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Voorwoord
Voor u ligt de afstudeerscriptie in opdracht van
de Gemeente Zevenaar en de NHTV Breda.
In het kader van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie heb ik 4 maanden stage
gelopen voor het realiseren van dit rapport,
kennis op te doen in de praktijk, en competenties voor het afstuderen te behalen.
De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie, onderdeel van de afdeling Stedenbouw,
Logistiek en Mobiliteit, bevat een aantal
verschillende richtingen waarin verdieping kan
worden gezocht. De juridische richting op het
gebied van omgevingsrecht en de Wro spraken mij de gehele opleiding al aan.
Met deze achtergrond heb ik een afstudeerstage kunnen vinden die aansloot op mijn wens:
verdieping in het ruimtelijkordeningsrecht.
De Gemeente Zevenaar is op zoek naar
mogelijkheden om de actualisatieplicht voor
bestemmingsplannen te halen. De beheersverordening kwam daarbij al snel in zicht. Dit
instrument, bedoeld als alternatief voor het
bestemmingsplan, kan hiervoor het gewenste
instrument zijn.
Om hier nader onderzoek naar te doen is mij
gevraagd om mijn afstudeerrapport hierover
op te stellen. Omdat het past binnen mijn
ambities heb ik dit verzoek met beide handen
aangepakt en heb ik alle ins en outs van de
beheersverordening onderzocht.
Naast de praktische ervaringen die ik hier
heb opgedaan, heb ik dit rapport geschreven
(met enkele overige werkzaamheden). Het
bestaat uit een vergelijking tussen het bestemmingsplan en de beheersverordening. En
een toepassingsdeel waarin bekeken is of de
beheersverordening een gepast instrument is
voor het buitengebied van de Gemeente Zevenaar. Uiteindelijk is er een aanbeveling gedaan
of de beheersverordening al dan niet voor het
buitengebied toegepast dient te worden.
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Voor het opstellen van dit rapport het ik begeleiding gekregen vanuit de Gemeente Zevenaar en vanuit de NHTV.
In het bijzonder wil ik voor de begeleiding
vanuit de Gemeente Zevenaar bedanken: Alex
Sannes.
In het bijzonder wil ik voor de begeleiding vanuit de NHTV bedanken: Monique van Herpen.
Daarnaast wil ik graag de personen bedanken
die mij bij het onderzoek hebben geholpen.
Middels gesprekken heb ik veel informatie,
meningen, ervaringen en oplossingen over de
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Jorrit Janzen

Zevenaar, 12 december 2012

Samenvatting
Vóór 1 juli 2013 dienen gemeenten alle bestemmingsplannen op orde te hebben. Voor
die datum moeten bestemmingsplannen van
voor die datum ouder dan tien jaar geactualiseerd worden. Indien dit niet gebeurt zal de
gemeenten voor aanvragen in betreffende
gebieden geen leges meer mogen vorderen.
Om deze deadline te halen voor het buitengebied zoekt de Gemeente Zevenaar naar
alternatieven. Een mogelijk alternatief is het
opstellen van een beheersverordening. Deze
heeft dezelfde juridische status als een bestemmingsplan en is eveneens tien jaar geldig.
Een beheersverordening bevat twee varianten:
de luchtfotoverordening, gericht op de feitelijk
bestaande situatie, en de bestemmingsverordening, gericht op vigerend bestemmingsplan.
Zo kan bij de tweede variant ruimte uit het
vorige bestemmingsplan overgenomen worden, zodat er geen beperkingen voor burgers
optreden. De eerste variant zorgt wel voor beperkte mogelijkheden (wat tot planschade kan
leiden), bijvoorbeeld bij illegale situaties. Een
mix van beide varianten is daarom optimaal,
wat duidelijk ook in de praktijk is gebleken.
Aan de hand van verschillende punten is er
een vergelijking gemaakt tussen het bestemmingsplan en de beheersverordening en zijn
de voor- en nadelen op een rij gezet.
Een beheersverordening is -in tegenstelling
tot het bestemmingsplan- niet overal en altijd
in te zetten. Soms is een gebied uitgesloten
(bijvoorbeeld wanneer er een exploitatieplan
wordt opgesteld). Voornaamste reden is dat
een beheersverordening alleen te gebruiken
is voor gebieden zonder ontwikkelingen. Hoe
minder ontwikkelingen, hoe geschikter een
beheersverordening. Hierbij gaat het om:
‘Geen ruimtelijk relevante veranderingen in het
planologisch toegestane gebruik van gronden,
opstallen alsmede bouwkundige wijzigingen van
bouwwerken’.

Een ruim te interpreteren stelling die de
beheersverordening kenmerkt. De toepasbaarheid van de beheersverordening is dan ook
nog niet juridisch ingekaderd. Steeds meer gemeenten gaan echter met het instrument aan
de slag. In de toekomst zal daarom blijken hoe
breed de beheersverordening in te zetten is.
Mogelijk is dat een beheersverordening veel
lijkt op een conserverend bestemmingsplan.
Een bestemmingsplanprocedure wordt soms
als te omslachtig bevonden. Qua procedure is
de beheersverordening juist gemakkelijk vast
te stellen, namelijk bij besluit. Inspraak is op
basis van de inspraakverordening, bezwaar en
beroep indienen tegen een vaststellingsbesluit
zijn niet mogelijk. De (korte) procedure is erg
versnellend voor de gemeenten en zal mede
daarom in kosten veel schelen (mogelijk wel
60%). Daarentegen is een beheersverordening
nooit onherroepelijk en kan deze de gehele
looptijd voor de rechter komen (en onverbindend verklaard worden).
Enig onderzoek is voor beide planvormen altijd
nodig. Dit betreft de voorbereiding (retroperspectieve toets) en een verantwoording voor
het plan. Aanneembaar is dat een beheersverordening (zonder ontwikkelingen) minder onderzoek benodigd dan een bestemmingsplan
(met ontwikkelingen). Sectorale wetten kunnen
altijd op beide instrumenten invloed hebben
(bijvoorbeeld een m.e.r.-plicht uit de Wet
milieubeheer). Zo verdient het aanbeveling om
(óók bij een beheersverordening) van tevoren
onderzoek te doen naar externe veiligheid.
De beheersverordening moet voldoen aan de
RSRO-standaarden maar niet aan de SVBP.
Daarom is de beheersverordening vormvrij.
Op enkele gemeenten na wordt echter voor de
leesbaarheid en herkenbaarheid de bestemmingsplansystematiek aangehouden. Dit
is ook aan te bevelen. Beide instrumenten
moeten daarnaast digitaal en analoog beschikbaar worden gesteld. De beheersverordening
is dus gewoon raadpleegbaar via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Opmerkelijk aan de beheersverordening is
dat het afwijkingsmogelijkheden heeft, om
regelingen uit vigerende bestemmingsplannen
over te nemen. De wijzigingsbevoegdheid is
echter bij een beheersverordening uitgesloten
(en kan dus niet uit vigerend bestemmingsplan
overgenomen worden).
Voor de toepassing van de Gemeente Zevenaar is een goede voorbereiding en onderbouwing noodzakelijk. Vooral voor het buitengebied waar de Gemeente Zevenaar toch
enigszins ontwikkelingen voorziet:
Op macroniveau voorziet de Gemeente
Zevenaar geen ontwikkelingen. De functie en
uitstraling blijven hetzelfde. De gemeente zet
in op landschapsversterking en recreatieve
verbindingen. Dit zit de inzet van een beheersverordening niet in de weg.
In het vigerende bestemmingsplan zijn ontwikkelingen mogelijk. Zo is uitbreiding van
agrariërs tot een bouwvlak van 1,5ha mogelijk
en geldt er VAB-beleid dat ontwikkelingen
mogelijk kan maken. Er moet onderzocht
worden of deze wijzigingsbevoegdheden als
afwijking in een beheersverordening ingepast
kunnen worden. Zo niet, dan wordt het lastig
een beheersverordening op te stellen.
Er zijn echter ook gebiedsgerichte ontwikkelingen voorzien. Zo heeft de verbreding van de
A12 invloed op het buitengebied van Zevenaar, en is de aanleg van een derde spoor gepland. Voor deze ontwikkelingen dient dan ook
een bestemmingsplan opgesteld te worden.
Maar inpassing in de beheersverordening is
ook mogelijk. Zo kan de beheersverordening
als tijdelijk instrument fungeren (een beheersverordening vaststellen met de feitelijk
bestaande situatie, en een bestemmingsplan
maken wanneer de ontwikkeling zich werkelijk
voor doet), of kunnen deze ontwikkelingen
buiten de beheersverordening gelaten worden
(zodat er meteen voor deze gebieden aparte
bestemmingsplannen worden gemaakt).
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Deze aanpak werkt enigszins de bedoeling
van de beheersverordening tegen (‘geen
ontwikkelingen‘) maar is met een goede onderbouwing wel te verdedigen. De beheersverordening behoort daarom tot de mogelijkheden.
Daarnaast past de beheersverordening binnen
de doelstellingen van de Gemeente Zevenaar.
De gemeente zoekt naar een gemakkelijk vast
te stellen ruimtelijk plan. Tevens zijn deregulering, conserverend, en ruimte van vigerend
plan behouden de uitgangspunten. De beheersverordening is hiervoor erg geschikt.
Uiteindelijk ligt een beheersverordening niet
helemaal voor de hand voor het buitengebied
omdat er ontwikkelingen zijn voorzien. Hiervoor is een bestemmingsplan het passende
instrument.
De reikwijdte van de beheersverordening is
echter breed te interpreteren. Inpassing van de
dynamiek van het buitengebied is mogelijk, en
de uitgangspunten van de gemeente sluiten
aan bij die van de beheersverordening. De
verordening verdient met die invalshoek dan
ook een kans als volwaardig instrument van
de Wro.
Kanttekening is dat bij toepassing van de
beheersverordening de gemeente een risico
loopt tot onverbindend verklaring (door de ‘te
brede invulling’). De gemeente moet daarvan
heel bewust zijn. Het is aan de gemeente om
deze risico’s (en daarmee gepaarde gevolgen)
al dan niet te aanvaarden.
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1. Inleiding
In de inleiding komen de aanleiding en de doelstelling van dit rapport naar voren. Waarom dit
rapport is opgesteld, wordt hier beantwoord. De
leeswijzer zal meer informatie bevatten over de
opzet van het rapport. Het laatste onderdeel van
de inleiding is de werkwijze; hoe het onderzoek is
uitgevoerd, en wat er is onderzocht.

1.1 Aanleiding
Vóór 1 juli 2013 dienen alle bestemmingsplannen
van gemeenten op orde te zijn, wat betekent dat
verouderde bestemmingsplannen geactualiseerd
moeten worden (zie kader). Niet tijdig (ouder
dan tien jaar) geactualiseerde bestemmingsplannen blijven geldig, maar de mogelijkheid voor de
gemeente om leges in te vorderen, vervalt. Om
deze sanctie te vermijden kunnen gemeenten
een nieuw bestemmingsplan vaststellen, een verlengingsbesluit nemen, of een beheersverordening vaststellen. Ook de Gemeente Zevenaar zal
aan de vereisten moeten voldoen. Het bestemmingsplan buitengebied is ouder dan tien jaar,
en de deadline 1 juli 2013 komt steeds dichterbij.
Tijd dus voor een nieuw plan.
Voor het actualiseren wordt één nieuw plan opgesteld dat drie bestemmingsplannen zal vervangen. Omdat er haast mee gemoeid is, heeft de
gemeente gezocht naar (andere) mogelijkheden
die tijdwinst opleveren. Een mogelijkheid die hier
naar voren kwam is de beheersverordening. De
vragen die daarbij echter ontstaan zijn in welke
opzichten een beheersverordening verschilt van
een bestemmingsplan, en of deze toepasbaar is
voor het buitengebied in de Gemeente Zevenaar.
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Actualisatieverplichting Wro [bron: www.vng.nl,
veelgestelde ro-vragen]
Voor een bestemmingsplan dat op het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (1 juli
2008) ten minste vijf jaar oud is, moet binnen vijf jaar
(vóór 1 juli 2013) een nieuw bestemmingsplan worden
vastgesteld overeenkomstig art 3.1, lid 1 Wro.

afwijkingen, de Wro, en de bestemmings- en
luchtfotoverordening. De rood/roze blokken representeren de toepassing voor een beheersverordening voor het buitengebied van de Gemeente
Zevenaar. Bijvoorbeeld wat de Gemeente Zevenaar in de inspraakverordening heeft geformuleerd, of wat andere gemeenten voor tips geven.
De bruine kaders en tabellen vormen naslagwerk,
conclusies en toelichtingen op de tekst.

1.4 Werkwijze

In dit rapport wordt antwoord gegeven op die
vragen en worden aanbevelingen gedaan naar
aanleiding van die antwoorden.

1.2 Doelstelling
Het opstellen van een vergelijking tussen de
beheersverordening en het bestemmingsplan
en een advies geven voor het gebruiken van
één van de planvormen, voor het planologisch
regelen van de bouw- en gebruiksregels voor het
buitengebied van de Gemeente Zevenaar.

1.3 Leeswijzer
In dit rapport is zoveel mogelijk aangesloten bij
actuele termen. Er wordt daarom gesproken van

Voor het rapport is een plan van aanpak opgesteld dat tot onderzoeksvragen en een hoofdstukindeling heeft geleid. Voor hoofdstuk 2 en 3 is
voornamelijk desk-research gedaan; uit literatuur
en internet is informatie verzameld en beschreven. Hoofdstuk 4 is praktijkgericht en bevat de
beschrijving van gesprekken/interviews die met
verschillende personen en organisaties zijn gehouden. De ervaringen en draagvlak van anderen
spelen daarin een rol. Hoofdstuk 5 is vooral intern
tot stand gekomen. Bijvoorbeeld door gesprekken met collega’s binnen de Gemeente Zevenaar. Voor het opstellen van het rapport is er een
hoofdvraag en deelvragen als leidraad gebruikt:
Hoofdvraag
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten
tussen een beheersverordening en een bestemmingsplan, en is een beheersverordening toepasbaar voor het buitengebied van de Gemeente
Zevenaar, mede gelet op de doelstellingen van
de gemeente?

Deelvragen
Voor de verschillende hoofdstukken zijn deelvragen geformuleerd die in het hoofdstuk worden
beantwoord:
Hoofdstuk 2: Achtergrond
Wat is de beheersverordening?
Hoofdstuk 3: Vergelijking ruimtelijke instrumenten
Welke voor- en nadelen heeft een beheersverordening?
Hoofdstuk 4: De beheersverordening in de
praktijk
Wat zij de ervaringen van andere gemeenten en
organisaties met de beheersverordening?
Hoofdstuk 5: Toepassing Gemeente Zevenaar
Wat is de huidige situatie in de Gemeente Zevenaar?
Welke doelstellingen heeft de Gemeente Zevenaar?
Hoofdstuk 6: Aanbevelingen (aan de hand van
de antwoorden van voorgaande hoofdstukken)
Is een beheersverordening buitengebied aan te
bevelen voor de Gemeente Zevenaar?
Wat zijn aandachtspunten bij het toepassen van
een beheersverordening?
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2. Achtergrond
In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van het onderzoek geschetst. Wat is er in de Wet ruimtelijke
ordening geregeld, wat is een bestemmingsplan
en wat is een beheersverordening? Er wordt beschreven waarom bestemmingsplannen gemaakt
worden en waar ze gelden. Maar ook waarom ze
geactualiseerd worden. Deze punten komen ook
voorbij als het gaat over de beheersverordening.
Volledigheidshalve wordt er kort ingegaan op een
ander instrument: het verlengingsbesluit. Deze
drie juridische instrumenten vormen (onder andere) de basis voor de Wet ruimtelijke ordening,
en daarom ook voor het rapport.
Omdat de toekomst mogelijk grote gevolgen heeft
voor het bestemmingsplan en de beheersverordening wordt er ook een doorkijk gemaakt naar
de nieuwe Omgevingswet. De planning voorziet
dat de wet pas in 2018 ingevoerd wordt, maar de
contouren zijn al openbaar. Mogelijk hebben deze
invloed op de toepassing van de beheersverordening. Daarom is het dus belangrijk te kijken naar
wat de toekomst gaat brengen.

2.1 De Wet ruimtelijke ordening
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het
ruimtelijk ordeningsrecht in de wet verankerd.
De Wro is gericht op het ruimtelijk bestuursrecht
en is de ‘juridische bijbel’ voor ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijk beleid. De Wro heeft de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) op 1 juli
2008 vervangen. Belangrijkste veranderingen zijn
decentralisatie, snellere procedures, digitalisering
en vereenvoudiging.

In de Wro is onder andere geregeld dat gemeenten -ten behoeve van een goede ruimtelijke
ordening- een structuurvisie moeten opstellen
(artikel 2.1-2.4 Wro). Hierin staan de hoofdzaken
van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. Dit omvat alle ruimtelijke aspecten die in de
betreffende gemeente spelen, zoals milieu, water,
verkeer, wonen, werken, voorzieningen, recreatie en toerisme, cultuurhistorie, en landschap.
De structuurvisie is zelfbindend, dus alleen voor
betreffende gemeente.

maken de Wro compleet. Financiën bestaat uit
planschade, subsidies, en de grondexploitatie
(met exploitatieplan). Rechtsbescherming (bezwaar en beroep) richt zich vooral op procedures
uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Naast structuurvisies die een kader vormen voor
het ruimtelijk beleid, zijn er nog andere Wroplanfiguren. Dit zijn het bestemmings- en inpassingsplan (artikel 3.1-3.37 Wro), en de beheersverordening (artikel 3.38-3.42 Wro). Gemeenten
dienen volgens de Wro bestemmingsplannen of
beheersverordeningen vast te stellen voor het
hele grondgebied van de betreffende gemeente.
Meerwaarde is dat deze plannen een juridisch
kader én een uitvoering van het (in de structuurvisie opgestelde) beleid vormen.

Nauw samenhangend met de Wro staat de Wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo).
Deze regelt het vergunningenstelsel dat op 1
oktober 2010 van kracht is geworden. Belangrijkste wijziging hierin is het samengaan van onder
andere de bouwvergunning, sloopvergunning,
kapvergunning tot één algemene omgevingsvergunning.

Verder zijn er verschillende bevoegdheden voor
Rijk en provincie die invloed uit kunnen oefenen
op gemeenten. Middels een aanwijzing of het opstellen van algemene regels (artikel 4.1-4.4 Wro)
hebben deze bestuursorganen de mogelijkheid te
interveniëren en sturing te geven. Ook het inpassingsplan is een instrument van de provincie en
het Rijk. Dit zijn bestemmingsplannen van hogere
bestuursorganen en worden opgesteld wanneer
deze bestuursorganen daar direct belang bij hebben.
De hoofdstukken financiën en rechtsbescherming
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Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) hoort bij de
Wro. Het Bro is een nadere uitwerking van de
Wro. Hierin staan onder andere digitale verplichtingen, vorm en inrichting van ruimtelijke plannen,
en overgangsrecht.

De Wro verplicht dus dat gemeenten bestemmingsplannen of beheersverordeningen vaststellen. Deze instrumenten hebben een speciale
plaats in de Wro en dienen de bouwmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden in heel Nederland
te regelen. Doel is om dit na vijf jaar na inwerktreding van de Wro dit voor elkaar te krijgen.

2.2 Het bestemmingsplan
Het belangrijkste instrument voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid is het bestemmingsplan
geregeld in artikel 3.1 Wro. Het bestemmingsplan
is juridisch bindend, dus er kunnen verboden in
staan. Het ruimtelijke instrument zorgt voor het

Artikel 3.1 Wro [Bestemmingsplan]
1. De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied
van de gemeente een of meer bestemmingsplannen
vast, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke
ordening de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog op die
bestemming regels worden gegeven. Deze regels
betreffen in elk geval regels omtrent het gebruik van de
grond en van de zich daar bevindende bouwwerken.
Deze regels kunnen tevens strekken ten behoeve van
de uitvoerbaarheid van in het plan opgenomen bestemmingen, met dien verstande dat deze regels ten aanzien
van woningbouwcategorieën uitsluitend betrekking hebben op percentages gerelateerd aan het plangebied.
2. De bestemming van gronden, met inbegrip van de
met het oog daarop gestelde regels, wordt binnen een
periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van
vaststelling van het bestemmingsplan, telkens opnieuw
vastgesteld.
3. Telkens indien de gemeenteraad van oordeel is dat
de in het bestemmingsplan aangewezen bestemmingen
en de met het oog daarop gegeven regels in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening,
kan hij, in afwijking van het tweede lid, besluiten tot
verlenging van de periode van tien jaar, genoemd in
dat lid, met tien jaar. In aanvulling op artikel 3:42 van
de Algemene wet bestuursrechtplaatsen burgemeester
en wethouders de kennisgeving van het besluit tot verlenging tevens in de Staatscourant en voorts geschiedt
deze langs elektronische weg.
4. Indien niet voor het verstrijken van de periode van
tien jaar, genoemd in het tweede of het derde lid, de
raad onderscheidenlijk opnieuw een bestemmingsplan
heeft vastgesteld dan wel een verlengingsbesluit heeft
genomen, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen
van rechten terzake van na dat tijdstip door of vanwege
het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband
houden met het bestemmingsplan.
5. Van overschrijding van de in het tweede lid bedoelde
periode doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling. Zij leggen deze mededeling bij het
bestemmingsplan waarin de bestemming van de grond
laatstelijk is aangewezen, ter gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage. Artikel 3:12, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige
toepassing. Van de terinzagelegging wordt tevens
mededeling gedaan in de Staatscourant en voorts langs
elektronische weg.

Wro
Structuurvisie
Inpassingsplan

Bestemmingsplan

Beheersverordening

Verlengingsbesluit

Afbeelding 1: de opzet van de Wro.

regelen van bouw- en gebruiksmogelijkheden
voor een bepaald stuk grond (of water). In een
bestemmingsplan is dus geregeld wat waar is
toegestaan. Zo staan in een bestemmingsplan
welke functies mogelijk zijn en welke regels daaraan verbonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn een
woonbestemming, en het opleggen van maximale
bouwhoogten.
De bevoegdheid tot het vaststellen van een
bestemmingsplan ligt bij de gemeenteraad.
Daarnaast is het voor provincie en Rijk mogelijk
om inpassingsplannen te maken, wat eigenlijk
gewoon bestemmingsplannen van hogere bestuurslagen zijn. Deze staan (hiërarchisch) boven
een bestemmingsplan, en kunnen alleen door
Rijk en provincie worden opgesteld. Meestal gaat
het hier om grootschalige regionale projecten
(zoals de aanleg van een snelweg, spoortracé)
met bovengemeentelijke belangen.
Waarom een bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan heeft meerdere functies
die zorgen voor een uitwerking van het ruimtelijk
beleid van gemeenten. Die functies geven een

antwoord op de vraag waarom het Rijk heeft
gekozen dat gemeenten bestemmingsplannen
moeten maken. Het bestemmingsplan heeft twee
verschillende functies:
• de normeringsfunctie, het bestemmingsplan
is kaderstellend. Het bestemmingsplan is een
juridisch bindend plan voor zowel overheid als
burgers. Het bevat geboden (een bepaalde
functie) en verboden (geen omgevingsvergunning
verlenen wanneer die in strijd is met het bestemmingsplan).
• de ontwikkelingsfunctie of planningsfunctie;
het bestemmingsplan geeft een indicatie voor
het toekomstig handelen van de gemeente. Het
maakt ontwikkelingen mogelijk. Het plan kan een
richting geven aan het toekomstig gemeentelijk
beleid, belangrijke politieke beslissingen bevatten, of noodzakelijk juridische instrumenten
bevatten om uitvoering van een project mogelijk
te maken. Eigenlijk vormt het een juridische
uitwerking van de structuurvisie.
De verschillende functies kunnen elkaar tegenwerken. De plannings- en ontwikkelingsfunctie
zijn gebaat bij het ruim houden van de mogelijk11

heden en flexibel opzetten van het bestemmingsplan. De normeringsfunctie zou juist gebaat zijn
bij duidelijkheid en rechtszekerheid, een nietflexibele uitwerking. Het is aan beleidsopstellers
om een juiste afweging te vinden in de flexibiliteit
van de plannen.
Naast deze functies heeft het bestemmingsplan
landelijk gezien ook een ordeningsaspect. Een
systeem met een overzicht wat gemakkelijk raadpleegbaar is, en gestandaardiseerd. Het geeft
een duidelijk overzicht van de ruimtelijke planning
in Nederland.
Gebiedskeuze
Heel Nederland moet in de toekomst voorzien
zijn van bestemmingsplannen. Voor het gehele
grondgebied van elke gemeente is de vaststelling
van één of meer bestemmingsplannen daarom
verplicht. In de praktijk wordt er nooit één bestemmingsplan voor de hele gemeente gemaakt,
maar meerdere kleinere bestemmingsplannen.
Zo wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen bedrijventerreinen, de bebouwde kom, het
buitengebied, en nieuwe woningbouwlocaties.
Redenen hiervoor zijn overzichtelijkheid en het uit
elkaar houden van gebieden.
Bestemmingsplannen kunnen/mogen nooit
gemeentegrensoverschrijdend zijn. Ze liggen
dus altijd binnen de gemeentegrenzen van de
betreffende gemeente. Een gemeentegrensoverschrijdend natuurgebied dient dus door meerdere
gemeenten apart te worden bestemd.
Bestemmen
Het aanwijzen van bestemmingen is van cruciaal
belang voor het bestemmingsplan. Per bestemming moet een beschrijving worden gegeven van
het doel of de doeleinden (volgens artikel 3.1.2
Bro). De opsteller dient middels een belangenafweging zelf een keuze te maken die uit gaat
van een goede ruimtelijke ordening. Een goede
ruimtelijke ordening gaat onder andere uit van
het feit dat bepaalde bestemmingen elkaar niet
tegenwerken. Zo wordt een industriegebied naast
een woonwijk niet als goede ruimtelijke ordening
gezien en een nieuwe autosnelweg positief beoordeeld op het gebied van bereikbaarheid, maar
negatief beoordeeld op het gebied van milieube12

lasting. Beleving van waarden speelt daarin een
rol. Er dient in ieder geval een integrale afweging
gemaakt te worden van alle belangen die invloed
hebben op de ruimtelijke kwaliteit. De gemeenteraad dient te overwegen wat zij onder een goede
ruimtelijke ordening verstaat. De invulling daarvoor is vrij, tenzij anders wettelijk is aangegeven
of ‘van bovenaf’ is besloten.
Ook heeft de gemeente zelf de keuze om globaal
te bestemmen of gedetailleerd. Globaal bestemmen betekent veel vrijheid en gebruiksmogelijkheden voor de gebruiker, gedetailleerd betekent
een precieze uitwerking van waar en hoe gebouwd en gebruikt mag worden. De bestemmingen liggen dan nauwkeurig beschreven vast. Zijn
er veel ontwikkelingen dan is globaal bestemmen
vaker gewenst, zijn er weinig ontwikkelingen dan
is gedetailleerd bestemmen mogelijk. Gedetailleerde plannen bieden wat dat betreft dus meer
zekerheid en duidelijkheid. Globale plannen
daarentegen bieden meer flexibiliteit.
Herziening
Het herzien van bestemmingsplannen (ofwel het
vaststellen van een nieuw bestemmingsplan)
wordt bijna in alle gevallen gedaan door gemeenten. Gezien de dynamiek in Nederland qua
ruimtelijke ontwikkelingen verandert de ruimtelijke indeling voortdurend. Daardoor verouderen
bestemmingsplannen en blijven ze dus niet altijd
actueel. De meeste bestemmingsplannen hebben
flexibiliteitsmogelijkheden zodat ontwikkelingen
kunnen worden ingepast, of een afwijking op het
bestemmingsplan kan worden gemaakt. Echter
verliest het bestemmingsplan hiermee zijn overzichtelijkheid omdat er binnen het bestemmingsplan nieuwe plannen ontspringen.
Om die reden heeft de regering besloten dat
bestemmingsplannen elke tien jaar moeten
worden herzien (artikel 3.1 lid 2 Wro). Zo blijven
bestemmingsplannen actueel. Voor de herziening is er de mogelijkheid om gewoonweg een
nieuw bestemmingsplan te maken, dat actueel is.
Tevens bestaat er de mogelijkheid om een oud
bestemmingsplan middels een vaststellingsbesluit te verlengen. Met die wijze verloopt het oude
bestemmingsplan niet, en is het weer tien jaar
geldig (artikel 3.1 lid 3 Wro, en paragraaf 2.4).

Maar wat als die tien jaar zijn verstreken? Dan
is het vigerende bestemmingsplan dus eigenlijk
verlopen. In de Wro is echter niet opgenomen dat
een bestemmingsplan dan niet meer geldig is. In
plaats daarvan volgt er een straf voor de gemeente (in artikel 3.1 lid 4 Wro): de bevoegdheid
tot het invorderen van rechten -terzake verstrekte
diensten die verband houden met het bestemmingsplan- vervalt. Kort gezegd betekent het dat
gemeenten geen leges meer kunnen invorderen
op de plekken waar het bestemmingsplan is
verlopen. Kosten die gemaakt worden voor het
behandelen van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, kunnen dan niet meer verhaald worden.
De geldigheid van het bestemmingsplan daarentegen, blijft onverkort van kracht. Aanvragen kunnen dus nog steeds aan het bestemmingsplan
worden getoetst en regels in blijven in stand.
In de Invoeringswet van de Wro (IWro) is geformuleerd dat binnen vijf jaar na inwerktreding van
de Wro (1 juli 2008) alle bestemmingsplannen op
orde moeten zijn. Op 1 juli 2013 dienen dan alle
bestemmingsplannen dus geactualiseerd te zijn.
Tot die datum krijgen gemeenten de tijd om de
bestemmingsplannen te herzien. Na die datum
mogen gemeenten geen leges meer vorderen
voor oude plannen. Doel voor gemeenten is dus
om de bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 op
orde te hebben.
Het bestemmingsplan is dus het instrument
voor het juridisch regelen van ruimtelijk beleid.
Gemeenten zijn dan ook volop bezig met het opstellen van deze plannen, om alles op 1 juli 2013
op orde te hebben, en geen leges te missen.
Het bestemmingsplan heeft veel mogelijkheden,
is flexibel, speelt in op ontwikkelingen, en biedt
overzicht.

