervoor heb
aangetoond- dit principiele uitgangspunt ook volop benadrukt, waarbij de Afdeling
overigens anticipatie op basis van een ander beleidsdocument dan het bestemmingsplan niet op voorhand onaanvaardbaar oordeelt. In ieder geval is duidelijk dat de
vrijstellings- en anticipatieprocedure slechts kan worden gebruikt als het 'project'
inhoudelijk past in een bestemmingsplan dat in procedure is of in een bestemmings-

planvervangende (ruimtelijke) visie.
Ik noem dit soort procedures in het vervolg van dit onderzoek onzelfstandige
procedures: procedures die alleen kunnen worden toegepast als er inhoudelijke
conformiteit is met een eerder vastgesteld beleidsdocument. In paragraaf 7.2 zal
ik ingaan op de betekenis van het woord 'project'. In 1994 heeft de WRR een
rapport geschreven over de wenselijkheid van nieuwe bevoegdheden voor besluiten
over grote projecten. Het rapport is de opstap geweest voor de regering om te
werken in de richting van zelfstandige projectbevoegdheden in de WRO voor zowel
Rijk, provincie als gemeente. In paragraaf 7.3 zal ik ingaan op het WRR-advies.
De WRO kent naast de hiervoor beschreven onzelfstandige procedures ook diverse
zelfstandige projectprocedures. Gedacht kan worden aan de buiten-toepassingverklaring in art.66 WRO en de bepalingen inzake projectcotirdinatie, de zogenaamde

Nimby-bepalingen (art.40, 40a, 40b, 41. 41 a en 41 b WRO).
1
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De grens tussen zelfstandig en onzelfstandig is niet waterdicht: de WRO kent ook
rechtsfiguren die kenmerken van beide hebben; ik denk hierbij aan de hierboven
genoemde opdracht en de aanwijzingen. Deze bevoegdheden kunnen worden
toegepast als dat kan worden gegrond op het vigerende ruimtelijke plan voor het

betrokken bestuursniveau (wat wijst in de richting van een onzelfstandige
procedure), maar deze figuren kunnen (bij afwezigheid van een grondslag in het
vigerende ruimtelijke plan) ook worden toegepast als er expliciet goedkeuring voor
is gegeven door het vertegenwoordigende orgaan van het betrokken bestuurslichaam
(in dat geval dus een zelfstandige procedure). Ik constateer dat de wetgever hier
als uitgangspunt heeft genomen dat het in beginsel een onzelfstandige procedure

betreft, maar de weg naar een zelfstandige toepassing niet onmogelijk is gemaakt.
Een andere rechtsfiguur die zowel kenmerken van zelfstandige als van onzelfstandige bevoegdheden heeft, is de project-pkb op basis van art.39 WRO. Weliswaar
gaat het hier om een pkb (en dus zelfstandig), maar dit plan bevat niet zozeer

overwegingen over de ruimtelijke structuur als wel besluiten over een concreet
project van nationaal belang.
Een belangrijk verschil tussen zelfstandige en onzelfstandige procedures wordt
gevormd door de procedurele waarborgen. Omdat een onzelfstandige procedure

voortbouwt op een eerdere (of nog lopende) procedure, is het niet noodzakelijk
om de onzelfstandige procedures met veel waarborgen te omgeven. Dit is met name
terug te zien in de betrokkenheid van vertegenwoordigende lichamen. Bij de

onzelfstandige toepassing van de aanwijzing ex art.37, tweede lid WRO speelt
de Tweede Kamer een ondergeschikte rol (het voornemen voor het geven van de
aanwijzingen wordt aan de Kamer kenbaar gemaakt), terwijl bij de zelfstandige
toepassing de Tweede Kamer uitdrukkelijk moet instemmen. Bij provinciale
aanwijzingen ex art.37, vijfde lid WRO hoeft het college van GS bij onzelfstandige
toepassing geheel niets te melden; bij zelfstandige toepassing kan dat alleen als
er een besluit ligt van Provinciale Staten, waarover de PPC is gehoord.
Het is dan ook goed verklaarbaar dat de ABRS bij de anticipatie-jurisprudentie
nadrukkelijk procedurele waarborgen eist daar waar een gemeentebestuur anticipeert
op een bestemmingsplanvervangend beleidsdocument. Bij deze beleidsdocumenten
zal er immers in veel gevallen geen uitvoerige wettelijke procedure bestaan. In
dat geval moeten die waarborgen ofwel alsnog in de onzelfstandige procedure
worden 'ingebouwd', ofwel moeten die waarborgen bij de totstandkoming van
het beleidsdocument worden toegevoegd. De regeling van vrijstelling en anticipatie
in art.50 WW , art.46 WRO en art.19 WRO is reeds met veel procedurele waarborgen
omgeven, maar de Afdeling eist bij ingrijpende projecten dat ook de totstandkoming
van het 'onderliggende' beleidsdocument van waarborgen als inspraakmogelijkhe-

den, vaststelling door de raad, publicatie en instemming van de PPC is voorzien.
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In paragraaf 7.4 komen de bestaande zelfstandige projectprocedures in de WRO
aan bod, waarbij ik met name zal ingaan op de planologische grondslag voor de
toepassing van deze procedures.
Naast de WRO bevatten ook diverse andere wetten coOrdinatiebepalingen met de
WRO waarbij in feite projectprocedures zijn geYntroduceerd. In het verleden werd

bij de vormgeving van dit soort ruimtelijk relevante wetten de in hoofdstuk 3
beschreven tweesporigheidsgedachte als uitgangspunt gehanteerd. In paragraaf
3.5 heb ik er al op gewezen dat sinds een aantal jaar de wetgever een andere richting
is ingeslagen. De eerste stappen in deze richting werden gezet in de Tractwet en
de Deltawet grote rivieren, later gevolgd door wetten als de Vergunningwet

Westerschelde en de Experimentenwet Stad en Milieu. In paragraaf 7.5 zal ik
aandacht besteden aan de planologische projectprocedures in deze wetten en in
(planologische) grondslag van deze procedures. Daarbij zal ik een indeling maken
van de systematiek van afstemming. Op enkele wetten zal ik nader ingaan: de keuze
van deze nader te behandelen wetten is ingegeven door:
de

-

-

de inzichtelijkheid van het gekozen afstemmingssysteem in

de

wettelijke

regeling;
het principiele karakter van de beschouwingen over dit afstemmingssysteem
in de wetsgeschiedenis (bijvoorbeeld door een principiele beschouwing over
het afstemmingssysteem door de Raad van State);

het belang van de wettelijke regeling voor de ruimtelijke ordening.

In verband met deze criteria zal ik met name ingaan op de Tracawet in 7.5.2. op
de Deltawet grote rivieren in 7.5.3 en op de Vergunningwet Westerschelde in 7.5.4.
De Experimentenwet Stad en Milieu kent een manier van afstemming met de WRO
die in hoofdlijnen lijkt op het in de Deltawet gekozen systeem. De Experimentenwet
Stad en Milieu zal terzijde in 7.5.3 aan de orde komen.
In paragraaf 7.6 zal ik ingaan op het wetsvoorstel tot wijziging van de WRO, waarbij
wordt voorzien in de introductie van een zelfstandige projectprocedure voor de
gemeente. In paragraaf 7.7 worden conclusies geformuleerd.

7.2

Projecten

In de discussies over projectprocedures heeft het woord 'project' inmiddels een
bijzondere betekenis gekregen. Projectbesluitvorming is min of meer synoniem
voor snelle, efficiente en gecoordineerde besluitvorming als tegenhanger van de
trage, inefficiente en stroperige planbesluitvorming. De vermeende tegenstelling
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tussen plan en project komt in veel literatuur terug. Het vreemde is evenwel dat
duidelijke definitie van 'project' ontbreekt.
De verwarring die daaruit kan ontstaan blijkt bijvoorbeeld uit het WRR-advies
over besluitvorming over grote projecten. De regering heeft het in de adviesaanvraag
een

nadrukkelijk over 'projecten of activiteiten', waarmee (blijkbaar) op twee

verschillende zaken wordt gedoeld. Het WRR-advies zelf gaat ook niet in op de
vraag wanneer er sprake is van een 'groot project'. Er worden wel talrijke
voorbeelden van grote projecten gegeven (Betuwelijn, kustlocatie, HSL, Schiphol,
Rotterdamse Haven, de Deltawerken maar ook vuilverbranding Ypenburg en de
kolencentrale op de Maasvlakte), maar deze opsomming roept veel vragen op. Horen
de door vliegtuiggeluidhinder bedreigde woningbouwlocaties bij Uitgeest nog tot
het project 'Schiphol'? En is de Randstadrail (een onmisbaar onderdeel van de
kustlocatieplannen) onderdeel van het project 'kustlocatie' ? Ook de ondergrens
van de 'grote' projecten is niet nauwkeurig gedefinieerd. De WRR merkt hierover
op dat het moet gaan om 'grote fysieke realisaties' die in meer dan tan opzicht
als grensoverschrijdend kunnen worden beschouwd.3
Ter nadere verduidelijking geeft de Raad nog twee criteria die de soorten projecten
onderscheiden: het onderscheid tussen enkelvoudige en meervoudige voorzieningen
ruimtelijk geconcentreerde en ruimtelijk gespreide
projecten. Die twee criteria monden uit in een driedeling:
en het onderscheid tussen
-

-

-

locatiegebonden projecten (enkelvoudige voorziening en ruimtelijk geconcentreerd):
tractprojecten (enkelvoudige voorziening, ruimtelijk gespreid);
ontwikkelingsprojecten (meervoudige voorziening, ruimtelijk geconcentreerd).

Deze indeling is naar mijn mening niet discriminerend genoeg om hiermee analyses
te verrichten. Zonder de nadere aanduiding 'groot' is in deze indeling alles een
project te noemen. Ik wijs voorbeeldsgewijs slechts op het neerzetten van een

tuinkabouter (enkelvoudige voorziening, ruimtelijk geconcentreerd), het graven
van een slootje (enkelvoudige voorziening, ruimtelijk gespreid) en het bouwen
van een garage en kantoorruimte aan huis, waarbij tevens een hokje wordt gemaakt
voor enkele aan huis gehouden kippen (meervoudige voorziening, ruimtelijk
geconcentreerd). Daarbij zijn de gemaakte onderscheidingen vanuit ruimtelijke
optiek weinig zinvol: een enkelvoudige voorziening vraagt vaak om allerlei
ondersteunende en flankerende maatregelen (bij een nieuw spoorwegtracd zal ook
de zone langs het spoor opnieuw bestemd moeten worden; zie vroeger de lange
stroken volkstuintjes langs spoorwegen), zodat er uiteindelijk altijd meervoudige
voorzieningen ontstaan. Het al dan niet ruimtelijk geconcentreerd zijn is soms ook
slechts een kwestie van een gekozen kijkrichting. De mogelijke kustlocatie voor
2

WRR 1994. p.21.
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Hoek van Holland kan als een ruimtelijk geconcentreerde voorziening worden
beschouwd (als er niet daar wordt gebouwd, dan moeten immers vele verschillende
locaties in de Randstad worden aangesproken), maar ook als een ruimtelijk zeer
gespreide voorziening. Ik concludeer derhalve dat het door de WRR gemaakte
onderscheid niet bruikbaar is bij de beschrijving van het begrip 'project'.
Struiksma beschouwt een project als een activiteit waarvoor veel vergunningen
nodig zijn, waarbij deze vergunningen overigens niet samen hoeven te hangen.'
Dit betekent dat iemand die een klassieke auto (een oldtimer) wil gaan rijden een
project begint: hij heeft immers zowel een rijbewijs als een garage of carport als
een auto nodig en hij moet vrijstelling van de houderschapsbelasting aanvragen:
Daarmee wordt duidelijk dat ook via deze benadering het begrip 'project' niet te
definitren valt. Hoogstens kan gesteld worden dat het iets te maken heeft met
complexe besluitvorming, waarbij zich soms cotirdinatieproblemen kunnen
voordoen, maar deze definitie is in geen enkel opzicht onderscheidend ten opzichte
van het begrip 'plan'.

Bregman kiest in zijn dissertatie voor de benadering dat een project een activiteit
is waarvan de uitvoering uitsluitend mag plaatsvinden na toetsing van enig ruimtelijk
plan op grond van de WRO. Met deze definitie heeft Bregman bewust willen
uitsluiten dat vergunningplichtige activiteiten onder zijn projectbegrip vallen,

alsmede dat projecten die niet ruimtelijk relevant zijn (zoals in mijn vorige
voorbeeld het behalen van een rijbewijs en het aanvragen van houderschapsbelastingvrijstelling) in zijn onderzoek meedoen.5 Hoewel Bregmans definitie als
voordeel heeft dat vrijwel alle ruimtelijke relevante aangelegenheden hieronder
vallen, is ook deze definitie niet volledig sluitend. In de eerste plaats wijs ik erop
dat de projectprocedures in bijvoorbeeld de Deltawet grote rivieren en de
Vergunningwet Westerschelde niet onder de definitie van Bregman vallen; hier
immers is er geen procedure op basis van de WRO nodig, nu de WRO voor deze
projecten buiten toepassing is verklaard. Bregman behandelt deze projectprocedures
desondanks wel in zijn dissertatie!6 In de tweede plaats vraag ik mij af of een project
altijd een activiteit vereist. Kan het besluit om een bepaald gebied te conserveren

in verband met de daar aanwezige waarden (zoals het in 7.1 gegeven voorbeeld
van het Egmonds duingebied), ook niet als een project worden beschouwd? Het
3

Deskundigenbijeenkomst'Coordinatieregelingeninhetruimtelijkbestuursrecht'.NIROV.21 november
1996.

is nodig om roestvorming tegen te gaan, maar ook oin de nodige reparaties te kunnen
uitvoeren. Roestvorming en de noodzaak van reparaties doen zich in ieder geval met enige regelmaat
voor bij de mooiste in serie geproduceerde old-timer, de Citroen DS/ID (vooral mooi in de uitvoering
met de zgn. derde neus).

4

De garage

5

Bregman 1999. p. 15.

6

Bregman 1999. p.88-94.
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project bestaat uit het juist in het geheel niet verrichten van enige (bouw-)activiteit
in een bepaald gebied. Menig burger die zich inzet voor de bescherming van
belangrijke cultuurhistorische waarden van een in zijn omgeving aanwezig gebouw,
zal het streven naar de status van beschermd rijksmonument zien als een project.
Het is dus erg moeilijk om het begrip 'project' te omschrijven. In de discussies
worden projecten gebruikt als tegenhanger van het planbegrip, waarbij het dan
in het bijzonder gaat om ruimtelijke plannen. In het vervolg van dit onderzoek zal
ik het begrip 'project' dan ook gebruiken in deze negatief omschreven betekenis:
een projectbesluit is een in het ruimtelijk bestuursrecht gebruikte rechtsfiguur,
niet zijnde een ruimtelijk plan. Een project kan dienen ter realisering van
veranderingen in ruimtegebruik, maar ook om veranderingen in ruimtegebruik tegen
te gaan. Omdat het in deze omschrijving moet gaan om rechtsfiguur in het ruimtelijk
bestuursrecht, wordt voorkomen dat algemeen bestuursrechtelijke rechtsfiguren
als de bestuursdwangaanschrijving onder het projectbegrip vallen.
Een zelfstandige projectprocedure is dan een procedure, waarmee het bevoegd
gezag beslist over het gebruik van een in het ruimtelijk bestuursrecht voorkomende
bevoegdheid die nodig is voor de realisering van of het voorkomen van verandering-

en in ruimtegebruik en waarbij het niet gaat om een ruimtelijke plan of om een
bevoegdheid die aileen kan worden toegepast als er een ander ruimtelijk plan in
procedure is (geweest).

7.3

Beslissingen over grote projecten

Het begrip 'project' valt al nauwelijks te omschrijven, zo mogelijk nog lastiger
is de definiering van een 'groot project'. In de vorige paragraaf is reeds gewezen
op het WRR-rapport 'Besluiten over grote projecten', waarin hierover wordt
opgemerkt dat een groot project een grote fysieke realisatie is die in meer dan 6dn
opzicht als grensoverschrijdend kan worden beschouwd. Dit laatste wordt als volgt
uitgewerkt: 'de potentiele baten (en mogelijk de benodigde offers) overschrijden
normale limieten en er wordt mee beoogd de internationale concurrentiepositie
te verbeteren'.7 In de nadere analyse constateert de raad zelf dat met deze definiering
geen homogene groep projecten is geselecteerd en dat de afbakening van grote
projecten niet objectief te maken is. De conclusie van de WRR is dan ook dat de
aanduiding 'groot project' uiteindelijk een politieke kwalificatie zal zijn:

7
8

WRR 1994. p.21.
Deze conclusie wordt door de regering onderschreven, zie Kamerstukken II 1996/97,2469(), nr.3.
p.8. \mag 17.
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De WRR constateert dat de besluitvorming over grote projecten in Nederland wordt
gekenmerkt door onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid. Alhoewel dat niet

alleen te wijten is aan de regelgeving, worden deze kenmerken naar het oordeel
van de WRR door de besluitvormingsstructuren wel geconditioneerd. Dat oordeel
brengt de raad ertoe een nieuw voorstel in de vorm van een nieuwe *wet grote

projecten' te ontwikkelen om de problemen te ondervangen.
In de analyse constateert de WRR dat de systematiek van de WRO (een piramidale

opbouw in plaats van de bij sectoren gebruikelijke hierarchisch-getrechterde
opbouw) leidt tot het WRO-knelpunt van diagonale coordinatie van besluitvorming:
'de tegenstellingen hoog-laag, sector-facet-integraal en plan-project komen hier
samen'.' De WRR ziet hier vooral nadelen bij vraagstukken waarvan het belang
primair op een hogerbestuursniveau wordt onderkend. Hier kan 'een onevenredige
verdeling van de belangenafweging ontstaan' (dus geen onevenredige afweging,
maar een onevenredige verdeling!).
Die onevenredige verdeling kan anderzijds ook weer niet eenvoudig worden
opgelost door de afwegingsbevoegdheid naar het hogere bestuursniveau te
verplaatsen, want dan dreigen belemmeringen voor de lokale en regionale
ontwikkelingsdynamiek en voor lokale en regionale projecten. Na de beschouwing
van de milieu-afweging en de sectorale afwegingen concludeert de WRR:
'In theorie /ou, wanneer eenmaal door de bevoegde instantie voor het project is gekozen, alle
rereiste medewerking en afslemming ven·olgens zonodig moeten worden afgedwongen. (... ) De
werkelijkheid van de huidige hesluitvorming os'er gri,te projecten is een geheel andere. ( .) De
be,luitvorming geschiedt niet in her kader van 66n onivattende ordening, waarbinnen de
verschillende aspecten onderling worden afgewogen, maar in het kader van een groot aantal subordeningen, die ieder van uit andere belangen en gezichtspunten /ijn ingericht. C.) Belangen
die worden ondersteund door een z.ware wet- en regelgeving krijgen in de besluitvorming het
.10
zwaarste gewicht. terwijl zii niet het belangrijkst behoeven le zijn

De WRR kiest vervolgens niet voor de (makkelijkste) weg om de bevoegdheid
om de knoop over projecten door te hakken bij 66n orgaan te leggen. De
verscheidenheid aan belangen en van verhoudingen tussen de betrokken beleidsactoren leidt tot te veel verschillende claims om deze bij de besluitvorming adequaat

op hetzelfde moment in eenheid te kunnen afwegen. De WRR stelt voor om de
besluitvorming in drie fases uiteen te leggen: het aanvangsbesluit, het beginselbesluit en het uitvoeringsbesluit. De WRR is zich zeer wel bewust van de verschillende
afwegingen die bij de overheidsbesluiten plaatsvinden. Dat maakt het interessant
om te bezien welke afwegingen bij deze driedeling van besluiten moet plaatsvinden
en wat de norm zou moeten zijn om die afweging te structureren. In het algemeen
9
10
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moeten de drie opeenvolgende besluiten voldoen aan het criterium van 'evenredigheid', dat de WRR als volgt toelicht: 'een volledige symmetrie van belangen laat
zich zelden realiseren, maar het streven moet zijn, anders dan nu, a-symmetrieen
te voorkomen die in het interbestuurlijk verkeer een extra tol eisen.'
Voor de drie besluiten geldt het volgende:

a.

het aanvangsbesluit
'Het gaat om de verkenning van maatschappelijke ontwikkelingen en van
de behoeften die daaruit voortvloeien. Deze moeten worden afgezet tegen
schaarse middelen en mogelijkheden, waarbij prioriteiten worden gesteld'

De WRR wil bij het aanvangsbesluit graag gebruik maken van de ('unieke')
traditie van strategische planning die Nederland kent, met name op ruimtelijk
gebied. De interessante projecten moeten uit die strategische plannen
geselecteerd worden, 'om niet in het moeras van de dagelijkse beleidsbeslommeringen te blijven steken'." Hierin lijkt de WRR een zekere volgtijdelijkheid

tussen plan en project te veronderstellen. Maar die veronderstelling gaat niet
volledig op, want de WRR heeft bezwaren tegen de huidige gang van zaken
waarbij 'projecten primair worden beoordeeld op grond van aanvaarde plannen
en beleidslijnen, want hierdoor wordt het tijdig onderkennen van nieuwe
,12
ontwikkelingen belemmerd.
Het komt mij nogal tegenstrijdig voor: de plannen moeten dus wel de basis
zijn voor de selectie van projecten, maar diezelfde projecten behoren niet
primair aan aanvaarde plannen te worden getoetst. Als ik even voorbij zie
aan de mij onduidelijke rol van het woord 'primair' in deze zin, lijkt de raad
vooral problemen te hebben met het feit dat de plannen pas na een langdurige

procedure van kracht worden. Het lijkt er dus op dat de raad pleit voor het
opstellen van strategische visies, die niet door een bevoegd gezag worden
vastgesteld, maar die wel als bron voor projecten kunnen dienen.

b.

het beginselbesluit
'Het gaat om de precisering van de behoefte waarin moet worden voorzien
en om een keuze tussen de verschillende manieren om dit te doen. De
afwegingen betreffen de kosten en baten op globaal niveau en alle aspecten
en effecten waar het al dan niet doorgaan van het project van afhankelijk is.'
Het beginselbesluit moet het doel en de omschrijving van het project bevatten
en moet voorts de randvoorwaarden bevatten, waarbinnen de concrete
uitwerking kan plaatsvinden. De alternatieven moeten zijn bezien en het
besluit moet worden voorbereid vanuit verschillende invalshoeken (milieu,
economie, ruimtelijke ordening, infrastructuur, financien). De WRR wil de

11

WRR 1994. p. 109.

2

WRR 1994. p. 110.

1
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indruk van gecompliceerdheid van deze afweging wegnemen door te wijzen
op het feit dat veel van deze afweging ook nu al gebeurt:
'de verkenning en afweging van ruimtelijke effecten geschiedt in landelijke. regionale of
plaatselijke 'plannen' en structuurnota's. de effecten voor het milieu worden in het kader
van de milieu-effectrapportage bezien: de economische en financiele effecten worden in
het kader van de financiele besluitvorming afgewogen. ·13

Hier valt mij opnieuw op dat de WRR voor de ruimtelijke afweging terugvalt
op de plannen (weliswaar tussen aanhalingstekens). Zonder zo'n plan valt
er geen goede ruimtelijke afweging te maken. Ik wijs er daarbij op dat de
milieu-effectrapportage weliswaar milieu-effecten van een project beschrijft,
maar dat daarin geen afweging plaatsvindt. Waar zet het bevoegd gezag de
uitkomsten van de afwegingen rond het beginselbesluit tegen af? Als het
beginselbesluit niet zou passen in het ruimtelijk plan dat het Rijk heeft
vastgesteld, mag dan een minister -gelet op de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur- het beginselbesluit wel nemen? Het lijkt mij niet'4, maar
dan zou dat betekenen dat het project moet passen in het plan en dat wilde
de WRR nu juist niet.

c.

het uitvoeringsbesluit
'Het gaat om de afweging van specifieke technische varianten, de feitelijke
situering en elementen die van invioed zijn op de concrete uitwerking. De
wenselijkheid van het project als zodanig behoort dan niet meer ter discussie
te staan.'
De WRR ziet het uitvoeringsbesluit als een besluit waarbij alle betrokken
bestuursorganen een rol moeten kunnen spelen. Het is ook van belang te
komen tot 'win-win-situaties', door afspraken over lastenverdeling en compensatiemogelijkheden. Uiteindelijk moet er ook kunnen worden opgetreden
door de hogere overheid als er impasses ontstaan of als er conflicten blijven
bestaan.

Waar de raad bij het aanvangs- en beginselbesluit weinig aandacht heeft voor
de strekking van de betrokken regelingen, is die aandacht er hier opeens wel:
'Het dient niet zo te zijn dat alle betrokken bestuursorganen meepraten en
-beslissen over ieder aspect van het project. Uitgangspunt is dat gemeenten
deelnemen uit hoofde van hun eigen betrokkenheid. Waar deze interne
aangelegenheden elkaar raken in het kader van het project is dit voorwerp

van overleg.'

13

14
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In ieder geval niet t.a.v. van wezenlijk belang zijnde beslissingen in zo'n pkb. Zie ook Widdershoven
en Van Buuren 1993 en Backes 1995. p.220.
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Het grootste probleem bij het WRR-rapport blijft de grondslag voor een oordeel
over de gewenstheid van grote projecten. Bij het aanvangsbesluit hoeft er blijkbaar
nog geen grondslag te zijn. omdat het eigenlijk alleen een onderzoeksbeslissing
is. Daarbij wil de raad ook voorkomen dat alleen aanvaarde plannen als grondslag
voor de keuze van een te onderzoeken project kunnen dienen. Maar bij het
beginselbesluit komt een toetsing aan enig plan niet meer terug:
'De besluitvorming over het project dient niet afhankelijk te zijn van een daaraan voorafgaande
aanpassing van ruimtelijke. milieu- of andere plannen. C... ) Een groot project wordt derhalve
niet gestuurd vanuit andere plannen, maar is veeleer zelf bepalend voor andere plannen. die rullen
moeten worden aangepast. Aan de besluitvorming over het project zal derhalve mede een
verkenning ten grondslag moeten liggen van de gevolgen voor ruimtelijke relaties en ontwikkeling,15
en, maar deze moeten worden bezien vanuit het project.

Daarmee is het zeer wel voorstelbaar dat projecten worden geYnitieerd die niet
passen in een door de volksvertegenwoordiging aanvaard plan en dus ook niet in
een aanvaarde gewenste ruimtelijke structuur. De structuur zal dan ook (zo nodig)
door uitvoering van het project maar moeten worden aangepast.
Bijzonder opmerkelijk is dat de WRR in 1998 in haar advies over de ruimtelijke
ontwikkelingspolitiek (zie vooral hoofdstuk 4) zeer nadrukkelijk uitgaat van sturing
van het ruimtegebruik door te werken met planconcepten. Het komt mij voor dat
beide WRR-adviezen op dit onderdeel op gespannen voet staan met elkaar.
Het WRR-advies over grote projecten is aanleiding geweest voor advisering van
de Raro. Beide adviezen hebben geleid tot een standpuntbepaling van het kabinet. 16
Naar aanleiding van opmerkingen van de Raro stelt de regering dat 'in het algemeen
de hoofddoelstellingen van het nationaal ruimtelijk beleid en betrokken sectorbeleid
in de strategische plannen (de pkb's -dp) (...) kaderstellend zijn voor de in de
voorfase te voeren discussie.' Als het probleem nog niet is onderkend in de plannen,
dan zal moeten worden bekeken hoe de oplossingsrichtingen zich verhouden tot
de hoofddoelstellingen van dergelijke plannen, zo stelt de regering.17 Deze
genuanceerde benadering van de verhouding van (rijks-)projecten tot de pkb is

niet meer terug te vinden in het voorontwerp van wet voor een rijksprojectprocedure. Zie hierover paragraaf 7.4.5.