2.3 De beheersverordening
Bij amendement van de leden Verdaas, Van
Bochove en Lenards is een nieuw planologisch
instrument in de Wro gevoegd. Dit instrument is
de beheersverordening die staat in artikel 3.38
van de Wro. De beheersverordening is een soort
‘lightversie’ van het bestemmingsplan. Zoals
de naam aangeeft is de beheersverordening
een overheidsbesluit voor het beheren van het

Artikel 3.38 lid 1 Wro [Beheersverordening]
1. Onverminderd de gevallen waarin bij of krachtens
wettelijk voorschrift een bestemmingsplan is vereist, kan
de gemeenteraad in afwijking van artikel 3.1 voor die
delen van het grondgebied van de gemeente waar geen
ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien, in plaats van
een bestemmingsplan een beheersverordening vaststellen waarin het beheer van dat gebied overeenkomstig
het bestaande gebruik wordt geregeld. De kennisgeving
van een besluit tot vaststelling van een beheersverordening geschiedt tevens langs elektronische weg.
2. De verordening wordt in elk geval binnen tien jaar na
de vaststelling herzien. Artikel 3.1, vierde lid, en vijfde
lid, eerste en tweede volzin, is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 3.39 Wro [Beheersverordening als alternatief]
1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van een beheersverordening voor een gebied waarvoor een bestemmingsplan geldt, vervalt het bestemmingsplan voor
zover het op dat gebied betrekking heeft.
2. Op het tijdstip van inwerkingtreding van een bestemmingsplan voor een gebied waarvoor een beheersverordening geldt, vervalt de beheersverordening voor zover
zij op dat gebied betrekking heeft.
Artikel 10 [Bestemmingsplan buitengebied in WRO]
Voor het gebied van de gemeente, dat niet tot een
bebouwde kom behoort, stelt de gemeenteraad een
bestemmingsplan vast, waarbij, 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. Deze voorschriften
mogen slechts om dringende redenen een beperking
van het meest doelmatige gebruik inhouden en mogen
geen eisen bevatten met betrekking tot de structuur van
agrarische bedrijven. Onder grond wordt water mede
begrepen.

bestaande gebruik van gronden en bouwwerken.
Kortweg een regeling voor de bestaande situatie.
Een verordening heeft een algemene strekking
en kan toegepast worden voor een heel gebied
met een uniforme regeling.
De beheersverordening is een alternatief voor
gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen
worden voorzien en waar de bestaande situatie wordt vastgelegd. De beheersverordening
is daarom een speciale verordening, (alleen) bij
uitstek geschikt voor laagdynamische gebieden.
Voorbeelden daarvan zijn natuurgebieden en net
gerealiseerde woonwijken (die woonwijken zijn
namelijk ‘af’).
De bevoegdheid tot het vaststellen van een
beheersverordening staat in artikel 3.38 lid 1
Wro. De beheersverordening is een algemeen
verbindend voorschrift dus dient volgens artikel
139 van de Gemeentewet vastgesteld te worden.
Uit artikel 156 Gemeentewet volgt verder dat de
gemeenteraad de bevoegdheid tot vaststelling
niet kan delegeren aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W).
Waarom een beheersverordening?
De gedachte erachter is een verordening die
minder bestuurslasten met zich meebrengt, in
vergelijking tot de vaststelling van een (conserverend) bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure werd in sommige gevallen namelijk
toch nog te omslachtig gevonden en bracht teveel
bestuurslasten met zich mee. Meestal duurt het
maken van een bestemmingsplan anderhalf tot
twee jaar (mogelijk tot wel tien jaar). In de vierde
wijziging Wro wilde de regering voor laagdynamische gebieden een sneller en gemakkelijker
instrument: de beheersverordening.
De hoofddoelstelling van de beheersverordening
is het bieden van een actueel planologisch kader,
waarbij het bestaande gebruik en de bestaande
bouwwerken het uitgangspunt zijn. Voor gebieden
waar niet of nauwelijks ruimtelijke ontwikkelingen
zijn te verwachten, kan dan in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening worden
vastgesteld. Waar een bestemmingsplan de planningsfunctie en een ontwikkelingsfunctie heeft, is
dat bij een beheersverordening duidelijk niet het

geval. Een beheersverordening geeft alleen aan
wat de situatie op een moment is, en wat er op
dat moment mag: de normeringsfunctie.
Gebiedskeuze
Net als bij bestemmingsplannen kan een gemeente meerdere beheersverordeningen vaststellen. Uitgesloten is echter dat er een bestemmingsplan én beheersverordening op één locatie
gelden. Wanneer een bestemmingsplan geldt en
een beheersverordening treedt in werking, dan
vervalt het bestemmingsplan. Andersom is dat
ook het geval. Een beheersverordening is dus
een alternatief voor het bestemmingsplan (artikel
3.39 Wro).
In de oude WRO (artikel 10) was het verplicht om
voor het buitengebied een bestemmingsplan op
te stellen. Deze verplichting is met ingang van de
Wro geschrapt. De vaststelling van een beheersverordening buitengebied is daarmee mogelijk
geworden. In de Memorie van toelichting van
de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening staat
dat dit wellicht tot een daling van de kosten voor
gemeenten kan leiden. Een beheersverordening
buitengebied kan daardoor goedkoper worden
opgesteld dan een bestemmingsplan buitengebied.
Het grondgebied waarvoor een beheersverordening kan gelden is niet gemeentegrensoverschrijdend. Wat dit betreft is het voor beide ruimtelijke
instrumenten dus niet mogelijk om plannen te
maken voor gebieden buiten de betreffende
gemeente.
Herziening
De termijn van tien jaar die voor een bestemmingsplan geldt, geldt evenzo voor de beheersverordening (artikel 3.38 lid 2 Wro). Ook hierbij
geldt de regel dat de invordering van leges
vervalt als plannen niet actueel zijn. Voor het halen van 1 juli 2013 kunnen gemeenten dus zowel
bestemmingsplannen als beheersverordeningen
opstellen.
Geen ruimtelijke ontwikkelingen
Krachtens artikel 3.38 lid 1 Wro is een beheersverordening alleen mogelijk indien het gaat om
een gebied waar geen ruimtelijke ontwikkeling
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plaatsvindt. In een toelichting heeft de regering
aangegeven dat het dan gaat om:
‘Geen ruimtelijk relevante veranderingen in
het planologisch toegestane gebruik van
gronden, opstallen alsmede bouwkundige
wijzigingen van bouwwerken’.
Deze toelichting bevat bijzonderheden waarover
al veel is geschreven. Het is ruim te interpreteren,
en er staan vage begrippen in. Een vraag die
daarbij naar voren komt is wat er wordt bedoeld
met een ruimtelijk relevante verandering.
Ruimtelijk relevante veranderingen zijn niet toegestaan. Dat betekent indirect dat niet ruimtelijk
relevante veranderingen wel zijn toegestaan.
Gedacht kan worden aan vergunningvrij bouwen.
Dit is immers altijd mogelijk, ook wanneer een
beheersverordening geldt. Verdergaand zal het
bouwen van een bijgebouw wel ruimtelijk relevant
zijn. Het is echter mogelijk om in een beheersverordening deze toch mogelijk te maken via een
afwijkingsmogelijkheid. Er zijn dus wel flexibiliteitsmogelijkheden waardoor er dus ook mogelijkheden tot veranderingen zijn. Het is alleen
niet toegestaan. Deze tegenstrijdigheid kenmerkt
de beheersverordening. Aan de ene kant biedt
het meer toepasbaarheid voor de beheersverordening (anders zou elk gebied op slot komen
te staan). Aan de andere kant kan een beheersverordening ontwikkelingen toestaan en derhalve gaan lijken op een bestemmingsplan. Het
bouwen van een woonwijk zal in een beheersverordening niet toegestaan zijn, dit wijst duidelijk
op een ruimtelijk relevante verandering. Het
bouwen van een dakkapel zal echter niet leiden
tot wijzigingen van bouwhoogten, goothoogten, of
perceelsoppervlakte, en wijst dus niet duidelijk op
een ruimtelijk relevante verandering.
In vorige alinea zijn de kaders van de beheersverordening genoemd. Veel ruimtelijk relevante
ontwikkeling of geen ruimtelijk relevante ontwikkeling. In hoeverre deze lijn doorgezet wordt is
uiteindelijk aan gemeenten zelf. Zo kan er veel
ruimte geboden worden, of juist helemaal geen
ruimte. Een praktijkvoorbeeld is een woonperceel
waar de mogelijkheid bestaat om bed&breakfast
toe te staan. Aan de ene kant valt dit niet direct
14

onder de bestemming wonen en zal er dus
een verandering zijn: er wordt dus ontwikkeling
toegestaan. Aan de andere kant is niet direct te
zien dat er een wijziging van gebruik is. Aan de
buitenkant zal er immers niet veel veranderen.
Of een bed&breakfast al dan niet een ontwikkeling is, moet door gemeenten zelf geïnterpreteerd
worden. Per gemeente zal de insteek voor een
ruimtelijk relevante ontwikkeling dan ook sterk
verschillen.
Wat duidelijk niet vergeten mag worden is dat
een omgevingsvergunning wordt getoetst aan
een beheersverordening. De verordening is
namelijk expliciet genoemd in artikel 2.10 lid 1
onder a Wabo. Dat bevestigt de stelling dat er
weldegelijk mogelijkheden zijn voor ontwikkelingen in het gebied waar de beheersverordening
geldt. Het klinkt vreemd, maar er is gesteld dat er
geen veranderingen zijn, maar dat veranderingen
die toch mogelijk zijn getoetst moeten worden.
Het uitgangspunt is dus dat er geen ontwikkelingen (gepland) mogen zijn, maar dat het wel mogelijk is om ontwikkelingen toe te staan. Duidelijk
mag zijn dat de beheersverordening op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden en
de mogelijkheden misschien wel breder zijn dan
bij ingebruikneming bedoeld. Dit zorgt er aan de
ene kant voor dat de beheersverordening eerder
toegepast kan worden, aan de andere kant kunnen gemeenten zich ook op glad ijs begeven
omdat veel ontwikkelingen toestaan eigenlijk niet
de bedoeling van de beheersverordening is. Het
is aan de gemeenten dus om binnen de kaders te
blijven. In de praktijk zal moeten gaan blijken in
hoeverre één en ander werkelijk mogelijk is.
Bestaande situatie / bestaand gebruik
Voorts komt in hetzelfde lid een ander begrip voor
waarover onduidelijkheid over de toepassing is.
In een beheersverordening mag alleen het ‘beheer overeenkomstig het bestaande gebruik’ worden geregeld. Strikt gezien mag er werkelijk geen
enkele ontwikkeling plaatsvinden (hoe klein dan
ook), omdat het dan niet meer bestaand is. Deze
‘bevriezing’ van het feitelijk bestaand gebruik is
wel de motivatie waar men in eerste instantie van
uit wilde gaan (eigenlijk een soort héél conserverend bestemmingsplan: ‘de bevriezing’).

Er is echter een wijziging doorgevoerd omdat er
een probleem speelde wat vaak aan de orde zou
komen. Wanneer een geldend bestemmingsplan
namelijk ergens gebruiksmogelijkheden biedt, en
dat bestemmingsplan wordt vervangen door een
beheersverordening, dan gaan al die mogelijkheden teniet (met planschade tot gevolg, vervat in
art. 6.1 Wro).
Het risico op veel planschadeclaims wilde de
wetgever niet riskeren, en daarom is door de wijziging het begrip ‘bestaand gebruik’ op meerdere
manieren toepasbaar geworden (breder getrokken).
Er is daarom onderscheid gemaakt tussen twee
situaties. De eerste is wanneer er geen bestemmingsplan geldt op het moment van vaststelling
van de beheersverordening (luchtfotoverordening). De tweede is wanneer er wel een bestemmingsplan geldt op het moment van vaststelling
van de beheersverordening (bestemmingsverordening):
1.
Luchtfotoverordening
Wanneer er geen bestemmingsplan geldt dan
moet in de beheersverordening het feitelijk bestaande gebruik worden vastgelegd (de ‘bevriezing’). Deze meest minimalistische variant hierop
laat de situatie zien zoals die op een luchtfoto en
neemt geen mogelijkheden uit vigerende bestemmingsplannen over. De beheersverordening
wordt dan toegepast in ‘enge zin’. In moderne termen ook wel de luchtfotoverordening genoemd.
Voordelen van deze variant ten opzichte van de
bestemmingsverordening (zie 2) zijn de eenvoud van de verordening zelf (in vormgeving,
dus er hoeft niet veel getekend te worden), en
de minimale voorbereidingstijd. Dit is natuurlijk
de bedoeling van een beheersverordening. Een
goed voorbeeld voor tijdswinst is dat onderzoek
bijvoorbeeld niet nodig is want er gebeurt niets in
het gebied.
Deze variant heeft ook nadelen. De luchtfotoverordening legt het feitelijk bestaande gebruik vast
en biedt geen mogelijkheden voor ontwikkelingen. Afwijken hiervan moet buitenplans en kost
veel moeite (indirect zwaardere bestuurlijke last).

Toepassing Gemeente Zevenaar
De Gemeente Zevenaar heeft momenteel drie verschillende vigerende bestemmingsplannen voor het
buitengebied. Er zijn dus bestemmingsplannen die
op dit moment al gelden. Ze moeten voor 1 juli 2013
actueel zijn.
De luchtfotoverordening kan alleen toegepast worden
wanneer er geen bestemmingsplan geldt. Alleen dan
kan alleen het feitelijk bestaande gebruik overgenomen
worden.
Dit inachtnemend is een luchtfotoverordening niet van
toepassing voor de Gemeente Zevenaar. Zoals zal
blijken kunnen wel aspecten uit de luchtfotoverordening
overgenomen worden.

Verder is het enige dat geregeld wordt dat er
niet van de bestaande situatie afgeweken mag
worden (tien jaar lang). Omdat er verder geen
regels zijn is erg onduidelijk wat er binnen die
feitelijk bestaande situatie is toegestaan. Daardoor wordt het erg lastig om aanvragen aan deze
verordening te toetsen. Er geldt bijvoorbeeld
geen regeling voor braakliggende terreinen. Hier
mag dan ineens helemaal niets meer. De vraag is
of de gemeente hier werkelijk tien jaar niets mee/
aan wil doen.
Ook worden illegale situaties en vergunde
situaties vastgelegd. Daardoor worden illegale
situaties altijd gelegaliseerd (de situatie van vóór
de verordening wijkt af). Andersom zijn ontwikkelingen die toekomstig mogelijk worden gemaakt
door een vergunning (de toekomstige situatie
wijkt af) ook niet meer mogelijk. Beide situaties
waar de burger of de gemeente (meestal) niet op
zitten te wachten.
Rechten worden dus vaak ingeperkt en iedere
kleine ontwikkeling is verboden. Daardoor is de

Afbeelding 2: voorbeeld van een soort luchtfotoverordening, Gemeente Utrecht, Veldhuizen.
luchtfotoverordening alleen aan de orde voor gebieden waar werkelijk niets gebeurt. Voorbeelden
daarvan zijn natuurgebieden, productiebossen,
en oppervlaktewateren. Voor overige gebieden
zoals woonwijken, bedrijventerreinen en het
buitengebied is deze optie redelijkerwijs dus niet
direct toepasbaar. Hier zijn namelijk altijd wel
kleine relevante veranderingen. De ‘bevriezing’
zal leiden tot planschadeclaims en legalisatie van
illegale praktijken. Daarnaast is de rechtszekerheid minimaal, door de weinige regels die worden
opgesteld. Het plan raadplegen, toetsen, en

handhaven wordt dan erg lastig.
In de minimale variant zit een toelichting die alleen verantwoord waarom is gekozen voor een
beheersverordening. Verder onderzoek is niet
nodig omdat “er niks gebeurt”.
2.
Bestemmingsverordening
In het geval er wel een bestemmingsplan geldt,
dan mag in de verordening ook datgene wat in
het vigerende bestemmingsplan is toegelaten
worden overgenomen. Er is in dit geval dus
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een keuzemogelijkheid: De feitelijke situatie of
het vigerende bestemmingsplan als bestaande
situatie opnemen. Deze maximale variant neemt
de gebruiks- én bouwmogelijkheden uit het
vigerende bestemmingsplan over. Het vigerende
bestemmingsplan is dan het bestaande beleid,
en vormt de bestaande situatie. De beheersverordening wordt dan toegepast in ‘ruime zin’. Deze
variant wordt ook wel de bestemmingsverordening genoemd.
Deze variant biedt duidelijk ruimte voor ontwikkelingen, omdat het kan lijken op een bestem-

mingsplan. Globaal of gedetailleerd bestemmen
is dan mogelijk, en veel of weinig regelen is dan
de keuze. Qua vormgeving van het plan en qua
regeling is de beheersverordening dan vergelijkbaar met een conserverend bestemmingsplan.
Vastgesteld beleid is bestaande situatie
Deze variant betekent dat ook mogelijkheden van
vastgestelde facetbestemmingsplannen mogen
worden overgenomen, zoals “VAB-beleid” en
“Ruimte voor de Rivier”. Denkbaar is dat ook
ander vastgesteld vigerend ruimtelijk beleid mag
worden overgenomen in de beheersverordening.

Dit beleid moet dan wel enige status hebben,
vastgesteld door de gemeenteraad.
Voorgaande alinea is opmerkelijk, omdat er dan
altijd naar beleidsregels gewezen kan worden.
Het moet echter wel om beleid gaan dat nodig is
voor een goede ruimtelijke ordening. Of beleid
voor een bed&breakfast of daklozenbeleid daar
ook onder valt, is te onderkennen en te ontkennen. Het kan als ruimtelijk relevant aangemerkt
worden maar ook weer niet. Ook hier zal een onderbouwing nodig zijn, zodat niet elk willekeurig
beleidsstuk kan worden bijgevoegd, maar er wel
ruimte is voor het opnemen van beleid.
Getructe toepassing
Het maakt echter wel mogelijk dat eerst beleid
wordt vastgesteld en daarna de beheersverordening. Zo kan bijvoorbeeld beleid voor paardenbakken ontwikkeld worden (wat in vigerend
bestemmingsplan niet mogelijk was), waardoor
deze wel mogelijk worden in de beheersverordening. Een getructe maar effectieve manier van
ontwikkeling mogelijk maken voor een beheersverordening. Theoretisch zou dus elk beleid in de
beheersverordening opgenomen kunnen worden.
Het is zelfs mogelijk om de beheersverordening
steeds opnieuw vast te stellen, inclusief nieuw
opgesteld beleid. Zo werkt de beheersverordening als een soort verlengingsbesluit (paragraaf
2.4) dat steeds actueel is. Het is echter niet de
bedoeling geweest om de beheersverordening
zo te laten werken. Deze is bedoeld voor de
komende tien jaren. Verder is het niet handig om
meerdere malen per jaar de beheersverordening
te moeten vaststellen. De geloofwaardigheid van
het instrument wordt daarmee geschaad.
Bij toepassing van deze variant (wat bijna altijd
het geval zal zijn omdat bijna overal al een oud
bestemmingsplan geldt) zijn er twee opties voor
het overnemen van de mogelijkheden uit het
bestemmingsplan.

Afbeelding 3: voorbeeld van een bestemmingsverordening, Gemeente Landgraaf, de Streep.
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Een eerste optie is om alleen de kleine ondergeschikte uitbreidingsmogelijkheden over te nemen.
Een voorbeeld hiervoor is (nog) niet gerealiseerde erfbebouwing. Dit wordt ook wel de ruime
toepassing in beperkte zin genoemd. Over het al-

Luchtfotoverordening*
Voordelen

Bestemmingsverordening*

Eenvoud opstellen, weinig tekenwerk, weinig
bestuurslast

Ruimtelijk relevant beleid op te nemen (met
onderbouwing)

Minimale voorbereidingstijd

Kleine ontwikkelingen mogelijk

Er gebeurt niets (men hoeft niets uit te
leggen)

Maatwerk voor illegale situaties en vergunde
situaties mogelijk
Raadpleging, toetsing, en handhaving
volgens bekende methode

Nadelen

Na vaststelling meer buitenplanse
afwijkingen daardoor meer bestuurslast

Meer tekenwerk, vergelijkbaar met een
conserverend bestemmingsplan

Illegale situaties en vergunde situaties
worden altijd vastgelegd

Te veel ontwikkelingen mogelijk maken
vormt een risico! Want daar is de
beheersverordening niet voor bedoeld

Geen ontwikkelingen, tien jaar lang
Grotere kans op planschade

Tabel 1: de luchtfotoverordening en de bestemmingsverordening.
* Een combinatie van beide varianten is mogelijk en biedt voordelen.

Een tweede optie is het opnemen van alle gerealiseerde en alle niet gerealiseerde mogelijkheden
uit het bestemmingsplan (de ruime toepassing in
ruime zin). Een omgevingsvergunning voor het
binnenplans afwijken wordt dan in de beheersverordening meegenomen. Dit biedt dus mogelijkheden voor ontwikkelingen, die al in het vigerende
bestemmingsplan mogelijk waren.

Conclusie
Kortom, een beheersverordening biedt mogelijkheden en onmogelijkheden. De beheersverordening moet binnen de minimale en maximale
variant opgesteld worden. Het is een alternatief
voor het bestemmingsplan waarvan de waarde
nog moet blijken en de toepasbaarheid ruim is.
De beheersverordening is een interessant middel om de deadline van 1 juli 2013 te halen. De
moeite waard dus om nader onderzoek te doen
naar deze beheersverordening en uit te zoeken
of het mogelijk is voor het buitengebied.

2.4 Het verlengingsbesluit

Raadpleging, toetsing, en handhaving zijn
wennen door nieuwe methode

gemeen zal er voor deze optie gekozen worden,
omdat het niet alles op slot zet, maar ook niet te
veel ontwikkelingen mogelijk maakt.

kelingen. De luchtfotoverordening (minimale) en
de bestemmingsverordening (maximale) zijn de
uiterste varianten die voor een beheersverordening bestaan. Tussen deze grenzen kan gespeeld
worden. Daardoor kunnen de voordelen van
beide varianten optimaal benut worden. Dit heeft
als gevolg dat de beheersverordening erg ruim
kan worden geïnterpreteerd. Een combinatie van
de twee varianten heeft dan ook de voorkeur.

De maximale variant kan alle mogelijkheden uit
een vigerend bestemmingsplan overnemen. Er
worden ontwikkelingen mogelijk gemaakt, waar
het instrument in eerste instantie duidelijk niet
voor is bedoeld. Te veel ontwikkelingen betekent
namelijk strijd met: ‘geen ontwikkelingen’.
Combinatie van de varianten
Opgemerkt moet worden dat er een combinatie
van beide varianten mag worden toegepast.
Zo kunnen bebouwingsmogelijkheden van het
bestemmingsplan gecombineerd worden met
feitelijk gerealiseerde veranderingen of ontwik-

Om alle instrumenten voor het ruimtelijk beleid
van gemeenten te behandelen komt ook het
verlengingsbesluit aan de orde. Het verlengingsbesluit verlengt de geldingsduur van een geldend
bestemmingsplan. Het verlengingsbesluit zorgt
ervoor dat een vigerend plan, ouder dan tien
jaar, weer tien jaar lang mee kan. Middels een
besluit kan de gemeenteraad op deze manier een
bestemmingsplan op relatief eenvoudige wijze
verlengen.
Een bestemmingsplanherziening is niet vereist wanneer bestemmingen en regels nog in
overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke
ordening. Wanneer er geen gewijzigde omstandigheden zijn (op het gebied van geluid, lucht,
externe veiligheid, archeologie e.d.), kan een
verlengingsbesluit volstaan. De Wro bevat geen
procedurele eisen aan de totstandkoming van
een verlengingsbesluit.
Waarom een verlengingsbesluit?
De reden dat de regering een verlengingsbesluit
in het leven heeft geroepen is tweeledig. Enerzijds wil het Rijk eenvoudige mogelijkheden om
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Artikel 9.1.4 Iwro lid 2 [Geen verlengingsbesluit voor
oude WRO-plannen]
2. Het recht zoals dat gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing ten aanzien van een bestemmingsplan, waarvan het ontwerp
vóór dat tijdstip ter inzage is gelegd, met dien verstande
dat na dat tijdstip niet meer een verzoek als bedoeld
in artikel 33, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke
ordening kan worden ingediend.
Artikel 33 WRO [Verlengingsbesluit]
2. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de
gemeenteraad voor ten hoogste tien jaren vrijstelling
verlenen van de verplichting, bedoeld in het eerste lid.

de actualiteit van bestemmingsplannen te waarborgen. Anderzijds zorgt deze mogelijkheid voor
een actieve houding van bestuursorganen. Het
verlengingsbesluit is een eenvoudige mogelijkheid met een gemakkelijke procedure.
Toepassing verlengingsbesluit
De toepassing van het verlengingsbesluit laat
zich echter nog niet gelden. Op grond van de
Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Iwro) kan
een verlengingsbesluit niet genomen worden voor
oude WRO-plannen (artikel 9.1.4 lid 2 Iwro). Dit
lid verwijst namelijk naar artikel 33 WRO en stelt
dat een verzoek (voor een verlengingsbesluit)
voor bestemmingsplannen van vóór 1 juli 2008
na 1 juli 2008 niet meer kan worden ingediend.
Nog niet relevant
Dit maakt dit instrument op dit moment tot een
nutteloos instrument, omdat de actualisatieverplichting juist gaat om bestemmingsplannen van
voor 2003 (die in 2013 dus verouderd zijn), die
niet voldoen aan de meest recente wetgeving
(bijvoorbeeld de digitaliseringsverplichting). Een
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verlengingsbesluit is alleen een optie voor bestemmingsplannen die onder de huidige Wro zijn
vastgesteld, dus na 1 juli 2008. De mogelijkheid
voor het nemen van een verlengingsbesluit is dan
pas relevant vanaf 1 juli 2018.
Conclusie
Concluderend blijkt een verlengingsbesluit zeer
eenvoudig en handig, maar de toepasbaarheid
is op dit moment minimaal. De keuze voor een
verlengingsbesluit wordt bij dezen dan ook uitgesloten en verder niet meegenomen als mogelijk
instrument om toe te passen voor het buitengebied van de Gemeente Zevenaar.

2.5 De Omgevingswet
Bij de keuze voor een beheersverordening of het
bestemmingsplan is het raadzaam ook naar de
toekomst te kijken. In de tien jaar dat de plannen
geldig zijn, zal er namelijk vanalles veranderen.
Een grote verandering op komst is de nieuwe
Omgevingswet. Hoewel langzaam aan de eerste
resultaten en proeven naar buiten komen zal de
wet pas in 2017 of 2018 werkelijk vastgesteld
zijn, waarna er ook mee gewerkt zal worden.
In de Omgevingswet worden 15 wetten gebundeld tot één wet (onder andere de Wro, Wabo,
Bro, Waterwet). Daarnaast zullen delen van
sectorale wetten in de Omgevingswet gevoegd
worden. Het is een van de grootste wetgevingsoperaties van Nederland ooit.
Inhoud
Hoe deze wet er uit komt te zien is nog niet
duidelijk. Wel is naar buiten gekomen dat er zes
verschillende instrumenten zullen komen:
1. de omgevingsvisie (voorheen de structuurvisie);
2. plan/programma (het behalen van bepaalde
normen);
3. algemene regels (regels die ervoor zorgen dat
er voor minder activiteiten een vergunning aangevraagd hoeft te worden);
4. de omgevingsverordening (voorheen het
bestemmingsplan en de beheersverordening,
maar ook andere verordeningen zoals de APV en
horecaverordening);
5. de omgevingsvergunning (uitbreiding van de

Wabo-opzet);
6. het projectbesluit (voorheen het inpassingsplan).
Zoals aangegeven worden het bestemmingsplan
en de beheersverordening in de Omgevingswet
vervangen door de omgevingsverordening. Het
bestemmingsplan staat ter discussie en het
nieuwe instrument heet niet voor niets een verordening. Duidelijk is dat de omgevingsverordening
verschillende verordeningen zal samenvoegen.
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV),
inspraakverordening, horecaverordening, en geluidverordening zullen hierin gebundeld worden.
Mogelijk is de beheersverordening een voorbode
voor de omgevingsverordening. Het lijkt er dus
op dat de beheersverordening in de lijn van de
Omgevingswet komt te staan. De procedure kan
dan hetzelfde zijn als de beheersverordening.
Of dit ook werkelijk zo zal zijn zal in het voorjaar
van 2013 moeten blijken, wanneer de conceptwet
naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden.
In hoeverre het verlengingsbesluit wordt meegenomen in de Omgevingswet is nog niet bekend.
Het lijkt wel aannemelijk omdat in 2013 veel bestemmingsplannen geactualiseerd zullen zijn. Het
zal, in gevallen er geen wijzigingen binnen tien
jaar zijn, verstandig zijn een verlengingsbesluit
in de Omgevingswet mee te nemen. Of dit ook
daadwerkelijk gedaan wordt zal moeten blijken,
evenals de uitvoering, overgangsrecht, en procedure van het verlengingsbesluit. Mogelijk krijgt dit
ook weer een andere naam.
Geen onnodige procedures
Een punt om mee te nemen is de landelijke trend
om kleinschalige ontwikkelingen direct of gemakkelijker toe te staan. Voor kleine ontwikkelingen
hoeft dan minder moeite gedaan te worden dan
voor grote ontwikkelingen. Vergunningvrij bouwen
en de ‘kruimellijst’ spelen daarin een rol. Deze
lijsten zijn vanaf het moment dat ze zijn ingevoerd
meerdere keren aangepast, ofwel verruimd. De
tendens om minder te doen als er geen ontwikkelingen zijn en veel te doen wanneer er veel
ontwikkelingen zijn, wordt daarmee gevolgd door
wetgeving (zoals in dit voorbeeld Besluit Omgevingsrecht: Bor bijlage II). Bijgebouwen, afscheidingen, tuinmeubilair, en antennes worden hier

(veelal onder voorwaarden) direct toegestaan.
Het is aannemelijk dat deze regels in de toekomst
nog meer verruimd worden bijvoorbeeld voor het
verlenen van mantelzorg in een bijgebouw. Deze
ontwikkeling past ook wel in deze tijd: geen energie verspillen waar dat niet nodig is, ook deregulering speelt daarbij een rol.