15
16
17

WRR 1994, p. 125.
Kamerstukken II 1995/96, 24690. nr. 1.
Kamerstukken H. 1995/96, 24690, nr. 1, p.5,
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7.4

Bovenlokale zelfstandige ruimtelijke projectprocedures in de WRO

7.4.1

De Nimby-prijstelling

Per 18 januari 199418 is het zogenaamde Nimby-wetje in werking getreden. Deze

herziening van de WRO bevatte de eerste echte volwaardige zelfstandige
projectprocedure. De Nimby-bevoegdheden kunnen worden toegepast door ofwel
het college van GS. ofwel door de minister van VROM. Hieronder zal de situatie
voor beide bestuursorganen worden beschreven.
GS of de minister kunnen aan het college van B en W verzoeken vrijstelling te
verlenen van een bestemmingsplan ten behoeve van een project. Art.40, eerste
lid WRO geeft die bevoegdheid, maar bevat wel de volgende voorwaarden:
bovengemeentelijke belangen moeten de vrijstelling vorderen;
verwezenlijking van het project is in de naaste toekomst noodzakelijk;
de besluitvorming omtrent de verwezenlijking (naar het oordeel van GS of

de minister) is vastgelopen.
Deze criteria kunnen door de rechter worden getoetst, waarbij de wetgever nog
wel heeft aangegeven dat de vraag of de besluitvorming is vastgelopen niet volledig

objectief bepaald behoeft te worden: bepalend is of de minister c.q. GS de mening
zijn toegedaan dat er sprake is van vastgelopen besluitvorming. Als GS of de
minister een verzoek doet. geldt dat als een voorbereidingsbesluit ex art.21 WRO.
Daardoor is er een aanhoudingsplicht voor alle vergunningaanvragen die binnen
het geldende plan passen en nadien binnenkomen. Dit voorbereidingsbesluit van
rechtswege geldt voor de periode van 1 jaar, als niet binnen dat jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.'9 B en W kunnen de uit het voorbereidingsbesluit voortvloeiende aanhoudingsplicht doorbreken (ex art.50, vij fde lid Ww), maar
hebben daarvoor wel een verklaring van geen bezwaar nodig. Die verklaring zal
in dat geval niet snel worden afgegeven. B en W kunnen niet met het vigerende
plan strijdige vergunningaanvragen honoreren omdat art.40 WRO regelt dat 'art. 19
WRO in dat geval niet van toepassing is'.
B en W moeten vervolgens besluiten of zij bereid zijn de gevraagde vrijstelling

te verlenen en als ze dat besluiten moeten B en W na een bedenkingenprocedure
een besluit over het vrijstellingsverzoek nemen. Op het weigeren van de vrijstelling
of het niet of niet tijdig nemen van een besluit staat een forse sanctie: art.40, achtste
en negende lid WRO geeft aan dat in dat geval de verzoeker (GS of de minister)
18
19

Het Nimby-wetje betrof een besluit van 22 december 1993. maar werd niet eerder dan 17 lanuari
in het Staatsblad geplaatst (Stb. 1994, 28). De wet trad daags na publicatie in werking
Weliswaar bevat art.21, vijfde lid WRO een verlengingsmogelijkheid voor minister en GS. maar die
is alleen bedoeld voor 'door de minister ot GS genomen voorbereidingsbesluiten' en blijkbaar niet

op een voorbereidingsbesluit van rechtswege
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over de vrijstelling beslist. Tegen de vrijstelling kan beroep worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak (art.41 a, eerste lid WRO). In art.41 WRO is voorts
een regeling opgenomen over het verlenen van andere voor het project noodzakelijke beschikkingen, zoals milieuvergunningen. Deze regeling lijkt qua vormgeving
op de vrijstellingsregeling in art.40 WRO.

Voor wat de planologische grondslag van de Nimby-vrijstelling betreft kan het
volgende worden opgemerkt.
Art.40, tweede lid geeft aan dat op provinciaal niveau het verzoek kan voortvloeien
uit het streekplan, het provinciaal ruimtelijk beleid (zoals vastgesteld door PS, de
PPC gehoord hebbende) of een zelfstandig besluit van GS (in dit geval moeten
GS vier weken tevoren PS van hun voornemen in kennis stellen).
De minister van VROM kan van zijn Nimby-bevoegdheid gebruik maken indien
dat gebruik voortvloeit uit de pkb, een aanwijzing ex art.37, tweede lid WRO of
een zelfstandig besluit van de minister.

De mogelijkheid van een Nimby-toepassing die gebaseerd is op een zelfstandig
besluit van de minister of van GS betekent dat de Nimby-regeling mede als een
zelfstandige projectprocedure kan worden beschouwd. Overigens is het in dit
verband opvallend dat in art.40a, eerste lid WRO wordt geregeld dat de gemeenteraad verplicht is om een jaar nadat B en W (of de minister of GS) vrijstelling
hebben verleend een bestemmingsplan 'dienovereenkomstig' vast te stellen. Als
de raad dit nalaat, moeten GS of de minister op basis van art.4Ob, tweede lid tot
vaststelling overgaan. Er is dus geen beleidsvrijheid voor het hogere orgaan. De
Nimby-vrijstelling is derhalve een soort anticipatie-regeling; men loopt vooruit
op een bestemmingsplan dat er (hoe dan ook) komt. Alleen is er van dit plan op
het moment van het verlenen van de vrijstelling nog niets bekend; het bestemmingsplan moet achteraf zo worden opgesteld dat de vrijstelling daarin past.
Bij de Nimby-regeling kan een aantal kritische kanttekeningen worden geplaatst.
In de eerste plaats wil ik hier wijzen op het ontbreken van een grondslag voor B
en W om de gevraagde vrijstelling te verlenen. Het gaat hier over doorgaans
ingrijpende afwijkingen van het vigerende plan, zodat het dus vrijwel altijd om
een art.19-vrijstelling zal gaan. Maar art.40 WRO regelt nu juist dat 'art. 19 niet
van toepassing is'. B en W zullen dan ook veelal geen bevoegdheid hebben om
een vrijstelling te kunnen verlenen.
In de tweede plaats wijs ik op de mogelijkheid dat GS of de minister van VROM
een zelfstandig besluit nemen. Weliswaar kent de WRO hierbij een aantal
mededelingsplichten, waarmee onder meer de politieke controle door Provinciale

2(}

20

Die kritiek is onder meer gegeven door Backes 1993. p.207. Zie verder Raro 1993. p. 14 e.v. en Stroink.
Tak en Teunissen 1993. p.260.
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Staten, respectievelijk de Tweede Kamer inhoud kan worden gegeven, maar een
eis over een deugdelijke planologische grondslag ontbreekt. Van Buuren, Backes
en De Gier constateren dat hierdoor een wezenlijke inbreuk wordt gemaakt op het
stelsel van de WRO:
'Nu dit laatste (planologische legitimatie of een expliciet besluit van PS/rK-dp) niet is geschied,
kunnen de interventiebevoegdheden terzake van spoedeisende projecten tot gevolg hebben dat
het zorgvuldig opgebouwde planmatige besluitvormingsstelsel van de WRO voor een groot aantal
van juist de meest ingrijpende ruimielijke inrichtingsmaatregelen (projecten) buiten werking wordt

1

gesteld.'2

Het mogelijk ontbreken van een planologische grondslag en dus het risico van ad
hoc-besluitvorming is ook door vele andere auteurs ernstig bekritiseerd. Zo wijst

Backes erop dat art.40 WRO en de daarop volgende artikelen nauwelijks
waarborgen bevatten voor een grondige, algehele en evenwichtige belangenafwe..
ging. -- In de ogen van Backes moet de grondslag altijd in een plan (zoals een pkb)
worden gevonden.
De Haan vindt de Nimby-regeling zelfs 'het einde van de ruimtelijke ordening in
de zin van een evenwichtige afweging van belangen ook met betrekking tot openbare
,23
en particuliere werken.
7.4.2

Buiten toepassingsregeling ex art.66 WRO

Ingevolge art.66, eerste lid WRO is deze wet niet van toepassing op waterstaatswerken, waarvan de onmiddellijke uitvoering door het bevoegde waterstaatsgezag nodig wordt geacht om dringend en dreigend gevaar tegen te gaan of
vermeerdering van geleden schade te voorkomen. Deze bepaling bevat een
bevoegdheid die alleen in geval van watersnood kan worden toegepast, maar in
dat geval is er ook geen besluit nodig: de wet geeft al aan dat de WRO in zo'n geval
niet van toepassing is. Uiteraard is buiten de noodsituatie de WRO volledig van
toepassing voor waterstaatswerken. In het verleden waren er waterschappen die
meenden dat de WRO voor geen enkele waterstaatstaak toepasselijk zou zijn. De
Kroon heeft in het KB van 2 september 197624 met deze opvatting korte metten
gemaakt.
In het tweede lid van art.66 WRO is de bevoegdheid voor de Kroon opgenomen
om de WRO buiten toepassing te verklaren voor werken en werkzaamheden ten

behoeve van de landsverdediging. Voor zo'n besluit van de Kroon is een
gezamenlijke voordracht van de ministers van Defensie en VROM vereist en voorts
21

22
23
24
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moet de RPC zijn gehoord. De bevoegdheid in art.66, tweede lid is tot op heden
eenmaal toegepast en wel voor de plaatsing van de omstreden kruisraketten in
Woensdrecht.
De bevoegdheid van de Kroon in art.66, tweede lid kan worden beschouwd als
een zelfstandige projectprocedure, maar wel een die slechts in zeer uitzonderlijke
gevallen zal worden toegepast. Zelfs voor zo'n uitzonderlijk geval heeft de wetgever
waarborgen willen opnemen tegen een toepassing die niet op planologische
motieven is gebaseerd. Van Buuren wijst erop dat art.66. tweede lid als een lex
specialis ten opzichte van de Belemmeringenwet landsverdediging kan worden
gezien. In die Belemmeringenwet is het de minister van Defensie die alleen beslist.
Bij ruimtelijk relevante defensie-aangelegenheden is er derhalve een zwaardere
(procedurele) waarborg in de vorm van mede-voordracht door de minister van

VROM en advisering door de RPC.

7.4.3

De opdracht en de aanwijzing

7.4.3.1

Korte schets 'van het interventie-instrumentarium

De opdracht (de verplichting om een bestemmingsplan op te stellen) en de aanwijzing (over de inhoud van het op te stellen bestemmingsplan) kunnen worden ingezet
door respectievelijk de minister van VROM met als adressanten PS en een gemeenteraad en door het college van GS richting een gemeenteraad. De opdrachten aanwijzingsbevoegdheid van de minister aan PS vormen in feite een overblij fsel
van de regeling in de WRO tot 1985. Toentertijd kon de minister slechts indirect
(via aanpassing van het streekplan) de aanpassing van een bestemmingsplan afdwingen. Na de wetswijziging van 1985 kan de minister ook rechtstreeks de gemeenteraad een opdracht en aanwijzing geven. Omdat GS echter ook bij
bestemmingsplannen die het gevolg zijn van een ministeriele opdracht en aanwijzing
dat plan moeten goedkeuren en daarbij in vergaande mate gebonden zijn aan het
eigen streekplan, kan het gewenst zijn om de ministeriele aanwijzing aan de gemeenteraad gepaard te doen gaan met een ministeriele opdracht en aanwijzing aan PS,
strekkende tot aanpassing van het streekplan. Aan de opdracht en de aanwijzing
is nog een extra bevoegdheid voor de minister en GS gekoppeld: de mogelijkheid
om de opdracht gepaard te laten gaan met een voorbereidingsbesluit (art.21, eerste

lid WRO).

Uit

de jurisprudentie kan met betrekking tot de toepassing van het interventie-

instrumentarium een aantal problemen worden gedestilleerd. Deze problemen zijn
uiteenlopend van aard en gevolgen. Achtereenvolgens zal ik ingaan op de volgende
problematische aspecten die kleven aan de toepassing van het instrumentarium:
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- de grondslag en daarmee samenhangend: het detailleringsniveau van
-

-

opdrachten en aanwijzingen;
de organisatie van de rechtsbescherming tegen de opdracht en de aanwijzing;
de sancties op het niet gevolg geven aan een opdracht of aanwijzing.

7.4.3.2

De grondslag voor en het detailleringsniveau van opdrachten en aanwijzingen

Uit de jurisprudentie van de Kroon en de Afdelingen Rechtspraak en geschillen
van bestuur van de Raad van State komt naar voren dat zeer belangrijk is dat de
aanwijzing is gebaseerd op een planologisch deugdelijke grondslag. Dat betekent
dat in beginsel de provinciale aanwijzing gebaseerd moet zijn op een vastgesteld
streekplan25 of anders op een door PS vastgesteld besluit, waarbij de PPC is
gehoord. Aan dat formele vereiste (het horen van de PPC) hechten de toetsende
instanties zeer sterk.16 Het noemen van allerlei nota's, rapporten en plannen die
mede de grondslag vormen is overbodig en zelfs onjuist.27 De provincie heeft behoefte aan die extra grondslagen omdat het streekplan vaak niet de gewenste
detaillering bevat, zodat de aanwijzing dan ook nogal globaal lijkt te moeten blijven.
Hoewel de behoefte aan een meer gedetailleerde grondslag dus niet onbegrijpelijk
is, lijkt het systeem van de WRO te leiden tot het uitgangspunt dat een globale
beleidswens uit het streekplan wel moet kunnen doorwerken naar de gemeentelijke
plannen, maar dat de gedetailleerde invulling van de gewenste bestemming aan
de gemeente moet worden overgelaten.
Deze laatste opvatting heeft consequenties voor de rechtsbescherming. De
beleidswens kan eventueel ter toetsing aan een rechter worden voorgelegd, maar
ook voor de meer nauwkeurige bepaling van het beleid (bijvoorbeeld in het
bestemmingsplan) zullen mogelijkheden voor rechtsbescherming moeten worden
geboden.

Een andere opvatting is dat met de aanwijzing in feite reeds de bestemming van
de grond en de daarbij behorende voorschriften grotendeels is bepaald. In die opvatting is de aanwijzing een tot op het bestemmingsplanniveau uitgewerkte beleidswens

van de provincie. Omdat in deze opvatting het opnemen van de aanwijzing in het
bestemmingsplan een merendeels juridisch-technisch proces is, ligt het voor de

hand om de rechtsbescherming hier te koppelen aan de aanwijzing zelf.

25

26

27

226

Dat overigens niet in werking behoeft te zijn getreden, zie KB 2 april 1991, BR 1991. p.610 en 767.

Zie KB's van 2 april 1991. BR 1991. p.610 en 767 en van 13 juli 1992. BR 1992. p.840.
Zie het (contraire) KB van 13 juli 1992. BR 1992. p.840.

Zelfstandige ruimtelijke projectprocedures

7.4.3.3 De organisatie van de rechtsbescherming tegen de opdracht en de
aanwijzing

Bij de rechtsbescherming tegen de opdracht en de aanwijzing speelt het onderscheid
tussen de toetsing van de juistheid van het beleid en de toetsing van de meer
gedetailleerde vastlegging van rechten en verplichtingen. Dit lijkt op het gangbare
onderscheid van een procedure die ten dienste staat van de handhaving van het
objectieve recht en een procedure ten dienste van de rechtsbescherming. De
handhavingsfunctie kan hierbij voor een aantal uiteenlopende functies staan. Van
der Ree noemt de naleving van rechtsregels in het algemeen, maar ook democratische legitimering, bestuurlijke zelfcontrole, de sturing van decentrale bestuursorganen, het bestuurlijk toezicht en het bestuursgeschil.18 Kiest men voor deze handhavingsfunctie (de wetgever heeft bij het opstellen van de Algemene wet
bestuursrecht principieel gekozen voor de rechtsbeschermingsfunctie, alhoewel
nadrukkelijk ook invloed blijft voorbehouden aan de handhavingsfunctiel') dan
heeft dat consequenties voor de inrichting van de klachtmogelijkheden. Van der
Ree wijst hierbij onder meer op de beroepsgerechtigde persoon (bij handhaving:
een ieder, bij rechtsbescherming: de belanghebbende), de 'lijdelijkheid' van de
rechter (bij handhaving: een actieve rechter, bij rechtsbescherming: meer partijautonomie), de rol van beleidsoverwegingen (bij handhaving: sterke rol, bij
rechtsbescherming: minder sterke rol). De WRO werd tot 1994 gekenmerkt door
een sterke verbondenheid tussen enerzijds de rechtsbeschermingsfunctie en anderzijds de handhavingsfunctie. Met name het Kroonberoep bevatte elementen
van beide functies. Waar in veel andere beleidsterreinen het beleid zelf slechts
indirect aan de orde kan worden gesteld, heeft de WRO als belangrijk uitgangspunt
dat het beleid zelf ter discussie staat en dat daarover ook kan worden geklaagd.
Dit uitgangspunt staat echter op gespannen voet met de Awb.30 Het vervallen van
het Kroonberoep is mede in verband hiermee gecompenseerd door de vervangingsof indeplaatsstellingsbevoegdheid van de minister van VROM (art.29 WRO). De
sturing van de decentrale bestuursorganen blijft met deze bevoegdheid mogelijk;
alleen de 'assisterende' rol van de burger bij de toepassing van deze bevoegdheid
is in deze regeling vervallen." Het beroep voor een ieder tegen de goedkeuring

van bestemmingsplannen op de Afdeling bestuursrechtspraak als afwijking op de
algemene regel dat alleen belanghebbenden beroep kunnen instellen, kan in dit
licht worden gezien als een poging om het bestuurlijk toezicht door de 'assisterende'

28
29
30

31

Van der Ree 1994.
Kamerstukken U. 1991/92. nr.3. p.35.
Zie hierover meer uitgebreid De Vries en Van Buuren 1998. p.4 e.v.
Klachten van burgers kunnen een bijdrage leveren aan het bestuurlijk toezicht. Zie Van Buuren 1983.
onderdeel 1.2.2. p. 1.2-3.
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rol van

de burger toch nog

,.

enigszins te vorm te geven. - Het belang van
klachtmogelijkheden tegen het ruimtelijk beleid, los van de rechtsbeschermingsmogelijkheden, is

't

blijkbaar erg belangrijk voor de wetgever.

Voor 1985 kon een ieder opkomen tegen aanwijzingen, maar dat kon pas nadat
de opdracht en aanwijzing waren verwerkt in een bestemmingsplan. Tegen de opdracht en aanwijzing kon toen slechts beroep worden ingesteld door de gemeenteraad bij de Kroon. Bij de algehele wetsherziening is ervoor gekozen het rechtsbeschermingsmoment te verplaatsen van de bestemmingsplanprocedure naar de
aanwijzing. Dat betekent dat na 1985 slechts nog beroep tegen de aanwijzing
mogelijk was en in beginsel niet meer tegen een bestemmingsplan dat het gevolg
was van een (onherroepelijke) aanwijzing.,4 De wetgever lijkt zich echter niet
volledig bewust te zijn geweest van de nadelige gevolgen van deze verschuiving.
In het bestemmingsplan worden immers de rechten en verplichtingen van natuurlijke
en rechtspersonen geregeld. Als na de aanwijzing geen beroepsmogelijkheden meer

bestaan, is het dus begrijpelijk dat deze personen van de aanwijzende instantie
duidelijkheid eisen over de rechten en verplichtingen. Dat betekent dat de aanwijzing tot op bestemmingsplanniveau moet zijn uitgewerkt.3' Als de aanwijzende
instantie die duidelijkheid niet kan geven, moet de nadere invulling worden overgelaten aan de gemeenteraad. Tegen die nadere invulling in bestemmingsplankader
moet dan ook weer beroep kunnen worden ingesteld. Omdat de provinciale

aanwijzing, gelet op de grondslag van deze aanwijzing, vrijwel altijd globaal zal
zijn, had de verandering in de beroepsmogelijkheden in 1985 dubbele rechtsbeschermingsmogelijkheden tot gevolg: 66nmaal tegen de aanwijzing en 66nmaal
tegen de gedetailleerde verwerking/uitwerking van die aanwijzing in het bestemmingsplan. Hierdoor komt er van de beoogde tijdwinst bij aanwijzingen maar weinig
terecht. Het oude stelsel was dus zo slecht nog niet.
Het is dan ook niet verbazend dat in het Nimby-wetje de situatie weer werd
omgedraaid en de bestemmingsplanprocedure weer centraal wordt gesteld.

32

Bok wijst er al op dat er bij beroep op een rechter voor deze functie geen plaats meeris: zie Bok 1991.

p.218-222.
33
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Of beter: was. In Lubach 1998 wor(it de afwijking van de WRO van de algemene rechtsbeschermingsregeling in de Awb ter discussie gesteld en de minister van VROM geeft in Kamerstukken H. 1998/99,
25311. nr.41. p.3 aan dat dit in de toekomst onderwerp van studie wordt.
Met een zekere onnozelheid heeft de provincie Noord-Brabant bij de aanwijzing aan de gemeente
Dussen (Aakvlaai en Kurenpolder) de rechtsbescherming geheel buiten spel proberen te zetten: de
aanwijzing dateerde van voor 1985 (dus beroep was toen uitgesloten 1, het bestemmingsplan van na
1985 (dus beroep was toen uitgesloten). Hoezeer dit ook formeel juist was. uiteraard heeft de Kroon
hier ingegrepen. Bij KB van 18 september 1989. BR 1990. p.32 werd bepaald dat een redelijke
wetstoepassing hier betekende dat er beroep voor een ieder moest kunnen zijn tegen het ontwerpbestemmingsplan.
Ik merk op dat datzelfde geldt \·oor de tracdbesluiten op basis van de Tractwet!
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7.4.3.4

De sancties op het niet gevolg ge\,en aan een opdracht of aanwij:ing

Het interventie-instrumentarium kan alleen maar voldoen als aan het niet opvolgen
van de verplichtingen van de hogere overheid rechtsgevolgen zijn verbonden, met
andere woorden: als er sancties op niet-naleving staan. De sanctie op het niet-naleven van de opdracht en de aanwijzing is geregeld in art.38 WRO. In de eerste plaats
moet de raad zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken besluiten of zij
wenst mee te werken aan de herziening van het bestemmingsplan (art.38, eerste
lid WRO). Hoewel ervaringen in het verleden een dergelijke regel zinvol maken,
is het toch een wat vreemde bepaling. De opdracht van de minister of van GS is
immers volgens art.37 een plicht om het bestemmingsplan te herzien, maar
tegelijkertijd gaat de wet ervan uit dat de raad deze plicht kan (en mag) verzaken.
Als de raad namelijk niet wil meewerken, niet beslist over medewerking of wel
wil meewerken, maar het feitelijk niet doet (als er na een jaar nog geen bestemmingsplan is vastgesteld), kunnen GS of de minister zelf tot planvaststelling
overgaan. Dat kan in ieder geval tot een jaar na afloop van de termijn waarbinnen
de raad aan zijn verplichting had moeten voldoen, maar uit een recente voorzittersuitspraak blijkt dat als GS (of de minister) later vaststellen, dat geen consequenties
heeft voor de rechtmatigheid van het bestemmingsplan. 36
In het verleden bestonden vergelijkbare bevoegdheden voor GS en de minister
ook reeds, maar was er het probleem dat ook de gemeenteraad bevoegd bleef tot
planvaststelling. Pas als er een ontwerp-plan ter inzage was gelegd, was het andere
orgaan niet meer bevoegd. Dat leidde tot relatief humoristische (theoretische)
casusposities, waarbij B en W allang een ontwerp-plan klaar hadden, maar bleven
wachten met terinzagelegging tot GS (haast) zover waren. Mede daarom regelt
art.38, tweede lid WRO nu dat na afloop van de termijnen GS gedurende een jaar
tot planvaststelling bevoegd zijn 'met uitsluiting van de bevoegdheid van de
gemeenteraad'. Overigens is de raad weer wel bevoegd als GS de art.38, tweede
lid onder c bedoelde termijn van 1 jaar laten verlopen. 37
Hoewel deze regeling dus relatief helder en eenvoudig is, levert de toepassing ervan
nogal wat problemen op. In de praktijk blijken de provinciale bestemmingsplannen
nogal eens op onoverkomelijke (bestemmingsplantechnische) problemen te stuiten.38
En als er al geen bestemmingsplantechnische problemen zijn, zijn er soms ernstige

36

37

38

Zie VzABRS 11-2-1999, BR 1999. p.396.
de vorige noot genoemde voorzittersuitspraak waarin de gemeente ook
daadwerkelijk tot planvasistelling overging. alhoewel ook GS een bestemmingsplan hadden vastgesteld.
Blijkbaar beoogde de gemeente de provinciale handelwijze te dwarsbomen, concludeert ook annotator
De Vries onder de uitspraak (p.405).
Ik wijs slechts voorbeeldsgewijs op de volgende uitspraken van de Kroon in zake 'provinciale
bestemmingsplannen': KB 20 september 1966, BR 1966, p.582. KB 13 februari 1973. BR 1973.
p.318, KB 25 oktober 1980, BR 1981. p.4 I , KB 13 oktober 1983, BR 1984. p.59 en KB 18 september
1989, BR 1990, p.32.

Zie ook hiervoor de in
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procedurele problemen, getuige het 'koningsdrama' rondom het provinciale
ontgrondingsbeleid in de gemeente West Maas en Waal." De conclusie moet dan

ook zijn dat de provinciale besturen op z'n minst ernstige problemen hebben met
het zelf opstellen van bestemmingsplannen.
7.4.4

Een alternatief: (partiele) pianhierarchie

Bij het wetsvoorstel Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie 40
is ook de WRO enigszins aangepast; in de artikelen 2a, tiende lid WRO, 4a, zevende
lid WRO en 9, tweede lid WRO werd de mogelijkheid geYntroduceerd dat een
ieder in beroep kon gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak tegen Awb-besluiten

in respectievelijk de pkb, het streekplan of het structuurplan. Later is overigens
een vergelijkbare regeling opgenomen voor het regionale structuurplan (art.36e,
vierde lid WRO). De vier bepalingen zijn in de literatuur en in de jurisprudentie
41
aanleiding geweest voor veel bespiegelingen.
Wat de gedetailleerdheid van de Awb-besluitonderdelen betreft kan de vergelijking
worden gemaakt met de hiervoor besproken problemen over de gedetailleerdheid
van de aanwijzing. In art. 24 WRO is namelijk tegelijk42 met de inwerkingtreding
van artt.2a, tiende lid, 4a, zevende lid en 9, tweede lid WRO geregeld dat indien
sprake was van zo'n Awb-besluitonderdeel in een ruimtelijk plan, bezwaar en
beroep tegen dat planonderdeel in het kader van de bestemmingsplanprocedure
was uitgesloten. Daarmee verplaatste het moment van rechtsbescherming zich van
het bestemmingsplan naar de besluitvorming over pkb, streekplan en/of structuurplan. Om het hele stelsel van rechtsbescherming in de WRO niet nodeloos onder
druk te zetten, was het dus zaak om pas uit te gaan van een mogelijk Awb-besluit
als de planbeslissing voldoende gedetailleerd en duidelijk is; m.a.w. als de
bestemmingsplanwetgever geen afwegingsruimte meer wordt gelaten bij de
bestemmingstoedeling in een bestemmingsplan.41 Deze benadering is door de
(voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak ook gekozen in de uitspraak inzake
het streekplan Zuid-Holland Oost.44 De voorzitter haakt hier aan bij het begrip
'concrete beleidsbeslissing' en formuleert drie aspecten waaraan een beleidsbeslissing moet voldoen om voldoende concreet te zijn:

39

Zie de hiervoor aangehaalde uitspraak VzABRS 11-2-1999, BR 1999. p.396 met uitgebreide noot
van De Vries.

40

Kamerstukken II, 1992/93,22495, nr.5.

41

Ikwijs hierop Van Buuren 1994. De Gier en Robbe 1994. Bruil 1994. De Vries en Van Buuren 1998.
p.52 e.v.
Art.24 WRO is bij amendement in de wet terechtgekomen. zie Kamerstukken II 1993/94, 23015.

42

nrs. 12 en 18.

43

44
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Zie in gelijke zin De Vries en Van Buuren 1998, p.58.
VzABRS 15 oktober 1995. onder meer in AB 1996.303.
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a.

de beslissing moet concreet tot uitdrukking brengen dat het bevoegd gezag
ten tijde van de planvaststelling heeft beoogd een afgewogen beslissing te
nemen:

b.

de plaats of het gebied waarvoor de beslissing geldt moet voldoende concreet

c.

het beoogde project of de ruimtelijke ingreep moet voldoende concreet zijn

zijn bepaald:
aangegeven.

Het gelijkstellen van Awb-besluiten met concrete beleidsbeslissingen is enthousiast
overgenomen door de wetgever in het wetsvoorstel tot herziening van de WRO.4'
De concrete beleidsbeslissingen in de indicatieve plannen bieden allerlei
mogelijkheden tot coardinatie en afstemming. Er zijn ook goede mogelijkheden
om een meer structureel gebruik te maken van de concrete beleidsbeslissingen als
sturingsinstrument voor projecten. Bregman gebruikt deze mogelijkheden om een
heel nieuw systeem van projectcoordinatie te ontwerpen, dat via de concrete
46
beleidsbeslissing is ingebed in ruimtelijke plannen.
De wijze waarop de Afdeling bestuursrechtspraak het begrip 'concrete beleidsbeslissing' operationaliseert, heeft -naast belangrijke voordelen- als nadeel dat het moet
gaan om een concreet project, wat weer vooral lijkt te verwijzen naar een
verandering in ruimtegebruik. De beslissing om in een bepaald gebied juist niets
te veranderen, valt waarschijnlijk niet onder het begrip 'concrete beleidsbeslissing'.
Een ander belangrijk nadeel bij de concrete beleidsbeslissingen is dat het voorkomen

van zo'n beslissing in een ruimtelijk plan geen verplichting met zich brengt voor
het gemeentebestuur om het bestemmingsplan aan te passen; men kan daar rustig

enkele jaren mee wachten en zelfs daarna is er thans formeel gesproken geen plicht
om conform de beleidsbeslissing te handelen.47 Zolang een gemeentebestuur blijft

stilzitten, gebeurt er (in de huidige regeling) niets. Het gaat mij dan ook te ver om
het aanduiden van concrete beleidsbeslissingen in een pkb, streekplan, regionaal
structuurplan of gemeentelijk structuurplan te kenschetsen als een zelfstandige
projectprocedure. Daarbij komt ook nog dat de concrete beleidsbeslissingen ingebed
moeten zijn in een ruimtelijk plan en er dus niet van een 'project'-procedure kan
worden gesproken.
Ik zou een uitzondering willen maken voor de concrete beleidsbeslissingen in pkb' s
ex art.39 WRO. Deze bijzondere pkb's gaan namelijk over grote projecten van
nationaal belang en worden dan ook niet opgesteld vanuit een gebiedsgerichte
invalshoek, zoals de 'gewone' pkb's. Anderzijds is deze art.39-pkb geen

45 Kamerstukken II. 1997/98,25311, nrs. 1-3.
46 Bregman 1999.
47

Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 2531 I is de plicht om de planinhoud aan te passen aan
de concrete beleidsbeslissing er overigens weI; niet de verplichting om een plan op te stellen. In het

,·oorstel van Bregman moeten beide plichten in de WRO worden opgenomen, zie zijn eigen voorstel

voor wijziging van de WRO. art.37. Bregman 1999. p.369
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volwaardige projectprocedure: het in de pkb op te nemen grote project is niet zonder
meer uitvoerbaar, maar zal eerst in bestemmingsplannen moeten worden verwerkt
of door toepassing van de Nimby-vrijstelling moeten worden gerealiseerd.
7.4.5

De toekomstige rijksprojectprocedure

In eerste instantie werd in het kabinetsstandpunt 'Besluitvorming over grote
projecten' aangekondigd dat voor zowel rijk als provincie als gemeente een
zelfstandige projectprocedure zou worden opgenomen in de WRO.48 De projectpro-

cedure voor het rijk werd in hoofdlijnen uitgewerkt in de brief van de ministers
van Economische Zaken, VROM, Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de versterking van de ruimtelijk-economische structuur. 49
Conform deze hoofdlijnen is een voorontwerp van wet opgesteld, dat namens de
minister van VROM in januari 1999 is verspreid. 50

Hoofdlijn van het voorontwerp is het opdelen van de besluitvorming over
rijksprojecten in twee modules; een projectbesluitvormingsmodule en een
uitvoeringsmodule. Afhankelijk van het type project kan worden besloten om een
of beide modules te volgen.
Het voorontwerp erkent de moeilijkheid van het definieren van wat een rijksproject
precies inhoudt. Het hoeft in ieder geval niet alleen te gaan om projecten waarbij
het rijk het initiatief heeft. Ook projecten met een particulier initiatief kunnen als
rijksproject worden aangemerkt. Het voorontwerp gaat ervan uit dat nadat een
positief besluit is genomen over de uitvoering van een project (door toepassing
van de projectbesluitvormingsmodule), er geen belemmeringen meer kunnen zijn
in de ruimtelijke besluitvorming. Om dat te garanderen is in het voorontwerp van

wet geregeld dat het projectbesluit van rechtswege geldt als een art. 19-vrijstelling.
Dat betekent ook dat het niet meer nodig is om achteraf bestemmingsplannen aan
te passen aan het projectbesluit.
In het kader van dit onderzoek is vooral van belang wat de grondslag is voor het
toepassen van de procedure. Het voorontwerp van wet gaat uit van drie mogelijke
grondslagen voor toepassing van de procedure:

-

indien dat is bepaald bij wet;
indien dat is bepaald in een pkb;
indien dat is bepaald in een afzonderlijk besluit van de ministerraad.

48
49

Kamerstukken II 1995/96, 24690. nr. 1.
Kamerstukken Il 1997/98. 25017, nr.6.

50

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het roorontwerp van wet tot wijziging van WRO in verband
met de invoering van de rijksprojectprocedure, versie 22 januari 1999.
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de grondslag in een wet gaat het vrijwel altijd om sectorwetten. De conceptMemorie van Toelichting noemt als voorbeeld de Electriciteitswet. Een dergelijke
sectorwet zal veelal een beperkte belangenafweging kennen, gericht op de
realisering van voor dat sectorbelang relevante projecten (zie hoofdstuk 2 en 3).
Daar ligt ook mijns inziens het grootste gevaar van dit element van de rijksprojectprocedure: er is geen garantie dat het projectbesluit een voorziening betreft die
past in de gewenste ruimtelijke structuur van een gebied. De ruimtelijke afweging
vindt niet meer plaats in een ruimtelijk plan, maar vindt plaats in het kader van

Bij

het projectbesluit.
Datzelfde gevaar speelt ook bij de derde grondslag: een afzonderlijk besluit van
de ministerraad. De concept-Memorie van Toelichting geeft ook aan dat allerlei
initiatieven onder deze noemer kunnen vallen ('bijvoorbeeld een innovatief

(particulier) initiatief'):
'Deenigegemeenschappelijke noemerindie situatie isdathetrijk vanuit zijn verantwoordelijkheid
voor het nationaal beleid de realisering van een project zodanig belangrijk vindt dat hij de regie
·51
van de besluitvorming in eigen hand wil houden.

Het is dus vooral een organisatorische achtergrond, die de keuze voor een
ministerraadbesluit draagt. Feitelijk geldt dit voor het hele voorontwerp van wet;
de regering stelt niet dat de klassieke wijze van besluitvorming via de tweesporigheidsgedachte niet zou werken, maar de nadruk wordt vooral gelegd op de tijdwinst
die te behalen is met de nieuwe rijksprojectprocedure.
Als het voorstel zou worden overgenomen door het parlement, ontstaat er een WRO
met een groot aantal beYnvloedingsmogelijkheden voor de minister en regering;
de indeplaatsstellingsbevoegdheid, de art.39-pkb' s, de Nimby-bepalingen, de
opdracht- en aanwijzingsbevoegdheden, de concrete beleidsbeslissingen in de
gewone pkb's, de rijksprojectprocedure en dan nog enkele separate projectprocedures in enkele bijzondere wetten (zoals de Tractwet en de Deltawet grote rivieren).
Er ontstaat een chaotisch52 geheel van sturingsmogelijkheden, waarbij de ene keer
wel weer vrijheid voor een gemeentebestuur tot invulling en afwijking bestaat en
op andere momenten er van gemeentebesturen geheel niets meer wordt verwacht,
zelfs geen pro forma-aanpassing van het bestemmingsplan. De rijksprojectprocedure
kan dan ook tot een verdere uitholling van het primaat van het ruimtelijk plan leiden.

51
52

Concept-Memorie van Toelichting (versie 22 januari 1999), p.9.
Er wordt in de concept-Memorie in het geheel niet aangegeven wanneer welk instrument zal worden
gebruikt en hoe het ene sturingsinstrument zich tot het andere verhoudt.
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Enkele zelfstandige ruimtelijk relevante projectprocedures buiten

7.5

de WRO
7.5.1

Inleiding

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de tweesporigheidsgedachte, die in het verleden het
uitgangspunt is geweest om de verhouding tussen de WRO en de ruimtelijk relevante
wetgeving te regelen. In dat hoofdstuk is ook aangegeven dat dit uitgangspunt thans
verlaten lijkt te zijn. Sinds de inwerkingtreding van het Nimby-wetje en de Tractwet
lijkt de wetgever andere afstemmingsmethoden te hanteren.
Het is evenwel niet goed mogelijk de nieuwe wijze van afstemming in een
theoretisch model te vatten; daarvoor wijken de gehanteerde methoden bij de diverse
ruimtelijk relevante wetten teveel van elkaar af en worden nieuwe afstemmingsmethodes al weer snel vervangen door nieuwe.5, Een poging tot systematisering is
ondernomen door Lubach.54 De invalshoek was hier echter niet zozeer het vinden
van een nieuwe systematiek als wel het bezien van de voor- en nadelen van een

lex specialis voor projectbesluitvorming.
In reactie op dit onderzoek heeft de minister van VROM in een brief aan de Tweede
Kamer de volgende globale beleidslijn inzake nieuwe wettelijke regelingen in relatie
SS
tot de WRO geformuleerd:

-

als het gaat om concrete ruimtelijke investeringsprojecten gaat de minister
niet meer uit van het tweesporigheidsbeginsel, maar kiest voor zelfstandige

-

projectprocedures op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau;
eventueel kan worden gedacht aan een projectvergunning, die alle afzonderlijke vergunningen zou vervangen. Regeling van zo'n vergunning zou kunnen

-

in bijzondere gevallen kan eventueel besluitvorming door een lex specialis

plaatsvinden in de WRO of in de Awb;
worden overwogen. De minister ziet hiervoor mogelijkheden als kan worden
voorzien in een open maatschappelijke voorbereiding, een volledig zicht op
alle uitvoeringsmodaliteiten en als kan worden voorzien in een onafhankelijke
rechterlijke toetsing, alsmede als kan worden voorkomen dat op het niveau
van regering en parlement wordt gediscussieerd over alle uitvoeringsdetails.

53

54

55
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Zo leek met de Tracdwet een afstemmingsmethode te Lun ontwikkeid die uitging ;·an het al dan niet
verlenen van 'planologische medewerking' door de lagere overheid. In het wetsontwerp voor een
nieuwe TracEwet wordt dit systeem binnen 5 jaar na inwerkingtreding alweer vervangen door een
op de rijksprojectprocedure gelijkend systeem.
Lubach en Ten Heuvelhof 1997.
Kamerstukken II 1996/97. 24690. nr,5.

Zelfstandige ruimtelijke projectprocedures

Ter illustratie van de ontwikkelingen in de ruimtelijk relevante wetgeving zal ik
hieronder enkele wetten nader behandelen. Voor de keuze van deze nader te
behandelen wetten verwijs ik naar de criteria in paragraaf 7.1.
7.5.2

De Trac#wet

De aanleiding voor de Tracewet
Bij de planning van nieuwe wegen heeft in eerste instantie de Wet Uitkeringen
Wegen een centrale rol gespeeld. In de jaren 70 is de sector verkeer en vervoer
op rijksniveau tevens gebruik gaan maken van de -toen nog- buitenwettelijke pkbprocedure om in het Structuurschema Verkeer en Vervoer de lange termijn-planning
vast te leggen. Hierdoor ontstond er voor het rijksniveau een dubbele planstructuur
voor de planning van weginfrastructuur: zowel het Rijkswegenplan als ook het
Structuurschema Verkeer en Vervoer hadden als doel de lange termijnplanning
van gewenste verbindingen vast te leggen. Eind jaren 80 stelt de minister van
Verkeer en Waterstaat dat deze dubbele structuur ongewenst was en omdat de financiele structuur van de WUW toch herzien moet worden56, werd besloten de planning
van de rijkswegen voortaan vorm te geven in de pkb. Door deze keuze voor het
ruimtelijke ordeningsinstrumentarium was ook de provincie voor de planning van
de secundaire en tertiaire wegenstructuur aangewezen op het streekplan. Inmiddels

is deze planstructuur weer opnieuw gewijzigd: er is nu weer een dubbele
planstructuur geYntroduceerd met verkeers- en vervoersplannen op basis van de
Planwet verkeer en vervoer 7 met een nationaal verkeers- en vervoersplan dat
tegelijk ook pkb is. Op provinciaal en gemeentelijk niveau is wel weer een volledig
dubbele planstructuur met provinciale en (facultatieve) gemeentelijke verkeers58

en vervoersplannen.

Nadat de wenselijkheid van een bepaalde verbinding in de pkb, c.q. het nationale
verkeers- en vervoersplan is aangegeven, moest de concrete tracering worden
bepaald in een nadere procedure. die op rijksniveau de tractprocedure werd
genoemd. De tractprocedure mondde uit in een besluit van de minister van Verkeer
en Waterstaat. Nadat de tract-procedure was afgerond en een tractbesluit was
genomen, ontstonden regelmatig afstemmingsproblemen met andere beleidsterreinen. Deze problemen werden mede veroorzaakt" door het feit dat de tractbesluiten
geen rechtsgevolgen hadden.6' Dit had twee gevolgen. Ten eerste konden beroepen

56

57
58
59
60

is vervangen door een stelsel dat op een meer inzichtelijke
wijze het wegbeheer verdeelt. Een en ander wordt vastgelegd in de Wet herverdeling wegenbeheer
die per 1-1-1993 in werking is getreden.
Stb. 1998,423 in werking per 16 juli 1998.
Voor een lezenswaardige kritische bespreking van de Planwet. zie Salet 1998.
In deze zin ook Duenk en Hobma 1987. pag.65.
Voor zover mij bekend voor het eerst uitgesproken in VzARRS 29 juni 1977. Gst. nr.6494. nadien
in vele procedures herhaald.

De financiele structuur van de WUW
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tegen een trac6besluit pas kenbaar worden gemaakt in een vervolgprocedure. Daarbij
speelde met name het bestemmingsplan een centrale rol omdat alle infrastructuur-

projecten moesten worden verwerkt in deze plannen om tot aanleg te kunnen
overgaan. Naast de onzekerheid over de aanvaardbaarheid van de tracdkeuze, bleek
ook regelmatig dat gemeentebesturen niet bereid waren een tractbesluit over te
nemen in een bestemmingsplan. In zo'n geval ontstonden langdurige bestuurlijke
impasses omdat allengs bleek dat de provincie zelden en de minister van VROM
in het geheel niet van de opdracht/aanwijzing gebruik wensten te maken. 6I
In 1987 hebben Duenk en Hobma de rijkswegentracering als onderwerp van
coordinatie van meersporige besluitvorming onderzocht.62 C)p basis van de
bestudering van een aantal cases constateren de onderzoekers dat er enkele
knelpunten zijn in de relatie tussen de rijkswegenbesluitvorming en de ruimtelijke
planning. Als belangrijke knelpunten noemen Duenk en Hobma:
- knelpunten van procedurele aard (termijnoverschrijdingen in de WRO,
vertragingen door afwachtende houdingen van betrokken besturen, vertragingen door onenigheid over financiering van bestemmingsplanwijzigingen,
vertragingen door budgettaire problemen in het infrastructuurspoor);
knelpunten in de democratische legitimering van de overheidsbesluiten doordat
de rijkswegen reeds worden aangelegd voordat alle rechtsbeschermingprocedures zijn afgerond. De onderzoekers wijzen hier op het grote aantal

rechtsbeschermingsmogelijkheden bij de aanleg van een rijksweg en met name
op de ongelukkige 'situering' van de belangrijkste rechtsbeschermingsmogelijkheid in de totale procedure: het toenmalige Kroonberoep aan het einde
van de langdurige bestemmingsplanprocedure;

- knelpunten in

de

doorwerking van de infrastructuurbeslissing naar de
ruimtelijke besluitvorming.

De beide onderzoekers constateren geen wezenlijke knelpunten met
betrekking
tot de afweging van belangen.63 Het onderzoek van Duenk en Hobma en de

ervaringen met een aantal lastige procedures, heeft de minister van Verkeer en
Waterstaat ertoe gebracht om samen met de minister van VROM een Trac6wet
61

62
63

Daarbu speelde overigens regelmatig de begrijpelijke overweging dat een opdracht en aanwijzing
gehaseerd op een tractbesluit bii rechterlijke toetsing op problemen zouden kunnen stuiten als het
een ouder tractbesluit betrof. Dit soort besluiten was immers
gebaseerd op een beperkte belangenafweging.
Duenk en Hobma 1987.
Duenk en Hobma 1987 stelt dat de afweging van belangen bij de aanleg van nieuwe rijkswegen
'tegenwoordig zeer uitvoerig plaatsvindt' want er wordt overlegd met 'legio overheid.sdiensten en
ook particuliere belangenorganisaties'. Naast dit veronderstelde rechtstreekse verband tussen
enerzijds
de overlegfrequentie en het aantal overlegpartners en anderzijds de volledigheid van de belangenafweging, is ook het feit dat meer met multi-disciplinair samengestelde projectteam.s wordt gewerkt een
indicatie van de volledigheid van de helangenal'weging
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voor te bereiden. Omdat voor de betrokkenheid van VROM in het besluitvormingsproces ook in meer brede zin naar het probleem van de aanleg van nieuwe
infrastructuur moet worden gekeken heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat
in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer de corridorbenadering

geintroduceerd.
Tot op heden is er een aantal 'corridorstudies' verricht. Uit deze studies blijkt dat
een corridorbenadering met name daar nodig is, waar de hoofdinfrastructuurstromen
zowel via de weg als via het spoor worden verwerkt. In feite zou de oude beperktere- benadering een aantal verschillende projectstudies vergen; nu worden
deze studies samengevoegd in een studie, hetgeen ook het onderling afwegen van
voor- en nadelen ten goede komt. De corridorbenadering blijft echter wel een

hoofdzakelijk sectorale benadering voor het verkeers- en vervoersprobleem. De
sub-sectorale benadering van ieder vervoersnet apart is hier vervangen door een
benadering waarbij in ieder geval meer dan lan vervoersnet een rol speelt in het
opstellen van de alternatieven. Overigens lijkt de corridorbenadering aan populariteit
te winnen, waarbij naar meer dan alleen het verkeersbelang wordt gekeken.

Projectprocedures in de Trac6wet
De problematiek die in de vorige paragraaf is geschetst heeft uiteindelijk geleid
tot de Tractwet, die per 1-1-1994 in werking is getreden. In het licht van het voorstaande is het niet verbazend dat deze Tractwet slechts betrekking heeft op de
rijksinfrastructuur en dan nog alleen op de wegen, vaarwegen en railwegen. Een
meer principiele beschouwing over de planning van infrastructuur 4 had wellicht
tot een meer complete wet kunnen leiden. De afstemmingsproblemen die ten
grondslag liggen aan de Tracdwet zijn naar mijn mening evenzeer van toepassing
op de provinciale wegenplanning.
In de Trac6wet (hierna: Tw)vallen de volgende hoofdelementen op:
de wet geeft een uitgebreide regeling van de voorbereiding, de totstandkoming
en de publicatie van de tract/mer-nota's, 'trajectnota's' geheten;
de wet regelt de procedure rondom het nemen van een tracdbesluit, waarbij
een belangrijk element is dat het besluit uiteindelijk wordt genomen door
de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister

van VROM;
-

-

64

tegen het trac6besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld

bij de Afdeling bestuursrechtspraak;
na het nemen van het tractbesluit wordt van de betrokken gemeente- en
provinciale besturen verwacht, dat zij meewerken aan de aanleg van de weg.
Als die besturen geen 'planologische medewerking' verlenen, wordt deze
Waaronder tevens zou kunnen vallen: buiskidingen. luchtverkeer. hoogspanningsleidingen en zelfs
eventueel [elecommunicatieverkeer.
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medewerking afgedwongen door opdrachten en aanwijzingen van de minister
van VROM. De minister van VROM komt voor de toepassing van de
opdrachten en aanwijzingen geen beleidsvrijheid toe: hij moet van zijn interventieinstrumentarium gebruik maken. Met name dit laatste aspect heeft
-

-

belangrijke consequenties voor de procedureplanning:
voorts kent de wet een aparte paragraaf voor bijzondere procedures voor grote
projecten van nationaal belang;
ten slotte kent de wet coardinatiebepalingen in art.24 en 25 Tw. In deze
artikelen wordt aangegeven dat allerlei vergunningen ( waaronder ook worden
gerekend: ontheffingen, dispensaties, afwijkingen en soortgelijke beschikkingen. zie art. 1, tweede lid Tw) moeten worden afgegeven door het desbetreffende bevoegde gezag. Voldoet dit gezag namelijk niet aan deze eis,
dan kan de minister van Verkeer en Waterstaat aan zijn collega die verantwoordelijk is voor de uitvoering van die wet vragen om de vergunning te
verlenen. Deze minister kan de vergunning verlenen, 'met inachtneming van
hetgeen daarvoor bij of krachtens de desbetreffende wet is bepaald' (art.24,
derde lid Tw). Deze bepaling is ontleend aan art.2 Belemmeringenwet
Verordeningen.

Zoals ook De Gier aangeeft in het pre-advies voor de Vereniging van Bouwrecht 65
is het wetsontwerp voor een Tracewet in het algemeen (zeer) positief ontvangen.

Veel schrijvers, maar ook adviesorganen als de Raro hebben waarderende
opmerkingen voor het wetsontwerp, waarin -zo constateren vele schrijvers- een
nieuwe weg wordt ingeslagen in de tweesporigheidsbenadering van de ruimtelijke
ordening. Die nieuwe weg betreft de 'vondst' om de minister van Verkeer en
Waterstaat samen met de minister van VROM het tracabesluit te laten nemen. De
minister van VROM krijgt hiermee invloed op het trac6besluit, maar moet voor
die 'gewonnen' invloed ook iets inleveren; namelijk de vrijheid om zelf te beslissen
over de inzet van het interventie-instrumentarium. In het verleden was er ruimte
voor de minister van VROM om zelf af te wegen of de inzet van dat instrumentarium wel gewenst was. Daarbij waren er de hiervoor reeds aangegeven garanties
dat dit instrumentarium niet zou worden aangewend om pure sectorwensen te
realiseren. Die garanties ontbreken in de Trac6wet; de invloed van de ruimtelijke

ordening op de besluitvorming loopt via:
de inhoudseisen van de trajectnota. met name art.4, eerste lid onder g Tw:
een beschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling van het desbetreffende
verkeers- en vervoerstraject en de mate waarin in streek- en bestemmingsplan65

66

De Gier 1992.

De Raro stelt ditdoordete w·ilzen op de 'creatiez·e icijze ran het vinden \annieuweco<,rdinatie
ciplossingen' <Raro 1991, p. 1() en 1 1 ). ·oorts w'ordt hierop gewe,en door De Gier 1992. p.89 en
door Wessel 1992.
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nen als bedoeld in de WRO met de aanleg of wijziging van de hoofdweg,
landelijke railweg of hoofdvaarweg rekening is gehouden.
Dit is echter een sterk inventariserende verplichting, waarbij moeilijk kan
worden beweerd dat hiermee ruimtelijk beleid wordt gevoerd. Daarbij roept

-

deze verplichting in herinnering de wijze waarop in het verleden bij tracestudies naar de ruimtelijke ordening werd gekeken: leveren de ruimtelijke
plannen dusdanige belemmeringen op dat met vertraging in de uitvoering
rekening moet worden gehouden?;
de betrokkenheid van de minister van VROM bij het nemen van ontwerptrac6besluiten (art.9, eerste lid Tw) en tractbesluiten (art. 15, eerste lid Tw).
Voor de wijze waarop de minister de ruimtelijke toets uitvoert zijn geen regels
in de wet opgenomen. Wel mag worden verondersteld dat de minister daarbij
mede in aanmerking neemt hetgeen van de kant van de PS, de algemene
besturen van de regionale organen en van de kant van de gemeenteraden over
het ontwerp-trac6besluit wordt opgemerkt (art. 13 Tw). Voor een goede
beoordeling zal de minister moeten kunnen beschikken over relatief
gedetailleerde kennis over het betrokken gebied; een gebied dat voor de

ruimtelijke ordening ruimer moet zijn dan het gebied dat in de trajectnota
is betrokken (dat is het 'verkeers- en vervoerstraject' dat in art. 1, eerste lid
onder g Tw nogal vaag omschreven is als het verkeers- en vervoersgebied
gelegen tussen twee punten van een verbinding67). Waar de minister die
informatie vandaan moet halen en of dat ruimere gebied gelet op de strekking
van de Tractwet wel in de beschouwingen kan worden betrokken, blijft

onduidelijk:
-

de noodzaak om een afwijking van het ruimtelijk beleid grondig te motiveren. 68
Ook op dit punt kan men moeilijk volhouden dat de ruimtelijke ordening

hiermee een volwaardige plaats in de tracdbesluitvorming krijgt.
Niet iedereen was dan ook positief over de Trac6wet. Een overwegend negatief
advies over het wetsontwerp kwam van de Raad van State.64 Het advies van de
Raad van State over het wetsontwerp bevatte fundamentele kritiek met betrekking
tot het wetsontwerp en met name ook met betrekking tot de gekozen codrdinatiemethode. De Raad concludeert dat:
'Dit alle (de inpassing van hettractbesluit in de ruimtelijke ordening -dp) konit ernaarhet oordeel
i·an de Raad op neer. dat ten aanzien ,'an tractplichtige infrastructurele werken een afzonderlijk.
uit de normale planologische afweging gelicht. besluitvormingsproces wordt ingevoerd, waarbij
67

Hier lijken de basisbeginselen van de meetkunde te worden geschonden: tussen twee punten kan men
lijn trekken. maar hoc twee punten een gebied kunnen markeren is mij onduidelijk. Daarvoor
zijn ten minste drie punten nodig.
Kamerstukken Il. 1991/92, 22500 B, p.10 en l l.
Kamerstukken IL 1991/92, 22500 B.
een

68
69
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aan de sectorale verkeers- en vervoersbelangen een overheersend accen[ wordt toegekend. De

centrale plaats die het bestemmingsplan als regeling met een coordinerend karakter in de WRO
inneemt, wordt hierbij prijs gegeven. Feitelijk is er naar de opvatting van het college sprake van
een in het kader van dit wetsvoorstel geregeld 'trac6streek- en bestemmingsplan'. waarop de
algemene coOrdinerende functie van de WRO niet van toepassing is.
De Raad meent. dat aan deze principiele inbreuk niet licht moet worden getild. Immers ook in
andere wetten met een ruimtelijke invalshoek gaat de wetgever uit van het feit, dat de WRO ter
zake een codrdinerende rol vervult boven de sectorwet. De Raad heeft een principiele beschouwing
in de toelichting gemist.'