19

3. Vergelijking ruimtelijke instrumenten
Dit hoofdstuk omvat de vergelijking tussen het
bestemmingsplan en de beheersverordening.
Op tien gebieden worden de twee instrumenten
vergeleken, te weten:
1. Toepasbaarheid:
Deze paragraaf bekijkt waar een bestemmingsplan en waar een beheersverordening toe kan
worden gepast. Voor sommige gebieden is een
beheersverordening meer geschikt, voor sommige plannen juist een bestemmingsplan. In
deze paragraaf wordt de toepasbaarheid van de
beheersverordening vergeleken met die van het
bestemmingsplan.
2. Procedurevereisten:
Hierin staat dat de Wro bepaalde eisen voorschrijft bij het tot stand komen van een bestemmingsplan (de bestemmingsplanprocedure).
Deze wordt vergeleken met de totstandkoming
van de beheersverordening.
3. Inrichting en vormgeving:
In deze paragraaf gaat het om de inhoud die
bestemmingsplannen en beheersverordeningen
moeten bevatten. Soms zijn deze wettelijk voorgeschreven, soms ook niet.
4. Digitaliseringsverplichtingen:
Belangrijk in de Wro (en Bro) is de verplichting
tot digitalisering. Ook op dit gebied worden beide
plannen vergeleken. Moeten ze online worden
gezet? En zo ja, hoe?
5. Flexibiliteitsinstrumenten:
Deze paragraaf gaat onder andere in op de
afwijkingsmogelijkheid en de wijzigingsbevoegd20

heid van een bestemmingsplan. Interessant om
te vergelijken met de beheersverordening, omdat
deze geen ontwikkelingen mogelijk mag maken,
maar wel bevoegdheden kan overnemen uit een
bestemmingsplan.
6. Onderzoek:
Het paragraaf onderzoek is vergeleken om te
kijken in hoeverre dit benodigd is in een bestemmingsplan en hoeverre in een beheersverordening. Een inventarisatie is altijd gewenst. Mogelijk
spelen ook sectorale wetten hier een rol (zoals de
Wet geluidhinder).
7. Rechtsbescherming:
In deze paragraaf wordt de rechtsbescherming
van het bestemmingsplan en de beheersverordening vergeleken. Rechtsbescherming heeft
invloed op zowel het betreffende bestuursorgaan
als de burger.
8. Planschaderisico:
Het risico tot planschade is een belangrijke
component als het gaat om bevriezing van de
bestaande situatie zoals bij een beheersverordening geldt. In deze paragraaf wordt dit vergeleken
met het toepassen van een beheersverordening
of een conserverend bestemmingsplan.
9. Kostenverhaal:
Kostenverhaal is het financieel afstemmen van
de verdeling van kosten tussen publieke en
private partijen. De mogelijkheid tot het verhalen
van kosten is in afdeling 6.4 Wro opgenomen. Dit
wordt hier voor beide instrumenten geschetst en
getoetst.

10. Handhavingsmogelijkheden:
Gemeenten hebben verschillende instrumenten
waarmee handhaving afgedwongen kan worden. In deze paragraaf komt aan de orde of dit
vergelijkbaar of verschillend is bij de verordening
en het plan.
Uit vorig hoofdstuk is al gebleken dat een beheersverordening een minimale variant kent en
een maximale variant. Om deze twee vormen uit
elkaar te houden zijn de luchtfotoverordening en
de bestemmingsverordening verschillende keren
apart behandeld.
Dit theoretische onderdeel wordt afgesloten met
een overzicht van de vergelijking, zodat een
duidelijk beeld ontstaat van de voor- en nadelen
van beide instrumenten. Ten eerste worden de
voor- en nadelen voor gemeenten opgesomd,
vervolgens de voor- en nadelen voor de burger.
Aangezien deze soms andere belangen hebben,
zijn er dus ook verschillen in voor- en nadelen.

3.1 Toepasbaarheid
Bestemmingsplan
Zoals in vorig hoofdstuk aangegeven is het
bestemmingsplan het belangrijkste instrument om
ruimtelijk beleid in een juridisch jasje te hijsen.
Het is voor elk gebied mogelijk een bestemmingsplan op te stellen met als uitzondering gebieden
waar een inpassingsplan geldt. Daarnaast moet
verantwoord worden waarom er een bestemmingsplan is opgesteld. Verder gelden er geen
enkele voorwaarden voor het gebied waarvoor
een bestemmingsplan wordt opgesteld. Voor

alle gebieden is een bestemmingsplan dus altijd
toepasbaar.
Beheersverordening
De beheersverordening is juist niet voor elk
gebied en elk thema toepasbaar. Het opstellen van een beheersverordening is soms direct
uitgesloten. Voor de beheersverordening moet
dan ook verantwoording worden afgelegd voor
de keuze van de beheersverordening. Onderdeel
daarvan moet zijn dat er in de komende tien jaren
geen ontwikkelingen zijn voorzien. Daardoor zijn
er situaties waarvoor de beheersverordening uitermate geschikt is, waar de beheersverordening
enigszins geschikt is, en waar de beheersverordening niet geschikt is.
Geschiktheid van de beheersverordening
De beheersverordening is uitermate geschikt
voor gebieden waar geen ontwikkelingen zijn; de
laagdynamische gebieden. Bekende voorbeelden
zijn natuurgebieden, grote oppervlaktewateren, of
gerealiseerde nieuwbouwwijken.
De beheersverordening is enigszins geschikt
voor gebieden waar weinig (kleinschalige) ontwikkelingen zijn. Belangrijk in deze categorie zijn
woonwijken. Hierin zijn bijgebouwen, dakkapellen, en andere kleinschalige ontwikkelingen de
enige ontwikkelingen. Functieverandering en
nieuwbouw zal hier niet aan de orde zijn. Vaak
worden deze gebieden dan ook aangemerkt als
laagdynamisch. Sinds 2008 werden hier veelal
conserverende bestemmingsplannen gemaakt.
Het besef dat een beheersverordening hier ook
kansen biedt, is echter aan het groeien.
De beheersverordening is niet geschikt voor
gebieden waar veel ontwikkelingen zijn, of waar
ontwikkelingen gepland (en dus voorzien) zijn.
In de theorie worden hier gebieden aangegeven
die een grote dynamiek hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van een woonwijk, een
nieuw bedrijventerrein, infrastructurele ontwikkelingen, natuurontwikkeling, of de ontwikkeling van
een recreatiegebied. Vast staat dat de beheersverordening duidelijk niet bedoeld is voor deze
gebieden.
Er blijven dan nog gebieden over waar over te

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft
de beheersverordening, wanneer in de structuurvisie staat dat er ontwikkelingen zijn, volledig
uitgesloten.
In een overzicht staan de situaties waarbij de beheersverordening door de VNG niet toepasbaar wordt geacht:
• een structuurvisie of ander beleidsdocument bepaalt
dat er ontwikkelingen wenselijk worden geacht en
voorzien waardoor een bestemmingsplan moet worden
gemaakt (beleid voorziet ontwikkelingen);
• een wettelijke regeling, provinciale verordening, of
AMvB geeft aan dat er een bestemmingsplan moet
worden gemaakt (wanneer een regeling de beheersverordening uit sluit). Uitgesloten is bijvoorbeeld het
vastleggen van een geluidzone middels een beheersverordening (artikel 40 en 41 Wet geluidhinder). Ook
een beschermd stads- of dorpsgezicht (artikel 36 lid 1
Monumentenwet) kan alleen met een bestemmingsplan
worden beschermd, tenzij anders wordt bepaald door
de gemeenteraad (in overleg met de Minister artikel 36
lid 2 Monumentenwet), en tenzij er al een bestemmingsplan geldt (dan mag er dus ook een beheersverordening
opgesteld worden; artikel 36 lid 3 Monumentenwet);
• een aanwijzing van provincie of Rijk geeft aan dat er
een bestemmingsplan moet worden gemaakt (wanneer
een aanwijzing de beheersverordening uit sluit);
• er moet gewerkt worden met wijzigingsbevoegdheden
en/of uitwerkingsplichten (zie paragraaf 3.5);
• functies gaan gewijzigd worden door wet- of regelgeving, of door omgevingsaspecten (dus wanneer er
ontwikkelingen voorzien zijn);
• kostenverhaal via het exploitatieplan wordt als nodig
gezien (zie paragraaf 3.9);
• er zijn ontwikkelingen gepland naar aanleiding van een
verleende omgevingsvergunning waarvan de gunning
nog niet daadwerkelijk/feitelijk is gerealiseerd.
Bron: VNG Handreiking Beheersverordening

discussiëren valt. Dan is het maar net wat de
insteek van de gemeente is. Een centrumgebied,
een bedrijventerrein en het buitengebied vallen
hier bijvoorbeeld onder. Over het algemeen zijn
hier (enkele) ontwikkelingen, maar een beheersverordening is, wanneer er wordt uitgegaan van
een ruime toepassingsmogelijkheid, niet uitgesloten. Het is voor deze gebieden lastig te bepalen
of er ontwikkelingen (te) voorzien zijn. Sommige
ontwikkelingen ontstaan plotseling (bijvoorbeeld
een aanvraag omgevingsvergunning), sommige zijn gepland maar worden niet uitgevoerd
(bijvoorbeeld de bouw van een school uit een
structuurvisie of bestemmingsplan, maar ook een
al verleende omgevingsvergunning voor bouwen). Het hangt uiteindelijk van het gebied af of
een beheersverordening al dan niet haalbaar is.
Voorzien van ontwikkelingen
De regering heeft gesteld dat de structuurvisie een belangrijke rol speelt in het al dan niet
voorzien van ontwikkelingen. De structuurvisie
illustreert namelijk de (toekomstige) ontwikkelingen die de gemeente in de planning heeft staan.
Ook andere ruimtelijke beleidsstukken kunnen
ontwikkelingen voorzien: een milieubeleidsplan,
een ontwikkelingsvisie wonen, een provinciale
structuurvisie, een nota bodembeleid, of een
beleidsvisie externe veiligheid. Ook aan deze
visies mag getoetst worden of er ontwikkelingen
zijn. Het moge duidelijk zijn dat er ‘minder snel’
een beheersverordening kan worden opgesteld
wanneer er in deze visies ontwikkelingen zijn
voorzien.
De structuurvisie blijkt in dit geval een toetsingskader voor ontwikkelingen. Zoals ‘minder snel’ al
aangeeft, wordt het opstellen van een beheersverordening derhalve niet volledig uitgesloten (de
VNG doet dat overigens wel in nevenstaand kader). De structuurvisie geeft immers een indicatie,
en is niet juridisch bindend. Bovendien is vaak
de inhoud van de ontwikkeling nog onbekend,
en is ook niet bekend wanneer de ontwikkeling
tot uitvoering gebracht wordt. Tevens omvat een
structuurvisie vaak een langere planperiode dan
tien jaar (bijvoorbeeld 2012-2030). Een houvast
biedt het uitgangspunt van ‘geen ontwikkelingen
in de structuurvisie’ uiteraard wel.
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Let op de algehele situatie
Niet minder belangrijk is om te kijken naar de
feitelijke omstandigheden en naar in het verleden
gerealiseerde ontwikkelingen. Zijn er in de buurt
veel ontwikkelingen, of als een gebied nog niet
uitontwikkeld is, dan zal een beheersverordening
niet snel toepasbaar zijn. De kans dat er binnen
het betreffende gebied dan ook ontwikkelingen
(gaan) spelen is dan namelijk groot. Is een gebied ook nog verouderd, dan wordt die kans nog
meer vergroot. Ontwikkelingen zijn dan te voorzien, en het gaat ook niet meer om een laagdynamisch gebied. Ook deze factor speelt dus een
belangrijke rol of een beheersverordening al dan
niet toepasbaar is voor het betreffende gebied.
Conclusie
De toepasbaarheid van de beheersverordening
is dus –in tegenstelling tot een bestemmingsplan- beperkt. De voorwaarde die aanhangig is, is
‘geen ruimtelijke ontwikkelingen’. Zijn deze toch
voorzien, dan is het opstellen van een beheersverordening lastig. Daardoor is het instrument
voor sommige gebieden uitermate geschikt,
Kaders die helpen of er sprake is van ruimtelijke
ontwikkelingen of niet:
• Initiatieven die een gemeente niet bekend zijn, kan de
gemeente ook niet voorzien.
• Bij de voorzienbaarheid is van belang wanneer een
ontwikkeling zich zal voordoen. Indien geen tijdsbepaling te geven is, kan de gemeente onderbouwen dat
betreffende ontwikkeling niet wordt voorzien binnen de
geldigheidstermijn van de beheersverordening.
• De voorzienbaarheid geldt voor de duur van de
beheersverordening. In principe 10 jaar, maar een
gemeente kan het voornemen hebben om veel sneller
bijvoorbeeld een bestemmingsplan vast te stellen. De
duur van de verordening is dan korter.
• Transparantie is relevant: vermeld in een structuurvisie
of ander document duidelijk wanneer en waarom gekozen is voor de beheersverordening.
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enigszins geschikt en soms niet geschikt. Hoe
meer ontwikkelingen, hoe lastiger het wordt om te
verantwoorden dat een beheersverordening het
geschikte instrument is.
Een hulp voor het bepalen of er ontwikkelingen
zijn (voorzien) is de structuurvisie. Deze vormt als
soort ongeschreven regel als toetsingskader voor
ontwikkelingen. Ook andere ruimtelijke beleidsvisies kunnen ontwikkelingen mogelijk maken.
En soms wordt de beheersverordening door
sectorale wetgeving uitgesloten (zone industrielawaai). Hieraan kan dan uiteraard ook getoetst
worden. De beheersverordening wordt -wanneer
er ontwikkelingen voorzien zijn- niet uitgesloten,
maar het zal moeilijk worden een beheersverordening op te stellen, omdat het niet meer gaat om
beheer van de bestaande situatie.

3.2 Procedurevereisten
Bestemmingsplan
In de Wro is participatie van burgers belangrijk
gevonden. Uitgangspunt daarbij is het tot stand
komen van planologische besluiten waar de burger zich in kan vinden. De bestemmingsplanprocedure is een goed voorbeeld waar dit in terug te
vinden is. Het is een verplichte procedure die uit
drie fasen bestaat, en (gedeeltelijk) in de wet is
voorgeschreven (zowel in de Wro, Awb, als Bro).
Voorbereidingsfase
De eerste fase is de voorbereidingsfase. Artikel
1.3.1 Bro schrijft voor dat op ruime schaal en
langs elektronische weg kennis moet worden
gegeven wanneer een gemeente voornemens
is een bestemmingsplan op te stellen. Ook wel
de kennisgeving of het voorbereidingsbesluit
genoemd. Dit besluit geeft een voorbereidingsbescherming. Bouw- en aanlegactiviteiten kunnen
dan worden geweerd op grond van het vigerende
bestemmingsplan.
Een eerste inventarisatie van het gebied hoort in
deze fase. Onderdeel hiervan is het vooroverlegen inspraaktraject. Om informatie in te winnen is
er in de eerste fase eventueel vooroverleg met
belangengroepen nodig. Voor het buitengebied is
dat bijvoorbeeld de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland). Het vooroverleg

is een oriëntatie op de belangen die er zijn en
onderwerpen die spelen in het gebied.
Daarnaast is het in deze fase mogelijk om een
inspraakgelegenheid te plannen. Daarin kunnen
burgers opmerkingen plaatsen op het zogeheten
voorontwerpbestemmingsplan. Dit is niet (meer)
juridisch verplicht, maar over het algemeen wordt
het wel gedaan. Gemeenten stellen een eigen inspraakverordening op waarin al dan niet besloten
kan worden tot een inspraakgelegenheid. Vaak is
daarin aangegeven dat B&W zelf mogen beslissen of een inspraak al dan niet gewenst is. Soms
is inspraak zelfs verplicht gesteld.
Belangrijk in deze fase zijn de gedegen onderzoeken. Dit kunnen onderzoeken zijn naar
bodem, flora en fauna, geluid, archeologie, een
woningbouwopgave, milieueffecten, maar ook
naar toekomstige ruimtelijke, sociale of economische ontwikkelingen. Volledigheidshalve is het
soms ook nodig de financiële uitvoerbaarheid te
controleren (komt mede voort uit de grondexploitatieparagraaf van de Wro). Mogelijkerwijs duurt
deze fase dan ook zeer lang, hoewel het afhangt
van bijvoorbeeld de ontwikkelingen, locatie, en
grootte van het op te stellen bestemmingsplan
(meer hierover in paragraaf 3.6).
Het overlegtraject komt voort uit artikel 3.1.1
Bro. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt
hierbij aan verschillende instanties voorgelegd:
de provincie, het waterschap, etc. Dit is alleen
nodig wanneer zij ‘betrokken zijn bij de zorg voor
de ruimtelijke ordening’ oftewel, wanneer het een
relevant plan is voor die instantie. Er zijn twee
gevallen waarvoor overleg niet benodigd is:
1. wanneer aangegeven wordt dat er geen
behoefte aan is, omdat er geen belangen in het
geding zijn;
2. wanneer de herziening van het bestemmingsplan gering, of planologisch ondergeschikt is.
In de praktijk en uit jurisprudentie komt voort dat
het verstandig is om contact op te nemen, en latere moeilijkheden te vermijden (bijvoorbeeld dat
de provincie het bestemmingsplan probeert tegen
te houden). Zo nodig wordt het voorontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van insprekers,
onderzoeken en overleg met instanties aangepast. Dit aangepaste plan gaat de tweede fase in.

Artikel 3.8 Wro [Voorbereidingsprocedure]
1. Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing, met dien verstande dat:
a. de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van die wet,
tevens in de Staatscourant wordt geplaatst en voorts
langs elektronische weg geschiedt, en het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken tevens langs
elektronische weg wordt beschikbaar gesteld;
b. de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, onder
a, gelijktijdig met de daar bedoelde plaatsing langs
elektronische weg wordt toegezonden aan die diensten
van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging
van belangen die in het plan in het geding zijn, aan de
betrokken waterschapsbesturen en aan de besturen van
bij het plan een belang hebbende gemeenten;
c. indien in het ontwerp gronden zijn aangewezen
waarvan de bestemming in de naaste toekomst voor
verwezenlijking in aanmerking komt, kennisgeving
tevens geschiedt aan diegenen die in de basisregistratie
kadaster staan vermeld als eigenaar van die gronden of
als beperkt gerechtigde op die gronden;

Vaststellingsfase
De tweede fase omhelst de vaststelling van
het ontwerpbestemmingsplan. Hierin wordt het
ontwerp ter inzage gelegd (conform artikel 3.8 lid
1 Wro). Ook hiervoor is een kennisgeving vereist,
ditmaal via de Staatscourant, één of meer plaatselijke dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen en
via de elektronische weg.
Gedurende zes weken kan eenieder zienswijzen
inzake het ontwerpbestemmingsplan naar voren
brengen. Is deze zeswekelijkse termijn verlopen
dan begint de termijn waarbinnen de gemeenteraad moet beslissen over de vaststelling van het
bestemmingsplan.
Zienswijzen zorgen mogelijk weer voor aanpassingen van het plan. De gemeente maakt een
zienswijzennota waarin wijzigingen al dan niet
worden gevat. Deze termijn betreft twaalf weken.
Wordt deze termijn overschreden dan kan men
in beroep tegen de vaststelling direct bij de Raad
van State. Nadat de gemeente het bestemmingsplan heeft vastgesteld, maakt de gemeenteraad

d. door een ieder zienswijzen omtrent het ontwerp bij
de gemeenteraad naar voren kunnen worden gebracht;
e. de gemeenteraad binnen twaalf weken na de termijn
van terinzageligging beslist omtrent vaststelling van het
bestemmingsplan.
(…)
5. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt, behoudens voor zover het
zesde lid van toepassing is.
Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb)
[Uniforme openbare voorbereidingsprocedure]
Artikel 3:11 Awb [Terinzagelegging]
1. Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te
nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende
stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage.
2. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is
van overeenkomstige toepassing. Indien op grond daarvan bepaalde stukken niet ter inzage worden gelegd,

dit binnen twee weken bekend (met mogelijk
uitstel van vijf weken).
Tevens is het in deze fase voor de provincie en
het Rijk mogelijk te interveniëren. Met een aanwijzing kunnen bestemmingsplannen aangepast
worden. In dat geval treedt het bestemmingsplan
niet in werking en dient de gemeente het (gedeeltelijk) aan te passen en wederom de procedure te
doorlopen. Zo niet wordt het ontwerp vastgesteld
en gaat het de derde fase in.
Beroepsfase
De derde fase is de beroepsfase. Wanneer het
definitieve bestemmingsplan wordt vastgesteld,
dient dat besluit –inclusief het bestemmingsplanzes weken ter inzage te liggen. Dit dient via het
streekblad (publicatie huis-aan-huisblad), de
Staatscourant én via de elektronische weg kenbaar gemaakt te worden. Tijdens de terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State (ABRvS). Deze doet binnen ongeveer
een jaar uitspraak: gegrond of ongegrond.

wordt daarvan mededeling gedaan.
3. Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten verstrekt het bestuursorgaan afschrift van de ter inzage
gelegde stukken.
4. De stukken liggen ter inzage gedurende de in artikel
3:16, eerste lid, bedoelde termijn.
Artikel 3:16 Awb [Termijn terinzagelegging]
1. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen (...) bedraagt zes weken, tenzij bij wettelijk
voorschrift een langere termijn is bepaald.
2. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop
het ontwerp ter inzage is gelegd.
3. Op schriftelijk naar voren gebrachte zienswijzen zijn
de artikelen 6:9 en 6:10 van overeenkomstige toepassing.

Het bestemmingsplan treedt een dag na de
zeswekentermijn in werking (artikel 3.8 lid 5 Wro),
tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd
en deze is gehonoreerd. Indien er geen beroep is ingesteld, of indien de uitspraak van de
ABRvS niet leidt tot vernietiging van het bestemmingsplan, krijgt het bestemmingsplan de status
onherroepelijk. Voor de inwerkingtreding dient
wederom via de Staatscourant kenbaar gemaakt
te worden dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Het nieuwe bestemmingsplan is dan het
nieuwe toetsingskader van de gemeente.
Coördinatieregeling bij bestemmingsplan
Het is mogelijk dat er meerdere besluiten in één
keer genomen moeten worden. Hiervoor is een
coördinatieregeling in de Wro vervat (artikel 3.30
Wro). Naast het besluit tot een bestemmingsplan
kunnen er nog tal van andere uitvoeringsbesluiten genomen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning). De coördinatieregeling maakt
in dat geval meteen een ontwikkeling mogelijk.
In de regel betreft het grote projecten waarbij
meerdere vergunningen en uitvoeringsbesluiten
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Artikel 8:2 Awb [Instellen beroep]
Geen beroep kan worden ingesteld tegen:
a. een besluit, inhoudende een algemeen verbindend
voorschrift of een beleidsregel,
b. een besluit, inhoudende de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding van een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel, en
c. een besluit, inhoudende de goedkeuring van een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift
of een beleidsregel of de intrekking of de vaststelling
van de inwerkingtreding van een algemeen verbindend
voorschrift of een beleidsregel.
Artikel 139 Gemeentewet [Algemeen verbindend
voorschrift]

Afbeelding 4: de bestemmingsplanprocedure, bron: www.wabobank.nl.
nodig zijn. De coördinatieregeling zorgt voor een
kortere procedure en zorgt voor een overzichtelijke vaststelling van verschillende besluiten. De
besluitvorming kan versneld toegepast worden.

Awb kan achterwege gelaten worden. Deze verordening is namelijk een besluit (een algemeen
verbindend voorschrift als in artikel 8:2 Awb). Een
groot verschil tussen beide instrumenten.

Totale procedure
De duur van de hele procedure hangt af van de
omvang van het bestemmingsplan, de locatie, de
omgevingsfactoren, en de inspraak van burgers.
Verschillende onderzoeken kunnen de boel flink
vertragen maar ook beroepsprocedures kunnen
tijd vergen. Gedegen onderzoek vooraf kan wel
leiden tot een soepele vaststellingsprocedure. De
gemeente heeft voor een groot deel een vrije rol
om de fasen in te plannen en uit te voeren. Een
klein bestemmingsplan neemt echter minimaal
een half jaar in beslag. Het hangt verder van de
situatie af hoe snel de hele procedure verloopt.

De beheersverordening is een verordening als
de horecaverordening of een geluidverordening.
Het vaststellen van een beheersverordening gaat
daarom volgens de regels van de Gemeentewet.

Beheersverordening
De bestemmingsplanprocedure is in sommige
gevallen te uitgebreid of te omslachtig bevonden. Voor gebieden waar weinig gebeurt, kost
de procedure relatief veel tijd en moeite. De
beheersverordening is er juist voor deze bestuurslasten te verlichten. In tegenstelling tot
het bestemmingsplan kent de Wro daarom geen
procedurevoorschriften voor de vaststelling van
een beheersverordening. De procedure van de
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Voorbereiding
Een besluit tot voorbereiding van de beheersverordening van artikel 1.3.1 Bro is niet verplicht
(kennisgeving of voorbereidingsbesluit). Een
verklaring is dat wel, maar heeft verder geen
juridische status. (Voor)overleg met andere
bestuursorganen is niet verplicht (wel aan te bevelen wanneer bijvoorbeeld provinciale belangen
aan de orde zijn). Ook bij de beheersverordening
is een voorbereiding in de vorm van onderzoeken
aan te raden. Zie onderzoek in paragraaf 3.6.
Vaststelling
De Gemeentewet verwijst dat de gemeentelijke
inspraakverordening leidend is (artikel 150). De
beheersverordening moet door de gemeenteraad
worden vastgesteld en bekendgemaakt. Een kennisgeving van het vaststellingsbesluit is verplicht
krachtens artikel 139 lid 2 Gemeentewet. Bij

1. Besluiten van het gemeentebestuur die algemeen
verbindende voorschriften inhouden, verbinden niet dan
wanneer zij zijn bekendgemaakt.
2. De bekendmaking geschiedt:
a. door plaatsing in het op een algemeen toegankelijke
wijze uit te geven gemeenteblad;
b. bij gebreke van een gemeenteblad, door terinzagelegging voor de tijd van twaalf weken op het gemeentehuis of op een andere door het college te bepalen
plaats en door het doen van mededeling daarvan in
een plaatselijk verschijnend dag-, nieuws- of huis-aanhuisblad.
(...)
Artikel 150 Gemeentewet [Opstellen inspraakverordening]
1. De raad stelt een verordening vast waarin regels
worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van
gemeentelijk beleid worden betrokken.
2. De in het eerste lid bedoelde inspraak wordt verleend
door toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, voorzover in de verordening niet anders
is bepaald.

Inspraakverordening van Gemeente Zevenaar
-het bevoegde bestuursorgaan besluit of inspraak
verleend wordt;
-er is altijd inspraak indien de wet dit voorschrijft;
-er is mogelijk inspraak wanneer het gemeentelijk beleid
dit voorschrijft;
In de Wro, de Awb en de Gemeentewet wordt niet
voorgeschreven dat inspraak verplicht is. Ook volgens
de bovenstaande punten is inspraak niet verplicht voor
een beheersverordening. De keuze voor inspraak ligt
dus open voor het bevoegde bestuursorgaan.
Wordt er voor gekozen een inspraakronde te houden,
dan is afdeling 3.4 Awb van toepassing. In dat geval
wordt de ontwerpbeheersverordening zes weken ter
inzage gelegd. Het bevoegde bestuursorgaan mag ook
een andere termijn kiezen. Een kennisgeving van de
inspraakronde is vereist (volgens artikel 3:12 Awb). Verder moet er een eindverslag opgesteld worden. Daarin
staan de ingebrachte zienswijzen én de reacties daarop.
Aan de hand van dit proces kan de ontwerpbeheersverordening vervolgens al dan niet aangepast worden.

een besluit voor een beheersverordening is het
daarom echter niet mogelijk bezwaar of beroep in
te stellen. Na de vaststelling treedt de beheersverordening meteen in werking.
Coördinatieregeling bij beheersverordening
De coördinatieregeling is niet van toepassing
bij een beheersverordening. In artikel 3.30 Wro
wordt expliciet genoemd dat de regeling geldt
bij voorbereiding en bekendmaking van een
bestemmingsplan. Dit is ook logisch want er
worden ontwikkelingen direct mogelijk gemaakt.
Dit is bij een beheersverordening duidelijk niet de
bedoeling. Het toepassen is echter niet juridisch
uitgesloten. Maar bij een omgevingsvergunning
is het mogelijk om beroep in te stellen, bij een beheersverordening is dat niet. De coördinatieregeling zal dan zorgen voor een beroepsmogelijkheid
bij de beheersverordening. Daardoor heeft deze
regeling een opmerkelijke werking bij gebruik bij
een beheersverordening. Het toepassen hiervan
is daarom juridisch mogelijk, maar in de praktijk
niet reëel.
Conclusie
Het ligt eraan of overleg en inspraak nodig of gewenst is, maar over het algemeen is de beheersverordening heel gemakkelijk vast te stellen:
bij besluit. Enige verplichting is daarbij dat het
vaststellingsbesluit genomen en bekend gemaakt
moet worden. De beheersverordening treedt
gelijk in werking. De voorbereiding en onderzoek
hebben ook veel invloed op de duur voor het opstellen van de verordening. In vrijwel alle gevallen
zal het in ieder geval veel sneller zijn dan bij een
bestemmingsplan door het ontbreken van een
bezwaar- en beroepgelegenheid. Inspraak is geregeld in de inspraakverordening, waar gemeenten meestal zelf de keuze kunnen maken voor
het al dan niet voeren van een inspraakronde en
termijn.

3.3 Inrichting en vormgeving
Afbeelding 5: de totstandkoming beheersverordening, bron: www.wabobank.nl.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, en regels die vergezeld gaan van een
toelichting (juridisch correct; in de praktijk wordt
echter vaak gesproken over drie onderdelen).

Verbeelding
In de wet is vastgelegd dat een verbeelding
verplicht is. In artikel 3.1 lid 1 Wro staat dat ‘de
bestemmingen van de in het plan begrepen grond
wordt aangewezen’. Deze aanwijzing dient voorts
volgens 1.2.1 lid 2 Bro op ‘een volledige, toegankelijke en begrijpbare verbeelding (voorheen
plankaart genoemd) te worden vastgelegd’. De
verbeelding bevat bestemmingen, aanduidingen,
plangrenzen, en visuele ontwikkelingen. Verder
is ten behoeve van de verbeelding een duidelijke
ondergrond benodigd. Te denken valt aan een
kadastrale of topografische ondergrond, met dien
verstande dat er wordt vermeld welke ondergrond
is gebruikt.
De verbeelding bevat lijnen, letters, cijfers en
symbolen. De lijnen zijn de bestemmings-, of
bebouwingsgrenzen. De letters en cijfers zijn de
bestemmingscodes en aanduidingen die zijn aangewezen. Een grijs vlak “V” wordt bijvoorbeeld
aangewezen voor bestemming verkeer en een
Wro-zone kan aangeduid worden met een vlak
met symbolen. De benamingen van de letters
staan in de bijgevoegde legenda, die vervolgens
naar de regels verwijst, om bijvoorbeeld de
aanduidingen uit te leggen. Hoe dit er precies uit
moet komen te zien is opgenomen in de ROstandaarden (verder toegelicht in paragraaf 3.4).
Regels
Tevens wordt in artikel 3.1 lid 1 Wro gesteld dat,
op grond van de aangewezen bestemmingen,
regels gegeven moeten worden ten behoeve van
die bestemmingen. De regels die altijd moeten
worden opgesteld zijn ten behoeve van:
• gebruik van gronden (de gebruiksregels);
• op de gronden bevindende bouwwerken (de
bebouwingsregels).
Regels die facultatief worden opgesteld ten behoeve van de uitvoerbaarheid van de in het plan
opgenomen bestemmingen zijn (gesteld in artikel
3.1 Wro en uitgewerkt in artikel 3.1.2 Bro) regels
ten behoeve van:
• sociale huurwoningen, sociale koopwoningen,
of particulier opdrachtgeverschap;
• branches van detailhandel en horeca;
• ter wering van verloedering en achteruitgang
van de leefbaarheid.
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Belangrijk is dat de regels die worden opgesteld
met het oog op een goede ruimtelijke ordening
nodig dienen te zijn. Voorbeelden van regels zijn
het verbod om te wonen in een natuurgebied of
het verbod een gebouw te bouwen op de bestemming verkeer. Ook het gebruik van gronden als
seksinrichting of opslag van goederen worden als
ruimtelijk relevant gezien en kunnen dus in de regels worden opgenomen. Regels in een bestemmingsplan hebben dus een brede reikwijdte.
De regels moeten in ieder geval het gebruik van
de grond en de zich daarop bevindende bouwwerken betreffen. Voor een indeling van bestemmingsplannen wordt uitgegaan van de RO-standaarden. De inrichting van bestemmingsplannen
is daarbij als volgt:
1. inleidende regels
1.1. begrippen (uitleg definities, bijvoorbeeld wat
wordt verstaan onder een bouwwerk)
1.2. wijze van meten (bijvoorbeeld hoe meet
men de oppervlakte van een gebouw)
2. bestemmingsregels
2.1. bestemmingen en aanduidingen
Voorbeeld voor de bestemming wonen
Artikel 1: Wonen
1. De voor ”Wonen” aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a. woondoeleinden,
b. aan-huis-verbonden beroepen met de daarbij behorende voorzieningen, mits de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft en de verschijningsvorm
als woning niet wezenlijk wordt aangetast.
c. mantelzorgvoorzieningen, mits sprake is van inwoning en dus geen zelfstandige woning wordt gecreëerd
en mits deze plaatsvindt in het hoofdgebouw.
d. ter plaatse van de aanduiding “minicamping toegestaan met maximaal 25 standplaatsen” een minicamping met het aangegeven aantal standplaatsen.
e. ter plaatse van de aanduiding “Bed&breakfast toegestaan” voor een bed&breakfast-accommodatie.

2.1.1. doeleindenomschrijving
2.1.2. bouwregels
2.1.3. gebruiksregels
2.1.4. regels voor het afwijken van het bestemmingsplan (nader in paragraaf 3.5)
3. algemene regels
3.1. anti-dubbeltelregeling (regeling uit artikel
3.2.4 Bro)
3.2. algemene bouwregels
3.3. algemene gebruiksregels
3.4. algemene afwijkingsregels
3.5. algemene wijzigingsregels
4. overgangsregels (uit 3.2.2 Bro) en slotregels
Punt 1 is tussen haakjes al toegelicht. Punt 2
bestaat uit vier verschillende soorten regels:
I. de doeleindenomschrijving: in de regels worden
tevens de bestemmingregels opgesteld die het
doel of de doeleinden van die bepaalde bestemmingen aangeven. De bestemming wonen, kan
meerder doeleinden hebben dan alleen wonen
(zie onderstaand voorbeeld). Het is verboden de
betreffende grond te gebruiken in strijd met deze
gebruiksregels.
II. de bouwregels: hierbij gaat het om de aard,
situering, hoogte, diepte, aantal etages, of de uitstraling van gebouwen en bouwwerken. Hier kunnen verboden (niet hoger dan 10 meter bouwen)
en geboden (verplicht een puntdak) staan.
III. de gebruiksregels: de doeleindenomschrijving
geeft aan waar een bestemming voor gebruikt
mag worden. Hieraan kunnen specifieke gebruiksregels worden gesteld. Een voorbeeld is
dat aan-huis-verbonden beroepen alleen mogelijk zijn wanneer het gebruik daarvoor niet meer
bedraagt dan 30m².
IV. als laatst zijn er mogelijkheden voor het
afwijken van de in het bestemmingsplan gestelde
regels. Dit valt echter onder de flexibiliteitsmogelijkheden wat nader wordt behandeld in paragraaf
3.5.
De algemene regels uit punt 3 zijn regels die voor
het hele bestemmingsplan gelden. De anti-dubbeltelregeling komt voort uit artikel 3.2.4 Bro, die
dus wettelijk is vastgelegd. Deze geeft aan dat
bijvoorbeeld een mogelijkheid om een extra
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Artikel 3.1.6 [Toelichting bij een bestemmingsplan]
1. Een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor
gaan vergezeld van een toelichting, waarin zijn neergelegd:
a. een verantwoording van de in het plan gemaakte
keuze van bestemmingen;
b. een beschrijving van de wijze waarop in het plan
rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding;
c. de uitkomsten van (…) overleg;
d. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2
van de Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek;
e. een beschrijving van de wijze waarop burgers en
maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van
het bestemmingsplan zijn betrokken;
f. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.
(…)

(tweede) woning te realiseren er niet nóg een extra (derde) woning mag worden toegevoegd. Een
andere algemene regel is bijvoorbeeld de tienprocent-afwijking (van oppervlakten en grenzen
mag dan met tien procent worden afgeweken).
Overgangsregels -uit punt 4- regelen de overgang van vorig bestemmingsplan naar het nieuwe
bestemmingsplan. Het betreft bijvoorbeeld illegale situaties of gevallen waar een omgevingsvergunning is verleend, die nog niet is gerealiseerd.
Ook deze overgangsregels zijn verplicht volgens
artikel 3.2.2 Bro. De slotregel bevestigt de naam
en vaststelling van het plan.
Toelichting
Een belangrijk onderdeel (zo niet het belangrijkste) is dat de regels vergezeld moeten gaan van
een toelichting (dat staat in artikel 3.1.6 lid 1 Bro).
De toelichting verduidelijkt de bedoeling van het
plan. Hierin worden recente ontwikkelingen in
het gebied, beleidsdoelstellingen, motivering en
vormgeving van het plan omschreven.
Tevens moet er verslag worden gedaan van

onderzoeken. Ook moet de economische haalbaarheid van het plan geschetst worden. De
toelichting is niet juridisch bindend (daarom wordt
dit niet als derde onderdeel gezien), maar wel
verplicht op te stellen.
Beheersverordening
Er gelden regels voor de inrichting en vormgeving van de beheersverordening waarbinnen
enige speling is. Tenminste, juridisch gezien zijn
regels en toelichting bij een beheersverordening
bijvoorbeeld niet verplicht. Wanneer er echter een
verbeelding gemaakt wordt moet er wel geregeld
worden wat er wel en niet mag (in de vorm van
regels) en moeten keuzes verantwoord worden
(in een toelichting). Juridisch niet verplicht, in de
praktijk dus eigenlijk onmisbaar. De inhoud van
de beheersverordening is verder vormvrij, in tegenstelling tot het bestemmingsplan. Gemeenten
mogen zelf kiezen hoe de regels ingevuld worden
(de VNG heeft wel richtlijnen opgesteld).
Verbeelding
Het enige wat juridisch verplicht opgesteld moet
worden is de verbeelding. Deze eis is hetzelfde
als bij een bestemmingsplan, maar de uitwerking
is minder uitgebreid. De verbeelding heeft bij een
beheersverordening drie doelen en vereisten:
1. het aangeven van de plangrens, dus voor
welke locatie de verordening geldt.
2. het aanwijzen waar de regels gelden.
3. voldoen aan de digitaliseringsverplichting,
waar een verbeelding onderdeel van is. Verdere
informatie hierover in paragraaf 3.4.
Bij een luchtfotoverordening voldoet een luchtfoto
aan de eis voor verbeelding. Daarop staat de
plangrens, én de bestaande situatie wordt vastgelegd. Ook kan deze verbeelding gedigitaliseerd
worden. In principe voldoet een luchtfoto, een
topografische achtergrond is ook mogelijk. De
legenda bestaat uit een uitleg van de plangrens,
met een verwijzing naar de onmisbare regels.
De bestemmingsverordening bevat regelingen
die zijn overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan, dus zal de verbeelding vlakken moeten bevatten die deze regels visualiseren. Hoe
meer regels er zijn hoe meer dat op de verbeelding terug zal komen. Zo kan er een algemene

regel voor goothoogte opgesteld worden, maar
voor afwijkende gebouwen moet dan een apart
vlak opgenomen worden. Gemeenten mogen
zelf kiezen welke kleuren en symbolen gebruikt
worden (zie ook hoofdstuk 4). Er kan daarbij
aansluiting gevonden worden bij de standaarden
voor een bestemmingsplan, maar ook een eigen
invulling is mogelijk.
De minimale variant van de verbeelding is gemakkelijk op te stellen en voldoet aan de vereisten. Het is echter lastiger leesbaar, het gebruiksgemak van een bestemmingsplan wordt daarmee
geschaad. Hoe meer regels er gelden hoe meer
er op de verbeelding zal komen te staan. De
maximale variant van de verbeelding zal dan ook
veel op een bestemmingsplan lijken. Dit vergt een
verdere uitwerking, maar is beter leesbaar.
Regels
Regels zijn juridisch gezien niet verplicht voor de
beheersverordening. Het is echter ten zeerste
aan te raden deze wel op te stellen. Een beheersverordening zonder regels zal weinig houvast
hebben. Er moet namelijk aangegeven zijn wat
er voor het gebied geldt. Voor de beheersverordening zal er een regeling gelden in de trant
van: ‘de op de verbeelding aangegeven gebieden
dienen te worden gebruikt overeenkomstig het
bestaande gebruik, uitgaande van de bestaande
situatie’. Enkele regels zijn dus onmisbaar.
Wanneer er ook bouwhoogten, goothoogten, en
bijgebouwenregelingen gelden (overgenomen uit
het vigerende bestemmingsplan) dan zullen ook
die gegevens in de regels voor moeten komen.
Wanneer er dus bij de bestemmingsverordening
(meerdere) regels gelden, moeten er ook gebieden aangewezen worden (waarvoor die regels
gelden). Deze kunnen dan betrekking hebben op
een groenstrook of een bepaald gebouw. In deze
situatie bevat de beheersverordening bouw- en
gebruiksregels. Voor deze vorm van de beheersverordening heeft de VNG een voorbeeldbeheersverordening opgenomen in de “Handleiding
Beheersverordening Wro”. Hierin is de volgende
indeling gemaakt:
1. inleidende regels
1.1. begripsbepalingen
1.2. wijze van meten

2. gebruiksregels
2.1. gebruiken
2.2. bouwen
2.3. regels voor het afwijken van de beheersverordening (nader in paragraaf 3.5)
3. antidubbeltelbepaling (niet verplicht, wel aanbevolen gezien de eenvoud)
4. overgangsregels (artikel 5.1.1 Bro stelt dat dit
niet nodig is bij een luchtfotoverordening, wel bij
een bestemmingsverordening) en slotregels.
Punt 1 bevat de inleidende regels bestaande uit
begripsbepalingen en de wijze van meten, overeenkomstig met punt 1 van het bestemmingsplan.
Punt 2 bevat gebruiksregels en bebouwingsregels. Qua inhoud en verschijningsvorm hebben
ze dus (bij toepassing van de bestemmingsverordening) een vergelijkbare werking. De beheersverordening lijkt dan op een conserverend
bestemmingsplan. Bij een bestemmingsplan is
er geen keuze in mate van uitwerking, bij een
beheersverordening is die keuze er wel.
Het is overigens bij een beheersverordening mogelijk om verboden op te nemen in de beheersverordening. Voorbeelden zijn een sloop- en een
aanlegverbod. Voor het beschermen en handhaven van de bestaande situatie stelt artikel 3.38 lid
3 Wro dat bepaalde werkzaamheden verboden
mogen worden. Deze kunnen bij punt 2 in de
gebruiksregels worden toegevoegd.
Punt 3 bevat de eventuele antidubbeltelbepaling. Deze is niet wettelijk verplicht, maar gezien
de eenvoud kan deze gemakkelijk ingevoegd
worden, en biedt deze extra rechtszekerheid (ten
aanzien van bijvoorbeeld woningsplitsing). Dit is
alleen bij de bestemmingsverordening nodig.
Bij punt 4 worden ook overgangsregels aangegeven. Deze zijn alleen benodigd als de regels van
het vigerende bestemmingsplan worden beperkt.
Bij het overnemen van het feitelijk bestaande
gebruik zijn deze regels niet verplicht.
Bij de luchtfotoverordening zijn er veel verschillen
met een bestemmingsplan. Zoals aangegeven
zal in dat geval alleen een regeling gelden: ‘overeenkomstig het bestaande gebruik’. Specifieke
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bouw- en gebruiksregels zullen er niet (veel) zijn,
want ‘er gebeurt niets’. De overgangsregeling, en
de antidubbeltelbepaling komen hierin niet voor.
Toelichting
Een beheersverordening gaat, net als een bestemmingsplan, vergezeld van een toelichting.
Juridisch gezien is een toelichting niet verplicht,
maar een verantwoording van de keuze voor
het instrument moet aanwezig zijn. Daarom is
de toelichting in een beheersverordening net zo
onmisbaar als bij een bestemmingsplan. Er wordt
gemotiveerd beschreven waarom er is gekozen
voor een beheersverordening, waarom er geen
ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien, wat
wordt verstaan onder bestaand gebruik, wat
onderzoek eventueel heeft opgebracht, waarom
welke regels zijn opgesteld, en bijvoorbeeld een
beschrijving van de inventarisatie, het gebied, en
het doorlopen proces. Zonder deze toelichting zal
een goede ruimtelijke onderbouwing ontbreken.
Conclusie
De verbeelding van de bestemmingsverordening
zal lijken op die van een bestemmingsplan. Ook
de regels zullen vergelijkbaar opgesteld worden.
Wanneer er wordt uitgegaan van de luchtfotoverordening zullen de regels en de verbeelding juist
heel semier zijn. Bij de beheersverordening is de
toelichting net zo onmisbaar als bij een bestemmingsplan. Het is voor de zorgvuldigheid en belangenafweging zeer aan te raden een toelichting
toe te voegen. Met name de onderbouwing tot het
opstellen van een beheersverordening is hierbij
onmisbaar. Hoewel een toelichting juridisch niet
verplicht is, zal het in de praktijk wel altijd bij een
beheersverordening horen. Ook bij een luchtfotoverordening, want ook daarbij is een verklaring
voor de keuze van beheersverordening verplicht.
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den Ruimtelijke Ordening 2008 (RSRO) zijn
standaarden opgesteld voor onder andere de
beschikbaarstelling van bestemmingsplannen
(inmiddels vervangen door de RO-standaarden
2012). De belangrijkste RO-standaarden voor het
bestemmingsplan zijn:
• Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO):
hierin staan de structuur en de opbouw van digitale ruimtelijke plannen;
• Standaard Vergelijking Bestemmingsplannen
(SVBP): hierin staat de verplichte standaardisering van bestemmingsplannen en inpassingsplannen. De hoofdgroepen van bestemmingen
en verplichte kleuren zijn hierin vastgelegd. Als
voorbeeld is de bestemming wonen altijd geel;
• Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI): hierin staat hoe plannen beschikbaar moeten worden gesteld en hoe een digitaal
waarmerk aan een plan kan worden gevoegd.

Wro geïntroduceerd. Hierop dienen alle bestemmingsplannen openbaar te worden gemaakt
(artikel 1.2.1 Bro). Meer dan 20.000 bestemmingsplannen staan er op de site. Uiteindelijk
moet heel Nederland bestemmingsplannen
bevatten conform de RO-standaarden. Op 1
oktober 2012 zijn de RO-standaarden aangepast
door een nieuwe ministeriële regeling. Vanaf die
datum mogen de nieuwe RO-standaarden toegepast worden, vanaf 1 juli 2013 zijn ze verplicht.
Veranderingen hierin zijn voornamelijk procesgericht. De plan- en procedurestatus hebben een
onderscheid en er is een link met de Staatscourant gemaakt.
De plannen moeten digitaal zijn, maar een analoge verbeelding moet ook nog aanwezig zijn. Deze
papieren versie is vaak 1:1000 en beschikbaar
bij de betreffende gemeente. Indien de digitale
en analoge versies een verschillende aanleiding
geeft, dan is te allen tijde de digitale versie beslissend (volgens artikel 1.2.3 lid 2 Bro).

De website www.ruimtelijkeplannen.nl is in de
RO-standaarden [Bron: geonovum]

Artikel 1.2.1 Bro [Digitaliseringsverplichting]

Onder de Wro worden alle planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur (Wro-instrumenten) digitaal vervaardigd
en digitaal beschikbaar gesteld. Om dit mogelijk te
maken zijn de RO-Standaarden ontwikkeld. Het toepassen van de RO-Standaarden is verplicht sinds 1 januari
2010. De RSRO bestaat uit de volgende standaarden:
IMRO2008, SVBP2008, STRI2008. De standaarden
regelen de in paragraaf 2 genoemde aspecten van
inrichting, vormgeving, verbeelding, beschikbaarstelling,
authenticiteit, integriteit en volledigheid.

1. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de wet
stellen burgemeester en wethouders, (...) de volgende
ruimtelijke visies, plannen, besluiten, verordeningen of
algemene maatregelen van bestuur, op zodanige wijze
beschikbaar dat deze langs elektronische weg door een
ieder kunnen worden verkregen: (...)
b. bestemmingsplan; (...) e. beheersverordening; (...)

3.4 Digitaliseringsverplichtingen

[Aanpassing RO-standaarden 2012, april 2012]

Bestemmingsplan
Vanaf de inwerkingtreding van de Wro is digitalisering van bestemmingsplannen verplicht. In
artikel 3.37 Wro in het hoofdstuk bestemmingsplannen staat vermeld dat middels een Algemene
Maatregel van Bestuur (AMvB) nadere regels
gesteld kunnen worden. Dit is in 2008 dan ook
gedaan. In het Bro en in de Regeling Standaar-

De ministeriële regeling waarmee de RO-Standaarden
2012 worden bekrachtigd is in werking getreden. Vanaf
1 oktober 2012 mogen bronhouders de nieuwe ROStandaarden 2012 toepassen, vanaf 1 juli 2013 zijn de
bronhouders verplicht deze RO-Standaarden 2012 toe
te passen.

Artikel 1.2.3 Bro [Vaststellen via elektronische weg]
1. De in artikel 1.2.1, eerste lid, bedoelde visies, plannen, besluiten en verordeningen in voorkomend geval
met de daarbij behorende toelichting of onderbouwing
worden langs elektronische weg vastgelegd en in die
vorm vastgesteld. Een volledige verbeelding daarvan op
papier wordt gelijktijdig vastgesteld.
2. Indien na vaststelling de inhoud van de langs elektronische weg vastgelegde visies, plannen, besluiten en
verordeningen als bedoeld in het eerste lid, en die van
de verbeelding daarvan op papier tot een verschillende
uitleg aanleiding geeft, is de eerstbedoelde beslissend.

Beheersverordening
Een beheersverordening moet via elektronische
weg worden vastgelegd en vastgesteld (wat blijkt
uit artikel 1.2.3 Bro). In hetzelfde artikel wordt in
lid 2 aangegeven dat -ook bij een beheersverordening- een papieren versie (analoog) tot de
verplichtingen behoort. Publicatie op ruimtelijkeplannen is dus verplicht.
Regeling Standaarden Ruimtelijke Ordening
Naar aanleiding van de ministeriële regeling
moet ook de beheersverordening voldoen aan
de RSRO. Daaropvolgend is bepaald dat de beheersverordening wel moet voldoen aan de IMRO
en de STRI, maar niet aan de SVBP. De IMRO
stelt dat de beheersverordening moet werken met
besluitvlakken in plaats van bestemmingen. Aan
de SVBP2012 hoeft niet voldaan te worden. Deze
namelijk betrekking op de inrichting, vormgeving
en verbeelding van een bestemmingsplan. De
VNG heeft gesteld dat er fouten bij het coderen
ontstaan als de beheersverordening als GML-bestand (‘aanklikbaar’) op ruimtelijkeplannen komt
te staan. De VNG stelt daarom voor om publicatie
op te lossen als PDF-bestand (voor de lucht-

fotoverordening). De laatste ontwikkelingen op
digitaliseringsgebied op ruimtelijkeplannen maakt
de beheersverordening echter wel ‘aanklikbaar’.
De VNG-handreiking is wat dat betreft wellicht al
achterhaald. De beheersverordening van Loon op
Zand (Kaatsheuvel) is bijvoorbeeld gewoon ‘aanklikbaar’ (maar wel in grijstinten). Dit geldt alleen
voor de bestemmingsverordening want die heeft
specifieke regels die dan aanklikbaar zijn.
Conclusie
Beide instrumenten moeten elektronisch worden
vastgelegd en vastgesteld via ruimtelijkeplannen.
Ook een papieren versie is bij beide plannen
verplicht. Bij digitalisering moet het bestemmingsplan voldoen aan de SVBP, in een beheersverordening is de verbeelding vormvrij. Bij het online
publiceren van een beheersverordening kan de
aanbeveling van de VNG gevolgd worden, of
aangesloten worden bij de beheersverordening
Loon op Zand (die de bestemmingsplansystematiek volgt). Bij een beheersverordening is in de
IMRO wel bepaald dat er gewerkt moet worden
met een besluitgebied, besluitvlakken en besluitsubvlakken (en geen bestemmingen).

3.5 Flexibiliteitsinstrumenten
Bestemmingsplan
Bij het opstellen van een bestemmingsplan is het
mogelijk om flexibiliteit in te bouwen. Zo kan er
worden ingespeeld op ontwikkelingen en nieuwe
initiatieven. De flexibiliteitsmogelijkheden staan
letterlijk in artikel 3.6 lid 1 Wro. De flexibiliteitsinstrumenten bieden aan de ene kant ruimte, maar
zorgen aan de andere kant voor minder rechtszekerheid. Gezien de dynamiek in Nederland zijn
deze mogelijkheden echter weldegelijk gewenst.
De gemeenteraad kan aan B&W drie bevoegdheden toekennen en één verplichting opleggen
die in een bestemmingsplan opgenomen kunnen
worden, en die flexibiliteit in het plan bouwen:
• wijzigingbevoegdheid: regels voor het wijzigen
van het bestemmingsplan. Met dien verstande
er grenzen worden bepaald waarbinnen de
bevoegdheid kan worden uitgeoefend. Deze
moeten goed herkenbaar en toetsbaar zijn, zodat
iedereen de reikwijdte van de
Artikel 3.6 Wro [Bestemmingsplan flexibiliteit]

Standaarden Wro

IMRO
2008

Structuurvisie, voorbereidingsbesluit, beheersverordening,
omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing, tijdelijke afwijking,
provinciale verordening (artikel 4.1 Wro), Aanwijzing (artikel 4.2 of 4.4 Wro),
AMVB (artikel 4.3 Wro)

x

Bestemmingsplan, inpassingsplan, Rijksbestemmingsplan

x

SVBP
2008

STRI
2008
x

1. Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat
met inachtneming van de bij het plan te geven regels:
a. burgemeester en wethouders binnen bij het plan te
bepalen grenzen het plan kunnen wijzigen;
b. burgemeester en wethouders het plan moeten
uitwerken;
c. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken
van bij het plan aan te geven regels;
d. burgemeester en wethouders ten aanzien van in het
plan omschreven onderwerpen of onderdelen nadere
eisen kunnen stellen.
[Voorbeeld binnenplanse omgevingsvergunning]

x

Tabel 2: een bestemmingsplan moet voldoen aan de SVBP, een beheersverordening hoeft dat niet.

x

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een
omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van
het plan ten behoeve van:
a. het overschrijden van de op de verbeelding en in de
regels aangegeven maten, minimale en maximale afmetingen van bebouwing en terreinen met maximaal 10%.
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wijzigingsbevoegdheid kan overzien. Een
voorbeeld is dat B&W bevoegd zijn om binnen
het bestemmingsplan de bestemming wonen te
wijzigen in horeca.
• omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan: deze binnenplanse omgevingsvergunning kan worden toegepast wanneer
dat in een bestemmingsplan is aangegeven
(artikel 2.12 lid 1 onder a onder 1° Wabo). Op de
vorige pagina staat een voorbeeld waar B&W een
omgevingsvergunning kunnen verlenen.
• nadere eisen: bijvoorbeeld dat er een besluit
mag worden genomen waar een bepaald bouwwerk moet komen te staan.
• uitwerkingsplan / uitwerkingsverplichting: hierbij
moeten toekomstige ontwikkelingen helder
geformuleerd zijn. Bijvoorbeeld wanneer er een
woonwijk is gepland, maar nog geen masterplan
is uitgewerkt. Dan kan de bestemming ‘wonen –
uit te werken’ gebruikt worden. Dit wordt ook wel
‘voorlopige bestemmingen’ genoemd.
De wijzigingsbevoegdheid en de uitwerkingsplicht
kennen een aparte procedure. Die procedure
is geregeld in artikel 3.9a Wro die verwijst naar
afdeling 3.4 Awb. Bij een besluit tot uitwerking
of wijziging moet deze terinzage worden gelegd
(6 weken) en digitaal kenbaar gemaakt worden.
Binnen de acht weken na de terinzagetermijn
moet er door B&W besloten zijn. Het vaststellingsbesluit wordt bekendgemaakt en wanneer
de beroepstermijn daarvan is verlopen treedt het
(wijzigings/uitwerkings)plan de dag daarop in
werking. Deze besluiten hebben een algemene
strekking en zijn voor eenieder bindend.
De (binnenplanse) omgevingsvergunning kan
gebruikt worden wanneer dat in de regels van
het bestemmingsplan is verwoord. Afwijken van
het bestemmingsplan kan alleen per geval. Met
een omgevingsvergunning voor afwijking mag
alleen worden afgeweken van beperkingen die
het bestemmingsplan oplegt. De (binnenplanse)
omgevingsvergunning is daardoor minder verreikend dan de wijzigingsbevoegdheid want die kan
gelden voor meerdere gevallen.
Als laatste zijn er gevallen waar ontwikkelingen niet binnen het bestemmingsplan passen.
Hiervoor is een buitenplanse bevoegdheid voor
30

de gemeenteraad aanwezig: de buitenplanse
omgevingvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan (in artikel 2.12 lid 1 onder a
onder 2° en 3° Wabo). Een aanvraag voor een
dergelijke ontwikkeling moet juridisch getoetst
worden (voldoen aan milieu- en natuurwetgeving). Tevens stelt het artikel dat de ontwikkeling
niet in strijd mag zijn met een goede ruimtelijke
ordening. Bovendien moet het besluit een goede
ruimtelijke onderbouwing bevatten (een motivering van het besluit).
Beheersverordening
Strikt gezien mag de beheersverordening
helemaal geen flexibiliteit bevatten (lees: ontwikkelingen mogelijk maken). In artikel 3.6 Wro staat
duidelijk wat voor een bestemmingsplan bepaald
mag worden. In artikel 3.38 Wro staat wat voor
een beheersverordening bepaald mag worden.
Uit deze artikelen blijkt dat er verschillen zijn in
flexibiliteitsmogelijkheden tussen de instrumenten.
De wijzigingsbevoegdheid is niet bij wet verboden
Artikel 3.38 lid 3 t/m 6 [Flexibiliteit van de beheersverordening]
3. Om overeenkomstig de verordening bestaand gebruik
te handhaven en te beschermen kan bij de verordening
worden bepaald dat het verboden is om binnen daartoe
aangegeven gebied zonder omgevingsvergunning:
a. bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren;
b. bouwwerken te slopen.
4. Bij de verordening kan worden bepaald dat, met
inachtneming van de bij de verordening te geven regels,
bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken
van bij de verordening aan te geven regels.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
kunnen regels worden gesteld omtrent de vormgeving,
inrichting en beschikbaarstelling en nadere regels omtrent de inhoud van de verordening.
6. Artikel 3.6a is van overeenkomstige toepassing met
dien verstande dat voor «bestemmingsplan» wordt
gelezen: beheersverordening (er mag een omgevingsvergunning worden verleend die verboden oplegt).

bij een beheersverordening. De mogelijkheid om
het wel toe te passen is echter ook niet verwoord.
Bij het bestemmingsplan wordt de bevoegdheid
expliciet genoemd. Bij de beheersverordening
duidelijk niet. Daardoor is er geen grondslag
voor een wijzigingsbevoegdheid bij een beheersverordening. Er kan dus vanuit worden gegaan
dat een wijzigingsbevoegdheid zoals voor het
bestemmingsplan mogelijk is niet geldt voor de
beheersverordening.
Voorgaand is echter gezien dat bepalingen uit het
vorige bestemmingsplan mogen worden overgenomen (dus ook de wijzigingsbevoegdheid). De
wet is hier echter leidend en heeft geen regeling
voor het toestaan van een wijzigingsbevoegdheid
in een beheersverordening. Terugredenerend
naar de bedoeling van de beheersverordening
klinkt wijzigingen mogelijk maken waar ‘geen
veranderingen mogen zijn’ ook niet helemaal
logisch. Uit literatuur blijkt dan ook dat het
toepassen van de wijzigingsbevoegdheid bij
een beheersverordening niet tot de mogelijkheid
behoort. Bovendien zou, wanneer de wijzigingsbevoegdheid wel mogelijk zou zijn, de term ‘geen
ontwikkelingen’ volledig zijn nut verliezen.
De uitwerkingsverplichting is van overeenkomstige toepassing. De uitwerkingsplicht kan dus niet
bij een beheersverordening toegepast worden.
Een uitwerkingsplan speelt in op toekomstige
ontwikkelingen. In dergelijk gebied zijn geen
ontwikkelingen aanstaande, dus een uitwerkingsplicht past hier totaal niet in.
Artikel 3.38 van de beheersverordening bevat
wel de andere flexibiliteitsinstrumenten. Zo mag
de beheersverordening (binnenplanse) afwijkingen mogelijk maken en nadere eisen stellen
aan een bepaald gebied. In eerdere paragraaf is
aangetoond dat dit alleen mogelijk is als er wordt
uitgegaan van het vigerende bestemmingsplan.
Wanneer er voor de beheersverordening nog
geen bestemmingsplan gold, kan dit niet worden
opgenomen omdat het niet de bestaande situatie
is. Afwijkingen en nadere eisen mogen dus alleen
toegevoegd worden als deze in een vigerend bestemmingsplan ook al waren opgenomen. Alleen
dan vormen ze namelijk de al bestaande situatie.