In haar nader rapport gaat de regering in op de bezwaren van de Raad van State.
De door de Raad gewenste 'principiele beschouwing' blijft overigens ontbreken.
De regering volstaat met verwijzing naar het regeringsstandpunt 'Afstemming op
maat'. Dat lijkt vreemd, nu dit regeringsstandpunt uitdrukkelijk uitgaat van de
tweesporigheidsgedachte en de Tracdwet juist een verandering aanbrengt in deze
gedachte. Het nader rapport van de regering op het punt van de belangenafweging
geeft dan ook een ander beeld. Zo betoogt de regering dat
'In de (oude - dp) buitenwettelijke, sectorale procedure komt het verkeers- en vervoersbelang
aan bod en vindt de milieu-effectrapportage plaats. In de volgende WRO-fuse vindt de ruimtelijke
afweging plaats. Deze gescheiden. opeenvolgende procedures sluiten een integrale benadering
uit. Tevens kunnen (...) beide procedures tot verschillende uitkomsten leiden. Het wetsvoorstel
voorziet dan ook in 66n integrale procedure waarbij alle belangen. ook de ruimtelijke. gelijktijdig
worden afgewogen.'

De waarborgen dat deze ruimtelijke belangen inderdaad een rol zullen spelen, zijn
dus verre van waterdicht. De Raad van State wijst meermalen op 'de coOrdinerende
rol' die de ruimtelijke ordening zou behoren te vervullen. Daarmee lijkt de Raad
aan te geven dat in de ruimtelijke afweging in feite de integrale besluitvorming
plaatsvindt. Het wetsontwerp lijkt uit te gaan van een andere benadering. De
regering geeft aan dat er een verkeers- en vervoersafweging is, een milieu-facettenafweging (in de mer-procedure70) en een ruimtelijke afweging. Anders dan de Raad
van State meent de regering dat de ruimtelijke afweging niet zodanig integraal is,
dat de beide andere afwegingen slechts deel-afwegingen van de ruimtelijke afweging
zijn. Elders blijkt deze benadering evenzeer:
'Het gaat hier om de aanleg of wijziging van hoofdinfrastructuur waarvoor het Rijk ook in financieel opzicht de verantwoordelijkheid draagt. Daarbij zijn diverse aspecten in het geding: het
economisch functioneren van ons land dat kan vragen om adequate verbindingen. het mi lieu.
dat een nauwkeurige visie op de milieu-effecten van het project rechtvaardigt en het ruimtelijk
beleid dat om een afw·eging vraagt op welke wijze de te schaarse grond op een afdoende wijze
kan worden benut. Volgem de huidige procedure is de besluitvorming ingebed in de ruinitelijke
ordening waarbij de beslissingsbevoegdheid berust bij de provincies en de gemeenten. Gelet op

70
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de rijks,·erantwoordelijkheid in dezen en de belangen die in het geding zijn. waarvan de ruimtelijke
ordening slechts 6dn zij het wel een wezenlijk aspect vormt. rechtvaardigt op principiele gronden

een gewijzigde visie op de wijze door wie en op welke wijze de besluitvorniing plaatsvindt. 1

Hier lijkt impliciet de opmerkelijke stelling van de regering dat de ruimtelijke
ordening zich tot de inwerkingtreding van de Trac6wet met wezensvreemde zaken
bezig hield: het afwegen van economische en milieubelangen. Slechts enkele
Kamerleden lijken oog te hebben voor de principiele bedenkingen van de Raad
van State.72

Op 14 december 1998 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot herziening
van de Tractwet aanhangig gemaakt.73 Belangrijkste verandering is dat in dit

herzieningsvoorstel niet meer wordt gewerkt met 'planologische medewerking'
van de lagere overheden, maar dat hier het 'rijksprojectproceduresysteem' wordt
gehanteerd: een tracdbesluit is van rechtswege tevens vrijstelling ex art.19 WRO.
Daarmee wordt de wijze van afstemming met de WRO wel ingrijpend gewijzigd;
de planologisch-inhoudelijke nadelen die aan de huidige Tractwet kleven, blijven
bestaan.
7.5.3

De Deltawet grote rivieren

De aanleiding voor de Deltawet grote rivieren
De aanleiding voor de Deltawet grote rivieren (hierna kortheidshalve Deltawet)
vormde de watersnood van begin 1995. In een zeer korte tijd werd deze bijzondere
wet in het Staatsblad74 gepubliceerd, zodat snel aan het noodzakelijke ophogen
van de zwakke dijkvakken kon worden begonnen. Iedereen leek ervan overtuigd
te zijn dat haast geboden was; wellicht is de wet mede hierom niet op alle
onderdelen even doordacht.75 Er was al voor de watersnood een ontwerp van Wet
op de waterkering in behandeling bij het parlement, waarin was voorzien in een
'ouderwetse' afstemmingsconstructie met de WRO. Met de behandeling van het
ontwerp voor de Deltawet, heeft minister van Verkeer en Waterstaat een nota van
wijziging op de Wet op de waterkering ingediend, waarin ook wordt voorzien in
een 'moderne' afstemmingsconstructie in de vorm van een projectprocedure. 76
71
72

73

74

75

Kamerstukken II. 1991/92.22500 B. p. 13 (r.k.)
Zie bijvoorbeeld Kamerstukken Il 1998/99, 26343. nr.5, p. 12. waarin de leden van de SGP-fractie
opmerken dat het tractbesluit toch slechts een beperkt aantal omgevingsbelangen behartigt.
Kamerstukken II, 1998/99. 26343, nrs. 1 -2.
13 april 1995. Stb. 210, in werking getreden op 21 april 1995. De eerste voorbereidingen
van de wet dateren van januari 1995! Bruil en Lurks 1995. p.973 noemen ten onrechte als datum
van inwerkingtreding 14 april 1995.
Bruil en Lurks 1995 wijzen erop dat de Deltaw'et derhalve wellicht niet al te streng mag worden

Wet van

beoordeeld.

76

Zie ,oor een beschrijving van dit systeem: Bregman 1999. p.92 e.v.
241

Hoofdstuk 7

Aan het wetsvoorstel voor de Wet op de waterkering was een moeizame en
langdurige discussie over de dijkverzwaring vooraf gegaan, waarbij het met name

ging over de wijze van uitvoering van de dijkverzwaringsplannen. Met name de
waarden van natuur- en landschap werden naar het oordeel van de milieubeweging
en plaatselijke actiegroepen teveel aangetast door de nogal technische benadering
van Rijkswaterstaat en de waterschappen. De regering heeft zich sinds het midden
van de jaren 70 enkele malen laten adviseren over de meest wenselijke aanpak.
In eerste instantie heeft de commissie-Becht in 1977 geadviseerd en daarna in 1993
de commissie-Boertien.

Projectprocedures in de Deltawet grote rivieren
De kern van de Deltawet is te vinden in art.2 van die wet:
1.

2.

Ten aanzien van de uitvoering van de in art. 1 bedoelde werken zijn de wet telijke
voorschriften krachtens welke daarvoor een vergunning. ontheffing. vrijstelling of enig
ander besluit is vereist. niet van toepassing
Indien wetteli.ike voorschriften een zodanige belemmering voor de uitvoering van het in
het plan van uitvoering beschreven werk vormen. dat het volstrekt noodzakelilk wordt geacht
die v ,orschriften buiten toepassing te laten. kunnen GS C...) bepalen dat die (.) voorschriften

buiten toepassing blijven.

Hiermee worden alle procedures terzijde geschoven. Om toch een goed besluit
over de dijkverzwaring te kunnen nemen, voorziet de Deltawet in een nieuwe
procedure. Die procedure bestaat in hoofdlijnen uit:

-

het opstellen van een concept-plan van uitvoering door de dijkbeheerder.
Het concept-plan bevat een afweging van belangen, waaronder de belangen
van landschap, natuur, cultuurhistorie, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en milieu conform de aanbevelingen van de Commissie Toetsing Uitgangspunten Rivierdijkversterkingen (Boertien I) (art.4, tweede lid Deltawet):

-

-

het concept-plan wordt naar GS gezonden en ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen zienswijzen kenbaar maken;
GS nemen een besluit over de vaststelling van het plan (met sancties op te

-

tegen het vaststellingsbesluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij

late vaststelling);
de

Afdeling bestuursrechtspraak.

In de Deltawet worden de WRO-procedures buiten werking gesteld. De ruimtelijke

afweging zou moeten worden gegarandeerd doordat:
in het ontwerp-plan ook de belangen van ruimtelijke ordening een rol moeten
spelen. De regering heeft in de parlementaire stukken benadrukt dat de
belangenafweging geen wijziging ondergaat: 'Het gaat om een integrale
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belangenafweging die anders voor meer besluiten afzonderlijk zou moeten
977
hebben plaatsgevonden.
In dit verband is ook hier, net zoals bij de Tracdwet, belangrijk dat het gebied
waar de Deltawet op van toepassing is, beperkt in omvang is. Het gaat alleen
om de dijkvakken en kaden en de aanleg van opslagplaatsen van verontreinigde bodemmaterialen (art. 1, eerste lid onder c van de Deltawet). De fysieke
begrenzing vormde een belangrijk element van de discussies tussen de Raad
van State en de regering. De regering stelde zich daarbij op het standpunt
dat ook met de dijkverzwaring samenhangende werken onder de Deltawet
vielen (zoals ontgrondingen, natuurbouw en compensatiewerken). In de

jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de dijkverzwaringsplannen vormt de fysieke begrenzing ook een belangrijk onderdeel.78 In ieder

-

geval is de fysieke begrenzing zodanig beperkt dat een samenhangende
ruimtelijke visie niet te maken valt; onduidelijk blijft dan ook hoe de belangen
van ruimtelijke ordening moeten worden meegewogen;
de aanbevelingen van de Commissie Boertien I moeten worden gevolgd. Dit
element, dat bij amendement in de Deltawet is ingevoegd79 verwijst naar het
zogenaamde 'uitgekiend ontwerpen', waarbij zoveel mogelijk bestaande
waarden gespaard kunnen blijven en wat tevens betrekking heeft op een brede
afweging van aspecten van veiligheid en behoud en ontwikkeling van waarden
op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie.80 In art.4, tweede lid
worden deze belangen herhaald en aangevuld met de belangen van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Ook hier zien we derhalve dat de
regering van mening is dat ruimtelijke ordening iets anders is dan het afwegen
van milieubelangen, volkshuisvestingsbelangen en belangen van natuur en
landschap. Wat in de visie van de regering dan wel onder 'belangen van
ruimtelijke ordening' moet worden verstaan, blijft helaas onduidelijk.

De 'Deltawet'-aanpak (kortweg: het buiten toepassing verklaren van een groot
aantal wetten waaronder de WRO en vervangen door een integraal besluit) is ook
te herkennen in de per 1 januari 1999 in werking getreden Experimentenwet Stad

en Milieu. Deze wet is bedoeld voor die situaties waarin het integreren van
milieubelangen in de ruimtelijke afweging niet voldoende soelaas biedt (stapl)
en waar ook het maximaal benutten van de ruimte die wet- en regelgeving biedt,
niet toereikend is (stap 2). Na die twee stappen kan een gemeente waarvoor de
Experimentenwet geldt ook nog een derde stap zetten: het afwijken van milieukwaliteitseisen, van procedurele bepalingen en van bepalingen inzake bevoegdheden,
77
78

79
80

Kamerstukken H, 1994/95, 24109, nr.3, p.4.
Zie bijvoorbeeld ABRS 18 juli 1995, BR 1996. p.60.
Kamerstukken II. 1994/95, 24109. nr. 17 ( amendement-Schutte).
Borman 1995. met name p.598.
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gesteld bij of krachtens de Wet geluidhinder, de Wm, de Wet bodembescherming,
de WRO, de Ww en de Wsdv (art.3, eerste lid Experimentenwet Stad en Milieu).

Het afwijkingsbesluit moet aan een aantal in art.7 en 8 van de Experimentenwet
opgenomen voorwaarden voldoen. Wat de inhoudelijke afweging betreft moet in
het besluit ten minste zijn aangegeven hoe de gemeente met het besluit een bijdrage
levert aan de gewenste leefkwaliteit van het gebied. De gedachte hierachter is dat
de overschrijding van bijvoorbeeld grenswaarden in een milieukwaliteitseis moet

worden gecompenseerd (zie ook art.6 jo. art.7, sub g van de Experimentenwet).
In de benadering van de Experimentenwet kan bijvoorbeeld worden afgeweken
van een bestemmingsplan (en daarmee van de gewenste ruimtelijke structuur),
waarbij die afwijking wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld de milieukwaliteit
in dat gebied te verbeteren.

Toepassing van de Deltawet grote rivieren
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft zich over een aantal dijkverzwaringsplannen
moeten buigen.8' In enkele uitspraken kwam ook de belangenafweging aan de orde.

Daarbij had de Afdeling oog voor onder meer (cultuur-)historische belangen, het
veiligheidsbelang, visuele belangen, het volkshuisvestingsbelang, financiele
belangen, landschappelijke waarden, het belang van handhaving van waardevolle
vegetatie en biotopen, het belang van het tegengaan van water-, parkeer- en
stankoverlast en de belangen van grondgebruik conform de vigerende bestemming. 82
Veel, zo niet alle van de hierboven genoemde belangen zouden in de afweging
bij een ruimtelijk plan aan de orde hebben kunnen komen. Dat maakt duidelijk
dat de woorden 'ruimtelijke ordening' in art.4, tweede lid van de Deltawet vrij
inhoudsloos zijn. Een ruimtelijke afweging zonder dat daarin ook de belangen
van cultuurhistorie, natuur en landschap en dergelijke worden meegewogen, is
geen ruimtelijke afweging. Mijn conclusie is dan ook dat de wetgever door het
opnemen van de woorden 'ruimtelijke ordening' in art.4, tweede lid nodeloos
verwarring heeft geschapen. Deze slordigheid kan worden toegeschreven aan de
grote tijdsdruk bij het opstellen van de wet. Hoe dan ook, dit soort onduidelijke
83
afwegingsgeboden in wetgeving verdienen geen navolging.
Voorts is een belangrijk nadeel van de Deltawet dat de uitkomst van de ruimtelijke
afweging kan worden afgezet tegen andere dan ruimtelijke belangen. Ook de
Experimentenwet Stad en Milieu kent de mogelijkheid dat de compensatie voor
het niet realiseren van de uitkomst van de ruimtelijke afweging elders (bij andere
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Een overzicht van deze jurisprudentie met noot van Drupsteen is opgenomen in BR 1996. p.47-66.
De belangen zijn terug te vinden in de uitspraken die Drupsteen aanhaalt (zie vorige noot). met name
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in de uitspraken over de dijkverzwaringen in Bellevue-knnewijnen. Heeselt-Opijnen, Varik-Heeselt.
IJsbelbandijk-A 1 2-Lathum en dijkverzwaring Noordwaard).
Anders: Heida 1998b. p.32.
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belangen) wordt gezocht. In verband met dit soort bezwaren, lijkt mij het werken
met dit soort 'integrale' afwegingen voor toekomstige regelingen niet aan te raden.84
Voorts moet worden opgemerkt dat het beperkte fysieke toepassingsgebied van
de Deltawet een goede ruimtelijke visie op het dijkverzwaringsproject in zijn
omgeving niet toelaat. Daarbij speelt mee dat ruimtelijke altematieven maar zeer
beperkt aanwezig zijn: de dijk moet nu eenmaal op korte afstand van de rivier
liggen. Het gaat bij de inpassing van het project in zijn omgeving hier ook vooral
over de concrete vormgeving (hoogte, breedte etc.). Dat soort aspecten kunnen
ook bij het beperkte toepassingsgebied volledig worden meegenomen.
7.5.4

De Vergunningwet Westerschelde

De aanleiding voor de Vergunningwet Westerschelde
Ging het bij de Deltawet nog om een erkend en nijpend maatschappelijk probleem,
bij de aanleiding voor de Vergunningwet Westerschelde ging het om een omissie
van de minister van Verkeer en Waterstaat bij het toestaan van baggerwerkzaamheden in de Westerschelde. Die werkzaamheden waren nodig ter uitvoering van een
verdrag tussen Nederland en het Vlaamse Gewest. De minister van Verkeer en
Waterstaat vergat de voor de baggerwerkzaamheden noodzakelijke milieuvergunning
aan te vragen en sloeg mede daardoor ook de voor die vergunning noodzakelijke
mer-procedure over. Om verdere vertraging te voorkomen werden de vergunningen
voor het baggeren bij wet verleend.85

Projectprocedures in de Vergunningwet Westerschelde
In art.2 van de Vergunningwet Westerschelde worden de wettelijke voorschriften
krachtens welke voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vergunning is vereist
buiten toepassing verklaard. Door bij wet vergunning te verlenen, ontloopt de
minister ook de mer-plicht. Er is niet voorzien in een vervangend, 'integraal' besluit,
zoals in het geval van de Deltawet. Evenmin is er enige vorm van rechtsbescherming
geboden.

Toepassing van de Vergunningwet Westerschelde
Gelet op het voorgaande valt over de toepassing van deze wet weinig te melden.
Bij wet is de vergunning verleend; bezwaar- of beroepsprocedures ontbreken.
Wel is de wet aanleiding geweest voor veel commentaar, met daarin talrijke
bezwaren en nadelen van de Vergunningwet. Kortheidshalve verwijs ik hiervoor
naar Verschuuren, die de kritiekpunten heeft samengebracht.86 Hij wijst nog wel
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In dezelfde zin het evaluatieonderzoek naar de werking van de Deltawet: Driessen en De Gier 1997.
Stb. 1997,258.

Verschuuren 1998.
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op een onderbelicht voordeel van de Vergunningwet; de mogelijkheid van een
integrale afweging van alle relevante belangen.87 Het uitvoeren van grote projecten

vergt een groot aantal besluiten op grond van een enorme reeks van wet- en
regelgeving. Hierover merkt Verschuuren op dat 'dit niet alleen zorgt voor
vertraging, maar ook voor het niet goed kunnen maken van een integrale afweging.
Hierdoor kan het zijn dat een bepaald belang op een gegeven moment niet meer
op evenwichtige wijze aan de orde kan komen, omdat de besluitvorming al in een
te ver gevorderd stadium is.' Desalniettemin is ook Verschuuren van mening dat
de Vergunningwet geen navolging verdient.

7.6

De gemeentelijke

7.6.1

Van plannen, projecten en de praktijk

zelfstandige projectprocedure

Bij de wetswijziging van de WRO in 1985 deed de minister van VROM de
toezegging dat de voorgenomen wijzigingen van de WRO na enige jaren zouden
worden geevalueerd. Zou dan blijken dat het wettelijk stelsel toch forse gebreken
kende, dan zou een onderzoek naar een meer fundamentele herziening alsnog
worden gestart.88 Het hier aangekondigde evaluatie-onderzoek is er uiteindelijk
ook gekomen. De eindrapportage van de evaluatiecommissie (hierna naar de
voorzitter commissie-Van Buuren genoemd) is gepubliceerd onder de titel 'Van
plannen, projecten en de praktijk'.89 De commissie onderschrijft in hoofdlijnen
de uitgangspunten van de WRO en doet enkele voorstellen voor verbetering van
de wet. Hoewel een aantal van deze voorstellen zeker niet als ondergeschikt of
onbelangrijk kunnen worden afgedaan, is de hoofdlijn van het rapport toch dat
de uitgangspunten van het wettelijk systeem als zodanig overeind moeten blijven.
Met betrekking tot het gebruik van de anticipatie- en vrijstellingsprocedure
constateert de commissie dat hier ondanks de wetswijziging van 1985 een grote
behoefte aan blijft bestaan. De commissie ziet bij het grote gebruik vooral het gevaar
van incidenten- of ad hoc-planologie: het toestaan van bouwen of gebruiksveranderingen 'zonder dat daaraan een doordacht en samenhangend ruimtelijk beleid in
de vorm van een ruimtelijk plan ten grondslag ligt'. Soms onderkennen gemeenten
dit risico en komt het voor dat de ruimtelijke gevolgen van de art. 19-vrijstelling
worden weergegeven in een structuurvisie of beleidsnota.
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Verschuuren 1998, p.366.
Kamerstukken H. 1982/83, 14889, nr.16, pag. 4 en 5. Motie Salomon s/Nypels. Kamerstukken II.
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1983/84. 14889, nr. 123. Zie ook Peters 1991 en Lubach 1998. Zie lot slot Kamerstukken H 1998/99.
25311. nr.41.
Van Buuren e.a. 1994. Het rapport is bij brief van 15 juni 1994 aan de Tweede Kamer aangeboden.
maar niet als kamerstuk gedrukt.
Van Buuren e.a. 1994, p.45.
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De commissie wil deze bestuurspraktijk echter niet zonder meer volgen. In haar
advies geeft de commissie aan dat het bestemmingsplan het instrument bij uitstek
zou moeten blijven voor het ten behoeve van een langere periode planmatig
vastleggen van ruimtelijk beleid, maar tegelijkertijd wil de commissie ook een
mogelijkheid geven om vlot en soepel te kunnen inspelen op een concreet bouwplan
of een gebruiksvorm die niet past in het geldende bestemmingsplan, maar wel
bijdraagt aan een gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Deze relatie met het gewenste
beleid is naar het oordeel van de commissie belangrijker dan de formele eis van
een van kracht zijnd voorbereidingsbesluit. Daarom stelt de commissie voor om
art. 19 als volgt aan te passen:

1.

Indien nog geen ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan ter inzage is gelegd

als bedoeld in art.23 WRO waarin de voorgenomen verandering past, dient
door het bestuur van de gemeente op deugdelijke wijze te worden gemotiveerd

2.

dat de voorgenomen verandering past in toekomstig ruimtelijk beleid.
Indien een bestemmingsplan in procedure is of op afzienbare termijn in
procedure zal worden gebracht en er tegen de vertening van \,rijstelling
bedenkingen zijn ingebracht, mag de vrijstelling slechts worden verleend,
indien er voldoende redenen zijn om vooruitlopend op de totstandkoming
van het plan tot realisering van het project over te gaan.