De afwijkingsmogelijkheid voor beheersverordeningen staat in de Wabo omdat anders werkelijk
niets mogelijk zou zijn in een beheersverordening. Een omgevingsvergunning voor bouwen
zou niet meer tot de mogelijkheden behoren.
Herbouw van een woning (met dezelfde afmetingen en uitstraling) zal ook niet meer mogen. Een
garage bouwen bij een woning mag dan ook nooit
meer. Zo veel beperken wilde de wetgever niet.
Er mogen dus geen ontwikkelingen zijn, maar
afwijken met een omgevingsvergunning kan
mogelijk worden gemaakt. Op dit punt botst de
beheersverordening eigenlijk dus met zichzelf.
Aanneembaar is dat er wel ontwikkelingen mogen
zijn, maar dat deze niet te groot mogen zijn. Een
te flexibele beheersverordening voldoet niet aan
de wet, maar in absolute termen is het niet weer
te geven. De rechter zal hier via jurisprudentie
meer duidelijkheid over geven. Uitgangspunt blijft
geen ontwikkelingen, maar een brede toepassing
lijkt niet onterecht.
Besluit omgevingsrecht
Een mogelijkheid voor ontwikkelingen die niet
vergeten moet worden is vergunningsvrij bouwen. Zoals bedoeld in artikel 2 van bijlage II van
het Besluit omgevingsrecht (Bor) zal dit bij een
beheersverordening sowieso zijn toegestaan.
Vergunningsvrije zaken worden door de wetgever
niet als ruimtelijk relevant gezien en daarom ook
niet als ruimtelijke ontwikkeling.
Zelfs ontwikkelingen die vallen onder de ‘kruimellijst’ kunnen worden toegepast. Geïnterpreteerd is
dat deze ontwikkelingen zodanig klein zijn, dat de
bestaande situatie vrijwel ongewijzigd blijft. Dit is
opmerkelijk omdat er hier ontwikkelingen mogelijk
gemaakt worden. Hieronder valt bijvoorbeeld een
gebruikswijziging van maximaal 1500m², binnen de bebouwde kom. Bij Algemene Maatregel
van Bestuur (AMvB) is hier echter de mogelijkheid voor geboden. Afwijken via de kruimellijst is
buitenplans daarom dus mogelijk bij de beheersverordening. Erg opmerkelijk omdat dit natuurlijk
best wat ontwikkeling mogelijk maakt. De kruimellijst wordt hoe dan ook opgevat als niet ruimtelijk
relevant.
Bij gevallen die niet op de kruimellijst staan kan

ook een omgevingsvergunning voor het afwijken
van het bestemmingsplan worden verleend, mits
sprake van een goede ruimtelijke ordening, en
het een goede ruimtelijke onderbouwing bevat
(de uitgebreide of buitenplanse procedure). Deze
bevoegdheid maakt dus enige ontwikkeling mogelijk. Het is de vraag in hoeverre de rechter ontwikkelingen zal accepteren in een laagdynamisch
gebied. De bevoegdheid hiervoor ligt bij B&W.
Om de gemeenteraad niet buitenspel te zetten
staat in artikel 6.5 Bor dat zij een ‘verklaring van
geen bedenkingen’ moet afgeven. Gebeurt dit
niet, dan moet de omgevingsvergunning worden
geweigerd.
Conclusie
Hoewel ontwikkelingen in een beheersverordening niet zijn toegestaan is afwijken van de
beheersverordening wel mogelijk. Afwijken van
de beheersverordening met een omgevingsvergunning is zowel binnenplans als buitenplans
mogelijk. Maar terughoudendheid daarvoor is
weldegelijk vereist, de beheersverordening is
immers niet bedoeld voor te veel ontwikkelingen.
Het opstellen van een wijzigingsbevoegdheid
of een uitwerkingsplicht is in een beheersverordening terecht niet mogelijk bevonden. Deze
bevoegdheden maken ontwikkelingen direct
mogelijk en passen derhalve niet thuis in een
beheersverordening. Vergunningvrij bouwen en
het gebruiken van de ‘kruimellijst’ behoren wel tot
de mogelijkheid. Deze worden (hoewel hierover
te discussiëren valt) als kleinschalige ontwikkelingen gezien en passen daarom wel binnen de
beheersverordening. Een brede toepassing van
de beheersverordening lijkt hierdoor zeker niet
onterecht.

3.6 Onderzoek
Bestemmingsplan
In paragraaf 3.2 kwam het al voorbij, want het
onderzoek dat gedaan moet worden voor het
opstellen van een bestemmingsplan of beheersverordening is een belangrijke activiteit. Voor
de belangenafweging voor het aanwijzen van
bestemmingen is onderzoek eigenlijk onmisbaar.
Ook moet er verantwoord worden waarom een
bestemmingsplan is opgesteld, en waar het plan
geldt. Hier is eigenlijk altijd onderzoek voor nodig.

De inventarisatie naar percelen kan op verschillende manieren gedaan worden. Zo kan er naar
de feitelijke situatie gekeken worden, maar bieden ook andere bronnen informatie:
• de kadastrale ondergrond en de Grootschalige
Basiskaart Nederland (GBKN);
• het vigerende bestemmingsplan;
• de Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
gegevens;
• de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG) kaart;
• luchtfoto’s;
• veldonderzoek;
• verleende vergunningen.
Met deze gegevens kan een goede afweging
plaatsvinden voor het bestemmen van vlakken.
Door de gegevens met elkaar te vergelijken
kunnen bestemmingen aangewezen worden. Dit
wordt ook wel de retroperspectieve toets genoemd, en wordt gedaan voor een zorgvuldige afweging voor het beleid in de ruimtelijke plannen.
Vooral voor een gebied met veel ontwikkelingen
zijn gedegen onderzoeken vereist (bijvoorbeeld
realisering woningbouw). Het onderzoek moet
een inzicht geven in bepaalde waarden en wat
de gevolgen zijn van deze waarden. Voorbeeld is
een onderzoek naar bodemgesteldheid. Bodemverontreiniging kan namelijk grote gevolgen
hebben voor de bestemming die op een plek
aangewezen kan worden.
Verplichtingen voor onderzoek
De Wro en het Bro leggen beide geen onderzoeksverplichtingen op voor het opstellen van
een bestemmingsplan, de Awb doet dat namelijk
al, doch zeer minimaal. Enige verplichting is de
algemene onderzoeksplicht te vinden in artikel
3:2 Awb: Bij de voorbereiding van een besluit
vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis
omtrent de relevante feiten en de af te wegen
belangen.
Voor duidelijk voorgeschreven regels voor onderzoek moet er gekeken worden naar specifieke
regelgeving. De Wet milieubeheer (Wm) voorziet
bijvoorbeeld dat in sommige gevallen een milieueffectrapportage (MER.) opgesteld moet worden
(afhankelijk van de ontwikkelingen en de gestelde
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waarden uit die wet). Indien mogelijk gemaakte
ontwikkelingen ten nadele zijn voor het milieu
dient er een MER opgesteld te worden. Gedacht
kan worden aan verslechtering van de luchtkwaliteit, stankoverlast, en uitstoot van gevaarlijke
stoffen.
Daarnaast is er in de Wet milieubeheer gesteld
dat het verplicht is om in een bestemmingsplan
rekening te houden met in de grond te verwachte
archeologische waarden. Om dit in beeld te brengen is een archeologisch vooronderzoek nodig.
Naast archeologisch onderzoek dient er hierbij
ook gekeken te worden naar historische bebouwing en historische geografie (cultuurhistorie).
Ook de Wet geluidhinder (Wgh) kan zorgen dat
er onderzoek benodigd is. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij snelwegen of industrieterreinen. De
omgeving mag niet te veel geluidoverlast hebben.
Wanneer dit het geval is of kan zijn, is akoestisch
onderzoek benodigd en verplicht.
Verder zijn er de Flora- en faunawet, en de Natuurbeschermingswet (die in de toekomst zullen
vallen onder de Natuurwet). Als een ontwikkeling
negatieve invloed heeft op aangewezen beschermingszones dient er een habitattoets gemaakt te
worden. De habitattoets ondervangt de instandhouding en bescherming van dieren en gronden
van dieren. Een vleermuisonderzoek is hier een
veelvoorkomend voorbeeld van.
Tevens moeten de gevolgen van het plan getoetst
worden aan de waterhuishouding, middels een
watertoets. Veiligheid, wateroverlast, en waterkwaliteit worden daarin onderzocht.

32

hoe meer onderzoek er nodig is. Belangrijk daarbij is dat er binnen de kaders gebleven wordt: de
onderzoeken moeten uit gaan van een goede
ruimtelijke ordening.
In ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen is
het ook verplicht om de financiële haalbaarheid
van het plan te toetsen. Hierbij komt het opstellen
van een exploitatieplan aan de orde. Zijn er geen
ontwikkelingen, dan wordt in de praktijk vaak
alsnog een financieel paragraaf toegevoegd. Dit
bevat dan de stelling dat er geld voor het bestemmingplan is gereserveerd, en dat budget het plan
financieel haalbaar maakt. (over het kostenverhaal en het exploitatieplan zie paragraaf 3.9).
Resultaten van onderzoek voor het bestemmingsplan van (sectorale) wetten dienen in de
toelichting van het (ontwerp)bestemmingsplan
opgenomen te worden. Het is echter ook mogelijk om te verwijzen naar de onderzoeken. Deze
moeten dan wel bij het bestemmingsplan ter
inzage worden gelegd.

Niet voldoen aan onderzoekseis
De goedkeuring voor het bestemmingsplan van
de provincie komt in de Wro niet meer voor.
Degene die het plan toetst is dan ook de ABRvS.
Wordt er niet voldaan aan de eis van onderzoek
dan kan in het kader van beroep bij de ABRvS
een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, dat plan (deels) vernietigd worden. In
dat geval moet de bestemmingsplanprocedure
(gedeeltelijk) opnieuw worden doorlopen.
Beheersverordening
In de Wro is niets beschreven voor een beheersverordening qua onderzoek. Artikel 3:2 Awb is
echter ook voor de beheersverordening van
toepassing. Daarnaast is het aan te nemen dat
het besluit moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Dit zijn de enige twee juridische
verplichtingen waaraan onderzoek moet voldoen.
Enig onderzoek is echter onmisbaar, zoals de retroperspectieve toets. Er moet, ter onderbouwing
van de keuze voor een ruimtelijk instrument, altijd
gekeken worden naar de omgevingsaspecten.

Aanbevelingen voor onderzoek bij een beheersverordening [Bron: VNG-Handreiking]

• te bekijken of het noodzakelijk is een aanleg- of sloopverbod op te nemen;

• een goede inventarisatie van de in het gebied aanwezige functies en de bestaande bouwwerken te
maken en deze vast te leggen in de toelichting of in
stukken waar in de toelichting naar verwezen wordt;

• de gevolgen voor mogelijke gevolgen voor tegemoetkomingen in schade in beeld te brengen.

• onderzoek te doen in het kader van relevante wet- en
regelgeving om te kunnen beoordelen of een beheersverordening daaraan voldoet;

Als laatste is er het Besluit externe veiligheid wat
invloed kan hebben op het bestemmingsplan.
Ook hiervoor is het mogelijk dat er onderzoek
naar gedaan dient te worden. Onderwerpen die
aan de orde komen zijn onvoorziene ongelukken
en ontploffingen.

• beleidsmatig te onderbouwen dat er geen ruimtelijke
ontwikkelingen worden voorzien;

Onderzoek ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening
Het ligt echter aan het bestemmingsplan zelf wat
onderzocht moet worden. Logischerwijs is het zo
dat hoe meer ontwikkelingen er zijn (voorzien)

• te letten op de digitale en analoge eisen die vanuit
de Regeling standaarden ruimtelijke ordening aan een
beheersverordening worden gesteld (zie paragraaf
digitaliseringsverplichtingen 3.4)

• te beoordelen of het beleidsmatig gewenst is planologische afwijkingsregels in de beheersverordening op te
nemen;

Bij een beheersverordening op basis van een bestemmingsplan kan nog het volgende worden genoemd:
• een goede inventarisatie van de bouw- en gebruiksmogelijkheden te maken op basis van de vigerende
bestemmingsplannen en verleende vrijstellingen/
ontheffingen, binnen- en buitenplans, zoals artikel 19
WRO-vrijstellingen, projectbesluiten en omgevingsvergunningen voor planologisch afwijken;
• een goede inventarisatie van de in het gebied aanwezige functies en de bestaande bouwwerken te
maken om te bekijken of er sprake is van strijdig
gebruik.

Er moet bijvoorbeeld onderzocht worden of er
ontwikkelingen zijn (essentieel wanneer men een
beheersverordening wil toepassen). Alleen wanneer er geen ontwikkelingen zijn kan er namelijk
een beheersverordening opgesteld worden.
In een toelichting op het Bro is specifiek aangegeven dat voor ‘handhaving van de bestaande
situatie’ een inventarisatie van die situatie moet
plaatsvinden. Over het algemeen bepaalt de
kwaliteit van de inventarisatie de kwaliteit van
de verordening. Buiten het feit dat onderzoek
meer duidelijkheid biedt, kan onderzoek dus ook
helpen bij de vervolgende afwegingen bij een
beheersverordening. Een goed voorbeeld hiervoor zijn illegale situaties; alvorens er besloten
wordt of een situatie al dan niet gelegaliseerd
moet worden is onderzoek (of het kiezen van een
beleidslijn) zeer aan te raden.
Onderzoek waar niets gebeurt
Voor een gebied waarin de feitelijke situatie wordt
vastgelegd lijkt het nut van onderzoek niet aannemelijk. Er gebeurt immers helemaal niets in dat
gebied. Er moet wel overal bepaald worden dat
er geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn. Hiervoor
zijn soms wel onderzoeken nodig (bijvoorbeeld
geluidonderzoek of naar externe veiligheid).
Verder hoeft er niet veel onderzocht te worden,
omdat er geen ontwikkelingen zijn.
Onderzoek naar ontwikkelingen
Wordt de ruime uitleg van de beheersverordening
gehanteerd dan zijn er dus ook ontwikkelingen
mogelijk. Aanbeveling verdient om hier onderzoek
naar te doen, hoewel de verplichting niet uit de
wet naar voren komt. Sommige sectorale wetten
zijn derhalve toch van toepassing (zoals de Wet
milieubeheer). Wanneer er immers sprake is van
ontwikkelingen met milieugevolgen, dan kan zelfs
bij een beheersverordening een m.e.r.-procedure
gevolgd worden. Dit geldt dus zowel voor bestemmingsplan als beheersverordening.
Wel of geen m.e.r.-plicht voor beheersverordening
Binnen het Besluit m.e.r. zijn lijsten opgesteld (de
C&D-onderdelen) waarbij een m.e.r.-plicht (C)
of m.e.r.-beoordelingsplicht (D) geldt. De criteria
die hierin staan maken zeer grote ontwikkelingen

mogelijk. Ook wanneer er een kaderstellend plan
wordt opgesteld (zoals een bestemmingsplan of
beheersverordening), en deze ontwikkelingen
worden daarin mogelijk gemaakt, dan zal een
m.e.r.-plicht gelden. Bijvoorbeeld bij:
• de wijziging, aanleg, uitbreiding van een autosnelweg, autoweg, spoorweg, binnenvaarweg;
• de wijziging, aanleg, uitbreiding van een buisleiding voor gas, olie, chemicalien, warm water,
stoom, breder dan 1m of een lengte van 10km;
• wijziging van een start-, of landingsbaan;
• oprichting, wijziging, of uitbreiding voor fokken,
mesten of houden van pluimvee of varkens:
- 40.000 mesthoenders, 2.000 hennen, 3.000
mestvarkens, of 750 zeugen;
• De wijziging, aanleg, uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject, groter dan 100 ha, meer
dan 2000 woningen, of meer dan 200.000m² aan
bedrijven;
De lijst is nog langer, maar deze voorbeelden
geven al aan dat de ontwikkelingen alles behalve
kleinschalig zijn. Het toepassen van een beheersverordening bij deze ontwikkelingen lijkt niet
haalbaar, omdat het niet direct past binnen de
vereisten van de beheersverordening. De keuze
om geen m.e.r.-beoordeling op te stellen moet
wel gemotiveerd worden in de toelichting bij het
vaststellingsbesluit van de beheersverordening.
Daarnaast zal, bij een nodige m.e.r.-plicht een
procedure doorlopen moeten worden. Gezien het
feit dat de beheersverordening geen procedurevereisten heeft (als gebleken in paragraaf 3.2),
zal er dan een vreemde situatie ontstaan. Uitgangspunt is dat een beheersverordening geen
m.e.r.-plicht heeft, omdat er geen milieugevolgen
kunnen zijn, in een gebied met geen (weinig)
ruimtelijke ontwikkelingen. Is er toch kans op milieugevolgen door flexibiliteitsmogelijkheden, dan
wordt het niet volgen van een m.e.r.-procedure
risicovol en kan de plicht er toch zijn.
Conclusie
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten dus onderzocht worden. Een verantwoording voor het
gekozen instrument moet altijd aanwezig zijn.
Ook sectorale wetgeving moet gehonoreerd worden. Een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan
behoeft meer onderzoek dan een conserverend
plan. Onderzoek voor een conserverend plan

zal voor een groot deel vergelijkbaar zijn met
onderzoek voor een beheersverordening. Bij een
gebied met minder ontwikkelingen is namelijk
minder onderzoek nodig. Voor een beheersverordening zonder ontwikkelingen, is het ook aannemelijk dat er geen verder onderzoek plaatsvindt.
Een beheersverordening ruim toegepast kan
overigens zelfs een m.e.r.-plicht hebben.

3.7 Rechtsbescherming
Bestemmingsplan
Al eerder is aangegeven dat de Wro waarde
hecht aan inspraak van eenieder. Daarbij is in de
Wro geprobeerd om belanghebbenden snel in
het proces mee te laten doen, want: te laat is te
laat. Zo mag eenieder zienswijze indienen, maar
kunnen alleen belanghebbenden (degene wiens
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken,
artikel 1:2 Awb) in beroep. Een ander uitgangspunt was het verminderen en verkorten van
procedures.
Iemand is sowieso belanghebbende wanneer
diegene zienswijzen heeft ingediend. In beroep
gaan bij een vaststellingsbesluit zonder zienswijzen in te hebben gediend bij het ontwerpbestemmingsplan is dan ook niet mogelijk. Alleen voor
belanghebbenden is het mogelijk om in beroep te
gaan.
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan
wordt een voorbereidingsbesluit genomen. Sinds
de Wro in werking is getreden is hiertegen in
beroep gaan niet meer mogelijk. Argument hiervoor was dat deze toch maar een jaar geldig is
(binnen een jaar moet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd, anders vervalt het
besluit). Wanneer het ontwerpbestemmingsplan
in werking treedt, vervalt logischerwijs het voorbereidingsbesluit.
Wanneer een bestemmingsplan wordt vastgesteld middels een vaststellingbesluit is het mogelijk hier beroep op aan te stellen, rechtstreeks bij
de ABRvS. De ABRvS is dan de enige instantie
die het besluit toetst. Hoger beroep is niet mogelijk. Is het beroep ongegrond of is er geen beroep
ingesteld tegen het vaststellingsbesluit dan krijgt
het bestemmingsplan de status onherroepelijk.
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Daarna is het bestemmingsplan niet meer aan
te vechten. Uitzondering is aanvechten via de
civiele rechter (bijvoorbeeld met een Onrechtmatige Daad). Dit is echter een zelden voorkomende
situatie. Is het beroep gegrond, dan zal een (deel
van het) bestemmingsplan buiten werking treden.
Beheersverordening
Inspraak gaat op basis van de inspraakverordening van de gemeente. Eenieder kan zienswijze
indienen. De Wro bepaalt niets over beroepsmogelijkheden bij vaststelling van een beheersverordening. Daarom gelden de regels uit de Awb
(zoals gesteld in paragraaf 3.2).
Er staat geen bestuursrechtelijk middel open tegen een beheersverordening. Bezwaar indienen
of in beroep gaan tegen een dergelijk besluit is
niet mogelijk. Tegen een besluit tot vaststelling
van een beheersverordening kan men daarom
alleen in beroep via een indirecte toetsing, de
civiele (burgerlijke) rechter, en de strafrechter.
Het is namelijk mogelijk dat er een omgevingsvergunning wordt verleend waar deze beheersverordening geldt. Tegen deze omgevingsvergunning staat vervolgens wel beroep open (dit is de
‘indirecte toetsing’ aan de beheersverordening).
Daarbij kan dus ook de beheersverordening ter
sprake komen. De indirecte toetsing gaat via
de twee rechterlijke instanties: in beroep bij de
rechtbank, en hoger beroep bij de ABRvS. Deze
rechtsinstanties beoordelen of de regeling in de
beheersverordening redelijkerwijs is toegepast.
Is dit niet het geval dan kan het beroep gegrond
verklaard worden. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer er te veel ontwikkelingen mogelijk zijn
gemaakt. Op dat moment kan een beheersverordening geheel of gedeeltelijk onverbindend
verklaard worden.
Naast onverbindend verklaring op grond van een
omgevingsvergunning zijn er nog andere manieren om de rechtmatigheid van de beheersverordening ter discussie te stellen:
- er is geen goed onderzoek verricht. De verordening kan dan vernietigd worden;
- bij een verzoek tot het herzien van een bestemmingsplan. Wanneer dit verzoek wordt afgewezen kan daartegen in beroep worden gegaan;
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- bij een verzoek tot handhaving. Wordt deze
afgewezen dan kan daartegen in beroep worden
gegaan;
- bij overtreding van strafbepalingen die in de beheersverordening zijn opgenomen, dan kan ook
de rechtmatigheid van de beheersverordening ter
discussie worden gesteld;
- de vaststelling van de beheersverordening is
een Onrechtmatige Daad (bijvoorbeeld inbreuk
op eigendom). Ook dan kan de rechtmatigheid
van de beheersverordening ter discussie worden
gesteld.
Wat hieruit blijkt is dat een beheersverordening
nooit onherroepelijk is, in tegenstelling tot het
bestemmingsplan. Het is dan ook, zolang de
beheersverordening geldt, mogelijk dat deze onverbindend wordt verklaard. De rechter zal zeer
terughoudend zijn omdat een gemeenteraad zelf
het begrip ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ mag invullen. Of er genoeg onderzoek is verricht, of dat er
te veel ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden,
zal daarom niet snel negatief opgevat worden
door de rechterlijke macht. In welke gevallen en
hoe snel zo’n beheersverordening teruggeroepen
wordt is echter niet duidelijk aan te geven. Jurisprudentie hiervoor ontbreekt (nog).
Bij de onverbindend verklaring van een beheersverordening onstaat er een opmerkelijke situatie.
De meningen zijn er over verdeeld. Verdedigbaar
is de mening dat op dat moment geen ruimtelijk
plan meer geldt. Denkbaar is ook dat het plan
wat voor de beheersverordening gold, weer gaat
gelden. Wanneer er op dat moment helemaal
niets geldt, kunnen burgers ‘doen wat ze willen’
(er gelden geen regels). Gezien deze impact is
het daarom aannemelijk dat het vorige bestemmingsplan weer herleeft. De rechter zal uitmaken
of het bestemmingsplan geldt, of niets. Geldt er
niets meer dan is het zaak voor gemeenten om
een voorbereidingsbesluit te nemen voor het maken van een bestemmingsplan. Hierin moet dan
worden opgenomen dat er geen vergunningen
mogen worden afgegeven (totdat er een nieuw
plan geldt). Dit besluit geldt voor een jaar, en kan
niet worden verlengd. Ook is het mogelijk om opnieuw een (gewijzigde) beheersverordening vast
te stellen (eenvoudig, middels een besluit).

Conclusie
De beheersverordening is –in vergelijking met
een bestemmingsplan- een zeer eenvoudig
middel voor het vaststellen van een ruimtelijk
instrument. Bezwaar en beroep zijn niet mogelijk,
wat veel tijdwinst en geld kan schelen. Nadeel
voor de burger is echter dat zij gepasseerd worden en er alleen een ‘indirecte toetsing’ mogelijk
is. De beheersverordening is nooit onherroepelijk
en kan via de ‘indirecte toetsing’ altijd ter sprake
komen. Het risico is er in ieder geval. Of een beheersverordening ook echt teruggeroepen wordt
is momenteel nog koffiedik kijken. Er is immers
nog geen jurisprudentie. Wat er bij onverbindend
verklaring gebeurt is dan ook moeilijk in te schatten, hoewel aannemelijk is dat het oude bestemmingsplan herleeft.

3.8 Planschaderisico
Bestemmingsplan
Planschade (tegemoetkoming in schade) is geregeld in afdeling 6.1 Wro. Planschade kan worden
toegezegd op het moment dat een partij door een
Artikel 6.1 Wro [Planschade]
1. Burgemeester en wethouders kennen degene die in
de vorm van een inkomensderving of een vermindering
van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of
zal lijden als gevolg van een in het tweede lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor
zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de
aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.
2. Een oorzaak als bedoeld in het eerste lid is:
a. een bepaling van een bestemmingsplan of inpassingsplan (…) of van een beheersverordening als
bedoeld in artikel 3.38;
b. een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onderscheidenlijk een nadere eis als bedoeld
in artikel 3.6, eerste lid, onder a, b en d;
c. een omgevingsvergunning voor een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
(…)

bestemmingsplan of ander planologisch besluit
aan inkomensderving of waardevermindering lijdt.
Voor planschade wordt een nauwkeurige vergelijking gemaakt van de oude en de nieuwe planologische situatie. Er wordt beoordeeld in hoeverre
een situatie voor iemand nadeliger is geworden.
In de vergelijking worden afwijkingsbepalingen niet meegenomen. Dat betekent dat een
binnenplanse omgevingsvergunning voor het
afwijken van het bestemmingsplan, of een wijzigingsbevoegdheid die verandert in een nieuw
bestemmingsplan niet meegewogen wordt in
een verzoek tot planschade. Pas wanneer deze
afwijkingsmogelijkheden worden uitgevoerd (dus
bij verlening van een omgevingsvergunning) kan
er planschade ontstaan.
Directe en indirecte planschade
Er is onderscheid in twee soorten planschade:
direct (‘schade’ door minder mogelijkheden op
eigen perceel) en indirect (‘schade’ door meer
mogelijkheden op een ander perceel).
Voorbeelden waar planschade ontstaat:
- tegenover de woning was planologisch groen
uitzicht maar binnen het nieuwe bestemmingsplan is een appartementencomplex voorzien;
- het niet meer mogen bouwen van een tweede
woning door een nieuw bestemmingsplan.
In de Wro is een regeling opgenomen dat er
een ‘normaal maatschappelijk risico’ bestaat. Dit
betekent dat iedere burger rekening moet houden
met planschades die kunnen optreden. 2% van
de inkomensderving zal daarom voor risico van
de burger zelf komen. Wanneer het gaat om
waardederving dan zal 2% van de waarde van
de onroerende zaak (lees: de woning) onder het
eigen risico vallen.
Passieve risicoaanvaarding
Jurisprudentie heeft uitgewezen dat planschade
(bij het beperken van mogelijkheden) voorkomen
kan worden als er een mate van voorzienbaarheid wordt gecreëerd. Weet iemand dat over bijvoorbeeld een jaar geen tuinhuis meer gebouwd
mag worden, dan heeft diegene een jaar om dat
tuinhuis te bouwen. Daarna kan de gemeente
het bestemmingsplan zo aanpassen dat er geen
planschade voor het beperken van een tuinhuis

Risico’s voor planschade

Directe planschade

Indirecte planschade

Luchtfotoverordening, toekomstig
gebruik is hetzelfde als vorig plan

1. Alleen een risico als mogelijkheden uit het bestemmingsplan nog
niet zijn verwezenlijkt

2. Geen planschaderisico. Situatie
blijft hetzelfde als voorheen

Luchtfotoverordening, toekomstig
gebruik verschilt van vorig
plan (was illegaal en wordt
gelegaliseerd)

3. Een risico, beheersverordening
kan beperkingen ten opzichte van het
bestemmingsplan opleveren

4. Alleen een risico als een illegale
situatie wordt gelegaliseerd en er een
handhavingsverzoek is ingediend
(uitzonderlijk)

Bestemmingsverordening

5. Geen risico want regels worden
één-op-één overgenomen. Ook
het opnemen of vervallen van een
wijzigingsbevoegdheid kan niet
leiden tot planschade

6. Geen risico want regels worden
één-op-één overgenomen. Ook
het opnemen of vervallen van een
wijzigingsbevoegdheid kan niet
leiden tot planschade

Tabel 3: schema voor risico op planschade, per variant van de beheersverordening.
verstrekt hoeft te worden. De planschade is dan
voor de gebruiker voorzienbaar. Dit wordt passieve risicoaanvaarding genoemd. Gevolg is dus wel
dat de gebruiker de mogelijkheden kan benutten.
Hoe lang deze periode is hangt af van de ruimte
die er is. Een tuinhuis is snel te bouwen, maar
voorstelbaar is dat functiewijziging van bedrijf
naar wonen (met planvorming, en realisering) langere tijd nodig heeft. Deze redelijke termijn hangt
dus af van wat er wegbestemd wordt. Mogelijk
kan dit meegenomen worden voor het opstellen
van een beheersverordening.
Beheersverordening
Zoals in artikel 6.1 Wro verwoord kan planschade
ook bij een beheersverordening gelden. Omdat
de beheersverordening bepaalde gebieden kan
‘bevriezen’ kan de beheersverordening planschade veroorzaken. In bovenstaand overzicht staat
het risico voor planschade bij de beheersverordening. De toelichting is als volgt:
1. Wanneer een luchtfotoverordening wordt toegepast, legt deze de bestaande situatie vast. Dit
kan tot directe planschade leiden omdat moge-

lijkheden die in het vorige bestemmingsplan wel
bestonden, nu beperkt kunnen zijn. Er is alleen
een risico op planschade wanneer mogelijkheden
uit het bestemmingsplan nog niet zijn verwezenlijkt. Er kan dan waardevermindering optreden,
omdat de gebruiks- of bebouwingsmogelijkheden
worden ingeperkt. Voorbeeld hierbij is dat iemand
eerst tien meter hoog mocht bouwen, en door
een uniforme regeling in de beheersverordening
nog maar acht meter.
2. Wanneer de situatie van de luchtfotoverordening overeenkomt met die van het vigerende
bestemmingsplan kan er geen indirecte planschade optreden. De situatie is immers hetzelfde
als voorheen. Als het vorige bestemmingsplan
echter ruimte bood voor een ontwikkeling, en die
is nog niet gerealiseerd, dan zal een beheersverordening deze situatie weer bevriezen.
3. Altijd de feitelijk bestaande situatie overnemen
zal ook altijd impliceren dat illegale situaties direct
gelegaliseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan de
bestemming bedrijf. Wanneer iemand daar (illegaal) woont zou de bestemming bedrijf kunnen
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worden vervangen door wonen met aanduiding
aan-huis-gebonden-bedrijf. Het kan zo zijn dat bij
de bestemming bedrijf tot categorie 2 bedrijven
mogelijk maakte, en de woonbestemming alleen
nog maar aan-huis-gebonden bedrijfsvoering.
De gebruiksmogelijkheden zijn dan beperkt.
Gevolg is dat de gelegaliseerde situatie leidt tot
directe planschade. De burger wordt in dat geval
geholpen omdat de situatie niet meer illegaal is,
maar wordt beperkt in zijn of haar mogelijkheden.
Planschade is dan alsnog mogelijk.
4. Als voorgaande alinea tot directe planschade
kan leiden dan wellicht ook tot indirecte planschade. De schade die hierdoor ontstaat, komt echter
niet door het toepassen van een beheersverordening maar door het eerder illegaal handelen
(zo wijst jurisprudentie uit). Dit geldt echter niet
wanneer er al een verzoek tot handhaving was
ingediend. Is dat verzoek al ingediend, dan kan
de beheersverordening wel tot schade leiden.
5+6. De bestemmingsverordening is in het leven
geroepen om planschadeclaims bij toepassing
van een beheersverordening te verminderen.
Hiermee kunnen namelijk rechten uit vigerend bestemmingsplan overgenomen worden, waardoor
bouw- en gebruiksmogelijkheden niet beperkt
worden. Directe en indirecte planschade is dan
niet mogelijk, er zijn immers geen veranderingen.
Ook illegale situaties blijven illegaal wanneer het
vigerende bestemmingsplan wordt overgenomen.
Wordt er hiervoor gekozen, en wordt ook niet
handhavend opgetreden, dan moet op basis van
artikel 5.2.1 Bro overgangsrecht worden opgenomen in de beheersverordening. Daarvoor kan
een gemeente echter zelf bepalingen opstellen.
Bij illegale situaties is het belangrijk of er een
verzoek tot handhaving is ingediend. Een goede
afweging is hierbij essentieel. Loopt er een handhavingstraject dan is het verstandig de regeling
uit het vigerende bestemmingsplan mee te nemen. Loopt er geen traject, dan is het verstandig
per geval te bekijken of legalisatie gewenst is.
Planschade is ook niet mogelijk gelet op flexibiliteitsmogelijkheden die een beheersverordening
biedt. Vaste jurisprudentie onder de huidige Wro
geeft aan dat het wegvallen of opnemen van een
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afwijkingsmogelijkheid of een wijzigingsbevoegdheid geen planschade tot gevolg kan hebben. De
beheersverordening biedt namelijk alleen maar
de mogelijkheid. De voorzienbaarheid van aanpassing (passieve risicoaanvaarding) speelt hier
een belangrijke rol. Slechts bij uitoefening van de
afwijkingsmogelijkheid of de wijzigingsbevoegheid kan er planschade optreden (en dus niet bij
vaststelling van de beheersverordening).
Conclusie
Het is dus belangrijk om de mogelijkheden van
het voorafgaande bestemmingsplan niet te veel
in te perken. Met de luchtfotoverordening moeten
illegale situaties altijd gelegaliseerd worden. Dit is
niet altijd gewenst, dus toepassen van de luchtfotoverordening in combinatie met de bestemmingsverordening is hier een oplossing. Wanneer
bij de bestemmingsverordening alle mogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan worden
overgenomen is er ook geen planschaderisico.
Ook is het raadzaam om een goede afweging te
maken als het gaat om illegale situaties. Daardoor zal het planschaderisico beperkt blijven.
Omgaan met illegale situaties [Bron: kadernotitie
beheersverordening Gemeente De Wolden]
Als in een gebied bijvoorbeeld een opslag van gevaarlijke stoffen te dicht bij een kwetsbaar object ligt, dan
moet deze met het externe veiligheidsbeleid strijdige
situatie veranderen. Een ruimtelijke ontwikkeling is dan
te voorzien, waarvoor een bestemmingsplan moeten
worden opgesteld. Hetzelfde geldt, als het waterbeleid
ertoe leidt dat in een gebied bepaalde bestemmingen,
functies of activiteiten moeten worden aangepast.
Dit moet blijken uit de te verrichten inventarisatie. Hiervoor geldt dan:
1. Loopt er een handhavingstraject: het feitelijk gebruik/
bebouwing niet meenemen, maar slechts overnemen
wat bij recht is toegestaan;
2. Wanneer er geen handhavingstraject loopt, per geval
bekijken of legalisatie wenselijk is.