Met andere woorden: de commissie wil (in het voorgestelde tweede lid) de urgentieeis expliciet vastleggen, maar alleen voor die gevallen waarin er daadwerkelijk
een nieuw plan in procedure is gebracht. In die gevallen waarin er geen bestemmingsplan in procedure is gebracht (en waar thans het voorbereidingsbesluit als
vrijstellingsgrondslag dient), wil de commissie een inhoudelijke norm geven; de
voorgenomen verandering moet passen in het toekomstig ruimtelijk beleid. De
commissie denkt daarbij aan een structuurvisie of een beleidsnota. Zo'n beleidsstuk
is evenwel niet noodzakelijkbij kleine afwijkingen van bestemmingsplannen. Voor
die gevallen denkt de commissie dan ook aan verruiming van de kruimelgevallenregeling in art.18a WRO en de invoering van de algemene en een specifieke algemene
verklaring van geen bezwaar.
Duidelijk is dat de commissie weliswaar een voorstel doet voor aanpassing van
art.19 WRO, maar dat voorop blijft staan dat het ruimtelijk beleid in beginsel via
het bestemmingsplan moet plaatsvinden." Er moet dus in de ogen van de commissie
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De commissie vreesde blijkbaar dat de voorstellen gemakkelijk verkeerd konden worden uitgelegd.
want de commissie herhaalt zeer regelmatig dat het bestemmingsplan de basis van de ruimtelijke
ordening moet blijven. Zie pag.33 ('De commissie acht het wenselijk dat het bestemmingsplan ais
primair instrument voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid wordt gehandhaafd') en vervolgens wordt
dit in andere bewoordingen herhaald op pag,37 (tweemaal), 39,47 en 51.
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een projectprocedure komen. maar wel

duidelijk ondergeschikt en ingekaderd in

het bestemmingsplan (een onzelfstandige procedure dus).
7.6.2

De reactie van de Raro op het advies van de evatuatiecommissie

Op verzoek van de minister heeft de Raro met het advies van 16 november 1994
gereageerd op de voorstellen van de evaluatiecommissie. De raad is het in grote
lijnen eens met de evaluatiecommissie, maar denkt principieel anders over de
wenselijkheid van een zelfstandige projectprocedure. De raad meent dat de

bestuurspraktijk uitwijst dat er een behoefte is aan een zelfstandige projectprocedure
en ziet geen nadelen in zo'n procedure, zeker als 'niet ter zake doende elementen
als het urgentievereiste' worden verwijderd. Opvallend zijn de zeer negatieve
kwalificaties die de raad aan het bestemmingsplan toedicht. Het bestemmingsplan
is naar het oordeel van de raad een weinig effectief instrument, te complex, te duur,
te technocratisch en te bureaucratisch, niet bruikbaar om programmatische ideeen
in op te nemen ('het zou van overschatting getuigen te verlangen dat deze ideeen
in een bestemmingsplan worden gewrongen'), een plan dat wordt gekenmerkt door
vele en ingewikkelde juridisch-technische, planningstechnische en procedurele
complicaties, moeilijk hanteerbaar en handhaafbaar en niet bruikbaar in interactieve

veelpartijen-processen.
Door dit alles kan het bestemmingsplan zijn door de wetgever toegedachte rol van
beleidsmatige sturing van de ruimtelijke ontwikkeling niet adequaat vervullen.
Voor de Raro is het alleen van belang dat er een omgeving met ruimtelijke kwaliteit
tot stand komt; of dat bereikt wordt door middel van het bestemmingsplan of door
een zelfstandige projectprocedure is de raad om het even. Gelet op de vele nadelen
die de raad in het bestemmingsplan ziet, zal het niet verbazen dat de Raro een sterk
voorstander van een zelfstandige projectprocedure is. Alleen in gebieden die zijn
aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht en in landelijke gebieden met
'normale' kleinschalige ontwikkelingen kan het bestemmingsplan een bruikbaar
instrument vormen.
De Raro wil de art. 19-procedure dan ook volledig loskoppelen van het bestemmingsplan. Wel is het noodzakelijk dat de gemeenteraad duidelijkheid biedt over de
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van een gebied. De raad denkt hierbij met
name aan een structuurplan, welk plan dan voor een deugdelijke beleidsmatige
onderbouwing van het project zou moeten zorgen.
De zwaar aangezette afkeer van de Raro van het bestemmingsplan is voor mij niet
zo goed te begrijpen. Het advies van de evaluatiecommissie en de daaraan ten

grondslag liggende rapporten geven voor een zo negatieve kwalificatie geen
aanleiding. De raad geeft overigens ook zelf geen onderbouwing voor het negatieve
oordeel, anders dan dat door allerlei juridische beslommeringen de aandacht voor
de ruimtelijke kwaliteit te beperkt is. Een negatief causaal verband tussen juridische
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kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit is er mijns inziens evenwel niet en daarbij komt
ook dat het zeer de vraag is of de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit bij een
zelfstandige projectprocedure zoveel groter zal zijn.
7.6.3

Het kabinetsstandpunt over het advies van de evaluatiecommissie

Op 17 juli 1995 heeft de minister van VROM het kabinetsstandpunt inzake de
evaluatie aan de Tweede Kamer aangeboden.'1 Op 1 november 1995 heeft de vaste
commissie voor VROM hierover met de minister van gedachten gewisseld.93 Hierbij
bleek dat er duidelijke steun was voor het kabinetsstandpunt.
In 7.6.1 is geconstateerd dat de commissie-Van Buuren geen zelfstandige

projectprocedure wilde invoeren, maar een aan het bestemmingsplan ondergeschikte, onzelfstandige procedure. Het is gelet hierop opmerkelijk dat het kabinet in
de reactie op het evaluatierapport wel een zelfstandige projectprocedure wil
invoeren.w De regering erkent dat dit 'een forse omslag in het systeem van de WRO'
betekent:
'In dat systeem heeft het bestemmingsplan tot op heden het primaat als het besluitvormingskader
voor een zorgvuldige ruimtelijke afweging. Met het voorstel wordt het mogeli.ik gemaakt de
ruimtelijke afweging van projecten in te kaderen in een zelfstandige projectprocedure los van

het bestemmingsplan.-

In het kabinetsstandpunt wordt vervolgens geconstateerd dat de praktijk 'eenvoudigweg' behoefte heeft aan een zelfstandige projectprocedure en dat er dus
een 'breed gedragen' voorkeur is voor de invoering van een zelfstandige projectprocedure. Bij de concrete vormgeving van deze zelfstandige projectprocedure
wil het kabinet niet volstaan met de constatering dat deze projectprocedure feitelijk
al bestaat en dat dus de wetgeving niet behoeft te worden aangepast. De keuze
van het kabinet dient ook in de wetgeving terug te komen, waarbij dan tevens een
aantal bezwaren van de oude regeling kunnen worden weggenomen. Daarbij doelt
het kabinet vooral op het urgentiecriterium. Als een bestemmingsplan in procedure
is gebracht, wordt het steeds moeilijker om te anticiperen (zie hierover ook
hoofdstuk 6). Volgens het kabinet 'beoordeelt de rechter de vrijstelling en
anticipatie in die situatie dus niet op de gedegen ruimtelijke onderbouwing daarvan,
maar uitsluitend op procedurele gronden, de voortgang van het bestemmingsplan
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Kamerstukken 11. 1994/95. 24254. nr. 1.
Kamerstukken II. 1995/96. 24054 en 24254. nr.25.
[k heb de indruk dat de minister daarbi het commissie-advies niet juist interpreteert. waar de minister
stelt dat de commissie ook een zelfstandige projectprocedure wenst (bijvoorbeeld Kamerstukken H.
1994/95, 24245, nr.2. p.4 bovenaan).
Kamerstukken II. 1994/95, 24254, nr.2. p.4.
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betreffende. De koppeling aan het bestemmingsplan in procedure past niet in het
streven van het kabinet naar een zelfstandige projectprocedure.'
Ik vind het opmerkelijk dat juist het minst omstreden deel van het anticipatiegebruik
(namelijk: dat een gemeente niet meer mag anticiperen als het bestemmingsplan
binnenkort van kracht wordt) het kabinet ertoe brengt om de zelfstandigheid van
de projectprocedure te introduceren. Die gewenste zelfstandigheid is overigens
beperkt in die zin dat het kabinet wel de relatie met het vigerende bestemmingsplan
overeind wil houden'6, maar de relatie met het eventueel in voorbereiding zijnde

plan wil doorknippen:
'Elke procedurele relatie tussen het te realiseren project en een ontwerp voor een nieuw of te herzien
bestemmingsplan in procedure moet worden losgelaten.'

In dit opzicht -het kabinet erkent dat ook- wijkt het standpunt af van het standpunt
van de evaluatiecommissie (die wilde in de ogen van het kabinet 'de kool en de
geit sparen'), maar sluit wel aan bij het pleidooi van de Raro.
De volgende vraag is waaraan de projecten dan wel moeten worden getoetst. De
commissie-Van Buuren dacht aan 'toekomstig ruimtelijk beleid' dat dan zou kunnen
blijken uit een structuurvisie of een beleidsnota. De Raro suggereerde als
toetsingskader een gemeentelijk structuurplan.
Het kabinet wel echter niet in wetgeving vastleggen welke documenten als
beleidskader kunnen dienen, omdat daarmee wellicht andere, evenzeer geschikte
stukken worden uitgesloten. Ook een verzamelbegrip als 'gemeentelijk ruimtelijk

beleid' is voor het kabinet ongewenst omdat ook hier wordt gevreesd voor
rechterlijke interpretatie van wat wel en wat niet als beleidsstuk aanvaardbaar is.
Deze vrees voor rechterlijk optreden lijkt mij te zwaar aangezet; ik kan mij
nauwelijks voorstellen dat de rechter uit 'gemeentelijk ruimtelijk beleid' meer eisen
kan destilleren als het voor de regering wel aanvaardbare begrip 'een goede

ruimtelijke onderbouwing'.
Ook de suggestie die van deze criteria uitgaat als zou er vooraf sprake moeten zijn
van geformaliseerd gemeentelijk ruimtelijk beleid wil het kabinet wegnemen. Het
moet kunnen voorkomen dat nadat een projectaanvraag binnenkomt er alsnog
ruimtelijk beleid wordt opgesteld. Dat alles breng het kabinet tot de volgende
stellingname:
'Waar het bij het introduceren van een zelfstandige projectprocedure naar het oordeel van het
kabinet om moet gaan is, dat een voorgenomen project op zijn eigen merites en met alle daaraan
verbonden ruimtelijke consequenties wordt bezien. Kernpunt voor het kabinet is dat de toepassing
van de projectprocedure per geval moet kunnen worden gemotiveerd aan de hand van de ruirntelijke
96

Hierbij past de kanttekening dat het kabinet die stap nadrukkelijk niet 'op dit moment' w'ilde zetten.
maarblijkbaar op voorhand hier niet onwelgevallig tegenover staat. Kamerstukken H. 994/95, 24254.
1

nr.2. p.9.
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visie op de toekomstige ontwikkeling van een gebied. waarbinnen de voorgenomen activiteit moet
passen. en de ruimtelijke effecten van de activiteit op de omgeving. Die motivering is maatwerk.
waarbij de zwaarte van de motivering van verschillende omstandigheden

afhangt. Hierbij kan
onder andere gedacht worden aan de aard en de omvang van de
voorgenomen activiteit voor het
ruimtelijk beleid van de andere overheden en de aard van eventueel tegen de voorgenomen activiwit
,97
ingebrachte bedenkingen.

Dit geheel brengt het kabinet onder in de term 'een goede ruimtelijke onderbouwing'. Als er een structuurvisie of structuurplan is, of als een bestemmingsplan
in procedure is zal de ruimtelijk onderbouwing geen zware opgave zijn. Maar als

zo' n visie ontbreekt, zal er een veel forsere ruimtelijke
onderbouwing sprake moeten
zijn, zo meent het kabinet.

Deze laatste constatering roept bij mij wel vragen op. De onderbouwin
gseis is als
een motiveringseis geformuleerd. Een deugdelijke motivering is relatief
makkelijk
op te stellen als kan worden teruggevallen op een reeds bestaand beleidsstuk en
zal meer tijd en aandacht vergen als zo'n stuk ontbreekt. Hier

hebben wij het over
de energie die een gemeente moet steken in het maken van een onderbouwing.
De mate van onderbouwing zelf is naar mijn mening afhankelijk van het
project
en niet van het al dan niet aanwezig zijn van onderliggende beleidsdocumenten.98
Een tweede Maasvlakte zal bijzonder grondig onderbouwd moeten worden, los
van de vraag of er al een structuurvisie voor ligt. Maar
als zo'n visie er is, is het
de
opstellen van
onderbouwing een lichtere opgave voor het

betrokken ge-

meentebestuur.
In ieder geval moeten -gelet op het kabinetsstandpunt- in een onderbouwing twee
zaken aan bod komen:
-

-

de ruimtelijke visie op de toekomstige ontwikkeling van het betrokken
gebied;
de ruimtelijke effecten van de voorgenomen activiteit op de omgeving.

7.6.4

Het wetsvoorstel tot wijziging van de WRO

7.6.4.1

Beschrijving van het wetspoorstel

Op 17 april 1997 heeft de regering het wetsvoorstel tot wijziging van de WRO
bij het parlement ingediend." In dit wetsvoorstel is onder meer de regeling van
de zelfstandige projectprocedure opgenomen. Na de
behandeling van het eerste
ontwerp in de vaste commissie van de Tweede Kamer (na een

rondetafelgesprek
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Kamerstukken H, 1994/95, 24254, nr.2, p. 10 onderaan.
Opvallend is dat het kabinetsstandpunt vrijwel integraal wordt herhaald in het wetsvoorstel tot wijziging
van de WRO. maar dat op dit onderdeel in de MvT wordt opgemerkt dat als een op het concrete geval
opgestelde motivering moet worden gemaakt 'dat een zwaardere opgave is, dan wanneer de motivering
gekoppeld kan worden aan reeds bestaand gemeentelijk ruimtelijk beleid.'
Kamerstukken H 1996/97, 25311, nrs. 1-2.
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met deskundigen op 19 juni 1997'm) en na bespreking van het wetsvoorstel met
ambtelijk deskundigen van provincie en VNG, heeft de minister de regeling van
art. 19 en art. 198 ingrijpend gewijzigd. De tweede versie werd aangeboden bij de
101
eerste Nota van wijzigingen op 10 maart 1998. Het wetsvoorstel kent nog twee
andere Nota's van wijzigingen, maar die hadden geen betrekking op art. 19

of art. 19a

WRO.
De Kamer blijkt vooral veel problemen te hebben met de regeling van art. 19/19a
in het wetsvoorstel. Er worden veel amendementen ingediend over de vrijstellingsregeling en vooral over 'een goede ruimtelijke onderbouwing:'02 De minister van
VROM toont zich tijdens de behandeling in de Kamer bereid om iets extra' s aan
het criterium toe te voegen en wacht het meerderheidsalternatief van de Kamer
af.'03 Dat meerderheidsinitiatief kwam uiteindelijk door het amendement-Van
Wijmen. Voorts werd het wetsvoorstel voor art. 19 uitgebreid met een extra artikellid
(lid 4) door het amendement-Van Dok-Van Weele. Ook art. 19a werd aangepast
door de amendementen-Ravestein en -Verbugt. Ten slotte werd ook door het
amendement-Verbugt tot invoeging van artikel 19b WRO besloten. Na de
behandeling van het wetsvoorstel met aanvaarding van voornoemde amendementen
ontstond de regeling van art.19 WRO, zoals opgenomen in bijlage 2.
Hieronder zal ik puntsgewijs een aantal hier relevante aspecten van dit wetsvoorstel
behandelen.

7.6.4.2

Het toetsingscriterium 'een goede ruimtelijke onderbouwing'

B en W kunnen vrijstelling van het vigerende plan verlenen als die beslissing is
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. De term 'een goede ruimtelijke
onderbouwing' is door de regering met zorg gekozen, maar heeft desondanks nogal
wat vragen opgeroepen.
Zo is het iii de eerste plaats niet geheel duidelijk waarom de regering niet kiest
voor het art. 10-begrip 'een goede ruimtelijke ordening'. De Raad van State is van
mening dat het art. 10-begrip wel degelijk kan dienen als algemene norm voor de
toetsing van bestemmingsplannen, maar dat de norm onvoldoende houvast biedt

voor de beoordeling van de vraag of een project past in het door de gemeente
voorgestane ruimtelijke beleid met betrekking tot het plangebied waarin het project
zal moeten worden gerealiseerd. Daartoe, zo stelt de Raad, zal het nodig zijn te
beschikken over een ruimtelijk plan waarin het ruimtelijk beleid voor het
100 Kamerstukken Il 1996/97, 25311, nr.4. Aan het gesprek namen deel prof.mr.D.A, Lubach,
prof.mr.Th.G. Drupsteen, prof. mr.P.J.J. van Buuren. mr. H.J.A.M. van Geest.
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desbetreffende gebied is geformuleerd. In de parlementaire behandeling staat het
criterium 'een goede ruimtelijke onderbouwing' niet ter discussie, maar wel de
inhoud van dat criterium en de vorm die de onderbouwing moet hebben.

Met betrekking tot de inhoud van 'een goede ruimtelijke onderbouwing' lijkt de
regering vooral de motiveringsplicht te willen benadrukken. De motiveringsplicht
hoeft echter niet apart geregeld te worden; die geldt op basis van art.3:46 Awb
voor alle besluiten, waarbij het ook nog zo is dat het specialiteitsbeginsel het
bestuursorgaan verplicht binnen de strekking van de regeling te blijven.'04 Een
art. 19-vrijstellingsbesluit moet derhalve ook zonder de eis van 'een goede
ruimtelijke onderbouwing' binnen de strekking van de WRO gemotiveerd worden.
Wat de regering in dit wetsontwerp verstaat onder een goede ruimtelijke onderbouwing blijkt uit de Memorie van Toelichting:

-

de ruimtelijke visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het

-

betrokken gebied (met als voorwaarde dat het project in die visie moet passen);
105
de ruimtelijke effecten van de voorgenomen activiteit op de omgeving.

De omvang van de onderbouwing verschilt ook van project tot project, zo stelt
de Memorie van Toelichting. In het algemeen zal de mate van onderbouwing

afhankelijk zijn van:
- aard en omvang van de voorgenomen activiteit;
- de mate van ingrijpendheid;
de actualiteit van het gemeentelijk ruimtelijk beleid;
de relatie met het ruimtelijk beleid van de andere overheden:
de aard van de eventueel ingebrachte bedenkingen.
In de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op 26 januari
1999 blijkt dat de (nieuwe) minister van VROM met het wetsvoorstel vooral een

inhoudelijke versterking van de motiveringsplicht bij vrijstellingsbeslissingen
beoogt. De minister benadrukt dat ad-hoc beslissingen voorkomen moeten worden
en hij ziet garanties daarvoor vooral in het bestemmingsplan, dat dan ook
noodzakelijk blijft voor een samenhangende visie op de ruimtelijke ordening van
het desbetreffende gebied. '06 Als er moet worden afgeweken van een bestemmingsplan (en de noodzaak daarvan moet eerst getoetst worden ) en er is geen nieuw
!()7
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In vergelijkbare zin Struiksma 1996, p.211 en Van Wijmen in Handelingen H. 26 januari 1999. 43-3029
e.v.
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bestemmingsplan, dan moet die afwijking passen binnen een algemene, systematische visie op een gebied.'08 Bij die visie is vooral de inhoudelijke kwaliteit van
die visie voor de minister belangrijk en niet de vorm waarin die visie is gegoten:
'De vorm waarin die visie wordt neergelegd, is minder van belang. (...) Het gaat om een goede
ruimtelijke onderbouwing, waarbij vooral de inhoud wordt beoordeeld en niet de vorm.'

Ondanks het pleidooi van de minister om vooral aandacht te besteden aan de inhoud
en niet aan de vorm van de onderbouwing, zoekt de Tweede Kamer de waarborgen
voor een gedegen inhoud vooral in vormvereisten.

Daarbij lijkt de Kamer terug te grijpen op het advies van de Raad van State bij
het wetsontwerp. De Raad van State zag het structuurplan als mogelijke invulling
voor het criterium en vond dan ook dat art. 19 zo moest worden aangepast dat de
vrijstelling kan worden verleend als er een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
is gelegd of als er een structuurplan geldt. De Tweede Kamer heeft in navolging
hiervan getracht de inhoud van 'een goede ruimtelijke onderbouwing' te

verduidelijken door de vorm van de onderbouwing te omschrijven. In het
amendement-Meijer wordt gesuggereerd verplicht voor te schrijven dat de
onderbouwing moet bestaan uit een structuurplan of een intergemeentelijk
structuurplan, ten aanzien waarvan is voldaan aan art.33 WRO.M Later neemt Van
Wijmen dit amendement over en verandert het in de twee volzinnen, die thans in
de tekst van art. 19, eerste lid voorkomen.
Een grote tekortkoming bij deze tekst is dat de meest voor de hand liggende
onderbouwingsvorm, namelijk een in procedure zijnd bestemmingsplan, niet wordt
genoemd. Het eigenlijke, juiste gebruik van de thans geldende anticipatie- en
vrijstellingsregeling betekent immers dat een gemeente bij de voorbereiding van
een nieuw bestemmingsplan alvast kan starten met de realisering daarvan en
daarvoor zo nodig vrijstelling kan verlenen van het vigerende bestemmingsplan.
Deze legitieme en volkomen geaccepteerde toepassing wordt straks dubieus: de
WRO eist 'bij voorkeur' een structuurplan in plaats van een toekomstig bestemmingsplan! Dat hier sprake is van een misverstand blijkt wel uit het -eveneens
bij amendement ingevoegde- vierde lid van art.19 WRO, waarin uitdrukkelijk wordt
verwezen naar een bestemmingsplan-in-procedure als grondslag voor de

vrijstellingverlening.

108 Handelingen III, 26 januari 1999, p.43-3015. r.k.
109

254

Kamerstukken II

1997/98. nr.22.

Zelfstandige ruimtelijke projectprocedures

7.6.4.3

De inhoud van het prijstellingsbesluit

Het wetsvoorstel geeft in art. 19a, eerste lid WRO aan dat het vrijstellingsbesluit
de volgende elementen bevat:
een beschrijving van het betrokken project;

-

de ruimtelijke onderbouwing;
de afwegingen die aan het verlenen van de vrijstelling ten grondslag liggen.

Dit laatste element wordt in de Memorie van Toelichting niet nader verklaard. Toch
is het verre van duidelijk. Als ik ervan uitga dat de ruimtelijke onderbouwing een
nader toegespitste motiveringseis is, dan zullen in die onderbouwing ook de
belangen en de afweging van die belangen aan de orde moeten komen. Als -zoals
de Memorie aanbeveelt- wordt verwezen naar andere beleidsdocumenten, zal die
afweging in die documenten plaatsvinden. De regering denkt bij de afwegingen
vooral aan het zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel. "' Hier wordt dus
gedoeld op de in hoofdstuk 2.2.3 onderscheiden afweging van evenredigheid in
concreto. Ook hier wordt dus weinig toegevoegd aan de algemene afwegings- en

motiveringseisen uit de Awb. Naar het mij voorkomt kan art. 19a, eerste lid WRO
gemakkelijk gemist worden.
7.6.4.4

Urgentie

Door de relatie met het toekomstige bestemmingsplan volledig door te snijden,
heeft de regering ook beoogd de eis van urgentie bij toepassing van de art. 19bevoegdheid te laten vervallen. Zoals in hoofdstuk 5 reeds is betoogd, is de urgentieeis niet door de rechter ingevoerd, maar is ontstaan uit het aanhoudingsgronden
en -plichtensysteem. Omdat de Woningwet ertoe verplichtte dat de voorbereiding
van nieuwe planologische regelgeving werd beschermd door de plicht voor het
bestuursorgaan om vergunningaanvragen aan te houden, was het doorbreken van
die plicht bedoeld als een uitzonderingssituatie. Dat doorbreken kon slechts zijn

rechtvaardiging vinden in de spoedeisendheid van de vergunningverlening. De
vergunning moest immers altijd passen in het toekomstige regime, ook bij
anticipatie.
Door nu in de regeling van art. 19 WRO voor bestemmingsplannen jonger dan 10
jaar (of ouder dan 10 jaar, maar waarvoor GS een vrijstelling ex art.33, tweede
lid WRO hebben verleend) de procedurele relatie met het toekomstige plan door
te snijden, vervalt in die gevallen de urgentie-eis. Dat neemt dus niet weg dat die
urgentie-eis in de andere gevallen wel blijft bestaan en ook blijft bestaan als er
een aanhoudingsgrond van kracht is; in dat geval moet namelijk op basis van art.50
110
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Ww of art.46 WRO worden aangehouden. Voor een anticipatie-voornemen, zonder
dat art. 19 toegepast behoeft te worden (een aanvraag die overeenstemt met het
vigerende en het toekomstige plan), zal de urgentie-eis ook onverkort van kracht

blijven.
Ook voor de toepassing van art.19 WRO als er (min of meer toevallig) ook reeds
een plan in procedure is of een voorbereidingsbesluit geldt. zal de urgentie-eis via
art.50 Ww of art.46 WRO van belang blijven. Slechts voor de toepassing van art. 19
zonder aanhouding en anticipatie en dan nog alleen voor recente bestemmingsplannen, lijkt er geen urgentie-eis meer aanwezig. Bij die conclusie kunnen evenwel
twee kanttekeningen worden geplaatst:
in de eerste plaats kan men zich afvragen of de urgentie-eis, zoals die in de
jurisprudentie is ontwikkeld, wel zo negatief moet worden gewaardeerd. Het
komt mij voor dat de urgentie-eis in een aantal gevallen ook de 'redding' van
de art. 19-bevoegdheid is geweest." ' Door de noodzaak om snel te beslissen,
accepteerde de rechter soms een minder grondige en gedegen inventarisatie
en afweging in vergelijking met de bestemmingsplanvoorbereiding. Verwacht

-

mag worden dat deze 'soepelheid' bij de rechter zal afnemen, nu urgentie
niet meer kan worden aangevoerd om de beslissing om art. 19 toe te passen
te rechtvaardigen;
in de tweede plaats zal het gemeentebestuur nadat een vergunningaanvraag
is binnengekomen, zich moeten afvragen langs welke weg desgewenst tot
vergunningverlening moet worden overgegaan. Het bestuur is hierin niet
geheel vrij: 1 2

Ik wil allereerst wijzen op het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat
indien er verschillende wijzen van besluitvorming zijn die per saldo tot
hetzelfde resultaat kunnen leiden, die wijze van besluitvorming moet worden
gekozen welke de meeste waarborgen bevat (het verbod van ddtournement
de proctdure). Dit beginsel lijkt in de keuze tussen bestemmingsplan en de
zelfstandige projectprocedure al snel te leiden tot een keuze voor het
bestemmingsplan. In de praktijk vindt dit algemeen beginsel evenwel vooral
toepassing in de situatie waarin de wetgever een juist voor dat besluit beoogde
bevoegdheid in de wetgeving heeft opgenomen en het bestuur gebruikt maakt
van een andere, niet voor zo'n besluit bedoelde procedure gebruikt. Hier echter

zijn zowel de bestemmingsplanbevoegdheid als de art. 19-bevoegdheid
nadrukkelijk bedoeld om vergunningaanvragen te kunnen honoreren"3, zodat
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1996, p.760 stellen het als volgt:

'In concreto

is

anticipatie aaniaardbaar

wanneer de geconstateerde tekortkomingen in het planologisch kader niet overwegen ten opzichte
van de toegekende urgentie.'
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het niet in de rede lijkt te liggen dat de rechter het gebruik van de art. 19bevoegdheid in verband met 'd6tournement de proc6dure' zal verbieden.
Voorts wil ik wijzen op de plicht tot belangenafweging die ook toepasbaar
is op het keuzevraagstuk tussen bestemmingsplan en zelfstandige projectprocedure. Algemeen wordt (ook door de wetgever) aangenomen dat de
bestemmingsplanbevoegdheid meer waarborgen omvat dan de art.19bevoegdheid. Waarom kiest het bestuur dan voor een met minder waarborgen
omklede weg? Bosch en Hanemaaijer hebben als antwoord op deze vraag
in de huidige situatie vijf argumenten genoemd: snelheid, kosten, capaciteit,
beleidsobject en onderhandelingspositie.' 14 Struiksma toont aan dat in de
nieuwe regeling alleen het argument van snelheid overblijft."5 Als die analyse
juist is, zal een gemeentebestuur dus moeten aantonen dat de bestemmingsplanherzieningsprocedure redelijkerwijs niet kon worden gevolgd, omdat
die procedure te veel tijd zou vergen. Daarmee wordt via een omweg het
urgentie-criterium toch weer 'ingevoerd'.

7.6.4.5 'Kruimelgevallen'
In het voorontwerp van wet was opgenomen dat B en W tot vrijstellingverlening
ex art. 19 WRO konden overgaan. Deze keuze leidde tot principiele kritiek van
met name Van Buuren en Van der Ree, die stelden dat beslissingen over ingrijpende

veranderingen in de ruimtelijke structuur bij de raad en niet bij B en W thuishoorden: 16 Mede op basis daarvan besloot de regering in het definitief wetsontwerp
de gemeenteraad als bevoegd orgaan voor de vrijstellingsverlening op te nemen.
Om niet tot onnodig lange proceduretijden te geraken, werd in de eerste Nota van
wijzigingen een tweedeling gemaakt tussen ingrijpende gevallen, waarvoor de raad
bevoegd zou moeten zijn en de minder ingrijpende gevallen, waarvoor B en W
het vrijstellingsbesluit konden nemen. Deze minder ingrijpende gevallen zijn weer
te verdelen in twee subcategorieen. Allereerst zijn er de bij AMvB aangewezen
gevallen (art. 19, derde lid WRO). Hier worden de zogenaamde 'kruimelgevallen'
bedoeld, voor deze gevallen behoeft ook geen goede ruimtelijke onderbouwing
van de vrijstelling geleverd te worden.
In de tweede plaats zijn er de gevallen waarbij GS hebben aangegeven dat de lichte
procedure kan worden gevolgd (art. 19, tweede lid WRO). GS kunnen een lijst
opstellen met gevallen waarbij de lichte procedure kan worden gevolgd. Voor de
omschrijving kan worden gedacht aan vrijstellingen op grond van ontwerpbestemmingsplannen of andere documenten waarin het gemeentelijk ruimtelijk
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beleid is neergelegd en die met goed gevolg het overleg hebben doorlopen.1 17 Bij
deze gevallen is er in beginsel geen verklaring van geen bezwaar van GS meer
nodig, behalve als GS een dergelijke verklaring eisen.
Door het amendement-Verburgt maakt het voor de voorbereidingsprocedure niet
meer uit of het een art. 19, eerste, tweede of derde lid-geval betreft; voor alle
18
gevallen moet dezelfde procedure uit art. 19a, vierde lid WRO gevolgd worden.
Daarbij is de huidige korte periode van terinzagelegging van 2 weken door het
amendement-Ravestein verlengd naar 4 weken. 119
1

7.6.4.6

Weigeringen

Een belangrijk -en in het kabinetsstandpunt en wetsvoorstel onderbelicht- punt
is het feit dat in de huidige regeling het niet van kracht zijn van enige aanhoudingsgrond voldoende was om iedere met het bestemmingsplan strijdige aanvraag te
weigeren. Dat eenvoudige automatisme kan niet meer zonder meer worden toegepast
na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Immers, de raad kan altijd art.19 WRO
toepassen als althans het bestemmingsplan niet ouder is dan 10 jaar. Dat betekent
dat ieder nieuw initiatief dat ongewenst wordt geoordeeld en niet past in een 'recent'

vigerend plan, met een specifieke motivering moet worden geweigerd. Voor de
oudere bestemmingsplannen geldt het automatisme van weigering overigens nog
wel, omdat art. 19, vierde lid WRO het gebruik van de vrijstellingsbevoegdheid
in die gevallen verbiedt.
In de andere gevallen moet de raad of B en W motiveren waarom art. 19 WRO niet
wordt toegepast. Die motivering valt alleen te geven als wordt aangetoond dat het

initiatief niet van een goede ruimtelijke onderbouwing kan worden voorzien.
Als er een recent structuurplan is, waarmee de aanvraag in strijd is, is er geen
probleem. Naar mag worden aangenomen (zie 7.6.4.2) zal hetzelfde gelden in geval
er strijd is tussen het project en een in procedure zijnd bestemmingsplan.
Lastiger wordt het al om te weigeren in verband met strijd met andere beleidsstukken dan een structuur- of bestemmingsplan. Duidelijk moet worden gemaakt dat
dat andere beleid tevens een aanduiding bevat van de toekomstige bestemming
van het gebied.
De grootste problemen bij het voorstel van de regering deden zich in dit verband
voor in die situaties waarin er geen actueel beleidskader zou zijn. Dan immers had
de raad moeten aantonen dat een dan veelal oud en dus veelal weinig realistisch
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bestemmingsplant'O voldoende actueel was om de vrijstelling te weigeren. Bij zo'n
oud plan zal dat vaak lastig zijn en dan had de raad in moeten gaan op de vraag
waarom er geen ad hoc-motivering kon worden opgesteld of waarom er geen nieuwe
visie zou kunnen worden ontwikkeld. In de wettekst na parlementaire behandeling
is dit probleem weggenomen; oude bestemmingsplannen betekenen dat art. 19 niet
mag worden toegepast; zie art. 19, vierde lid WRO.