3.9 Kostenverhaal
Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan opgenomen ontwikkelingen worden vaak (groten)deels door gemeenten
bekostigd. Dit kan de aanleg van een weg of
het bouwen van een school zijn. Wanneer de
gemeente deze grond in eigendom heeft worden
de grondexploitatiekosten meteen opgenomen.
Heeft een particulier deze echter in bezit, dan
kan de gemeente kosten verhalen, middels een
exploitatieovereenkomst of een exploitatieplan
(ex afdeling 6.4 Wro).
Exploitatieovereenkomst en -plan
De exploitatieovereenkomst is een privaatrechtelijk instrument waarbij gemeente en (bijvoorbeeld) projectontwikkelaar prijsafspraken maken.
Dit wordt ook wel een anterieure overeenkomst
genoemd. Als stok achter de deur moet de
gemeente, indien er niet minnelijk overeengekomen is, een exploitatieplan opstellen (het
publiekrechtelijke instrument). Dit plan is wettelijk
vereist volgens afdeling 6.4 Wro. In artikel 6.12
Wro is dat uitgewerkt: De gemeenteraad stelt een
exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen
bouwplan is voorgenomen.
Verevening
Onderdeel van het kostenverhaal is ook het
gemeentebreed afstemmen van verschillende
grondexploitaties (verevening). Waar er in één
gebied geld verdiend wordt, kan in een ander
gebied het extra verdiende geld uitgegeven worden. Echter is de huidige situatie zo, dat er op het
gebied van grondverkoop niet (veel) meer wordt
verdiend, en verevening niet meer (vaak) aan de
orde is. Daarnaast gebeurt dit in principe alleen
bij bijvoorbeeld grootschalige nieuwbouw(wijken),
waar in huidige economische omstandigheden
weinig sprake van zal zijn.
Beheersverordening
Een exploitatieplan is bedoeld voor gebieden
waarin ontwikkelingen voorzien zijn. De beheersverordening is dit duidelijk niet. Er is dan ook
geen koppeling tussen beide instrumenten. Een
exploitatieplan moet altijd opgesteld worden aan
de hand van een bouwplan. Een beheersveror-

dening mag geen bouwplan mogelijk maken volgens artikel 6.2.1 Bro. Dat is gezien de verschillen tussen de instrumenten dan ook terecht. Een
exploitatieplan kan dus alleen bij een bestemmingsplan opgesteld worden.
Ook verevening zal niet mogelijk worden geacht, aangezien dit ook alleen gepaard gaat
met grootschalige ontwikkelingen. Wordt een
exploitatieplan dus nodig geacht, dan kan een
beheersverordening dus niet opgesteld worden.
De VNG concludeerde dit dan ook terecht in de
Handreiking Beheersverordening Wro.
Conclusie
Bovenstaande maakt duidelijk dat het kostenverhaal niet opgaat voor de beheersverordening.
De beheersverordening gaat om het bestaand
gebruik, waar het kostenverhaal gaat om het minnelijk verdelen van kosten voor ontwikkelingen.
Voor dergelijke gebieden is een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan vereist en geen beheersverordening.

Artikel 6.12 Wro [Planschade]
1. De gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast voor
gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.
2. In afwijking van het eerste lid kan de gemeenteraad
bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan,
een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, of
naar aanleiding van een omgevingsvergunning waarbij
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken besluiten geen exploitatieplan
vast te stellen, in bij algemene maatregel van bestuur
aangegeven gevallen of indien:
a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over
de in het plan of de vergunning begrepen gronden
anderszins verzekerd is;
b. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in
artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 5°,
niet noodzakelijk is, en
c. het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van
regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid,

3.10 Handhavingsmogelijkheden
Bestemmingsplan
Voordat een betreffend bestuursorgaan tot
handhaving over kan gaan moet er een belangenafweging plaats hebben gevonden. Daaruit
komt voort of het betreffende orgaan overgaat tot
handhaving of niet.
Handhaving kan plaatsvinden wanneer regels uit
een bestemmingsplan worden overtreden. Dit kan
zijn dat er gebouwd wordt zonder omgevingsvergunning of een bouwwerk in stand wordt gehouden terwijl het bestemmingsplan dat niet toestaat
(artikel 2.1 Wabo). Het betreft het overtreden
van bouw- en gebruiksregels, zowel geboden als
verboden. De gemeente heeft een aantal handhavingsinstrumenten waarmee illegale situaties
aangepakt kunnen worden.
1. bestuursdwang. Dit betekent dat de gemeente
zelf optreedt om de situatie aan te pakken. “Als jij
het niet doet doe ik het”. Bijvoorbeeld het afbreken van een illegaal bouwwerk, het verhinderen
onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.
3. Met betrekking tot een omgevingsvergunning als
bedoeld in het tweede lid alsmede bij een besluit tot
vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid, onder a, kan de gemeenteraad
de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid,
delegeren aan burgemeester en wethouders.
4. Een exploitatieplan wordt gelijktijdig bekendgemaakt
met het bestemmingsplan of de wijziging, bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid, waarop het betrekking heeft. Een
beslissing omtrent een exploitatieplan die betrekking
heeft op een omgevingsvergunning wordt tegelijk met
die vergunning bekendgemaakt.
5. De gemeenteraad kan in samenwerking met de raden
van aangrenzende gemeenten een intergemeentelijk
exploitatieplan vaststellen. Burgemeester en wethouders van deze gemeenten leggen het vastgestelde
plan gelijktijdig ter inzage. In afwijking van artikel 3.8,
derde lid, vangt de in dat lid genoemde termijn aan na
vaststelling van het exploitatieplan door alle betrokken
gemeenteraden.

van verder bouwen, het verhinderen van verboden gebruik, of het verwijderen van een caravan
of woonboot. De overtreder krijgt een periode de
mogelijkheid de situatie aan te passen. Wordt
dit niet gedaan dan wordt het, op kosten van de
overtreder, door de gemeente gedaan.
2. last onder dwangsom. Kortom, een soort
boete. Deze boete kan worden opgelegd aan de
overtreder zolang de overtreding wordt voortgezet of herhaald.
Bij een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning kan handhavend opgetreden worden.
Deze instrumenten bevatten regels, die bij
overtreding gehandhaafd moeten worden door de
gemeenten. Zo worden illegale situaties aangepakt en worden de doelen van de instrumenten
nagestreefd.
Beheersverordening
De status van het bestemmingsplan en van de
beheersverordening zijn hetzelfde. Beide plannen
zijn juridisch bindend, zowel voor overheid als
burger. Daarom heeft ook de beheersverordening
de mogelijkheid om -bij illegale situaties- handhavend op te treden.
Tegen handelen in strijd met een beheersverordening gelden daarom dezelfde handhavingsmogelijkheden als bij een bestemmingsplan. De
grondslag voor handhaving staat in artikel 2.1
Wabo, waar de beheersverordening expliciet is
vernoemd. Daar staat dat het verboden is, om
regels uit de beheersverordening te overtreden.
Er wordt dus handhavend opgetreden omdat er
in strijd met de Wabo wordt gehandeld. Artikel
5.2 Wabo stelt voorts dat de gemeente zorg
moet dragen voor bestuursrechtelijke handhaving, wanneer regels worden overtreden. Bij een
bestemmingsplan wordt er juist handhavend
opgetreden omdat er in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld. In principe hebben
beide manieren echter dezelfde uitwerking, en
bevoegdheid tot handhaving.
Conclusie
Tussen het bestemmingsplan en de beheersverordening zitten qua handhaving geen verschillen. De mogelijkheden om illegale situaties aan
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te pakken zijn dus hetzelfde. De grondslag ligt
anders, maar last onder bestuursdwang en last
onder dwangsom zijn beide bruikbare uitkomsten
voor gemeenten.

3.11 Voor- en nadelen voor de
gemeente
Om een beeld te krijgen van de voor- en nadelen
van de beheersverordening is deze vergeleken
OVERZICHT
Toepasbaarheid

De conclusies uit dit overzicht zullen invloed
hebben voor de keuze voor een beheersverordening. Het geeft aan waar de beheersverordening
knelpunten heeft ten opzichte van het bestemmingsplan, en waar de beheersverordening juist
efficiënter is dan een bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Verder zijn de verschillen tussen het bestemmingsplan en de beheersverordening toegelicht.
Onderverdeeld in verschillen, weinig verschillen
en geen verschillen.
Daaruit is vervolgens een algehele conclusie
van de beheersverordening getrokken. Wat valt
er op in de theorie en waar moet rekening mee
gehouden worden?

Beheersverordening

Toepasbaar voor ieder gebied (tenzij er een inpassingsplan
geldt)

Niet overal toepasbaar: alleen voor gebieden waar geen
ontwikkelingen zijn (voorzien), of voor laagdynamische
gebieden. De structuurvisie kan hiervoor uitsluitsel geven.
In sommige andere gevallen wordt de beheersverordening
uitgesloten. Ook dan kan de beheersverordening niet
worden toegepast

Procedure

De procedure van een bestemmingsplan heeft drie fasen:

De beheersverordening is qua procedure veel gemakkelijker
vast te stellen dan een bestemmingsplan. De bezwaar- en
beroepsprocedure hoeven niet doorlopen te worden

1. voorbereiding: kennisgeving (verplicht), inspraak (niet meer
verplicht wel zeer gebruikelijk), onderzoek (verplichting ligt
aan ontwikkelingen), overleg (verplicht indien relevant);
2. vaststelling: kennisgeving ter inzagelegging (verplicht), ter
inzagelegging (verplicht, zes weken), vaststelling (verplicht,
binnen twaalf weken na ter inzagelegging);
3. beroep: geen beroep betekent onherroepelijk, wel beroep
betekent uitspraak ABRvS: gegrond zorgt voor terug naar fase
1 of 2, ongegrond betekent onherroepelijk bestemmingsplan

Geen voorschriften voor procedure.
Inspraak alleen als dit opgenomen is in
inspraakverordening. Overleg is niet verplicht. Daarna
bekendmaking vaststelling beheersverordening

Beheersverordening is qua toepasbaarheid niet zo breed
in te zetten als een bestemmingsplan, namelijk alleen voor
laagdynamische gebieden
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met het bestemmingsplan. Aan de hand van de
conclusies wordt in deze paragraaf een overzichtelijk kader geschetst van de uiteindelijke situatie.

Inrichting en vormgeving
De beheersverordening kan zeer gemakkelijk ingericht
en vormgegeven worden. Het is echter ook mogelijk aan
te sluiten bij de bestemmingsplansystematiek en die aan
te houden. Dan lijkt de beheersverordening sterk op een
conserverend bestemmingsplan. De mate van uitwerking is
enigszins afhankelijk van hoeveel ruimte er in het plan wordt
geboden. Beide plannen moeten ook analoog beschikbaar
zijn. Bij ongelijkheden is de digitale versie leidend

Digitalisering
Digitalisering is bij beide ruimtelijke instrumenten verplicht.
De inhoud hoeft bij een beheersverordening echter niet
te voldoen aan de SVBP. De beheersverordening kan
daardoor erg eenvoudig gedigitaliseerd worden, maar
het is niet ongebruikelijk dat een verbeelding van een
beheersverordening veel lijkt op die van een bestemmingsplan

Verbeelding (verplicht): Bestaande uit: bestemmingen,
aanduidingen, plangrenzen, en ontwikkelingen. Daarbij hoort
ook een legenda, en een verwijzing naar de regels. Moet
voldoen aan alle RO-standaarden.
Regels (verplicht): bouwregels en gebruiksregels. Facultatief
zijn andere regels, die in ieder geval moeten zijn opgesteld
ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast
mogen uitwerkingen, wijzigingen en afwijkingen in deze
regels staan. Vergezeld van de regels gaat de toelichting.
Dit is niet juridisch bindend, wel juridisch verplicht om op
te stellen. Hierin staan: ontwikkelingen, doelstellingen,
motiveringen, afwegingen, vormgeving, onderzoeken, de
opzet, economische haalbaarheid, en het proces

Het bestemmingsplan moet voldoen aan de ROstandaarden. Digitaal (verplicht) en analoog (verplicht).
Publicatie op ruimtelijkeplannen is verplicht. Tevens verplicht
te voldoen aan de SVBP-richtlijnen.
Bestanden zijn als GML direct ‘aanklikbaar’

Verbeelding (verplicht): Minimaal bestaande uit: plangrens,
aanwijzing voor welke gebieden welke regels gelden, en
digitaal beschikbaar gesteld.
Regels: niet juridisch verplicht, maar eigenlijk onmisbaar
omdat er altijd een regeling moet zijn die stelt wat er in
het gebied (niet) mag/moet. Toelichting ook juridisch niet
verplicht, ook onmisbaar omdat een onderbouwing van de
keuze voor een beheersverordening wel altijd verplicht is.
Bij luchtfotoverordening: alleen onderbouwing van keuze
voor beheersverordening en plangrenzen vereist.
Bij bestemmingsverordening: In plaats van bestemmingen
en aanduidingen worden besluitvlakken en
besluitsubvlakken toegewezen. Dit is vergelijkbaar met de
inrichting van een conserverend bestemmingsplan
De beheersverordening moet voldoen aan de ROstandaarden. Digitaal (verplicht) en analoog (verplicht).
Publicatie op ruimtelijkeplannen is verplicht.
Moet voldoen aan de IMRO en de STRI, maar niet aan de
SVBP. In plaats van bestemmingen en aanduidingen wordt
er gewerkt met besluitvlakken en besluitsubvlakken (uit
IMRO).
Kan als PDF of als GML aangeleverd worden. In kleur is
niet mogelijk

Flexibiliteit
De beheersverordening heeft minder flexibiliteitsmogelijkheden
dan een bestemmingsplan. Er is geen grondslag voor een
wijzigingsbevoegheid. Afwijken met een omgevingsvergunning
van de verordening is wel mogelijk dus een brede toepassing
van de beheersverordening lijkt niet onterecht. Qua flexibiliteit
heeft de beheersverordening dan ook geen grote nadelen ten
opzichte van een bestemmingsplan

Instrumenten: wijzigingsbevoegdheid, binnenplanse
omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan, nadere eisen, uitwerkingsplan. En
de buitenplanse omgevingsvergunning (met ruimtelijke
onderbouwing)

Instrumenten: binnenplanse omgevingsvergunning voor het
afwijken van de beheersverordening (mits dit in vigerend
plan al is opgenomen), nadere eisen. Let op: alleen
kleinschalige ontwikkelingen mogen worden opgenomen
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Onderzoek
Een verantwoording voor de keuze van het instrument is
altijd benodigd. Zowel bij een bestemmingsplan als bij een
beheersverordening. Hoe minder ontwikkelingen in een plan
worden opgenomen hoe minder onderzoek er nodig zal zijn. Een
beheersverordening bevat vaak minder ontwikkelingen, dus is minder
onderzoek (zoals de m.e.r.-plicht) voor de hand liggend. Dat betekent
niet dat een m.e.r. uitgesloten is
Rechtsbescherming
Bij een bestemmingsplan is bezwaar en beroep mogelijk, bij een
beheersverordening niet (daardoor veel tijdwinst te behalen). Het
bestemmingsplan is daarna onherroepelijk, een beheersverordening is
dat nooit. Beide vormen hebben dus voor- en nadelen (die enigszins
tegen elkaar opwegen)
Planschaderisico
Het risico van planschade ligt aan het aantal veranderingen in het
toekomstige plan en aan het aantal illegale situaties die aanwezig
zijn. Aangezien een beheersverordening (meestal) veel gebieden
bevriest zouden daar meer claims bij komen dan bij een (conserverend
bestemmingsplan)
Kostenverhaal
Kostenverhaal treedt op bij grootschalige ontwikkelingen. Er mogen
geen ontwikkelingen van deze omvang (voorzien) zijn in een
beheersverordening. Kostenverhaal is daarom niet van toepassing op
een beheersverordening
Handhaving
De beheersverordening heeft een vergelijkbare werking qua
handhaving

Onderzoek volgens Awb verplicht. Verantwoording
voor het plan ook. Daarnaast gelden verschillende
sectorale wetten waar onderzoek voor moet worden
uitgevoerd. Over het algemeen geldt: hoe meer
ontwikkelingen, hoe meer onderzoek

Onderzoek volgens Awb verplicht. Aangetoond moet
worden dat er geen ontwikkelingen voorzien zijn. De
keuze tot beheersverordening moet dus onderbouwd
worden. Daarnaast is het bij de ruime toepassing van
de beheersverordening mogelijk dat er onderzoek naar
aanleiding van sectorale wetten plaats moet vinden.
Sprake van veel onderzoek zal er echter niet zijn omdat er
ook geen sprake is van veel ontwikkelingen

Zienswijze bij inspraak, bezwaar bij
terinzagelegging en beroep bij vaststelling. Daarna
is het bestemmingsplan onherroepelijk

Zienswijze bij inspraak, daarnaast geen bezwaar of beroep
mogelijk (geen rechtsbescherming). Daardoor zeer snelle
afwikkeling. De beheersverordening is daarentegen nooit
onherroepelijk

Gebieden ruimte bieden en gebieden op slot
zetten kan allebei leiden tot planschade. Een
conserverend bestemmingsplan zal weinig
planschadeclaims betekenen (bestaande rechten
blijven hetzelfde). Een ontwikkelingsgericht plan
juist veel

Omdat bij een beheersverordening bij het bevriezen van de
bestaande situatie tot veel planschadeclaims zou leiden,
heeft de beheersverordening afwijkingsmogelijkheden. Hoe
meer verschillen er zijn met het vigerende plan, hoe meer
claims er zullen zijn. Maatwerk is hiervoor vereist

De gemeente kan kosten verhalen door het
afsluiten van een exploitatieovereenkomst of een
exploitatieplan. Daarin worden prijzen (van tevoren)
met publieke en private partijen overeengekomen

Kostenverhaal is bij een beheersverordening niet
van toepassing omdat bij een kostenverhaal altijd
ontwikkelingen zijn en bij een beheersverordening geen

Bij overtreding van regels in het bestemmingsplan
kunnen op grond van die regels op grond last onder
bestuursdwang en last onder dwangsom worden
opgelegd

Bij overtreding van regels in de beheersverordening
kunnen op grond van artikel 2.1 Wabo last onder
bestuursdwang en last onder dwangsom worden opgelegd

Tabel 4: overzicht van de vergelijking: bestemmingsplan en beheersverordening.
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Op tien punten zijn de beheersverordening en het
bestemmingsplan vergeleken. De grootste verschillen zijn te vinden in de toepasbaarheid, de
procedure, het onderzoek, de rechtsbescherming,
en het planschaderisico. Er kunnen ook grote
verschillen zitten in inrichting en vormgeving.
Weinig verschillen zitten er in de flexibiliteitsmogelijkheden en de digitaliseringverplichting.
Geen verschillen zitten er in de handhaving, en
niet vergelijkbaar of niet van toepassing bij een
beheersverordening is het kostenverhaal.
Verschillen
De beheersverordening is qua toepasbaarheid niet zo breed in te zetten als een bestemmingsplan. Die is namelijk alleen te gebruik voor
gebieden zonder ontwikkelingen. Dit kan worden
gezien als groot nadeel, maar hiervoor is de beheersverordening natuurlijk juist bedacht.
De beheersverordening is qua procedure voordeliger dan een bestemmingsplan, omdat sommige
verplichtingen (inspraak, overleg, terinzage)
achterwege gelaten mogen worden, wat jaren
kan schelen. Daarbij is een goed argument voor
het opstellen van een beheersverordening het
opstellen van een plan vóór de deadline van 1 juli
2013.

De beheersverordening is qua risico op planschade nadelig wanneer wordt uitgegaan van de
feitelijk bestaande situatie (luchtfotoverordening).
Een bestemmingsplan biedt wat dat betreft meer
ruimte. Het ligt aan het aantal veranderingen en
aan het aantal illegale situaties in hoeverre planschade werkelijk optreedt.
Op het gebied van inrichting en vormgeving
kunnen er grote verschillen zitten tussen beide
instrumenten. Het hangt vooral af van de keuze
of er een minimale (luchtfotoverordening) of
maximale (bestemmingsverordening) variant gekozen wordt. De minimale variant heeft een groot
verschil met een bestemmingsplan, de maximale
variant is juist sterk vergelijkbaar met een bestemmingsplan (weinig tot geen verschillen).
Weinig verschillen
De beheersverordening heeft qua flexibiliteit iets
minder mogelijkheden dan een bestemmingsplan.
Alleen de wijzigingsbevoegdheid en de uitwerkingsplicht zijn niet mogelijk bij een beheersverordening omdat die ontwikkelingen mogelijk maken.
Het stellen van nadere eisen en afwijken met een

omgevingsvergunning is echter gewoon mogelijk.
Laatstgenoemde wordt ook het meest gebruikt.
Vergunningvrij en afwijken via de kruimellijst (Bor
bijlage II) is bovendien ook mogelijk.
De beheersverordening heeft net als een bestemmingsplan een digitaliseringsverplichting.
Beide plannen moeten aan de RO-standaarden
voldoen, behalve dat de beheersverordening niet
aan de SVBP hoeft te voldoen.
Geen verschillen
Op het gebied van handhaving zijn voor beide
instrumenten dezelfde handhavingsmogelijkheden voorhanden. Er zijn op dat gebied geen
verschillen. Kostenverhaal is bij gebruik van een
beheersverordening niet van toepassing, omdat
er geen ontwikkelingen kunnen zijn bij een beheersverordening.
Een ruime toepassing mogelijk
De beheersverordening is een instrument met
een nog zeer onduidelijk bereik. Of ruimtelijke
ontwikkelingen relevant zijn is door gemeenten
zelf te interpreteren. Er mag dus vanuit gegaan

De beheersverordening kan qua onderzoek voordeliger zijn dan een bestemmingsplan, omdat
hoe meer ontwikkelingen er zijn hoe meer onderzoek er gedaan moet worden. Een conserverend
bestemmingsplan zal echter ongeveer evenveel
onderzoek vergen als een ruim toegepaste beheersverordening. Verder geldt voor beide plannen, dat de keuze voor een bestemmingsplan of
beheersverordening altijd onderbouwd moet (en
dus onderzocht) worden.
De beheersverordening is qua rechtsbescherming aan de ene kant voordeliger, en aan de andere kant ook nadeliger. Voordelig is dat bezwaar
of beroep niet mogelijk is bij een beheersverordening, wat veel tijd kan schelen. Nadelig is dat
een beheersverordening –in tegenstelling tot een
bestemmingsplan- nooit onherroepelijk kan worden, en dus altijd nog (gedeeltelijk) onverbindend
verklaard kan worden.

Afbeelding 6: de beheersverordening: schematische weergave.
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worden van een zeer breed toepassingsbereik.
Daardoor kan een beheersverordening erg veel
op een conserverend bestemmingsplan gaan
lijken. Enig groot verschil dat dan nog optreedt, is
de zeer eenvoudige procedure en de kostenbesparing die daarmee gepaard gaat (wat een groot
voordeel is). Gemeenten kunnen de beheersverordening ruim inzetten, maar moeten dat zeer
zorgvuldig onderbouwen, en bewust zijn van de
risico’s die daarbij kunnen ontstaan (te ruim inzetten kan zeer nadelige gevolgen hebben). Kleine
verschillen zitten er in de flexibiliteit, inrichting en
vormgeving, digitalisering, onderzoek en rechtsbescherming. Deze zullen echter in mindere mate
invloed hebben op de keuze voor een beheersverordening of niet.
Bewust zijn van risico
De beheersverordening is daardoor een instrument dat een zekere mate van risico met zich
mee neemt. Omdat het toepassingsbereik nog
niet juridisch is ingekaderd lopen gemeenten altijd risico: gaat men uit van weinig ontwikkelingen
dan is er risico op planschadeclaims (burgers verliezen bepaalde rechten), gaat men uit van veel
ontwikkelingen dan is er risico op het onrechtmatig toepassen van een beheersverordening.
Hoe dan ook, moet betreffende gemeente op de
hoogte, en bewust zijn van deze risico’s en bepalen of deze risico’s genomen kunnen worden.

3.12 Voor- en nadelen voor de
burger
In vorig paragraaf zijn de voor- en nadelen van
de beheersverordening inzichtelijk gemaakt voor
gemeenten. Kortere procedures kunnen voor
gemeenten positief uitpakken, maar hebben mogelijk voor burgers negatieve gevolgen. Omdat
de belangen van beide partijen soms verschillen,
is er ook gekeken naar welke impact de beheersverordening voor de burger heeft. Welk juridisch
instrument ook wordt gekozen, het is voor overheid én burger bindend. Daarom is ook gekeken
naar de publieke én private voor- en nadelen van
de beheersverordening.
Sommige onderwerpen zijn voor de burger niet
direct relevant. Zo zijn het kostenverhaal (verha42

len van kosten bij grootschalige ontwikkelingen),
en handhaving bij de beheersverordening alleen
voor de gemeenten relevant. De overige componenten hebben wel (soms in kleine mate) invloed
op de keuze voor een beheersverordening.
Wat misschien als voordeel gezien kan worden
is dat de burger goed weet waar degene aan toe
is. De burger weet dat er geen ontwikkelingen
kunnen zijn. Er zullen geen grote planologische
wijzigingen plaatsvinden waar een burger last
van kan hebben. De toepasbaarheid van de
beheersverordening zorgt dus voor duidelijkheid
voor de burger.
De beheersverordening is met één besluit
vastgesteld. Mogelijk is er vantevoren een
inspraakronde, maar over het algemeen geldt
er snel een actueel plan. Een korte procedure is
wat dat betreft voordelig voor de burger, omdat
oude bestemmingsplannen vaker tot complicaties
zullen leiden. Een actueel plan speelt meer in op
ontwikkelingen van die tijd.
Op het gebied van inrichting en vormgeving is de
beheersverordening enigszins nadelig. Omdat
de beheersverordening op dit gebied vormvrij is,
kunnen beheersverordeningen onduidelijk zijn
voor de burger. Zo staan er nieuwe onbekende
begrippen in de verordening (zoals besluitvlak,
besluitsubvlak), en kan het zelfs zo zijn dat
een beheersverordening niet eens kleur heeft
(zoals bij de luchtfotoverordening van gemeente
Utrecht). Het gebruiksgemak van een bestemmingsplan is dus bij een beheersverordening wat
beperkt. Qua inrichting en vormgeving is dat een
klein nadeel ten opzichte van een bestemmingsplan.
Vergelijkbaar met voorgaande alinea is de digitalisering. Hoewel de beheersverordening ook
digitaal moet zijn is het gebruiksgemak op ruimtelijkeplannen iets beperkt. Zo is een bestemmingsplan gemakkelijk aanklikbaar (in GML-extensie),
terwijl een beheersverordening dat niet altijd is
(als PDF-document, zonder kleur). De bestanden zijn echter gewoon beschikbaar, de manier
waarop is echter iets verschillend.
Het onderzoek dat een gemeente doet voor een

beheersverordening of bestemmingsplan heeft
niet direct invloed op de burger. Het kan echter
zo zijn, dat een beheersverordening minder
onderzoek nodig heeft, en dat dat tot minder
zorgvuldigheid kan leiden. In principe hoeft
dit niet zo te zijn, maar het kan wel gebeuren.
Minder zorgvuldige afwegingen zullen nadelig zijn
voor de burger. Zaak dus voor gemeenten om dit
te voorkomen.
Hoewel een beheersverordening evenals een
bestemmingsplan flexibiliteit kan bevatten, is
dat niet het doel van de beheersverordening.
De beheersverordening zal over het algemeen
dus minder flexibiliteit bevatten dan een bestemmingsplan (mede omdat de wijzigingsbevoegdheid en de uitwerkingsplicht niet inpasbaar zijn).
Wanneer iemand grootschalig wil ontwikkelen,
zal diegene niet op meewerking kunnen rekenen
van de betreffende gemeente. Zoveel flexibiliteit
is voor een beheersverordening namelijk niet
gewenst (soms zelfs wettelijk niet toegestaan).
Belangrijkste nadelige component is de beperkte
rechtsbescherming voor de burger. Bij besluit
treedt een beheersverordening in werking.
Inspraak is alleen mogelijk als de betreffende gemeente daarvoor kiest. De duur van die inspraakperiode kan ook beperkt worden. De mogelijkheid
om tegen een besluit van een beheersverordening bezwaar of beroep te tekenen is daarnaast
niet aanwezig. De burger wordt hier dus aardig
buitenspel gezet. Is iemand niet tevreden met
een beheersverordening, dan zijn de mogelijkheden daar tegenin te gaan dus beperkt. De Wro
gaat juist uit van inspraak van burger, maar dat
wordt bij de beheersverordening niet helemaal
gehonoreerd. Gemeenten moeten dus zelf kiezen
of deze insteek gewenst is. Gebleken is wel dat
de burger andere mogelijkheden heeft om de
beheersverordening ter discussie te stellen. Dit
kan zijn bij de weigering van een omgevingsvergunning, bij weigering van herziening van een
bestemmingsplan, bij een verzoek tot handhaving, bij illegale situaties, en via de civielrechtelijke weg. Gemakkelijk zal dit niet zijn, omdat
gemeenten een goede ruimtelijke onderbouwing
bij de beheersverordening voegen. Als hieraan
wordt voldaan zal het (gedeeltelijk) onverbindend
verklaren van een beheersverordening lastig

worden.
Planschade: opnemen van de feitelijk bestaande
situatie zal tot vermindering van de rechten kunnen betekenen en daardoor kan waardemindering optreden. Die waardevermindering is natuurlijk een nadeel voor de burger. Tegemoetkoming
van deze schade kan via een planschadeclaim.
Op die manier kunnen nadelige gevolgen van de
beperking van een beheersverordening opgelost
worden. Door de tegemoetkoming valt dit nadeel
dan ook weg (hoewel de claim natuurlijk wel tijd
en moeite kost).
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4. De beheersverordening in de praktijk
In hoofdstuk 4 wordt er gekeken naar de toepasbaarheid en het draagvlak van de beheersverordening. Zijn er al gemeenten die dit instrument
hebben toegepast, en hoe hebben zij het toegepast? Welke uitgangspunten zijn er genomen en
welke leermomenten zijn er? Ook is er naar een
oordeel over de beheersverordening gevraagd,
die is uitgewerkt in paragraaf 4.2. Deze ervaringen hebben natuurlijk invloed op de Gemeente
Zevenaar, die hier al dan niet gebruik van kan
maken. Dit hoofdstuk bevat dus de meer praktische kanten voor het gebruiken van een beheersverordening met voorbeelden van gemeenten die
er ervaring mee hebben opgedaan.
Verder is onderzoek gedaan naar het draagvlak
van andere belangenorganisaties. Voor het buitengebied is bijvoorbeeld de LTO een relevante
organisatie. De VNG heeft ook een bepaalde kijk
op het toepassen van bijvoorbeeld ruimtelijke
instrumenten.