7.6.4.7

De relatie met aanhouden en anticiperen

Het was de bedoeling van de regering om een zelfstandige procedure te introduce-

ren; dat wil zeggen dat er geen band meer was met het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan. In het kabinetsstandpunt over het evaluatie-onderzoek en in
de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt dit ook expliciet gesteld.
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer lijkt de (nieuwe)
minister van VROM meer terug te keren naar het herstel van de band tussen
projectbesluitvorming en het bestemmingsplan. In ieder geval wil de Kamer die
band versterken. Daarbij wijzen veel kamerleden op het voorstel van de evaluatiecommissie om het gebruik van art. 19 afhankelijk te stellen van de leeftijd van het
bestemmingsplan, waarbij niet meer vrijgesteld mag worden van bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. Al eerder heb ik gewezen'21 op het anachronistische

gevolg van deze constructie; namelijk dat afwijken dus wel mag bij relatief recente
plannen, maar dat dat is uitgesloten bij oudere bestemmingsplannen, die juist -naar
men mag verwachten- minder goed aansluiten bij het gewenste beleid. Zelfs zou
dan denkbaar zijn dat gemeentebesturen bestemmingplannen in procedure brengen
om af te kunnen wijken.
Een belangrijk praktisch nadeel bij de 10-jaar-regeling is dat veel bestemmingsplan-

nen ouder zijn dan 10 jaar. Ik schat dat aantal op ca. 80% van de in Nederland
vigerende bestemmingsplannen. 122 Een strikt gehanteerd verbod om vrij te stellen
van plannen ouder dan 10 jaar kan dan ook enorme gevolgen hebben voor de
bouwactiviteiten. De Kamer heeft hier wel oog voor gehad en heeft in art. 19, vierde
lid onder b de mogelijkheid geopend dat ofwel GS vrijstelling verlenen van de
herzieningsverplichting, ofwel dat er inmiddels een nieuw bestemmingsplan in

procedure is. Bij deze laatste mogelijkheid is ook een voorbereidingsbesluit al
voldoende. Daarmee is voor deze projecten het oude systeem ongewijzigd
gebleven.

123
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Al met al ontstaan na inwerkingtreding van het wetvoorstel de volgende categorieen
van gevallen:
I. Projecten in gebieden waarvoor een bestemmingsplan geldt dat

a.
b.

II.

nog geen tien jaar oud is of
meer dan 10 jaar oud is, maar waarvoor GS een vrijstelling ex art.33,
tweede lid hebben afgegeven.
Projecten in gebieden waarvoor een bestemmingsplan geldt dat ouder is dan
10 jaar (en waarvoor geen 33.2-vrijstelling is afgegeven) en waarvoor of

a. een voorbereidingsbesluit is genomen of
b. een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd.

Voor de gevallen onder II.b zal er sprake moeten zijn van urgentie en zal het project
moeten passen in het nieuwe bestemmingsplan. In de overige gevallen zal urgentie
een minder belangrijke rol spelen -althans niet als directe toetsingsnorm, zie
paragraaf 7.6.4.4- en moet het project worden voorzien van een goede ruimtelijke
onderbouwing, die bij voorkeur bestaat uit een (evt. intergemeentelijk) structuurplan
of uit een ontwerp-structuurplani24, maar -naar mag worden aangenomen- ook kan
bestaan uit een (voor-)ontwerp-bestemmingsplan. Ontbreekt zowel een (voor)ontwerp-bestemmingsplan als een (ontwerp-)structuurplan, dan moet worden
ingegaan op de relatie met het geldende bestemmingsplan of moet er worden
gemotiveerd waarom het te realiseren project past binnen de toekomstige
bestemming van het desbetreffende gebied.
Bij amendement is tevens art.50 Woningwet op een aantal onderdelen gewijzigd.
In de eerste plaats is in art.50, vierde lid de anticipatiebevoegdheid opgenomen.
Thans is voor toepassing daarvan een verklaring van geen bezwaar nodig. De reden
hiervan ligt in de mogelijkheid dat een nieuw plan (ook al is dat op onderdelen
in overeenstemming met het vigerende plan) in strijd is met provinciaal of
rijksbeleid. In de nieuwe regeling vervalt de verklaring van geen bezwaar als
voorwaarde. Nu is geregeld dat er mag worden geanticipeerd als er geen strijd is
met het toekomstige bestemmingsplan 'dan wel met het provinciaal of nationaal
ruimtelijk beleid'. De ratio hiervan is moeilijk te begrijpen. Wellicht is bedoeld
in plaats van 'dan wel met' iets als 'en evenmin met'.
Nog moeilijker te doorgronden zijn de bij amendement ingevoegde bepalingen
in art.50, vijfde en zesde lid Ww-2000. In beide artikelleden gaat het om een soort
'anticipatiebevoegdheid' waarmee vergunning kan worden verleend in afwijking
van het in procedure zijnde nieuwe bestemmingsplan, als die afwijking maar wordt
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze onderbouwing kan -anders
dan dat ik hiervoor heb betoogd- niet gaan over de conformiteit met het toekomstige
124
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plan. Maar het is ook moeilijk voorstelbaar dat hier wordt verwezen naar het
structuurplan, want dan zou de gemeente bezig zijn met het maken van een
bestemmingsplan in strijd met het structuurplan. Wat deze 'ruimtelijke onderbouwing' zou moeten inhouden, is mij onduidelijk.
7.6.4.8

Betrokkenheid van de hogere overheid

Dat het om zeer ingrijpende veranderingen in de ruimtelijke structuur kan gaan,
blijkt ook uit de aangepaste regeling rondom de verklaring van geen bezwaar. GS
moeten binnen 8 weken na ontvangst van een verzoek om een verklaring op dat
verzoek beslissen. Een niet tijdige beslissing staat gelijk met een weigering (art.19a,
achtste lid WRO). Voordat er kan worden beslist door GS moet dit college de
inspecteur van de ruimtelijke ordening horen. De inspecteur toetst de beoogde
vrijstelling aan het nationaal ruimtelijk beleid. Als de IRO negatief adviseert aan
GS, treedt een eventuele toch verleende verklaring niet in werking. In dat geval

namelijk kan de minister binnen 8 weken de verleende verklaring vervangen door
een weigering Cart. 19a, negende en tiende lid WRO). Deze bevoegdheid, die
ontleend is aan de plaatsvervangingsbevoegdheid in de bestemmingsplanprocedure,
bestaat thans nog niet.
Bij de huidige, oude regeling in de WRO was het zo dat GS moesten toetsen of
het bestemmingsplan in procedure zou kunnen worden goedgekeurd. Dat was ook
de achtergrond voor de invoering van de verklaring van geen bezwaar (zie hiervoor
paragraaf 5.3 en met name 5.4). Indien er geen bestemmingsplan in procedure is,
moeten GS toetsen alsof er een bestemmingsplan was, hetgeen feitelijk neerkomt
op een rechtstreekse toets aan het provinciaal beleid. Zoals ook De Vries en Van
Buuren aangeven zijn de toetsingscriteria voor GS bij de aanvragen om verklaringen
125
van geen bezwaar dezelfde als bij de goedkeuring van bestemmingsplannen.
Nu de nieuwe regeling de band met het toekomstige plan volledig losmaakt, is ook
dit toetsingskader niet zonder meer te handhaven. GS moeten nu gaan toetsen of
de gemeente terecht heeft geoordeeld dat het project ruimtelijk goed te onderbouwen
is. Bij die controle kan dan ook het provinciale en rijksbeleid aan de orde komen;
dat maakt immers onderdeel uit van de onderbouwing. Mede hierom is de passage
in de Memorie van Toelichting dat GS zowel de relatie met provinciale en het
nationale ruimtelijke beleid als de ruimtelijke onderbouwing moeten toetsen

verwarrend.
In art. 19a, achtste lid van het wetsvoorstel is (net als in de huidige regeling sinds
1 januari 1998) opgenomen dat GS de verklaring kunnen weigeren in verband met
strijd met een goede ruimtelijke ordening. Hieruit kan worden afgeleid dat de
wetgever van mening is dat het toetsingcriterium 'een goede ruimtelijke onderbou125

De Vries en

Van

Buuren 1998. p. 127.
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wing' gelijk is aan of ruimer is dan 'een goede ruimtelijke ordening'. Immers, anders
zouden GS de vrijstellingsaanvragen kritischer moeten toetsen dan het bevoegde
orgaan zelf. Een dergelijke verdergaande toetsing past niet in een toezichtsrelatie
als de verklaring van geen bezwaar.
Overigens geldt ook voor de nieuwe regeling dat GS bij beslissingen rekening zullen
moeten houden met de ingebrachte bedenkingen, die immers op basis van art. 19a,

zesde lid WRO worden meegezonden. Het had voor de hand gelegen dat GS de
verklaring van geen bezwaar dan ook hadden kunnen weigeren in verband met
de ingebrachte bedenkingen, ondanks dat dit criterium niet voorkomt in art. 19a,
achtste lid WRO. 126
In de nieuwe regeling kan de minister ook beslissingen nemen over de verklaring
van geen bezwaar; overigens alleen weigeringen. Verondersteld moet worden dat
ook de minister moet toetsen aan 'een goede ruimtelijke ordening', maar een

expliciet toetsingcriterium voor de minister ontbreekt of het moet zijn dat de
vrijstelling in kennelijke strijd is met nationaal ruimtelijk beleid (art. 19a, negende
lid WRO).

7.7

Conclusies

Bij zelfstandige ruimtelijke procedures gericht op de realisering van concrete
activiteiten is in het kader van dit onderzoek een vraag essentieel: wat is de
planologische grondslag voor het zelfstandige projectbesluit? Daarbij is het
uitgangspunt van de WRO van 1962 geweest: het bestemmingsplan moet de
grondslag vormen. Dat uitgangspunt is ook toentertijd niet in alle gevallen
doorgevoerd. Voor de buiten-toepassingverklaring van de wet (art.66 WRO) was
er geen planologische grondslag nodig, maar deze bevoegdheid had het echte
ultimum remedium-karakter en kende wel (althans bij art.66, tweede lid) enkele

procedurele waarborgen die een planologische invalshoek mogelijk maakten.
Het gebruik maken van andere projectprocedures was materieel afhankelijk van
de relatie met het bestemmingsplan, behalve bij de interventiebevoegdheden
(hetgeen logisch was: die bevoegdheden moesten juist leiden tot aanpassing van
het bestemmingsplan), die waren gerelateerd aan het ruimtelijk plan van het
intervenierende orgaan. Men kan dus met recht stellen dat het ruimtelijk plan in
de WRO het primaat had en dat van deze plannen het bestemmingsplan weer veruit
het belangrijkste was. Alleen daar waar in voor zeer uitzonderlijke situaties geen
materiele grondslag kon worden geboden, greep de wetgever terug op procedurele
waarborgen.

126
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De wetswijziging van 1985 veranderde hierin niet veel: er ontstond weliswaar de
mogelijkheid om buiten het ruimtelijk plan om toch gebruik te kunnen maken van
de aanwijzingsbevoegdheid, maar voor die gevallen werden zware procedurele
waarborgen opgenomen zoals de verplichte advisering van bijvoorbeeld de PPC
en de instemming van het vertegenwoordigende orgaan. De conclusie lijkt
gerechtvaardigd dat het ruimtelijk plan na 1985 nog steeds een primaire positie
had, maar dat onder bepaalde omstandigheden in afwijking van het ruimtelijk plan
bepaalde activiteiten konden worden gerealiseerd. Voor die uitzonderingssituaties
waren wel veel waarborgen in de wet opgenomen die er zorg voor droegen dat
later een en ander alsnog in de ruimtelijke plannen werd vertaald.
De wetsherziening van 1994 leidde wel tot een forsere inbreuk op het stelsel. Met
name de Nimby-bepalingen maken het mogelijk dat voor concrete activiteiten in
afwijking van de ruimtelijke plannen vergunningen kunnen worden verleend: een
planologische grondslag was niet meer per se nodig. De tendens om geen expliciete
planologische grondslag meer te eisen, is daarna ook doorgevoerd in diverse
ruimtelijk relevante wetten. In die wetten wordt een niet duidelijk omschreven

vorm van integrale belangenafweging nagestreefd, waarbij de realisering van een
project vooropstaat. Weliswaar wordt regelmatig gemeld dat ook aan de ruimtelijke
belangen aandacht moet worden besteed, maar onduidelijk is wat hier onder moet
worden verstaan. Als de in de Deltawet grote rivieren opgesomde belangen als
elkaar uitsluitende categorieen mogen worden gezien, dan gaat ruimtelijke ordening
volgens de wetgever niet over belangen van landschap, natuur, cultuurhistorie,

volkshuisvesting of milieu!
De bevoegdheid om zelfstandige projectbesluiten te nemen wordt in het wetsvoorstel
tot wijziging van de WRO ook toegekend aan het lokale niveau. In het wetsvoorstel
van de regering werd expliciet de ruimte open gehouden om na binnenkomst van
de aanvraag voor vrijstelling alsnog daarvoor een motivering of onderbouwing

te vinden. Dit lijkt te wijzen op de mogelijkheid van ad hoc-onderbouwingen van
concrete projecten. Het was vooral op dit punt dat de Tweede Kamer aarzelingen
had. De discussie spitste zich toe op de vraag of naast een toekomstig bestemmingsplan er ook andere beleidsdocumenten als vrijstellinggrondslag mogen worden
gebruikt en of die andere documenten dan niet expliciet moeten worden genoemd.
Uiteindelijk vinden Kamer en minister elkaar in de constatering dat andere
documenten mogen, maar dat die andere documenten bij voorkeur structuurplannen
moeten zijn. Andere plannen of beleidsnota' s dan bestemmings- of structuurplannen
zijn wel denkbaar, maar daar moet dan wel worden aangegeven wanneer en hoe
die andere plannen of nota's in bestemmingen zullen worden vertaald. Helaas zijn
de bedoelingen van de Kamer niet dienovereenkomstig in de wettekst terug te

vinden; het ontwerp-bestemmingsplan als vrijstellingsgrondslag wordt niet meer
als voorkeursplan genoemd.
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Mede omdat ook bij amendement het gebruik van de vrijstellingsbevoegdheid voor
bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar verboden wordt (behoudens vrijstelling
van GS of behoudens een voorbereidingsbesluit of bestemmingsplan in procedure),
zal er door het wetsvoorstel relatief weinig veranderen ten opzichte van de huidige
situatie. 127 Alleen voor de recente bestemmingsplannen is er een altijd toepasbare

bevoegdheid (en is er geen voorbereidingsbesluit meer nodig), maar inhoudelijk
zijn de toetsingscriteria voor het gebruik van de bevoegdheid aangescherpt.
Het verschil met de thans bestaande regeling kan worden geYllustreerd aan de hand
van twee pregnante art. 19-gevallen uit hoofdstuk 6. In de eerste plaats is dat de
gidsuitspraak rondom de uitbreiding van het appartementenhotel in Bergen aan
11*
Zee.
Onder de vigeur van de nieuwe regeling zou er weinig veranderen: de
formele eisen van de aanwezigheid van een voorbereidingsbesluit (want bestemmingsplan uit de jaren 50) en verklaring van geen bezwaar zijn identiek, de
materiele eisen zouden betekenen dat Bergen aan Zee zonder een structuurplan
(wel een structuurvisie, maar dat telt niet in de nieuwe regeling) zal moeten
aantonen dat het te realiseren project past in de toekomstige bestemming en zal
voorts moeten worden ingegaan op de relatie met het vigerende bestemmingsplan.
Ook in de situatie van de casus rondom de realisering van de Vinexlocatie in
129
zou er zowel qua procedure als qua materiele toetsing weinig
Pijnacker
veranderen.

127

Zie hiervoor ook Kamerstukken I 1998/99. 25311. nr.207a. p.3, waarin ook wordt verwezen naar
een in Bouwrecht te verschijnen arlikel van Struiksma over deze materie.

128

Zie vooral 6.2.4.3.

129

Zie ook 6.2.4.3.
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in de WRO
8.1

Beantwoording van de eerste onderzoeksvraag: Wat is de betekenis

van het begrip 'een goede ruimtelijke ordening' in art.10 WRO?

Alle grond wordt gebruikt. Ruimtelijke ordening gaat over de regulering van dat
grondgebruik, waabij het gebruik wordt geordend over de ruimte in tweedimensionale zin. De verschillende gebruiksvormen van de grond worden functies
genoemd of op bestemmingsplanniveau: bestemmingen. Als gevolg van de ordening
van grondgebruiksvormen kan het nodig zijn ook regels te stellen over de derde
dimensie: de hoogte (hoofdstuk 2.4.2.1' ).Ret enige criterium om grondgebruiksvormen (of functies/bestemmingen) van elkaar te onderscheiden is het criterium uit
art.10 WRO: 'een goede ruimtelijke ordening'. In hoofdstuk 2 is aangetoond dat
zowel de Kroon als de Afdeling bestuursrechtspraak in de jurisprudentie over

bestemmingsplangeschillenalleenbestemmingsdifferentiatieenbestemmingsplanvoorschriften accepteert, waaraan ruimtelijk relevante criteria ten grondslag liggen
(hoofdstuk 2.4.2.2).
De afweging die ten grondslag ligt aan het toedelen van bestemmingen aan de grond,
dient zich dan ook te beperken tot het afwegen van de ruimtelijke relevante belangen
ten opzichte van elkaar en ten opzichte van belangen van grondgebruikers
(hoofdstuk 2.2). Een bestemming gericht op de belangen van natuur en landschap
is het resultaat van een afweging van deze belangen tegen de belangen van

bijvoorbeeld agrarisch grondgebruik en de belangen van de grondgebruiker. De
jurisprudentie van de Kroon, van de Afdelingen van de Raad van State en in
mindere mate van de Hoge Raad inzake de toelaatbaarheid van verordeningen op
basis van art.72 WRO is in dit opzicht dan ook niet altijd even goed te begrijpen.
Dit speelt met name daar waar de bescherming van bepaalde belangen (zoals die
van natuur en landschap) via zo'n verordening toelaatbaar wordt geacht, omdat
dat 'van geheel andere aard' zou zijn dan het bedrijven van ruimtelijke ordening.
De aanvaardbaarheid van dit soort verordeningen zou afhankelijk moeten zijn van

primair een niet-ruimtelijk belang wordt
gereguleerd, zoals het motief van de openbare orde bij verordeningen op
vermaakcentra. Bij die verordening zal het ruimtelijk belang mede een rol spelen,
maar niet het primaire belang zijn. Het zou te verkiezen zijn bij dergelijke art.72verordeningen de relatie met de ruimtelijke ordening zo vorm te geven, dat strijd

de vraag of met

1

de verordening

De cursief geplaatste verwijzingen in dit hoofdstuk verwijzen naar de hoofdstukken en paragrafen
eerder in dit onderzoek.
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met een ruimtelijk plan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan) als verplichte
weigeringsgrond wordt gehanteerd (hoofdstuk 2.4.2.3), met andere woorden:de
ruimtelijke afweging zou het primaat moeten hebben bij conflicten tussen een

sectorale verordening en het ruimtelijk beleid (hoofdstuk 3.6).
De wijze waarop de verschillende grondgebruiksvormen over de grond worden
geordend, is afhankelijk van het ontwerp van een gewenste ruimtelijke structuur
van een gebied. Op nationaal niveau zijn de grondgebruiksvormen in zeer globale

zin onderscheiden: grote woongebieden, stedelijke gebieden, landelijk gebied met
of zonder natuurwetenschappelijke of landschappelijke waarde, grote infrastructurele voorzieningen etc. Deze globale grondgebruiksvormen worden door de nationale
overheid geordend in de pkb' s. Ook op provinciaal, regionaal en gemeentelijk
niveau komt een ordening van grondgebruiksvormen voor, iedere keer met een
hogere mate van detaillering in de te onderscheiden vormen van grondgebruik.
Op wijk- of buurtniveau vindt dit onderscheid plaats in de vorm van bestemmingen,
die aan de de grond worden toegekend (hoofdstuk 4.2).

De gewenste vorm van ordening is dus afhankelijk van de gewenste ruimtelijke
structuur voor een gebied. De structuur bestaat dus uit een samenhangend geheel
van verschillende functies of bestemmingen. De veronderstelde samenhang komt
voort uit het gebruik van een kernachtig beeld, dat gewenste ontwikkeling van de
ruimtelijke inrichting kan sturen. Met name Zonneveld, maar later ook Witsen
hebben dit kernachtige beeld het 'ruimtelijk planconcept' genoemd. Naast het
kernachtige beeld bevat dit planconcept volgens Zonneveld ook de noodzakelijke
interventies om het beeld te bereiken (hoofdstuk 4.3.1 ). Van Buuren en Van der
Ree spreken over het 'ruimtelijk concept' en doelen daarmee op alleen het beeld
zelf: 'een samenhangend complex van onderling verenigbare en op elkaar
afgestemde overwegingen dat voor het ruimtegebruik van een gebied als totaliteit
een wenselijk geoordeelde afwisseling beschrijft'.2 Dergelijke planconcepten zijn
onontbeerlijk bij het ontwerpen van een ruimtelijke structuur voor een gebied; de
concepten komen dus op alle bestuursniveaus voor.

Het voorbereiden van de keuze van een concept en daarmee het ontwerpen van
een structuur behoort tot de kern van de beroepsuitoefening van een planoloog;

de keuze zelf hoort uiteraard bij het verantwoordelijke bestuursorgaan thuis. De
basis voor de te maken keuzes komt voort uit de confrontatie van de belangen
van de grondgebruikers met elkaar en met eventuele bovenlokale of lokaal
geformuleerde planconcepten voor een groter gebied. De keuze voor een bepaald
concept is dus tevens het resultaat van een eerste afweging van de relevante

belangen van de (potentiele) gebruikers van de grond. Daarbij speelt voor het
2
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bepalen van de structuur geen rol wie de gebruiker is, maar wel welk grondgebruik
hem voor ogen staat. Het doeleind van grondgebruik is bepalend voor de afweging
die moet worden gemaakt.

Een voornemen tot verandering van het grondgebruik moet in deze planologischinhoudelijke benadering worden getoetst op de inpasbaarheid van de verandering
in de structuur. Natuurlijk kan het daarbij niet zo zijn dat een eenmaal bepaalde
gewenste ruimtelijke structuur voor altijd als kader zou dienen. Nieuwe initiatieven,
die leiden tot een verandering van ruimtegebruik, moeten een rol kunnen spelen
bij de heroverweging van de gewenste ruimtelijke structuur. Vooraleer evenwel
wordt ingestemd met een bepaald initiatief zou duidelijk moeten zijn of dat initiatief
past in de (eventueel aangepaste) structuur. Nieuwe initiatieven voor verandering
van ruimtegebruik kunnen dus een stimulans zijn om de gewenste ruimtelijke
structuur aan te passen, maar zouden in mijn opvatting nooit de gewenste structuur
mogen bepalen.3
Pas als het wettelijk systeem de garantie bevat dat grondgebruiksveranderingen
vooraf worden getoetst op de inpasbaarheid in of de mogelijkheid tot verandering
van de gewenste ruimtelijke structuur, garandeert het systeem dat er een goede
ordening van bestemmingen over de twee-dimensionale ruimte tot stand komt;

pas dan is er sprake van een 'goede ruimtelijke ordening' (hoofdstuk 4.6).

De instrumenten in de WRO en de bijbehorende wetgeving als de Woningwet
bestaan grofweg uit twee hoofdelementen: enerzijds zijn er de ruimtelijke plannen
die de gewenste ruimtelijke structuur vastleggen (in oplopend detailleringsniveau:
pkb, streekplan, regionaal structuurplan, structuurplan en bestemmingsplan) en
anderzijds zijn er effectueringsinstrumenten als de bouw- en aanlegvergunning,
het gebruiksverbod, de vrijstellingen en sinds het begin van de jaren 90 de
projectprocedures. De opvatting van de WRR in het rapport 'Ruimtelijke
ontwikkelingspolitiek' dat de WRO niet geschikt zou zijn om de op planconcepten
gebaseerde ruimtelijke structuur vast te leggen, is naar mijn oordeel onjuist. De
in de WRO opgenomen planvormen zijn juist bij uitstek geschikt om de ruimtelijke
structuur vast te leggen (hoofdstuk 4.3.1).
Gelet op het voorgaande is de relatie tussen de plannen en de effectueringsinstrumenten gebaseerd op twee pijlers:

3

Dit soort waarschuwende of kritische opmerkingen zijn vaker te horen en te lezen. Ik wils bijvoorbeeld
op een interview met prof. Frieling (hoogleraar stedenbouwkunde en voorzitter van Het Metropolitane
Debat) in de Volkskrant van 18 januari 1998 die onder meer opmerkt dat het in Nederland met de
grote projecten niet goed gaat: 'Het is een verzameling losse projecten. (...) Het kraakt aan alle kanten.
Iedereen in Nederland weet dat het niet werkt. Oplossingen van een incidentenbeleid, een beleid dat
niet is getoetst aan een paar scenario's voor de toekomst van Nederland.'
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-a- de effectueringsinstrumenten kunnen in beginsel alleen worden toegepast
als het initiatief tot gebruiksverandering past in een ruimtelijk plan. Er moet
dus inhoudelijke conformiteit zijn tussen vergunning en plan;
-b- er is een ideale tijdsvolgordelijkheid: eerst het plan, dan de vergunning
(hoofdstuk 5 en 6).
Het belang van de ruimtelijke ordening ligt dan ook niet primair in het afwegen
van de ('sectorale') belangen of ruimteclaims of in het coordineren van deze
afweging, maar veeleer in het bepalen en realiseren van een gewenste ruimtelijke
structuur. Die structuur kan alleen worden bepaald door alle ruimtelijk relevante
belangen af te wegen, maar daarmee staat niet de afweging maar de structuur
voorop. In de structuur staat het begrip 'samenhang' voorop. Het is naar mijn
mening ook niet mogelijk om de structuur op zich weer als een zelfstandig belang
te zien; de structuur is het resultaat van een gemotiveerde keuze in een afweging
van belangen. Daarbij is het onzuiver om bijvoorbeeld het volkshuisvestingsbelang
'af te wegen' tegen een verondersteld 'ruimtelijk belang', als dat ruimtelijk belang

het resultaat is van een afweging van onder meer het volkshuisvestingsbelang.
Afwegen van het ruimtelijk belang tegen andere ruimtelijk relevante belangen is
dan ook theoretisch onjuist en onzuiver; in dat opzicht is art.4, tweede lid Deltawet
grote rivieren en de gedachtengang van de regering bij het opstellen van de Trac6wet

gebaseerd op onjuiste uitgangspunten (hoofdstuk 7.5.2 en 7.5.3).
Als de ruimtelijke structuur zo is geformuleerd (in woord en beeld) dat het slechts
de kern van de structuur4 weergeeft, dan is het ter borging van samenhang van een
gebied nodig dat iedere gebruiksverandering bindend wordt getoetst aan de
ruimtelijke structuur. Ik wijs erop dat dit uitgangspunt anders is dan dat van
Bregman. Die kiest ervoor om projecten slechts dan aanvaardbaar te oordelen als
die projecten passen in enig ruimtelijk plan in de WRO.5 Mijn uitgangspunt bevat
enerzijds een verruiming, anderzijds een beperking ten opzichte van Bregmans
uitgangspunt. De gewenste ruimtelijke structuur behoeft niet per se te blijken uit
een WRO-plan. Ik ben het in dit opzicht graag eens met de Afdeling bestuursrechtspraak. die (onder bepaalde voorwaarden) buitenwettelijke structuurvisies,
structuurnota's en dergelijke accepteert als neerslag van een gewenste ruimtelijke
structuur en daarmee als basis voor projectbesluiten (hoofdstuk 6.2.4.3 ).In zoverre
is er sprake van een verruiming.
Anderzijds worden ruimtelijke plannen niet altijd opgesteld vanuit de invalshoek
dat de ruimtelijke structuur moet worden vastgelegd. Met grote regelmaat worden
op alle bestuursniveaus ruimtelijke plannen vastgesteld die alleen beogen een
4

5
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de centrale boodschap van de minister van VROM bij her Bestemmen met beleid: 'regel
in een bestemmingsplan niet meer dan nodig is. maar regel dat wat nodig is goed'. Ministerie van
VROM 1989. voorwoord.

Bregman 1999. p.7.
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concreet project mogelijk te maken. Op gemeentelijk niveau zijn dit soort
'projectbestemmingsplannen' niet ongebruikelijk en ook op rijksniveau kennen

we de project-pkb. Het feit dat zo'n project in de vorm van een ruimtelijk (WRO-)
plan is gegoten, is geen garantie voor een afweging vanuit de gewenste ruimtelijke
structuur.

Als een project niet inpasbaar is in de ruimtelijke structuur, zou dat in mijn
opvatting moeten betekenen dat de projectvergunning (bijvoorbeeld: de bouwvergunning) geweigerd moet worden, behalve indien het verantwoordelijke bestuursorworden. Maar zo'n
gaan van mening is dat de ruimtelijke structuur aangepast moet
aanpassing moet wel eerst plaatsvinden volgens de daartoe aangewezen procedures
voordat de voorgenomen grondgebruiksverandering opnieuw kan worden bezien
(zie hoofdstuk 5 en 6). De in het verleden gehanteerde tweesporigheidsgedachte
past niet in deze benadering. Alleen een primaatstelling van de ruimtelijke
besluitvorming ten opzichte van ruimtelijk relevante besluitvorming garandeert
een goede ruimtelijke ordening. Ik wijs erop dat deze opvattting thans weinig
gebruikelijk is, maar dat in het verleden regelmatig vergelijkbare standpunten zijn
ingenomen. In de eerste plaats lijkt de Commissie voorbereiding onderzoek
toekomstige maatschappijstructuur (die het onderscheid sector en facet introduceerde) in deze richting te denken, vervolgens was ook de regering in 1972 deze

opvatting toegedaan (hoofdstuk 3.3). Ook de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State kiest in de casus-Ambt Delden voor een primaatstelling van de ruimtelijke besluitvorming (hoofdstuk 3.4) en ten slotte kiezen ook
Lubach en Van Buuren ervoor om sectorale vergunningen bindend te toetsen aan
het bestennrningsplan (hoofdstuk 2.4.2.3 onder d).
Thans lijkt de tweesporigheidsgedachte verlaten te zijn; de nu gehanteerde methode
van afstemming tussen ruimtelijke en ruimtelijk relevante wetgeving is nog weinig
helder; primaatstelling van de sectorwetgeving is daarbij zeker niet uitgesloten

(hoofdstuk 7.4.5).

8.2

Beantwoording van de tweede onderzoeksvraag: Wat is de materi le

normering van de anticipatie- en vrijstellingsbevoegdheden?
Zoals hien'oor reeds is aangegeven, hoeft het niet zo te zijn dat iedere gebruiks-

verandering altijd past in de vastgestelde ruimtelijke structuur. Het is zeer wel
denkbaar dat een voorgenomen gebruiksverandering tot heroverweging van de
structuur leidt. Daarbij moet wel voorop staan dat eerst duidelijkheid moet zijn
verkregen over de aanvaardbaarheid van de aanpassing van de structuur alvorens
tot honorering van de gebruiksverandering kan worden overgegaan. In termen van
de pijlers -a- en -b- uit paragraaf 8.1: pijler -a- is belangrijker dan pijler -b-; de
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ideale tijdsvolgordelijkheid tussen het plan als neerslag van de gewenste structuur
en vergunning is niet onder alle omstandigheden te realiseren. Soms kan er niet
meer gewacht worden op de totstandkoming van een nieuw
ruimtelijkplan. In zo'n
geval (en dan gaat het dus altijd om spoedeisendheid!) biedt de WRO de

mogelijkheid dat de volgorde plan-vergunning wordt omgedraaid. De vergunning
wordt dan alvast verleend in afwachting van de totstandkoming van een nieuw
plan. Maar omdat pijler -a- uiterst belangrijk is, heeft de wetgever in de WRO en

Woningwet diverse waarborgen ingebouwd die ervoor zorgen dat het initiatief op
enigerlei wijze wordt getoetst aan een (voor)ontwerp voor een ruimtelijk plan. Om
preciezer te zijn: het initiatief moet volgens het wettelijk systeem worden getoetst
aan een (voor-)ontwerp voor een bestemmings
plan.
In dit onderzoek is een analyse gemaakt van het wettelijk systeem van aanhouden,
anticipatie en vrijstelling. Uit die analyse blijkt dat er vijf criteria zijn voor de
beoordeling van de aanvaardbaarheid van anticipatie- en/of vrijstellingsvoornemens:
1. er moet een aanhoudingsgrond van kracht zijn

voor anticipatie, eventueel in combinatie met vrijstelling: voordat de
vergunningaanvraag binnenkomt;
b. voor vrijstelling zonder anticipatie: op het moment dat de
beslissing over
vrijstelling wordt genomen;
er moet een verklaring van geen bezwaar zijn afgegeven
a.
voor toepassing van de anticipatiebevoegdheid;
en in voorkomende gevallen ook:
b. voor toepassing van de art. 19-vrijstelling;
er moet sprake zijn van urgentie;
er moet inhoudelijke overeenstemming zijn met het toekomstige plan;
er mag geen onaanvaardbare inbreuk worden gemaakt op het vigerende plan
a.

2.

3.
4.
5.

en op de belangen die door dat plan worden beschermd. (hoofdstuk 5, met
name 5.5)
De eerste twee criteria zijn van formele aard, de criteria 3 tot en met 5 betreffen
de vraag of er materieel gezien mag worden geanticipeerd. Als er formeel en

materieel geen belemmeringen zijn, komt nog de vraag aan de
orde of de belangen
van de aanvrager anticipatie en/of vrijstelling rechtvaardigen.
Het bovenstaande schema is niet altijd even helder te herkennen in de

jurisprudentie

van de Afdeling bestuursrechtspraak. Met name verwerkt de
Afdeling de concrete
belangenafweging soms al in de toetsing aan de materiele criteria.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de toetsing aan het vierde criterium allengs
anders ingevuld. De conformiteit met het toekomstige plan is voor de Afdeling

alleen belangrijk bij ingrijpende veranderingen. Ondergeschikte
veranderingen
behoeven niet aantoonbaar in een nieuw plan te passen (hoofdstuk 6.2.4). Een
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dergelijke benadering past goed in het onder paragraaf 8.1 ontwikkelde theoretische
kader; de niet-ingrijpende veranderingen leiden niet tot een verandering van de
ruimtelijke structuur (de ingrijpendheid moet dan wel worden beoordeeld in het

licht van de structuur en niet naar de omvang van een bouwwerk). Als het om een
ingrijpende verandering gaat, moet naar het oordeel van de Afdeling bij voorkeur
worden aangetoond dat die verandering past in een toekomstig bestemmingsplan,
waarvan dan tevens duidelijk moet zijn dat dat plan de eindstreep haalt. Sinds een
aantal jaren accepteert de Afdeling ook dat wordt aangetoond dat een ingrijpende
verandering past in een ander beleidsstuk dan een (ontwerp-) bestemmingsplan,
zoals een structuurschets, structuurvisie, inrichtingsschets of structuurplan. De
waarborgen die het bestemmingsplan (en de bestemmingsplanprocedure) biedt,
moeten dan weI op enigerlei wijze ook bij die andere beleidsstukken gegarandeerd
zijn. Gedacht kan worden aan vaststelling door de gemeenteraad, positief advies
van de PPC, voldoende detailleringsniveau om de gebruiksverandering te kunnen
toetsen en inspraakmogelijkheden. Het lijkt mij logisch dat in de nabije toekomst
ook geeist zal worden dat het beleidsstuk wordt opgesteld vanuit een ruimtelijke

invalshoek (hoofdstuk 6.2.4.3).
Al met al lijken wetgever en Afdeling bestuursrechtspraak met de mogelijkheden
en eisen aan het gebruik van de anticipatie en/of vrijstellingsbevoegdheid een
benadering te kiezen die goed past bij de theorie over 'een goede ruimtelijke
ordening', zoals ik die in paragraaf 8.1 heb ontwikkeld. Grondgebruiksveranderingen die tot een aanpassing van de ruimtelijke structuur (kunnen) leiden
('ingrijpende veranderingen'), zijn slechts dan aanvaardbaar als het gemeentebestuur
aantoont dat die verandering past in een nieuwe structuur, waarvan tevens duidelijk
moet zijn dat die nieuwe structuur aanvaardbaar is voor de hogere overheid en
niet op onoverkomelijke weerstand stuit bij bij het gebied betrokken natuurlijke
en rechtspersonen.

8.3

Beantwoording van de derde onderzoeksvraag: Wat is de grondslag

van bestaande ruimtelijke projectprocedures?
In het licht van de theorie in 8.1 zouden procedures die gericht zijn op het toelaten
van nieuwe gebruiksveranderingen altijd moeten worden getoetst aan de gewenste
ruimtelijke structuur. Omdat nieuwe projecten niet alleen getoetst moeten worden
op de inpasbaarheid in een zeer globale hoofdstructuur, maar ook op de meer
gedetailleerde invulling (bouwmassa's, hoogte van bebouwing, situering van
structuur
bepaalde hinderlijke gebruiksvormen etc.), zou die gewenste ruimtelijke
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bij voorkeur tot op bestemmingsplanniveau moeten zijn uitgewerkt.6 Deze
theoretische opvatting is door de wetgever ook strikt nageleefd in de WRO van
1962 en in de daarop volgende herzieningen tot en met 1993. Tot dan toe waren
alle projectprocedures in de WRO te kenschetsen als onzelfstandige procedures:
alleen toepasbaar als er inhoudelijke conformiteit is met een eerder vastgesteld

beleidsdocument (hoofdstuk 7.1).lk merk hier ook op dat de jurisprudentie van
de Afdeling (bestuurs-)rechtspraak inzake het gebruik van anticipatie- en
vrijstellingsbevoegdheden nadrukkelijk tracht het onzelfstandig karakter van deze
bevoegdheden te handhaven (hoofdstuk 6.2.4). De aanwijzings- en opdrachtbevoegdheden in de WRO zijn typische voorbeelden van onzelfstandige projectprocedures. Ook daar benadrukt de Afdeling in haar jurisprudentie het onzelfstandig
karakter van de bevoegdheden door vergaande eisen te stellen aan de grondslag

en het detailleringsniveau van de opdrachten en aanwijzingen (hoofdstuk 7.4.3).

Vanaf 1994 verschijnen er ook zelfstandige projectprocedures in de WRO, met
name in de vorm van de zogenaamde Nimby-bepalingen. Hier is het gebruik van
zo'n procedure niet per se afhankelijk van een eerder plan (hoofdstuk 7.4.1). Ook
latere sectorwetgeving als de Tractwet en de Deltawet grote rivieren maken
toepassing van ruimtelijke ordeningsinstrumenten mogelijk zonder dat daar een
visie op de gewenste ruimtelijke structuur aan ten grondslag ligt. Wel zoekt de
wetgever bij die bevoegdheden naar alternatieven. Bij de Nimby-bepalingen wordt
het alternatief gevonden in het vrij inhoudsloze begrip 'bovengemeentelijke
belangen', bij de Tractwet zou het tracdbesluit als vervangende grondslag kunnen

worden gezien, bij de Deltawet grote rivieren is er het 'integrale' dijkverzwaringsplan. Het probleem bij deze drie nieuwe grondslagen voor het gebruik van
ruimtelijke instrumenten is dat er geen enkele garantie is dat een samenhangende
ruimtelijke structuur gerealiseerd wordt. De bewoordingen van de Deltawet en
de memorie van toelichting bij de Trac6wet maken het zeer wel mogelijk dat de
gewenste ruimtelijke structuur het onderspit delft ten opzichte van concrete
belangen. Zoals in 8.1 uiteen is gezet, is het naar mijn mening niet mogelijk het
realiseren van de gewenste ruimtelijke structuur als een zelfstandig afweegbaar
belang te zien. Daarmee is er dus bij dit soort zelfstandige procedures geen garantie
aanwezig dat er uiteidelijk sprake zal zijn van een goede ruimtelijke ordening

(hoofdstuk 7.5).
In het voorjaar van 1999 is het voorontwerp van wet voor een rijksprojectprocedure
gepubliceerd. Dit voorontwerp heeft hetzelfde gebrek als de hiervoor geschetste
6

Dit impliceert nog niet dat dit ook altijd in de vorm van een besteinmingsplan moet gebeuren. Het
15 op rich denkbaar dat deze detailleringsgraad ook in een pkb wcirdt vastgelegd. R denk daarbij met
name aan de project-pkb s r·oor de HSL. de Betuweli in. de Vill-de baan bij Schiphol en de tweede
Maasvlakte.
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Nimby-bevoegdheden en de bevoegdheden op basis van ruimtelijk relevante wetten
als Tractwet en Deltawet grote rivieren: er hoeft geen ruimtelijk plan ten grondslag
te liggen aan de toepassing van de rijksprojectprocedure. Het voorstel kent immers
als nadrukkelijke mogelijkheid dat een rijksprojectbesluit wordt genomen, indien

de ministerraad daartoe besluit (hoofdstuk 7.4.5).

8.4

Beantwoording van de vierde onderzoeksvraag: Wat is *een goede

ruimtelijke onderbouwing'?
Het in april 1997 ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de WRO maakt onder
meer een zelfstandige gemeentelijke projectprocedure mogelijk. Deze procedure
kan alleen maar worden toegepast als er daarvoor een goede ruimtelijke onderbouwing is. Onder 'ruimtelijke onderbouwing' kan ook -zeker door het woord
'ruimtelijk'- niets anders worden verstaan dan toetsing aan de gewenste ruimtelijke
structuur, bij voorkeur vastgelegd in een ruimtelijk (WRO-)plan, waarbij alleen
de mate van ingrijpendheid van het project de indringendheid van de toetsing
bepaalt. Weliswaar heeft de Tweede Kamer bij amendement de betekenis van 'een
goede ruimtelijke onderbouwing' in de zin van art. 19 WRO-20007 nader
verduidelijkt door aan te geven dat deze onderbouwing bij voorkeur uit een (inter)gemeentelijk structuurplan zou moeten bestaan, maar verondersteld mag worden
dat de Kamer hier per ongeluk het ontwerp-bestemmingsplan als voorkeursgrondslag
is vergeten (hoofdstuk 7.6). Uitgaande van deze veronderstelling past de
geamendeerde tekst van art. 19 WRO-2000 heel goed bij de door mij in 8.1
verdedigde theoretische opvatting.

Gelet op het feit dat het bij de zelfstandige projectprocedure om afwijking van
het vigerende bestemmingsplan gaat, zijn hier twee mogelijkheden denkbaar:
a.
het vigerende bestemmingsplan bevat meer gebruiksbeperkingen dan vanuit
de realisering van de gewenste ruimtelijke structuur gemotiveerd kunnen
worden. In dat geval kan het zo zijn dat een concrete gebruiksverandering
weliswaar past in de gewenste ruimtelijke structuur voor een gebied, maar
desondanks niet in het vigerende bestemmingsplan. In zo'n geval lijkt het
mij zeer wel aanvaardbaar om de projectprocedure toe te passen, waarbij de
onderbouwingsplicht vooral zou moeten bestaan uit het beschrijven van de
conformiteit tussen project en structuur en het beschrijven van de onbedoelde
te zeer doorgevoerde detaillering van het bestemmingsplan. Feitelijk gaat
het hier om de huidige 'ondergeschikte' veranderingen;
7

En niet in de zin van art.50 Ww-2000. omdat dit criterium daar kennelijk een andere betekenis heeft.
Zie hiervoor hoofdstuk 7.6.

273

Hoofdstuk 8

b.

het project past niet in de geaccepteerde gewenste ruimtelijke structuur. In
dat geval moet ofwel worden gemotiveerd hoe de structuur zal worden
aangepast en welke (procedurele) kansen zo'n aangepaste structuur heeft
(conform de huidige anticipatie- en vrijstellingsjurisprudentie), ofwel moet
de projectprocedure worden geweigerd.

De conclusie moet dan ook zijn dat -nu de pijlers van het wettelijk systeem niet
veranderen- de wetgever met het criterium 'een goede ruimtelijke onderbouwing'
weinig nieuws te berde brengt. De toetsing aan het bestemmingsplan blijft voorop
staan, zij het dat het bestemmingsplan als grondslag kan worden vervangen (gelet
op art. 19, eerste lid WRO-2000 zelfs bij voorkeur) door een ander ruimtelijk plan
(gelet op datzelfde artikel bij voorkeur een structuurplan).
Dat andere ruimtelijke plan moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
het plan moet ook gaan over ruimtegebruik (vergelijkbaar object);
het plan moet een vergelijkbare inhoud hebben (kaart en beleidsbeschrijving);
het plan moet omgeven zijn met aantal procedurele waarborgen (vaststelling
raad, inspraak, PPC-advisering).

Alleen op het punt van de procedurele waarborgen lijken de alternatieven voor
het bestemmingsplan voor het gemeentebestuur voordelen te hebben:
Toegegeven moet worden dat bepaalde elementen in de nieuwe wettekst beter
aansluiten bij het door de Afdeling bestuursrechtspraak ontwikkelde systeem van
toetsing van art. 19-vrijstellingen. Ik denk daarbij vooral aan de uitwerking van
het criterium 'een goede ruimtelijke onderbouwing' en aan het vervallen van de
plicht om een voorbereidingsbesluit te nemen alvorens art. 19 WRO te kunnen
toepassen. Waar als voordeel van de nieuwe regeling de codicifatie van de
Afdelingsjurisprudentie kan worden genoemd, moet tegelijk worden opgemerkt
dat de nieuwe wettelijke regeling zoveel onvolkomenheden, inconsistenties en
ongewenste elementen bevat (zie hoofdstuk 7.4.6), dat de slotsom moet zijn dat
de bestaande regelgeving in WRO en Ww in combinatie met de Afdelingsjurisprudentie te verkiezen is boven de nieuwe regeling.

8.5

De wenselijkheid van projectprocedures in de WRO

Projectprocedures in de WRO zijn nodig en gewenst, maar alleen als deze
procedures onzelfstandig van karakter zijn. Bij toepassing van de projectbevoegdhe8

Op dit onderdeel zou de regeling van de bestemmingsplanprocedure verbeterd kunnen worden. Ik
denk hierbij aan een vereenvouding van de onderzoeksverplichtingen (met name door de provinciale
richtlijnen op dit punt te versoepelen). een vereenvoudiging van het bestuurlijk overleg er art. 10 Bro'85
en het mogelijk vervangen van de goedkeuring door GS door een plaatsvervangingsregeling
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den moet er inhoudelijke conformiteit zijn met een eerder vastgestelde gewenste
ruimtelijke structuur. De projectaanvraag in definitieve vorm zal duidelijkheid
moeten verschaffen over het gewenste grondgebruik, maar zal tevens helderheid
moeten geven over zaken als bouwmassa, afmetingen van bebouwing of werken,
geen bouwwerken zijnde (zoals weglichamen), beoogd gebruik etc. Zo'n
projectaanvraag is alleen op aanvaardbaarheid binnen een ruimtelijke structuur
te toetsen als de structuur zelf ook indicaties geeft over de aanvaardbaarheid van
dit soort zaken (als bouwmassa' s etc.). Dat vereist dus een structuur op bestem-

mingsplanniveau; daarbij is het niet ondenkbaar dat zo'n gedetailleerde structuur
in een structuurplan, streekplan of pkb is opgenomen of zelfs in buitenwettelijke
planvormen voorkomt, maar het meest logisch is dat die structuur ook in een

bestemmingsplan wordt opgenomen.

Niet alleen is de keuze voor een bestemmingsplan een logische keuze, het is naar
mijn mening ook een verstandige keuze. Zo moeten aan de voorbereiding van
bestemmingsplanvervangende beleidsdocumenten in verband methet motiveringsbeginsel vergelijkbare eisen worden gesteld als aan de voorbereiding van een
bestemmingsplan. Verschil lijkt er wel te zijn bij de vormvereisten (met name het
opstellen van goede bestemmingsplanvoorschriften vereist nogal wat kennis en
ervaring), maar daar staat tegenover dat het bestemmingsplan het grote voordeel
heeft van een adequaat planologisch regime en daarmee goede beheers- en
handhavingsmogelijkheden. Het derde verschil tussen het bestemmingsplan en
vervangende beleidsdocumenten betreft de procedurele waarborgen (een
bestemmingsplan doorloopt een lange procedure; bij de andere beleidsdocumenten
kan met een eenvoudigere totstandkomingsprocedure worden volstaan). Een

bestemmingsplanvervangend document kan dus sneller tot stand komen en ook
sneller worden aangepast. Ook Struiksma wijst erop dat snelheid het enige
wezenlijke verschil is tussen de art. 19-procedure en de bestemmingsplanprocedure:
Struiksma ziet overigens wel mogelijkheden om de bestemmingsplanprocedure
te versnellen, bijvoorbeeld door de rol van GS bij de goedkeuring van bestemmingsplannen terug te brengen. Ook Lubach wijst in deze richting.10 In die situatie kan

een bevoegdheid als art.19 WRO wellicht zelfs geheel geschrapt worden." De
thans bestaande aanhoudings- en anticipatiebevoegdheden in art.50 Ww en art.
46 WRO zouden dan overigens wel behouden moeten blijven, waarbij het de

9
10
11

Struiksma 1998, p.809.
Lubach 1998, p. 10.
Zie Struiksma 1998. p.812. Ook Bregman komt tot de conclusie dat art. 19 gemist kan worden, maar
niet omdat het bestemmingsplan als vervanging kan dienen. Bregman ziet de vervanging van art. 19
WRO vooral in een versterkte betekenis van de concrete beleidsbeslissingen in de bovenlokale plannen.

Bregman 1999. p.268.
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voorkeur heeft dat het bij amendement toegevoegde art.50, vij fde en zesde lid Ww2000 weer wordt geschrapt.
Ik ben deze paragraaf begonnen met als uitgangspunt een projectaanvraag in
definitieve vorm. Het is natuurlijk denkbaar dat -zeker bij grootschalige strategische
projecten- een definitieve projectaanvraag vooraf wordt gegaan door een meer
globale, strategische aanvraag. In een dergelijke meer globale aanvraag zouden
bijvoorbeeld alleen de hoofdlijnen van het project kunnen worden vastgelegd. Zo'n
aanvraag kan goed worden getoetst aan de bovenlokale ruimtelijke structuren,
zoals die zijn vastgelegd in streekplannen en pkb's. Een dergelijke gefaseerde

besluitvorming -van hoofdlijnen naar meer gedetailleerde invulling- past zeer wel
in het hiervoor ontwikkelde theoretisch kader. De voorstellen van de WRR in
'Besluiten over grote projecten' en van de regering in het voorontwerp voor een
rijksprojectprocedure passen hier in, voorzover de projecten als beginselbesluit
worden getoetst op aanvaardbaarheid aan pkb's en streekplannen. Er moet dan
nog wel een voorziening worden getroffen om er zorg voor te dragen dat een

gemeentelijk bestemmingsplan een project dat in de gewenste nationale of
provinciale hoofdstructuur past, niet frustreert, maar voor deze problemen is er
de aanwijzingsbevoegdheid en voorts biedt Bregman door gebruik te maken van
12
het begrip concrete beleidsbeslissingen bruikbare oplossingsrichtingen aan.