4.1 Ervaringen van andere gemeenten
Zoals in hoofdstuk 3 is gebleken kan de beheersverordening op verschillende manieren toegepast
worden. De keuze voor een beperkte of ruime
opvatting ligt bij de betreffende gemeenteraad.
Ook kan gewezen worden naar de mogelijkheid
tot inspraak, de onderzoeken die gedaan worden,
en de uitwerking van de verbeelding. Omdat de
beheersverordening breed te interpreteren is,
worden er dus ook verschillende vormen in de
praktijk toegepast.
In Nederland zijn verschillende gemeenten die
het initiatief hebben genomen om de beheersverordening als ruimtelijk instrument te gebruiken
(en dan niet voor natuurgebieden maar andere
laagdynamische gebieden). Uit deze lijst van
beheersverordeningen zijn een aantal gemeenten
gekozen aan de hand van de gebiedskeuze of
vorm.

Gemeenten
Gemeenten waar gesprekken mee zijn gevoerd:
Gemeente Landgraaf: beheersverordening
Streep en beheersverordening Buitengebied
Noordwest, Gemeente Loon op Zand: beheersverordening Kaatsheuvel en beheersverordening
De Moer (in vooruitzicht), Gemeente Doetinchem:
beheersverordening Woongebied Noordoost,
Gemeente Utrecht: beheersverordening Veldhuizen, Gemeente Nijmegen: beheersverordening
Groenewoud-Kwakkenberg en beheersverordening Nijmegen Oost, Gemeente Papendrecht:
beheersverordening Buitengebied. Nog niet alle
beheersverordeningen zijn vastgesteld, maar wel
in een vergevorderd stadium.
In de praktijk zijn er drie soorten methoden te
onderscheiden:
1. de Utrechtse methode, beknopt als de luchtfotoverordening: toegepast door Utrecht en
Doetinchem;

Afbeelding 7: van beheersverordening naar bestemmingsplan (er is een overlap tussen bestemmingsverordening en conserverend bestemmingsplan).
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2. de bestemmingsmethode, uitgebreid als een
‘bestemmingsplan light’: Landgraaf, Loon op
Zand, Nijmegen, Papendrecht.

De punten waarop de beheersverordening en het
bestemmingsplan zijn vergeleken worden met de
ervaringen van andere gemeenten getoetst.

3. de Zunderttoepassing, een besluitdocument
met als bijlagen het vigerende bestemmingsplan
en een regeling die tezamen de beheersverordening vormen, een soort verlengingsbesluit
met nieuwe regels, waardoor oude regelgeving
vernieuwd wordt.

De toepasbaarheid en voorbereiding, procedure,
inrichting en vormgeving, flexibiliteit, en onderzoek zijn de onderwerpen die in dit hoofdstuk
terugkomen.

Luchtfotoverordening of bestemmingsverordening?
Wat in onderstaande tabel opvalt, is dat de luchtfotoverordening niet is toegepast. Letterlijk de
bestaande situatie over nemen blijkt in de praktijk
duidelijk niet gewenst. Het leidt altijd tot beperking van de bestaande rechten van burgers,
waar gemeenten dus niet op zitten te wachten.
Er zijn wel beheersverordeningen die dicht bij de
luchtfotoverordening komen. Zo zijn er in Utrecht,
Doetinchem, en Zundert heel sobere beheersverordeningen opgesteld. Overige gemeenten kiezen juist meer voor een ‘bestemmingsplan light’
(de bestemmingsverordening ruim toegepast).

Luchtfotoverordening

Woongebied

Bedrijventerrein
Centrum

Buitengebied

-

Toepassing en voorbereiding
De geïnterviewde gemeenten hebben een eigen
visie voor het toepassen van de beheersverordening. Sommige gemeenten gebruiken de verordening voor verschillende gebieden, sommige
alleen voor woonwijken, en sommige zien het als
pilotproject (voor één keer).
De Gemeente Landgraaf en de Gemeente
Papendrecht hebben bijvoorbeeld heel specifiek aangewezen welke gebieden voor een
beheersverordening in aanmerking komen. Er is
gekeken waar er geen ontwikkelingen zijn. Ook
Utrecht heeft geïnventariseerd welke woonwijken
in aanmerking komen voor het instrument. Dat
zijn woonwijken waarin weinig gebeurd en die

Bestemmingsverordening
Beperkt

Ruim

Utrecht, Doetinchem

Landgraaf, Loon op
Zand, Papendrecht,
Nijmegen

-

Loon op Zand,
Papendrecht
Zundert

Landgraaf, Papendrecht

Tabel 5: toepassing van de beheersverordening door gemeenten.

‘af’ zijn. Doetinchem wilde graag zelf ervaring op
doen, zij kozen één gebied om in beeld te krijgen
wat de voors en tegens zijn van het instrument.
Ook Zundert paste het instrument op één locatie
toe, omdat verouderde regelgeving zorgde voor
ongewenste situaties.
Elke gemeente gaat overigens uit van een laagdynamisch gebied. Kleine ontwikkelingen zoals
een bijgebouwenregeling of een bed&breakfast
zijn vaak mogelijk geacht. Utrecht wijst daarnaast
op het vergunningvrij bouwen en de kruimellijst,
die ook ontwikkelingen mogelijk maken. Landelijke regelgeving biedt dus al de nodige ruimte in
beheersverordeningen.
Vastgesteld beleid is in de beheersverordening
meegenomen. Een voorbeeld hiervan is beleid
voor bijgebouwen. Verder zijn de regels uit het
handboek ruimtelijke plannen (Loon op Zand), de
standaardregels bestemmingsplannen (Nijmegen), en de regels uit de Nota van uitgangspunten (Papendrecht) overgenomen, voor zover dat
mogelijk is geweest.
Voorzienbaarheid
Er zitten binnen beheersverordeningen ook wel
eens locaties waar toch grotere ontwikkelingen
voorzien zijn. De meeste gemeenten houden
deze locaties buiten de beheersverordening.
De Gemeente Landgraaf heeft er echter voor
gekozen ook andere locaties mee te nemen in de
beheersverordening. Een belangrijk punt binnen de verordening is de zandafgraving. Deze
bestaan over het algemeen tussen de 5-10 jaar,
daarna worden ze omgevormd tot natuur. Een bedrijf wordt dan natuur, wat als ontwikkeling gezien
kan worden. Landgraaf gaat echter uit van een
onvoorzienbaarheid omdat ze niet weten wanneer die ontwikkeling gaat plaatsvinden. De locatie is meegenomen in de beheersverordening,
en wanneer de ontwikkeling zich voor doet, wordt
daar een apart bestemmingsplan voor opgezet.
Het begrip voorzienbaarheid wordt daarin aardig
opgerekt, en de beheersverordening wordt hierbij
eigenlijk echt als tijdelijke oplossing gebruikt.
De zandafgraving is een goed voorbeeld voor
het voorzien van ontwikkelingen. Braakliggende
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terreinen en leegstaande panden zijn dat net zo
goed. Het is aanneembaar dat zich hier ontwikkelingen gaan voor doen. Wanneer niet bekend is
hoe lang dat gaat duren, dan is het mogelijk dat
een ontwikkeling niet voorzien is, en een locatie
meegenomen kan worden in de beheersverordening. Bovendien mag de situatie uit vigerend
bestemmingsplan overgenomen worden.
Gemeente Doetinchem heeft er voor gekozen om
de bestaande situatie op te nemen: braakliggend.
Doetinchem stelt dat het een tijdelijke situatie
betreft en dat er wordt geanticipeerd wanneer er
ontwikkelingen zijn (de uitgebreide afwijkingsprocedure doorlopen).
Gemeenten die uit gaan van het vigerende bestemmingsplan zoals Nijmegen en Papendrecht,
nemen de vigerende bestemming op bij braakliggende terreinen. Als iets eerst als bedrijf bestemd
is, dan mag daar ook weer een bedrijf komen.
Komt er iets anders wat niet binnen die vigerende
bestemming past, dan moet eveneens een uitgebreide afwijkingsprocedure doorlopen worden.
De Gemeente Utrecht wil deze tijdelijkheid niet
volgen, omdat deze gebieden dan op slot worden
gezet (zoals bij Doetinchem). Ze laten dergelijke
gebieden daarom altijd buiten de beheersverordening. Zo ontstaat er een soort gatenkaas, maar
wordt de bedoeling van de beheersverordening
(geen ontwikkelingen) meer gewaarborgd. Op dit
gebied kenmerkt de beheersverordening zich met
de brede toepasbaarheid: is iets wel of geen ontwikkeling, en wordt de feitelijk bestaande situatie
overgenomen of die van het vigerende bestemmingsplan. Alle vormen zijn mogelijk gebleken.
Snelle actualisatie
Opvallend is de toepassing van Gemeente
Zundert. Deze gemeente had een regeling voor
het bestemmingsplan buitengebied die niet meer
actueel was. Om dit te herstellen is er beleid opgesteld die nieuwe regelgeving voor een glastuinbouwgebied in het buitengebied mogelijk maakte.
Om dit beleid juridische bindend te maken is dit
opgenomen in een beheersverordening voor het
glastuinbouwgebied. De beheersverordening is
dan een soort actualiseringsplan. Inmiddels is de
gemeente al weer bezig met het opnemen van de
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Toepasbaarheid voor buitengebied

Ruimte binnen de beheersverordening

Interessant voor de Gemeente Zevenaar is hoe andere
gemeenten tegenover een beheersverordening buitengebied staan. In Zundert is het toegepast voor een klein
gebied (en met een andere reden). Over het algemeen
zijn er veel ontwikkelingen in het buitengebied.

• Beleid vaststellen met besluit en dat beleid als bestaande situatie opnemen.

De Gemeente Doetinchem onderstreept dit, en vindt dat
er ruimte moet blijven voor agrariërs in het buitengebied. Het gebied op slot zetten vinden zij dan ook geen
optie, hoewel het in theorie wel mogelijk is. Omvorming
of intensivering voor agrariërs in een beheersverordening is echter zeer moeilijk te verantwoorden, dus een
beheersverordening buitengebied lijkt niet gemakkelijk.
Ook Gemeente Loon op Zand ziet het gebied als zeer
dynamisch, vooral omdat er zoveel beleidsvelden aanwezig zijn. Verder stelt Landgraaf dat er in het buitengebied betrokken burgers zijn, die inspraak willen hebben
op waar ze wonen en werken. Een beheersverordening
kan dan voor veel opspraak zorgen. Mede om deze
redenen wordt een beheersverordening buitengebied
als onverstandig gezien.
Gemeente Landgraaf stelt juist dat er puur naar het
gebied gekeken moet worden. Er moeten daadwerkelijk weinig (kleinschalige) ontwikkelingen zijn. Deze
gemeente heeft zelf gebieden aangewezen in het
buitengebied waar een beheersverordening komt. Het
betreft hier voornamelijk gebieden met kleinschalige
landbouw en natuurgebied. Het buitengebied opsplitsen
kan daarbij helpen.
De Gemeente Papendrecht stelt dat het best mogelijk
is een beheersverordening buitengebied op te stellen.
Uitgaande van het vigerende bestemmingsplan kan dat
altijd.
De gemeenten Nijmegen en Utrecht stellen duidelijk
geen ervaringen met het buitengebied te hebben. De
gemeenten kunnen zich voorstellen dat het lastig zal
zijn om hier een beheersverordening toe te passen,
maar zien het niet als onmogelijk.

• Een beheersverordening opnieuw vaststellen bij
besluit. In plaats van een herziening bestemmingsplan
volstaat een nieuw besluit (gebruik de beheersverordening als verlengingsbesluit).
• Begrip ‘ontwikkeling’ oprekken: De bestemming maatschappelijk is breed in te vullen: een gemeentehuis, een
bibliotheek, een bejaardentehuis, een kinderopvang.
• Begrip ‘relevant beleid’ oprekken. Daklozenbeleid en
duurzaamheidsbeleid?
• Gebieden waar wel ontwikkelingen zijn buiten de
verordening laten.
• Waar of wanneer een ontwikkeling zich voor doet is
niet voorzien. De beheersverordening wordt dan als
tijdelijke oplossing gebruikt.

Afbeelding 8: toepassing Gemeente Zundert.
beheersverordening in een nieuw bestemmingsplan, dat het gehele buitengebied actualiseert.
Hier is de beheersverordening dus als tijdelijk,
snel vervangend instrument gebruikt.
Tijdelijk toepassen
De tijdelijkheid van de beheersverordening blijkt
hier heel belangrijk. Er zijn veel gebieden waarvan men niet weet of en wanneer er iets gaat gebeuren. Een bestemmingsplan is heel toekomstgericht, maar die toekomst is momenteel erg
onzeker (door de deadline, de omgevingswet, en
financiën). Het is dan ook niet logisch erg veel tijd
te besteden aan iets waarvan men niet weet wat

er gaat gebeuren. Vooral de Gemeente Utrecht
stelt dat tijd en energie verspillen momenteel niet
past binnen deze tijd.
Illegale situaties en ruimte beperken
Op sommige locaties is de feitelijk bestaande
situatie overgenomen. Bij illegale situaties is dat
vaak gedaan, zodat deze zijn gelegaliseerd. Per
geval is een afweging gemaakt tussen negatief
bestemmen (en handhaven) of positief bestemmen. Een voorbeeld in de Gemeente Loon op
Zand is een schoenmaker die geen bedrijf meer
had, waar de bestaande situatie is toegekend,
namelijk wonen. Verder is bij leegstand het laatst
bekende legale gebruik overgenomen, zowel
in Loon op Zand, Papendrecht als in Nijmegen,
tenzij er ontwikkelingen zijn voorzien (dan is het
buiten de verordening gelaten).
De Gemeente Loon op Zand heeft nog meer
situaties uit de beheersverordening gelaten.
Zo maakte het vigerende bestemmingsplan (uit
1962) op één locatie een pompstation mogelijk. Dit is bij de beheersverordening niet meer
mogelijk, er is in al die jaren geen gebruik van de
mogelijkheid gemaakt. De gebruiker wordt daarbij
beperkt in zijn mogelijkheden waardoor er een
risico op planschade is. De gemeente stelt dat
het zich daarvan bewust is, maar neemt dat voor
lief omdat ze niet te veel ontwikkeling mogelijk wil
maken. De beheersverordening van de Gemeente Papendrecht zal ook soms voor beperkingen
zorgen. In enkele gevallen mag er minder bijgebouwd worden dan voorheen (door de uniformiteit
van de regeling: in het ene bestemmingsplan was
minder mogelijk dan in het andere).
Procedure
Met 1 juli 2013 in zicht is een korte procedure een
welkom voordeel van de beheersverordening. Er
zijn minder verplichtingen waardoor de beheersverordening snel vastgesteld kan worden.
Vooroverleg wordt vaak alleen gedaan indien
er belangen van derden spelen. In Doetinchem,
Landgraaf, Nijmegen, en Utrecht is vooroverleg
achterwege gelaten omdat er geen belangen
speelden. Soms is er een kennisgeving gestuurd,
of om wat feedback gevraagd. Loon op Zand
staat hier anders tegenover. Zij vinden voorover-

leg bij de Algemene Beginselen van Behoorlijk
Bestuur (ABBB) horen. Veel heeft dit niet opgeleverd, want het gaat om een gebied waar niet veel
gebeurt.
Inspraak is alleen vereist wanneer dat in de
gemeentelijke inspraakverordening is gemeld. In
de Gemeente Zundert was dat zo, dus zij konden
er niet omheen. Doetinchem, Loon op Zand,
Papendrecht, Nijmegen en Utrecht hebben die
verplichting niet, maar hebben wel een inspraakronde gehouden. Ten eerste vooral om foutjes
eruit te halen en wat input te krijgen van burgers
(met een inloopavond). Ten tweede omdat er een
goed stuk naar de Raad moet gaan. Inspraak
zorgt voor aanpassingen, verbeteringen, en minder fouten. Bij een beheersverordening wordt er
minder vaak naar het stuk gekeken, dus is er een
grote kans op onzorgvuldigheid. Mede daarom
wil Loon op Zand bij de volgende beheersverordening twee inspraakrondes houden. Eén voor
het ontwerp, en één bij vaststelling. Een goede
voorbereiding en zorgvuldigheid is daarvoor de
belangrijkste afweging. Utrecht gaat juist uit van
gemakkelijk en snel, en heeft daarom in plaats
van de gebruikelijke 6 weken terinzagelegging
besloten om dit maar 3 weken te doen.
Het aantal reacties op de beheersverordening
verschilt per gemeente. In Utrecht waren er geen
reacties op de beheersverordening (Veldhuizen),
in Loon op Zand opvallend veel. Het ligt onder
andere aan de betrokkenheid van burgers, de
bekendheid van het plan, en de inhoud van het
plan hoeveel reacties er komen. Of de beheersverordening zorgt voor meer inspraak is dan ook
niet te zeggen.
De vaststelling gaat gewoon per besluit. Hier
is verder niet van afgeweken. De bezwaarprocedure is niet veplicht, maar mag natuurlijk wel
gevolgd worden. Wanneer dit wordt gedaan is het
echter net zo logisch om een bestemmingsplan
op te stellen. Daarom is bezwaar en beroep in
geen enkele gemeente mogelijk geweest.
De bestemmingsplanprocedure wordt door de
gemeenten als omslachtig en dubbelop bevonden. Wanneer er ergens een ontwikkeling is kan
er een omgevingsvergunning worden verleend,

waar een procedure voor geldt. Gebeurt er niets,
dan moet, bij de vaststelling van een bestemmingsplan, nog een keer een procedure doorlopen worden. Bij een beheersverordening hoeft
maar in één situatie een procedure doorlopen te
worden, namelijk in het geval er ontwikkelingen
zijn: dan geldt de procedure die geldt bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Uitgangspunt daarbij is veel en secuur werk verrichten bij
ontwikkelingen, en geen onnodig werk verrichten
bij geen ontwikkelingen.
Bij een beheersverordening kan er goed gepland
worden wanneer de vaststelling plaatsvindt.
Gemeente Doetinchem heeft bijvoorbeeld enkele
ontwikkelingen buiten de beheersverordening
gelaten. Er zijn echter gebieden waarbij de vergunningverlening nog loopt. Voor deze locaties
wordt er gewacht totdat de omgevingsvergunning
daadwerkelijk is verleend, zodat deze mee kan
worden genomen in de beheersverordening. De
omgevingsvergunning wordt dan gezien als bestaande situatie, die overgenomen mag worden.
Daardoor is het verstandig te wachten tot deze
ontwikkelingen mogelijk zijn gemaakt, zodat de
beheersverordening dit vast kan leggen (het hoeft
dan niet meegenomen te worden in een ‘veegbestemmingsplan’).
De beheersverordening vergt een stap minder
wat tijd en geld scheelt. Utrecht benut zelfs meer
mogelijkheden en doet alles erg kort en snel. Het
scheelt in tijd en daardoor in personeelskosten
wat een goede motivatie is om de beheersverordening toe te passen. Daarnaast is een nieuwe
denkwijze nodig, want men gaat niet meer uit van
de toekomstige situatie, maar die van nu. Veel
werk bij veel ontwikkelingen, weinig werk bij geen
ontwikkelingen: geen energie verspillen waar dat
niet nodig is.
Inrichting en vormgeving
Elke beheersverordening die is opgesteld heeft
een verbeelding, regels en toelichting. De manier
waarop deze zijn uitgewerkt zijn wel verschillend. De toepassing als luchtfotoverordening of
‘bestemmingsplan light’ komt hier duidelijk naar
voren.
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de regels op te nemen.

Openbare
ruimten
Toelichting
Regels

Privéruimtes

Digitaal

Analoog

Functiekaart
Structureel
groenkaart

Verbeelding
(zwart-wit)

Verbeelding
(kleur)

Tabel 6: de invulling van de beheersverordening is vormvij. Meerdere verbeeldingen is mogelijk,
zoals de gemeenten Utrecht en Doetinchem hebben gedaan.

De Zundertmethode
De Gemeente Zundert heeft de beheersverordening op eenvoudige wijze vastgesteld. In die
gemeente zijn het oude bestemmingsplan en de
beleidsregels als bijlage bij een besluitdocument
gevoegd. Dit document bevat een motivering van
de beheersverordening. en een regel waarin de
bestaande situatie wordt voortgezet (op het betreffende glastuinbouwgebied na). De verbeelding
is niet bijgevoegd, op ruimtelijke plannen is er wel
een plangrens aangegeven. In het besluitdocument wordt verwezen naar het vigerende bestemmingsplan. Uitgangspunt is zo simpel mogelijk
beleid juridisch vastleggen.
Utrecht en Doetinchem
De Gemeente Utrecht is de pionier op het gebied
van de beheersverordening. Verschillende wijken
zijn aangewezen als verordeningsgebied. De
gemeente heeft een hele cultuuromslag gemaakt
om beheersverordeningen op te stellen. Van toekomstgericht denken naar nu-denken: het zoveel
mogelijk vastleggen van de feitelijk bestaande
situatie. Het belangrijkste artikel in de regels
is artikel 3.1 waarin staat dat ‘alles alleen mag
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worden gebruikt overeenkomstig het bestaande
gebruik’. Daarnaast zijn er algemene regels die
voor het hele gebied gelden, en regels die voor
een bepaald besluitsubvlak gelden. Aan de hand
van de retroperspectieve toets zijn besluitvlakken aangewezen. Deze zijn in een functiekaart
gevisualiseerd, die is bijgevoegd als bijlage (zie
bovenstaand tabel). Er is een overzichtelijke lijst
(retroperspectieve toets) bijgevoegd die aangeeft
hoe en waarom alles is bestemd. Deze is in de
toelichting ingevoegd.
Ook is er de verbeelding die is bedoeld voor de
visualisatie van de regels (waar gelden welke
regels). Deze is er in zwart-wit voor publicatie op
ruimtelijkeplannen en in kleur voor de leesbaarheid.
De openbare ruimte is echter zo dynamisch dat
deze anders is aangepakt. Voor de leesbaarheid
is voor het structureel openbaar groen een aparte
kaart gemaakt. In het structureel openbaar groen
mogen nooit ontwikkelingen komen. Er mag
bijvoorbeeld geen straat in dit structureel groen
worden aangelegd, dat wordt geborgd door het in

Ook de Gemeente Doetinchem heeft deze aanpak gevolgd. Het niet meer gebruiken van bouwvlakken en het vermijden van de bestemming tuin
(om te veel besluitsubvlakken te voorkomen) was
wel even wennen. Doetinchem heeft daarom onderscheid gemaakt in de functies wonen, andere
functies en openbaar. En in gestapelde (met een
minimale bouwhoogte) en grondgebonden (met
een maximale bouwhoogte) woningen. Zo kunnen voor bepaalde locaties toch specifieke regels
opgesteld worden.
Bestemmingsplan light
De Gemeente Loon op Zand, de Gemeente
Nijmegen en Gemeente Papendrecht hebben de
bestemmingsplansystematiek voor een groot deel
overgenomen, vooral voor eenduidigheid en herkenbaarheid. De verbeelding lijkt dan ook net een
bestemmingsplan. Uitgangspunt is het vigerende
bestemmingsplan geweest.
Ook de Gemeente Landgraaf heeft een beheersverordening die lijkt op een bestemmingsplan
en heeft het vigerende bestemmingsplan als
uitgangspunt gepakt. Een verschil met Loon op
Zand is dat Landgraaf de beheersverordening
meer als tijdelijke oplossing ziet. Wanneer er
ontwikkelingen zijn dan maken ze een apart
bestemmingsplan daarvoor; bijvoorbeeld voor de
zandafgraving. Deze ontwikkeling wordt echter
bestempeld als ‘niet voorzien’ want ze weten niet
wanneer deze gaat gebeuren. Komt er toch een
ontwikkeling, dan wordt alsnog een procedure
voor die locatie doorlopen.
Flexibiliteit
Zoals voorheen is gebleken kan een gebied op
slot zetten leiden tot planschade. Daarom willen
gemeenten belanghebbenden niet schaden in
hun mogelijkheden, dus de ruimte die het vorige
plan bood, niet beperken. Ruimte uit vigerende
bestemmingsplannen is dan ook vaak meegenomen, anders is er kans op planschade. Ook
Utrecht en Doetinchem (die de feitelijk bestaande
situatie zoveel mogelijk vastleggen) hebben
flexibiliteit uit het vigerende bestemmingsplan
meegenomen.

afwijken van maatvoeringen (mits een bouwkundige verbetering). Dit biedt natuurlijk heel veel
ruimte in de beheersverordening.
De Gemeente Loon op Zand heeft ook ruimte geboden binnen de bestemmingen. De bestemming
agrarisch wordt verder omschreven als bestemd
voor bedrijfswoningen, volkstuinen, water-, en
parkeervoorzieningen. Deze ruimte is direct in de
bestemmingsomschrijving mogelijk gemaakt. Bij
de bestemming wonen zijn ook mogelijkheden
voor bijgebouwen en overkappingen direct mogelijk. Afwijken van de beheersverordening met
een omgevingsvergunning kan ten behoeve van
mantelzorg, en voor een bed&breakfast.

Afbeelding 9: schematische weergave toepassing beheersverordeningen.

De gemeenten Utrecht en Doetinchem gaan
zoveel mogelijk uit van de bestaande situatie. Zij
gaan uit van de beperkte variant van de bestemmingsverordening. Doetinchem heeft gekozen
om helemaal geen afwijkingsmogelijkheden op
te nemen. Zij vinden dat niet passen bij een
beheersverordening. Wel is er ruimte binnen de
besluitvlakken, bijvoorbeeld door te werken met
een maximaal bebouwingspercentage.
De Gemeente Utrecht stelt dat alleen kleinschalige ontwikkelingen meegenomen mogen worden.
Uitgangspunt kan zijn dat het geen ontwikkeling
is wanneer het van de buitenkant niet te zien
is. Denk aan een bedrijf-aan-huis, of een bijgebouwenregeling (meestal niet voor voorgevel
mogelijk). Waar de grens dan ligt is niet helemaal
duidelijk, want het realiseren van een paardenbak, mantelzorg in een bijgebouw, en woningsplitsing worden wel als ontwikkeling gezien. Utrecht
wijst vooral op de kruimellijst die al verschillende
ontwikkelingen mogelijk maakt, en die gebruikt
mag worden bij een beheersverordening. Die
ontwikkelingen worden namelijk niet als ruimtelijk
relevant gezien.