8.6

Sturen met ruimtelijke structuren

De wetgever heeft al in het begin van deze eeuw het bestemmingsplan (of de
voorgangers van dat plan) aangewezen als enige mogelijke grondslag voor
anticipatie. Daarmee heeft de wetgever het de praktijk moeilijk gemaakt.
Het bestemmingsplan is namelijk door de inhoudsvereisten en met name ook door
de langdurige en zware totstandkomingsprocedure een log en tijdrovend plan. In
de latere wetswijzigingen van de WRO valt dan ook een tendens waar te nemen

om andere ruimtelijke plannen als grondslag voor vergunningverlening te kunnen
gebruiken. Zo kan worden gewezen op (de inmiddels weer ingetrokken regeling
van) de uitnodiging, die moest leiden tot vergunningverlening en zijn grondslag
vond in bovenlokale plannen als het streekplan en de pkb. De oplossing van de
Afdeling (bestuurs-)rechtspraak van de Raad van State om ook andere plannen
dan het bestemmingsplan als grondslag voor anticipatie toe te laten, moet -gelet
op het voorgaande- als een juiste oplossing worden gezien. De relatieve logheid
van het bestemmingsplan heeft er in de dagelijkse beleidspraktijk toe geleid dat
zich naast de wettelijke plannen allerlei andere ruimtelijke planvormen hebben
ontwikkeld, die weliswaar een wettelijke grondslag ontberen maar die wel beogen
12
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het ruimtegebruik te sturen. Als die plannen de neerslag bevatten van een gewenste
ruimtelijke structuur (een structuur die ontleend wordt aan de combinatie van een
belangenafweging van alle ruimteclaims en een ruimtelijk concept voor het gebied)
dan lijkt mij dat een positieve ontwikkeling. Immers, het bestemmingsplan biedt
weliswaar de mogelijkheden voor de vastlegging van zo'n op concept gebaseerde
structuur, maar veelal worden die mogelijkheden niet benut en is het bestemmingsplan niet veel meer dan een projectplan. In zo'n geval is een bestemmingsplanvervangend document dat wel een gewenste ruimtelijke structuur als invalshoek kent,
te verkiezen boven een projectbestemmingsplan.
Desondanks is het bestemmingsplan de planfiguur bij uitstek om een ruimtelijke
structuur mee vorm te geven en vast te leggen.13 Het bestemmingsplan heeft daarbij
als voordeel dat met het maken ervan reeds tientallen jaren ervaring is opgedaan

en dat het een goede gebruiksregeling van de gronden kan bieden (wat met een
concreet vrijstellingsbesluit op basis van een bestemmingsplanvervangend document
niet kan). Voorts bevat de alom bekende bestemmingsplanprocedure de vereiste
waarborgen (onderzoek, inspraak, rechtsbescherming, overleg met hogere
overheden) om tot een goed plan te komen. Alleen de eis dat het plangebied de
omvang heeft die nodig is om de ruimtelijke structuur te verankeren" en de eis
dat het plan wordt opgebouwd vanuit functies en niet vanuit bouwwerken of 'de
gebouwde omgeving' zou meer nadrukkelijk moeten worden gesteld. Als bijde
door de minister aangekondigde 'fundamentele herziening' van de WRO' 5 het
bestemmingsplan weer de plaats krijgt die het verdient, kan met recht worden
gesproken over een wetsherziening, waarmee de fundamenten van de WRO opnieuw
worden verankerd.

Een ruimtelijk plan (zoals het bestemmingsplan) is meer dan een integratiekader
van ruimtelijk relevante projecten. 16 De benadering vanuit deze projecten, ook als
deze projecten zijn verzameld in een plan, heeft naast de hiervoor uiteengezette
principiele bezwaren, als nadeel dat het behouden en onderhouden van bepaalde
bestaande structuren ('conserverend beleid') nooit onder het projectbegrip wordt
gebracht. In dat opzicht is ook het gebruik van concrete beleidsbeslissingen als
centraal aanknopingspunt voor afstemming en coBrdinatie niet zonder praktische
problemen.

13

14
15

16

Ik zie geen enkele noodzaak voor een conclusie zoals de Raro die trok in het advies over het
evaluatieonderzoek van de commissie-Van Buuren: het bestemmingsplan is ongeschikt voor het sturen
van ruimtelijke ontwikkelingen, zie Raro 1994, p. 16.
Anders: Struiksma 1998, die pleit voor meer postzegelplannetjes als vervanging voor art. 19 WRO.
Zie Kamerstukken I i 998/99,25311, nr.207b. p.2.
Anders: Bregman 1999.
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Hoofdstuk 8

Het aangeven van de gewenste structuur is een taak die primair door de overheid
moet worden vervuld. Die structuur is vervolgens kader voor de nadere invulling,
waarbij private partijen een belangrijke rol spelen. Projecten of uitvoeringsbeslissingen moeten getoetst worden aan die structuur: het moeten dus onzelfstandige
procedures blijven. Op deze wijze kan de overheid met ruimtelijke structuren de
ruimtelijke ontwikkelingen sturen. Daarmee kan recht worden gedaan aan de
strekking van de WRO: leiding geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van een

gebied.
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Summary

In the Netherlands, the use of land is regulated by zoning and environmental planning law.
In the first place, these regulations are set out in the Town and Country Planning Act (Wet
op de Ruimtelijke Ordening (WRO). In addition. the use of land is governed by legislation
that is relevant to urban and rural planning, such as the Monuments and Historic Buildings

Act (Monumentenwet), the Infrastructure Planning Procedure Act (Traciwet). and the Nature
Conservation Act (Natuurbeschermingswet).
If a concrete change in the use of land must be realised, the party taking the initiative needs
permission on the basis of the WRO, though other relevant statutes or regulations also
contain provisions on licences, exemptions, and the like. Since there is no hierarchy in
the zoning laws and other relevant legislation, the result is often various lengthy procedures
none of which guarantee success. In recent years, legislators have, therefore, increasingly
opted for independent project procedures within and outside of the WRO, in order to

facilitate the realisation of concrete projects without too many procedural hurdles. In 1997,
a Bill was sent to the Dutch Parliament to introduce such a project procedure at the
municipal level, containing the test criterion for the use of the procedure of "proper spatial
planning". A proposal for a state project procedure is expected soon. In the longer term.
a

provincial project procedure will have to be developed.

The aim of the present study is to answer the question of whether a municipal project
procedure within the WRO is desirable and what is to be understood under the criterion
of "proper spatial planning" as used in the procedure. In order to answer this question,
four subquestions were studied.
1.
What is the meaning of the concept of "proper spatial planning" in Art. 10 of the
2.

WRO7
What requirements have been set by the legislator, the administration, and the courts
as regards anticipation and exemption procedures, both now and in the past?

3.

What can be learned from past experiences with the project procedures within the

WROl
4.

Which project procedures were involved? What does this mean for the

applicability of the independent municipal project procedure?
What is the scope of the criterion of "proper spatial planning" in the Bill for an
independent project procedure?

Subquestion I: What is the meaning of the concept of "proper spatial planning" in Art.
10 of the WRO?
The only criterion for distinguishing different zonings is the criterion of "proper spatial
planning" as given in Art. 10 WRO. The arguments for the decision on the designated use
of land should, therefore, be restricted to a weighing of spatially relevant interests against
each other and against the interests of the users of the land. The weighing of this type of
spatially relevant interests is exclusively the domain of spatial planning; other regulations

apply to the use of land only if they regulate primarily non-spatial interests. In possible
279

Summary

conflicts between the weighing of spatial interests and the spatially relevant arguments,
the first would have to take precedence. This can be realised by, for example, using the
argument of incompatibility with a layout plan as a mandatory ground for refusal.
The way in which the various forms of land use are ordered depends on the design of the
desired spatial structure of an area. At the national level, the forms of land use are ordered
in key national physical planning decisions. There are also forms of the ordering of land
use at the provincial, regional. and municipal levels, with each respective step adding
increases: thus, there is a progression in detail from the regional plan (streekplan), through
the regional structure plan (regionaal structuurplan) and the zoning plan (structuurplan)
to the land use plan (bestemmingsplan)
The desired spatial structure consists of a consistent whole of the different functions or
designated use. The supposed consistency is the result of a concise image that can help
steer the desired development of spatial planning: the spatial concept plan. This concept
plan can be described as a consistent complex of mutually reconcilable considerations that
are attuned to each other, and which describe a differentiation of landscape that is considered
desirable for the use of the land in an area as a whole. Preparing the choice of a concept
and in the process designing a structure is one of the core tasks of the town and country
planner; the choice itself is, of course, made by the administrative authority responsible.
Choices are made after weighing both the interests of land users among themselves and
proposed local or regional concept plans for a larger area. The choice of a particular concept
is thus the result of a first weighing of relevant interests of the (potential) users of the land.
To determine the structure, it is not important who the user is, but merely what kind of
land use a user has in mind.
Every intention to change the use of the land must first be tested to see whether the changed
use can be fitted into the structure. Of course, it can never be the case that once a spatial
structure has been chosen, it has to serve as a framework in perpetuity. New initiatives
that lead to a change in the use of space must play a role in reconsiderations of the desired
spatial structure. However, before a particular initiative is approved, it must be established
that it fits into the (possibly adapted) structure. Thus, new initiatives regarding changes
in the use of land can be a stimulus to adapt the desired structure, but they can never
determine that structure. If a legal framework offers the guarantee that changes in land
use will first be tested to find out whether they fit into the structure or whether the structure
can be adapted, it can be termed "proper spatial planning"
The relation between the plans and the instruments to effect them is, therefore, based on
two pillars:
a.
the implementation instruments can in principle only be applied if the initiative to
change the use fits in with the layout plan. Therefore, there must be substantial
conformity between the licence and the plan;
b. there is an ideal chronological order: first the plan, then the licence.
The importance of the spatial ordering is not primarily located in the weighing of ("sectoral")
interests or space claims or in the coordination of this weighing, but rather in determining
and realising the desired spatial structure. If a project cannot be fitted into the spatial
structure, that project would have to be refused. except if the responsible administrative
authority is of the opinion that the spatial structure must be adapted. However, such an
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adaptation must take place according to the relevant procedures before that acceptability
of the projected change in the use of the land can be tested.

Subquestion 2: Which requirements are set by the legislator, the administration, and the
courts as regards anticipation and exemption procedures, both now and in the past?
The WRO allows licencing procedures to take place prior to the establishment of a new
land use plan on the basis of a system of staying grounds and obligations, and powers to
grant exemptions and outline planning permissions in anticipation of changes in land use
plans. In this study, an analysis was made of the legal system of stays, anticipation, and
exemption. This analysis makes it clear that there are five criteria to assess the acceptability
of intentions for anticipation and/or exemption procedures.
1. there are grounds to stay the procedure
a. for anticipatory reasons. possibly in combination with exemption: before the
a permit is received;
exemption without anticipation: at the moment that

application for

b. for

a

decision on the

exemption is taken;

2.

3.

4.
5.

a declaration of no objection has been issued
a. for application of the anticipatory power; and, where appropriate, also:
b. for application of the exemption on the basis of Art. 19;
the matter is urgent.

there is substantial compatibility with the future plan;
there is no unacceptable encroachment on the current plan or the interests protected

by this plan.
The Administrative Law Division has gradually modified the testing against the fourth
criterion. In the Division's view, conformity with the future plan is relevant only in the
event of major changes. The compatibility with the new plan of minor changes does not
need to be proven. In the opinion of the Division, if a major change is at stake, preferably
it should be proven that this change fits in with the future land use plan. In this context,
it must also be certain that this plan will ultimately be accepted. In recent years, the Division
has also accepted that major changes are proven to fit in with a different policy document
other than a (draft) land use plan, such as a structure scetch, a structure projection, a
development scetch, or a zoning plan. However, the provisions protecting the land use
plan (as well as the zoning plan procedure) must also be guaranteed by these other policy
documents in one way or another.
Subquestion 3. Which WRO procedures have been applied and what experience has been
gained?
Since 1994, independent project procedures have been part of the WRO, particularly in
the form of the so-called Nimby (Not in my backyard) provisions. In the latter case, the
use of such procedures does not necessarily depend on a previous plan. In addition, later
sector legislation such as the Infrastructure Planning Procedure Act and the Major Rivers
Delta Act allow the application of spatial planning instrumnets without there being a plan
on the desired spatial structure to go by. However, the legislator is still searching for
alternative solutions regarding these powers. In the case of the Nimby provisions, the

alternative consists of the relatively empty concept of "supra-municipal interests," in the
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Infrastructure Planning Procedure Act; the Planning Procedures Decree could be regarded
as an alternative basis, and in the Major Rivers Delta Act, there is the "integral dyke
improvement plan." The problem with respect to these three bases for the use of spatial
instruments is that they offer no guarantee that a coherent spatial structure will eventually
be realised. In other words, these types of independent procedures offer no guarantee that
good spatial planning will eventually be achieved. The proposal for a state project procedure
that was published in the spring of 1999 has similar shortcomings.

Subquestion 4: What is the scope of

the criterion of "proper spatial planning"

in the

Bill

for an independent project procedure'!
The Bill to bring about changes to tile WRO that was sent to Parliament in April 1997 allows
for a more independent municipal project procedure. This procedure can only be followed
if there is evidence of proper spatial planning. "Spatial planning", -particularly because
of the word "spatial"- can only refer to testing the desired spatial structure, preferably as
set out in a spatial (WRO) plan, for which only the degree to which the project has farreaching consequences determines the rigour of the test. Given that the Bill will not change

the foundations of the judicial system. lawmakers. in fact, have very little to report in the
way of news. Testing the land use plan remains of primary importance, albeit that the land
use plan can be replaced as a basis by another spatial plan. Other spatial plans only have
advantages over the original land use plan with respect to procedural guarantees; at the
same time. however, the new legislation has so many faults, and contains so many
inconsistencies and undesirable elements that the conclusion can only be that the existing
legislation, in combination with the jurisprudence of the Adminsitrative Law Division.
is to be preferred to the new Bill.

Conclusion
Project procedures in the WRO are necessary and desirable, but only if these procedures
are dependent in character. To apply project competencies, internal conformity must exist
with a previously determined desired spatial structure. The project application in its
definitive form will have to offer clarity with respect to desired land use, but also with
respect to such matters as building mass, dimensions of buildings or objects that are not
building works (such as roadworks), intended use, etc. Such project applications can only
be tested for acceptability within a particular spatial structure i f the structure itself provides
indications of the acceptability of these matters (such as building mass, etc.). This requires
a structure at the land use plan level; it is not inconceivable that such a detailed structure
be included in a structure plan, regional plan, or key planning decision. or that it be found
in other non-legal planning forms. but the most logical procedure is that the structure also
be incorporated into a land use plan.
In this way, the authorities can use spatial structures to steer spatial developments so that
justice can finally be done to the import of the WRO: to manage the spatial development
of an area.

282

BIJLAGEN

Bijlage 1: Teksten van enkele artikelen uit Woningwet 1913
(voorstel), 1931, commissie-Frederiks, art.20 Wederopbouwwet en commissie-Van den Bergh.
A.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet uit 1913
(Kamerstukken II 1913/14, Bijlagen, nr.45, nr.2, p. 1)

Het voorstel voor art.5, tweede lid en derde lid Woningwet luidde:
2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen den, bij de plaatselijke verordening,
vastgesteld ingevolge art. 1, te regelen termijn. De bestissing op een verzoek om vergunning
voor de oprichting, vernieuwing of uitbreiding van een gebouw of een gedeelte van een
gebouw op eigendom, die betrokken is bij een ontwerp van voorschriften betreffende

of gedeelten van gebouwen ten opzichte van, voor het openbaar
verkeer bestemde, wegen of wateren of bij een ontwerp van een raadsbesluit, strekkende
tot het verbieden van bouwen, herbouwen of uitbreiden van gebouwen, wordt opgesshort
tot de beslissing omtrent die ontwerpen, indien de indiening van het verzoek geschiedde
na, samentrof met of binnen veertien dagen gevolgd wordt door de nederlegging van die
ontwerpen ter gemeente-secretarie.
de plaatsing van gebouwen

3.

De vergunning wordt. behoudens (...), allddn geweigerd, indien niet wordt voldaan aan
de voorschriften bedoeld in de artikelen L 28 of 28a.

B.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet uit 1931

Art.5, vierde lid Woningwet 1931 kwam als volgt te luiden:
B en W beslissen binnen den termijn te bepalen bij de gemeentelijke verordening. De beslissing
op een verzoek om vergunning. dat is ingekomen. nadat een besluit (....) ter openbare kennis
is gebracht. wordt indien er overigens geen grond is om de vergunning te weigeren. bij besluit
van B en W aangehouden tot de beslissing over het plan (...) onherroepelijk is geworden (...).

C. Voorstel tot wijziging van Woningwet op basis van de eindrapportage van de
commissie-Frederiks
Art. 109
1.

De beslissing op een aanvrage om bouwvergunning wordt aangehouden, indien de aanvrage
is ingekomen, nadat voor het gebied. binnen hetwelk het bouwplan zal worden uitgevoerd:

a.

een voorbereidingsbesluit ter openbare kennis is gebracht:

b.

een ontwerp van een ontwikkelingsplan of een rooilijnbesluit, dan wel een ontwerp
tot herziening van een zoodanig plan of besluit voor een ieder ter inzage is gelegd;
een ontwerp van een streekplan of een ontwerp tot herziening daarvan voor een
ieder ter inzage is gelegd, indien en voor zoover de verplichting tot aanhouding
in het ontwerp is opgenomen:

c.
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een streekplan of een herziening daarvan van kracht is geworden en nog niet is
voldaan aan de verplichting, in art.57, eerste lid, neergelegd.
In de gevallen onder a, b en c van het vorige lid bedoeld, vindt de aanhouding plaats,
totdat het voorbereidingsbesluit is vervallen of het ontwerp, al dan niet gewijzigd, van
kracht geworden is; in het geval, onder d van het vorige lid bedoeld, totdat aan de
verplichting is voldaan. De aanhouding blijft achterwege, indien er grond is om de
vergunning te weigeren of om art. 108 toe te passen.
d.

2.

Art. 110

In afwijking van het bepaalde in art. 106, onder a, en in het eerste lid van het vorige artikel kan
een bouwvergunning worden verleend:
a.
indien, hoewel een voorbereidingsbesluit ter openbare kennis gebracht is, geen bezwaar
bestaat tegen de uitvoering van het bouwplan, waarvoor vergunning wordt gevraagd,
b.
indien het bouwplan niet strijdt met een ontwerp of met een nog van kracht zijnd plan
of besluit. als onder b en c van het eerste lid van het vorige artikel bedoeld;
c.
indien het bouwplan niet strijdt met een plan, als onder d van het eerste lid van het vorige

artikel bedoeld;
verklaring is ontvangen. dat zij, den inspecteur gehoord,
tegen het verleenen der vergunning geen bezwaar hebben.

een en ander mits vooraf van GS de

Art.111
In de gevallen, in het vorige artikel bedoeld, wordt ten aanzien van de toepassing
van art.76, tweede lid', een ontwerp of een nog niet van kracht zijnd plan of besluit
als een geldend plan of besluit beschouwd.
D. Tekst art.20 Wederopbouwwet 1950

Art.20 Wederbouwwet 1950
1.

2.

3.

4.

1
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Indien bij de uitvoering van een werk op het gebied van de bouwnijverheid ten gevolge
van bijzondere tijdsomstandigheden redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan
voorschriften, als bedoeld in de art.1 en 2 of paragraaf 7 van de Woningwet en in paragraaf
van deze wet, en anderzijds door de beoogde uitvoering de belangen, tot welker
bescherming die voorschriften strekken, niet in zodanige mate zullen worden geschaad,
dat de uitvoering achterwege behoort te blijven, kan vergunning worden verleend met
afwijking in zoverre van het bepaalde in art.6, tweede lid Woningwet.
In een vergunning als in het eerste lid bedoeld, wordt een termijn van ten hoogste tien
jaren gesteld. na het verstrijken waarvan een afwijking van die voorschriften niet meer
zal worden geduld (.. ).
Het besluit tot verlenen van de vergunning is onderworpen aan de goedkeuring van GS,die
de inspecteur belast met het toezicht op de handhaving vande wettelijke bepalingen

betreffende de volkshuisvesting, horen.
GS nemen bij de beslissing de richtlijnen in acht die door Onze Minister worden gegeven
en in de Nederlandse Staatscourant openbaar worden gemaakt.

In art.76. tweede lid was opgenomen wat later bekend is geworden als de voorrangsregeling
tussen houwverordening en ontwikkelingsplan. zieookart. 9 Woningwet 1991.

Bijlagen
E.

Tekst voorstel van de commissie-Van den Bergh m.b.t. aanhouding en anticipatie

Artikel 5 van regeling Q bij de ontwerp-Ruimtewet:
1.

2.

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 4. houden burgemeester en wethouders,
tenzij er grond bestaat de vergunning te weigeren, hun beslissing aan, indien de aanvraag

betrekking heeft op een werk of werkzaamheid:
a.
in een gebied, waarvoor een gemeentelijk voorbereidingsbesluit geldt;
b. in een gebied, waarvoor een ontwerp tot vaststelling of herziening van een
gemeentelijk bestemmingsplan ter inzage is gelegd;
Deze aanhouding duurt totdat het gemeentelijke bestemmingsplan van kracht is geworden.

Artikel 6 van regeling Q bij de ontwerp-Ruimtewet
1.
In afwijking van de verplichting tot weigering, omschreven in art.2, lid 1, en van de
verplichting tot aanhouding, omschreven in art.5,lid 1 onder b. kunnen burgemeester
en wethouders de vergunning verlenen, indien tegen het werk of de werkzaamheid geen
bezwaar bestaat in verband met een ter inzage gelegd ontwerp tot vaststelling of herziening
van een gemeentelijk bestemmingsplan voor het gebied, waarop de aanvraag
betrekking

2.

heeft. Van deze bevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders uitsluitend gebruik
maken, indien de termijn voor het indienen van bezwaren tegen het ter inzage gelegde
ontwerp verstreken is en bovendien geen bezwaren ingediend zijn, die geacht kunnen
worden tegen het verlenen van de vergunning te zijn gericht.
In afwijking van de verplichting tot aanhouding, omschreven in art.5, lid onder a, kunnen
burgemeester en wethouders de vergunning verlenen, indien redelijkerwijze moet worden
aangenomen, dat tegen het werk of de werkzaamheid geen bezwaar bestaat in verband
met het in voorbereiding zijnde ontwerp- of de in voorbereiding zijnde herziening van
het gemeentelijke bestemmingsplan. voorde totstandkoming waarvan het voorbereidingsbesluit dient.
(In het derde en verdere artikelleden wordt onder meer de goedkeuring van anticipatie

door GS geregeld.)
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Bijlage 2: Tekst van art.19 WRO, zoals dat komt te luiden
na de inwerkingtreding van wetsvoorstel 25311
Artikel 19 WRO
1

2.

De gemeenteraad kan, behoudens het gestelde in het tweede en derde lid. ten behoeve
van de verwezenlijking van een project vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan, mits dat project is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en vooraf van
gedeputeerde staten de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het verlenen van vrijstelling
geen bezwaar hebben. Onder een goede ruimtelijke onderbouwing wordt bij voorkeur
een gemeentelijk of intergemeentelijk structuurplan verstaan. Indien er geen structuurplan
is of wordt opgesteld, wordt bij de ruimtelijke onderbouwing in elk geval ingegaan op
de relatie met het geldende bestemmingsplan, dan wel wordt er gemotiveerd waarom het
te realiseren project past binnen de toekomstige bestemming van het betreffende gebied.
De gemeenteraad kan de in de eerste volzin bedoelde vrijstellingsbevoegdheid delegeren
aan burgemeester en wethouders.
Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan in

door gedeputeerde staten, in overeenstemming met de inspecteur van de ruimtelijke
ordening, aangegeven categorieen van gevallen. Gedeputeerde staten kunnen daarbij tevens
bepalen onder welke omstandigheden vooraf een verklaring van gedeputeerde staten dat
zij tegen het verlenen van de vrijstelling geen bezwaar hebben, is vereist. Het bepaalde
in het eerste lid met betrekking tot een goede ruimtelijke onderbouwing is van
3.
4.

overeenkomstige toepassing.
Burgemeester en wethouders kunnen eveneens vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan in bij algemene maatregel van bestuur aan te geven gevallen.
Vrijstelling krachtens het eerste lid wordt niet verleend voor een project dat wordt
uitgevoerd in een gebied waarvoor
a.
het bestemmingsplan niet tijdig overeenkomstig art.33, eerste lid, is herzien of
b.
geen vrijstelling overeenkomstig art.33, tweede lid,is verleend,
tenzij voor het gebied een voorbereidingsbesluit geldt of een ontwerp of een herziening

ter inzage is gelegd.
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Bijlage 5: Trefwoordenregister
aanhouden

141-145

-

141-152

-

-

aanhoudingsplichten
en aanlegvergunning
en gebruiksverbod
historie
relatie met zelfstandige projectprocedure

aanhoudingsgronden
voorbereidingsbesluit
bestemmingsplan in procedure
leefmilieuverordening in procedure
beschermd stads- en dorpsgezicht
milieuvergunningco6rdinatie
gezondheidszorgvergunningcoOrdinatie
monumentenvergunningcocirdinatie

-

-

Bouwbesluitvrijstellingcourdinatie

anticipatie
historie

-

verklaring van geen bezwaar
procedurele urgentie
materiele urgentie
relatie met zelfstandige projectprocedure

belang en belangenafweging
algemeen belang
belangenafweging

-

- afwegingsplicht
evenredigheidsbeginsel
betrokken belangen
waardering belangen
bestemmingsbegrip
bestemmingsdifferentiatie
detailhandelbestemmingen
horecabestemmingen
bestemmingsplanvoorschriften
woningfinancieringsbepalingen
huurprijsbepalingen
bindende projectbestemming

conformiteitscriterium
toekomstig bestemmingsplan
procedurele kansen toekomstig plan
bestemmingsplanvervangend kader
-

143-144
144-145

158-166

258-260
145-151

145-147
147-150
150

150-152
151
151

151-152
152

2,152-154
158-166

155-169,202-207
175-178
178-188

258-260

24-25

25-34,36-39

26
26-27

28-34
36-39

42-52

44-49
46-47

47-49
49-52
49-51

49-51
94-96
190-201

190-193

193-194
194-201
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coOrdinatie

70-76

-

71-76

-

coardinatievormen
inhoudelijke co6rdinatie
procedurele coordinatie

74-75

75-76

Deltawet grote rivieren

241-244

- aanleiding
dijkverzwaringsplan

242-244

Experimentenwet Stad en Milieu

243-244

fundamentele herziening WRO

241

41,277

interventie-instrumenten

221-229

-

221-224

Nimby-bevoegdheden

-

vrijstelling ex art.66 WRO

-

opdrachten en aanwijzingen

225-229

ligplaatsvergunningen woonboten
limitatief-imperatief stelsel

141-142

operationele

gebiedsaanwijzing

224

67-70

96

planconcepten
groeiklassenbeleid
grote eenheid natuur/landschapsgebied

111-121

bedrijfslocatiebeleid
perifere detailhandelsvestigingen
planhierarchie

126-128

229-231

projecten

214-221

-

-

grote

proj ecten

122-123

123-126
128-129

217-221

- projectbegrip
aanvangsbesluit
beginselbesluit
uitvoeringsbesluit

214-217

ruimtelijke basisprincipes
ruimtelijk bestuursrecht

115-116

ruimtelijke planconcepten, zie planconcepten
ruimtelijke structuur
ruimtelijke uitstraling
rijksprojectprocedure
rijkswegentracering
KB Waa[re

-

situeringsvraagstukken
situeringskenmerken
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219

219-220
220-221

1
109.110. 130-136
130-136

231-233

17-21,234-237
17-21

108

117-120
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specialiteitsbeginsel

33.37-39,77,79.100,201.235

Tracdwet

234-240

-

aankiding

234-237

-

trajectbesluiten

237-239

-

herziening Tractwet

tweesporigheid
KB Ambt Delden

-

Vergunningwet Westerschelde
aanleiding
systeem wet
verordeningen ex art.72 WRO
verwantschaP
vrijstelling ex art.19 WRO

-

-

historie

verklaring van geen bezwaar
conformiteitscriterium

zelfstandige procedures in de WRO
zelfstandige projectprocedure
achtergronden
systeem wetsvoorstel

-

240

4,78-201
86-92

244-245
244-245
245
52-66

71
2.154-158
159-167

166-169, 202-207
190-201,170-171

212-213

6,245-263
245-250
250-251

een goede ruimtelijke onderbouwing
inhoud vrijstellingsbes luit

251-253

urgentie
kruimelgevallenregeling
weigeringen
relatie met aanhouden en anticiperen
verklaring van geen bezwaar

254

253

256
257

258-260

260
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