De Gemeente Utrecht heeft alleen algemene
afwijkingsregels opgenomen. Dat betreft de
10%-afwijking, afwijken van maximale bouwhoogten, en een afwijking ten behoeve van
waterkeringen. Ook biedt Utrecht ruimte binnen
de besluitvlakken. Zo is het mogelijk binnen
wonen een aan-huis-verbonden-bedrijf te starten
of een bed&breakfast uit te oefenen (beide onder
voorwaarden). Ook is er bijvoorbeeld binnen
het besluitvlak maatschappelijk de mogelijkheid
om, binnen deze hoofdfunctie, van gebruik te
wijzigen. De beheersverordening lijkt dus heel
beperkend, maar maakt best wat mogelijk zowel
binnen de besluitvlakken als met afwijkingsmogelijkheden.
De Gemeente Nijmegen heeft alleen afwijkingen
met een omgevingsvergunning voor het verhogen
van de bedrijfscategorie bij bedrijfsbestemmingen, de bouw van een kiosk op de bestemming
verkeer, de bouw van een infocentrum op de
bestemming groen, en mantelzorg in een bijgebouw bij de bestemming wonen. Opvallend is
de algemene afwijking in het plan waarmee met
een omgevingsvergunning ‘in beperkte mate’ kan

Papendrecht heeft eveneens ruimte opgenomen.
Bij agrarisch gelden bouwregels voor bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, schuilgelegenheden
en bouwwerken, geen gebouw zijnde. Van die
laatste categorie kan afgeweken worden ten
behoeve van voedersilo’s (een bouwwerk geen
gebouw zijnde). Bij de woonbestemming gelden
regels voor bijgebouwen, overkappingen en
luifels en kan er afgeweken worden ten behoeve
van een bed&breakfast, meerlaags bouwen op
bijgebouwen, en erkers.
De Gemeente Landgraaf biedt ook directe mogelijkheden binnen de besluitvlakken. Bijvoorbeeld
bij de bestemming agrarisch zijn beroeps- en
bedrijfsmatige activiteiten veelal mogelijk, is
inwoning van mantelzorg toegestaan, en een
rustende boer (die geen agrarische activiteiten
meer uitvoert) is toegelaten. Ook zijn er bij de
bestemming wonen mogelijkheden voor horecaactiviteiten.
Daarnaast zijn er meerdere afwijkingsregels
opgenomen in de beheersverordening bijvoorbeeld bij de bestemming agrarisch. Voor deze
wijzigingen in gebruik of bouwkundig is dan een
omgevingsvergunning voor het afwijken van de
beheersverordening vereist. Het gaat hier om
afwijkingen van de bouwlagen ten behoeve van
een loods, ten behoeve van een erfafscheiding,
ten behoeve van bijgebouwen, en ten behoeve
van garages en carports. Ook afwijken van
gebruiksregels is mogelijk zoals niet-agrarische
nevenactiviteiten (bijvoorbeeld verkoop streekpro49

ducten, extensieve recreatie en bed&breakfast)
en de opslag van kampeermiddelen. Verder is
ook hier de 10% afwijkingsregel toe te passen,
evenals het gebruiken van een bijgebouw voor
afhankelijke woonruimte, gesteld in de algemene
afwijkingsregels. Middels een omgevingsvergunning kunnen deze situaties toegestaan worden.
Tenslotte heeft deze beheersverordening mogelijkheden voor het stellen van nadere eisen voor
de besluitvlakken Recreatie, Bedrijf en Maatschappelijk. B&W kunnen nadere eisen stellen
ten aanzien van de situering, en afmetingen van
bouwwerken. Dit biedt een nadere invulling van
bouwwerken die op deze vlakken gesitueerd zijn.
Denkbaar is dat bijvoorbeeld bij maatschappelijk
een kinderopvang of bejaardentehuis uitgesloten
worden, omdat de Wet geluidhinder hier invloed
op kan hebben. Deze beheersverordening biedt
dus nog meer ruimte dan die van Loon op Zand
en Nijmegen.
Onderzoek
De inventarisatie (retroperspectieve toets) is in
elke gemeente toegepast. Er is daarbij gekeken
wat in het gebied speelt en een afweging gemaakt voor het bestemmen. De Gemeente Loon
op Zand heeft de uitkomst van deze afweging als
bijlage bij de regels gezet. Daardoor wordt het juridisch bindend, wat veel vragen van de demeenteraad heeft opgeleverd. Deze toets in de bijlage
van de toelichting stoppen is dan ook het devies,
wat andere gemeenten ook al doen.
Onderzoek is nergens uitgevoerd. Iedere gemeente heeft als argument dat er ook geen ontwikkelingen zijn. Wanneer het wel nodig is geacht
is verwezen naar geldend beleid. Bijvoorbeeld in
de Gemeente Doetinchem waar een geluidzone –
industielawaai geldt. Er is geen geluidonderzoek
gedaan, maar gewoon verwezen naar geldend
beleid. Er is nergens een m.e.r.-procedure gevolgd omdat de beheersverordening nergens ontwikkelingen mogelijk maakt die in de C&D-lijsten
voor de m.e.r.-(beoordelings)plicht gelden. Dat is
ook logisch gezien het feit dat er geen milieugevolgen zijn als er geen ontwikkelingen zijn.
Doetinchem en Papendrecht hebben een planschaderisicoanalyse opgesteld. Ze hebben dit
50

voor bepaalde situaties gedaan, omdat ze een
goede afweging wilden maken tussen handhaving of toestaan van illegale situaties. Dit was
onderdeel van de inventarisatie.
Externe veiligheid
Enig onderzoek waar goed op gelet moet worden
is externe veiligheid volgens het Besluit Externe
Veiligheid Inrichtingen (Bevi). In de Gemeente
Loon op Zand is een transportroute voor gevaarlijk transport aanwezig, waar rekening mee
gehouden is. Het risico voor externe veiligheid is
middels een onderzoek in kaart gebracht. Daarop
hebben B&W besloten dit risico aanvaardbaar te
achten. Ook de gemeenten Utrecht en Landgraaf
en Nijmegen stellen dat het Bevi invloed kan
hebben op de vast te stellen beheersverordening.
Bij deze gemeenten is dat echter niet het geval.
In dit kader is het Besluit Externe Veiligheid
Buisleidingen (Bevb) ook relevant. De Gemeenten Utrecht en Papendrecht kwamen beiden
in contact met de Gasunie die stelde dat het
gebruik van een beheersverordening gevolgen
kan hebben voor buisleidingen. In het Bevb staat
dat buisleidingen met ingang van 2016 met een
bestemmingsplan vastgesteld moeten worden.
Een beheersverordening is op deze plekken dus
niet toepasbaar (na 2016). Beide gemeenten
stelden dat de bescherming van een beheersverordening eigenlijk hetzelfde waarborgt als een
bestemmingsplan. Extra onderzoek of wijziging
naar een bestemmingsplan lijkt wat hen betreft
niet waarschijnlijk. Het standpunt van de Gasunie
is anders; zij vinden onderzoek nodig en wijzen
naar de wet.

4.2 Bevindingen van andere gemeenten
Iedere gemeente ziet de beheersverordening als
snel en effectief instrument. Het is heel praktisch,
eenvoudig en succesvol om te maken. Liever
was er een bestemmingsplan opgesteld (behalve
de Gemeente Doetinchem), maar door de crisis,
met als gevolg de bezuinigingen én de deadline
van 1 juli 2013 wordt het bestemmingsplan als te
uitgebreid gezien. Qua kosten scheelt het tussen
de 50% en 66% zo stelt de Gemeente Utrecht.
Wat eerst €90.000 kostte kan nu gedaan worden

voor €30.000. Extern is er minder mankracht nodig. Utrecht heeft natuurlijk wel de meest sobere
uitwerking. De beheersverordening is als alternatief voor een conserverend bestemmingsplan een
uitstekend instrument, zo blijkt.
Nieuw instrument
Het opstellen van de beheersverordening is natuurlijk onwennig en onduidelijk. Inmiddels is de
werkwijze en een andere benadering bij de meeste geinterviewde gemeenten wel eigen geworden.
Het gebruiken van de beheersverordening is
nog niet overal ondervonden. De werking is dus
nog afwachten, er is nog geen ervaring met het
gebruik van de beheersverordening. Het gaat hier
dan bijvoorbeeld om het toetsen van aanvragen.
Voorstelbaar is dat er een groot verschil is tussen
Gemeente Doetinchem en Gemeente Utrecht, en
de andere gemeenten. De leesbaarheid en raadpleegbaarheid van deze twee plannen is volgens
een andere methode gedaan dan een bestemmingsplan. Mede daarom is het soms moeilijk te
vinden wat waar geldt. Overige gemeenten hebben de bestemmingsplansystematiek grotendeels
overgenomen dus kunnen in principe uit gaan
van een eenvoudig gebruik van de beheersverordening. Het idee om een bouwaanvraag te
krijgen waar geen ontwikkelingen mogelijk zijn is
natuurlijk nog wel even wennen. De Gemeente
Landgraaf stelt bijvoorbeeld dat zij overwegend
een faciliterende gemeente zijn, maar dat dat
bij de beheersverordening misschien niet altijd
mogelijk zal zijn.
Minder werk door procedure
De inrichting en vormgeving wordt niet als
gunstiger gezien bij een beheersverordening; er
moet toch getekend worden. Procedureel zorgt
de beheersverordening wel voor veel tijdswinst.
Hierdoor is het aantal arbeidsuren beperkt en
is de beheersverordening zeer goedkoop. Ook
onderzoek kan (veel) tijd en geld schelen. Iedere
gemeente stelt dan ook dat de beheersverordening uiteindelijk minder zal kosten dan een
bestemmingsplan.
Tijdwinst
Daarbij komt de tijd die ermee bespaard wordt.
De voorbereiding van een beheersverordening
kan in enkele maanden, die van een bestem-

mingsplan duurt wel 6 maanden. Totaal duurt
het maken van een beheersverordening 6 – 9
maanden, een bestemmingsplan duurt al gauw
2½ tot 3 jaar. Ook bijvoorbeeld het opstellen van
een zienswijzenota hoeft bij een beheersverordening niet. Aanpassingen tussendoor hoeven
er dus bijna niet gemaakt te worden. Dit scheelt
erg veel bestuurlijke last, en daardoor ook geld.
Daarnaast is de beroepsprocedure bij een beheersverordening niet mogelijk, dus kan dat een
jaar aan juridische kosten schelen.
Beheersverordening rechtmatig toegepast
De beheersverordening is vanaf de invoering
van de Wro als instrument geïntroduceerd. De
toepassing van de beheersverordening door gemeenten is nog niet op veel plekken aan de orde.
In vele gevallen wordt de voorkeur gegeven aan
het bestemmingsplan. De beheersverordening is
zelfs pas zo weinig toegepast dat jurisprudentie
erover nog niet is ontstaan. Het betekent dat al
vastgestelde beheersverordeningen niet voor
beroepsprocedures hebben gezorgd, wat op zich
al een positieve bevinding is.
Risico
Heikel punt is dan ook dat de beheersverordening
een juridisch risico heeft en de geïnterviewde
gemeenten dat risico lopen. Bedoeld voor gebieden zonder ontwikkelingen maar toegepast bij
gebieden waar soms toch ontwikkelingen spelen.
Mede daarom moeten de ambtelijke organisatie
en het bestuurlijk domein zich erg bewust zijn
van het risico dat zij lopen. Vast staat dat al deze
gemeenten kans hebben op juridische geschillen. Gelukkig stelt elke gemeente als antwoord
hierop: kom maar op.

4.3 Draagvlak belangenorganisaties
Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO
Noord)
LTO Noord (regio Liemers) is de land- en tuinbouworganisatie die opkomt voor de belangen
van agrariërs. De organisatie is niet bekend met
het instrument beheersverordening. De organisatie heeft dan ook nog geen beleid of mening
over het instrument gevormd. Er wordt aange-

geven dat bedrijven ruimte moeten krijgen voor
de bedrijfsvoering, en het buitengebied mag niet
op slot. Ook wordt er gewezen dat agrariërs met
een beheersverordening meer onderzoeken zelf
moeten gaan doen, waar die in eerste instantie
niet op zitten te wachten. De LTO stelt dat ze op
de hoogte gehouden willen worden en, wanneer
mogelijk, zij willen meepraten over de voors en
tegens, en (on)mogelijkheden.
Kamer van Koophandel (KvK)
De Kamer van Koophandel is een belangenorganisatie voor ondernemers in het algemeen. Zij
stellen dat een beheersverordening de bestaande
situatie altijd bevriest, waardoor bedrijven niet
meer kunnen uitbreiden. Zij zien de beheersverordening als uitweg in plaats van alternatief.
Vooral in crisistijd moeten bedrijven geen hinder
ondervinden bij hun economische ontwikkeling.
Daarnaast wordt gesteld dat er gekozen moet
worden voor kansen op groei en het tijdelijk niet
kunnen invorderen van leges te accepteren. Een
beheersverordening is hier niet voor geschikt,
omdat die de bestaande situatie bevriest.

De VNG staat dus open voor het gebruiken van
de beheersverordening. Zij geven tips en advies
over het gebruiken ervan. De vereniging stelt
dat de voordelen van de beheersverordening
benut kunnen worden. De beheersverordening
wordt gezien als een geschikt instrument om in
te zetten met het oog op 1 juli 2013, voornamelijk
omdat het tijd en geld kan uitmaken. Wel is ook
voor hen het instrument nieuw, dus achten zij een
goede voorbereiding essentieel.

Er is echter niet alleen kritiek, maar er zijn ook
aandachtspunten opgesteld die gemeenten in
acht moeten nemen. Het gaat hier met name om
een zorgvuldige voorbereiding waarin inbreng
van belanghebbenden de basis vormt. Eveneens
wordt er geopperd een inspraakmogelijkheid te
bieden, zodat de burger niet ‘buitenspel’ komt te
staan.
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
De VNG heeft de Handreiking Beheersverordening Wro opgesteld in september 2011. Daarmee
zijn een aantal uitgangspunten neergezet die
gemeenten op weg kan helpen bij het maken
van een beheersverordening. Hierin zijn onder
andere de beperkte variant en de ruime variant
ontstaan. De VNG adviseerde daarin terecht
dat een beheersverordening uit mag gaan van
het vigerende bestemmingsplan, maar niet te
veel mogelijkheden mag bieden. Verder wijst de
VNG op een duidelijke beheersverordening met
een goed toegankelijke inventarisatie van het
bestaand gebruik en de bestaande bouwwerken.
Dat komt de raadpleegbaarheid en bruikbaarheid
ten goede.
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5. Toepassing Gemeente Zevenaar
Dit hoofdstuk richt zich op de toepassing van de
beheersverordening voor het buitengebied van
de Gemeente Zevenaar. In de eerste paragraaf
wordt er gekeken naar de ontwikkelingen in de
Gemeente Zevenaar. De basis hiervoor zorgt de
(ontwerp)structuurvisie, waarin alle ruimtelijke
onderwerpen van de gemeente aan bod komen. Ook uit het (ontwerp)milieubeleidsplan, de
beleidsvisie externe veiligheid, het monumentenbeleid, de nota bodembeheer, het VAB-beleid, en
het geluidbeleid zijn ontwikkelingen onderzocht.
Dit zijn zowel ontwikkelingen op macroniveau
(gemeentebreed, bijvoorbeeld het ontwikkelen
van natuur), als gebiedsgerichte ontwikkelingen
(verbreding van de A12).
In de daaropvolgende paragraaf wordt er
gekeken naar trends in het buitengebied. Er is
onderzocht of de trends in de vigerende bestemmingsplannen van de Gemeente Zevenaar
zijn opgenomen, en hoe deze zijn opgenomen.
Daarbij is beoordeeld of het in een beheersverordening past of juist niet.
Vervolgens is gevraagd naar de insteek en
doelstellingen van de Gemeente Zevenaar met
betrekking tot de actualiseringsplicht. Is er binnen
de gemeentelijke organisatie draagvlak voor de
beheersverordening, wat als de deadline niet
wordt gehaald, en hoe moet het plan vormgegeven worden, zijn daarbij relevante vragen. De
bevindingen zullen invloed hebben op de uiteindelijke aanbevelingen van dit rapport.
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5.1 Ontwikkelingen in Zevenaar
Ontwikkelingen op macroniveau
In de structuurvisie staat letterlijk beschreven dat
de verruiming van de mogelijkheden voor het
buitengebied een voornaam punt zal zijn. Dat
betekent dus dat de ruimte die momenteel in het
bestemmingsplan wordt geboden nog verruimd
zal gaan worden. In dat geval is het niet voor de
hand liggend een beheersverordening op te stellen, omdat er niet meer gesproken kan worden
over een beheersituatie. In de structuurvisie is
ingespeeld op de diversiteit van het buitengebied
van Zevenaar. Daarom is het beleid gesplitst in
drie deelgebieden, waar ingezet wordt op een
aantal punten:
Buitengebied IJsselzone:
• Waardevol gebied behouden en versterken;
• Samenhangend landschap nastreven;
• Inzetten op ruimte voor de rivier, natuur en
recreatie;
• Landgoederen rol in ontwikkeling laten spelen;
• Overwegend lage dynamiek behouden;
• Hoge ecologische en milieukundige kwaliteit
versterken.
Buitengebied het Broek:
• Komgebied belangrijk voor weidevogels (waarden versterken);
• Agrarisch sector beeldbepalend (hoogwaardig,
economisch duurzaam);
• Recreatie versterken;
• Woonfuncties waar wenselijk faciliteren;
• Gasverdeelstation omzoomen, gasproductie- en
distributiestation inpassen.

Buitengebied Rijn:
• Woonfuncties faciliteren;
• Rekening houden met vermindering agrarische
sector;
• Kleinschalig gesloten landschap met weide en
boomgaarden;
• Voorzieningen, recreatie, bedrijvigheid en maatschappelijke functies;
• Diversiteit en menging vergroten, zonder belemmeringen;
• Cultuur- en natuurwaarden versterken.
Het milieubeleidsplan stelt dat milieudoelstellingen voldoen en grenswaarden worden gehaald.
Het vastleggen van deze situatie zorgt ervoor dat
deze doelstellingen gehandhaafd blijven. Inzet
op duurzaam bouwen, fietsroutes, en recreatieve voorzieningen kan dit versterken. De hoge
natuurkwaliteit moet worden behouden.
Op macroniveau zijn er dus geen concrete (grote)
ontwikkelingen die doorvertaald worden in een
beheersverordening. Wanneer bovenstaande
punten zich voor doen is niet te voorzien (het is
afhankelijk van initiatieven). Dat kan na tien jaar
zijn, maar ook helemaal niet. Tevens passen verschillende onderwerpen goed bij de beheersverordening. Natuur behouden en zoveel mogelijk
versterken past zelfs zeer goed in de geest van
de beheersverordening (bestaande situatie behouden). Het noordelijke deel van de gemeente
(IJsselzone) blijkt ook nog eens laagdynamisch.
Enige minpunt voor een beheersverordening is
dat ruimte (uit vigerend bestemmingsplan) verruimd zal worden. Dit past juist niet in de geest
van de beheersverordening.

Gebiedsgerichte ontwikkelingen
De structuurvisie voorziet verschillende ontwikkelingen. De meeste daarvan liggen niet in het
buitengebied en zijn hier dus niet relevant (zoals
7Poort, een nieuw bedrijventerrein en Groot
Holthuizen, een nieuwbouwwijk). Hier worden/zijn
dan ook gescheiden bestemmingsplannen voor
opgesteld.
Een opvallende locatie is de Zweekhorst, een
stortlocatie. Uitgangspunt hiervoor is dat op termijn (binnen tien jaar) hier een functieverandering
plaats zal vinden. De stortplaats zal transformeren in een recreatieve locatie, aansluitend aan
de recreatieve functies aan oostelijke zijde. Voor
deze locatie is een apart bestemmingsplan gemaakt. Deze locatie hoeft dus niet meegenomen
te worden in het bestemmingsplan buitengebied.
Milieuzonering zal echter ook invloed hebben op
het op te stellen plan voor het buitengebied. Hier
moet rekening mee worden gehouden.
De doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen tot de A12 (tussen Duiven en Zevenaar) heeft
een grote ruimtelijke impact op de gemeenten
(zie afbeelding 10). De doortrekking zal plaatsvinden op het grondgebied van de Gemeente Duiven, maar het gehele project heeft ook invloed op
de A12 nabij Zevenaar. Hier veranderen enkele
op- en afritten en wordt de A12 verbreed.
Deze concrete ontwikkeling zal binnen tien jaar
gaan spelen. In het vigerende bestemmingsplan
ligt deze snelweg in het bestemmingsplan buitengebied. Aangezien het hier om een ontwikkeling gaat die ruimtelijk relevant is, en duidelijk
voorzien wordt in de komende jaren, is het een
ontwikkeling waar een beheersverordening niet
voor is bedoeld. Inpassing in de beheersverordening is echter mogelijk: Wordt er toch voor de beheersverordening gekozen, dan is er de volgende
keuze: feitelijk bestaande situatie, buiten de
verordening laten, of opnemen in de verordening.
Feitelijk bestaande situatie: bij deze toepassing
is de beheersverordening tijdelijk gebruikt. De
ontwikkeling wordt niet opgenomen omdat de
ontwikkeling nog niet concreet genoeg is (of niet
voorzien). Wanneer de ontwikkeling zich voor
doet moet hiervoor een uitgebreide afwijkingspro-

Afbeelding 10: project ViA15, de aansluiting op de A12, verbreding en doorkruising spoor.
cedure (of apart bestemmingsplan) worden doorlopen. Ook een m.e.r.-procedure is dan vereist.
Buiten de verordening laten: in dit geval ontstaat er een gat in de verordening. Voor dit gat
moet dan een apart bestemmingsplan opgesteld
worden. Voor dat bestemmingsplan moet dan de
m.e.r.-procedure doorlopen worden.
Opnemen in de beheersverordening: toch opnemen betekent dat er een m.e.r.-procedure bij
de beheersverordening doorlopen moet worden.

Tevens betekent dat er in de beheersverordening
direct een ontwikkeling mogelijk is. Hiervoor is
het instrument nadrukkelijk niet bedoeld. Deze
aanpak is dan ook niet aan te raden.
Een andere ontwikkeling is de aanleg van een
derde spoor tussen Zevenaar en de Duitse
Grens (naar Emmerich). Het ontwerptracébesluit
is vastgesteld en bevat een concrete invulling van een derde spoor ten noorden van het
huidige spoortracé. Dit spoor loopt direct door het
buitengebied, en verbreding van het spoor zal
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invloed hebben op het buitengebied. Een MER is
al opgesteld, en de ontwikkeling gaat binnen tien
jaar gebouwd worden. Bij toepassing van een beheersverordening moet hier wederom een goede
afweging gemaakt worden.
Bevi-inrichtingen (externe veiligheid)
Inrichtingen die een bepaald risico met zich meenemen kunnen zorgen voor ruimtelijke beperkingen voor de omgeving. In een bestemmingsplan
of beheersverordening kunnen deze beschermd
en ingeperkt worden. Ook kunnen er voorwaarden worden gesteld voor bijvoorbeeld het toestaan van (uitbreiding van) Bevi-inrichtingen. Er
zijn namelijk verschillende inrichtingen aanwezig
waar op het gebied van externe veiligheid rekening mee gehouden moet worden:
• 1 BRZO-inrichting (Zweekhorst, valt onder het
Besluit Risico’s Zware Ongevallen);
• 7 Bevi-inrichtingen (tankstations met LPG, een
camping met een propaantank > 40.000 liter en
gasdrukregel- en meetstations);
• 5 inrichtingen vallen onder het vuurwerkbesluit;
• Vervoer gevaarlijke stoffen over de A12, en de

A18, de Betuweroute en de Spoorlijn Arnhem –
Duitse grens, en over de IJssel. Een quickscan
voor deze inrichtingen is benodigd om de risico’s
in beeld te brengen. Zonodig kan er inpassing
of afstemming plaatsvinden. Ook geïnterviewde
gemeenten raadden dit aan, omdat externe veiligheid bestuurlijk gevoelig ligt. Kwetsbare locaties
moeten daarom goed in beeld gebracht worden,
dat geldt voor een bestemmingsplan, maar ook
voor een beheersverordening.

5.2 Ontwikkelingen in het buitengebied
Vigerend bestemmingsplan buitengebied
De Gemeente Zevenaar heeft momenteel drie
vigerende bestemmingsplannen buitengebied.
Door een gemeentelijke herindeling is Gemeente
Angerlo bij Gemeente Zevenaar gevoegd en is
een klein gedeelte van de voormalige Gemeente
Bergh (nu Gemeente Montferland) bij Gemeente
Zevenaar gekomen. Resultaat is drie verschillende bestemmingsplannen buitengebied:

1. Gemeente Zevenaar bestemmingsplan buitengebied, vastgesteld oktober 2001;
2. Gemeente Angerlo bestemmingsplan buitengebied, vastgesteld september 2004;
3. Gemeente Bergh (Montferland) bestemmingsplan buitengebied, herziening vastgesteld: 2002.
Verschillen in gebieden
De systematiek en regelgeving zijn in de drie
plannen sterk verschillend. Ook de gebiedsinvulling is erg verschillend. Zo bevat het gebied ten
zuiden van Zevenaar meer kleinschalige landbouw, en het gebied ten noorden van Zevenaar
meer grootschalige landbouw. Voor de actualiseringsslag is de Gemeente Zevenaar voornemens
om deze drie bestemmingsplannen te vervangen
voor één actualiserend plan. Het uniformiseren
van de drie plannen staat daarin centraal.
Trends in het buitengebied
Er zijn verschillende onderwerpen die invloed
hebben in het buitengebied. De trends zijn te
vinden in volgend overzicht, in de grijze vakken.
De trends hebben invloed op elkaar. Zo heeft
schaalvergroting milieugevolgen en zorgen de
vergrijzing en crisis bijvoorbeeld voor stoppende
agrariërs. Agrariërs spelen daar een belangrijke
rol in. Stoppende agrariërs zorgen niet voor ruimtelijke verandering. Dit is ook niet terug te vinden
in een bestemmingsplan of beheersverordening.
Stoppende agrariërs zullen stallen moeten
verkopen, een klusbedrijfje opstarten en/of gaan
wonen in de bedrijfswoning. Zij gaan wonen in
het buitengebied, ontplooien nevenactiviteiten of
komen te zitten met leegstaande bedrijfsgebouwen. Deze onderwerpen kunnen wel ruimtelijke
gevolgen hebben en kunnen wel vertaald worden
in een bestemmingsplan of beheersverordening.

Afbeelding 11: locatie van de Zweekhorst, in het buitengebied. Grenzend aan de Gemeente Montferland.
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De blauwe en groene onderwerpen kunnen
meegenomen worden in het bestemmingsplan.
Een aantal daarvan komen al voor in vigerende
bestemmingsplannen van de Gemeente Zevenaar. Per onderwerp is beschreven wat er momenteel in vigerende bestemmingsplannen geldt.
Daarnaast is beschreven of en hoe dit in een
beheersverordening ingepast kan worden. Een
uitwerking van de vigerende bestemmingsplannen is te vinden in bijlage 3.

Tabel 7: overzicht van de onderwerpen die spelen in het buitengebied.

Afbeelding 12: trends en ontwikkelingen in het buitengebied.
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Megastallen en gestapelde stallen
Megastallen en gestapelde stallen zijn grootschalige ontwikkelingen van agrariërs die een
enorme schaalvergroting willen doormaken. In de
structuurvisie van de Gemeente Zevenaar staat
omschreven dat deze megastallen niet wenselijk
zijn in het buitengebied. Voor het opstellen van
een beheersverordening is het van belang deze
megastallen uit te sluiten, omdat het niet past binnen het instrument.
Uitbreiding bouwvlakken
De schaalvergroting zorgt voor uitbreidingen van
stallen van agrariërs. Dit is een ontwikkeling die
steeds vaker in het buitengebied voor komt. In
het huidige bestemmingsplan buitengebied Zevenaar is uitbreiding via een wijzigingsbevoegdheid
tot 15.000m² mogelijk. Dit is een enorme uitbreiding voor verschillende agrariërs, en dus ook een
grote ontwikkeling. Overigens wordt er nagedacht
voor mogelijkheden tot 20.000m². Dat betekent
dat het misschien mogelijk moet worden om een
agrarisch bouwblok tot 2ha uit te breiden (wat wel
op een megastal lijkt).
Een wijzigingsbevoegdheid in een beheersverordening wordt niet aanbevolen. Een (nieuwe!) ontwikkeling die zo veel ontwikkeling mogelijk maakt
eveneens niet. Als afwijking zou het misschien in
de beheersverordening ingepast kunnen worden,
hoewel dit alleen bedoeld is voor kleine veranderingen. Een verdubbeling van een bouwvlak is
bijvoorbeeld niet als afwijking mogelijk, alleen als
wijziging. Hier moet onderzocht worden hoe ruim
een afwijking ingevuld mag worden. Het is dus
van belang een zeer goed afgewogen beslissing
te maken voor deze uitbreiding van bouwvlakken
voor agrariërs.
Plattelandswoningen
De plattelandswoning is een nieuwe bestemming waarbij niet de planologische situatie maar
de feitelijke situatie leidend is, waardoor wonen
tussen de agrarische bedrijven mogelijk wordt.
Een bestaande woning kan daarbij geen hinder
ondervinden van milieuoverlast van agrariërs
in de omgeving, en andersom de agrariërs ook
geen belemmeringen door de woning hebben. In
het vigerende bestemmingsplan en de structuurvisie is hier geen beleid voor. Het zal dan ook
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niet meegenomen hoeven worden in de beheersverordening. In plaats daarvan is het mogelijk
gewoon woonbestemmingen toe te passen in
de beheersverordening (want dat is de feitelijke
situatie: de mensen wonen er). De Gemeente
Zevenaar kan hier een vrije invulling in geven.
Woningsplitsing
Woningsplitsing betreft het splitsen van één
woning in meerdere zelfstandige woningen. Dit
wordt door de Gemeente Zevenaar niet gestimuleerd. Vigerende bestemmingsplannen maken het
middels een afwijking wel mogelijk. De Gemeente
Zevenaar kan in een beheersverordening woningsplitsing uit het vigerende bestemmingsplan
overnemen (en mogelijk houden) of weren door
uit te gaan van de feitelijk bestaande situatie, en
woningsplitsing uitsluiten. Hier kan Zevenaar dus
een keuze in maken voor de beheersverordening.
Beroep-aan-huis en bedrijf-aan-huis
Nevenactiviteiten mogelijk maken zorgt voor
veranderingen van gebruik. Of deze ook ruimtelijk
relevant zijn is aan de Gemeente Zevenaar zelf
om te beslissen. Uitgangspunt kan zijn dat de
ontwikkelingen niet aan de buitenkant merkbaar
mogen zijn. In de vigerende bestemmingsplannen zijn regelingen opgenomen die beroepen
en bedrijven als nevenactiviteit mogelijk maken.
Het is dus mogelijk die planologische situatie op
te nemen. Aangezien in de structuurvisie staat
dat hier ruimte voor geboden moet worden is dat
ook een aannemelijk uitgangspunt. De beheersverordening kan deze ontwikkeling dus toestaan,
natuurlijk met in achtneming dat deze ontwikkeling kleinschalig van aard moet zijn. Moeten er
grote bouwkundige wijzigingen voor het bedrijf
komen, dan past dit duidelijk niet binnen de beheersverordening, en moet dat verzoek geweigerd worden.
Bed&breakfast, kamperen en verkoop streekproducten
(Voormalige) agrarische bedrijven zijn op zoek
naar alternatieven, zo lezen de structuurvisie en
het milieubeleidsplan. Voorbeeld is het opzetten
van een nevenactiviteit. Voor elke nevenactiviteit
geldt: de Gemeente Zevenaar beslist of het een
ontwikkeling is of niet. Ook deze nevenactiviteiten
zijn in vigerende bestemmingsplannen al gere-

geld, en mogen dus overgenomen worden in een
nieuwe beheersverordening. Dit moet zeer goed
verantwoord worden omdat te veel ontwikkelingen niet mogen in een beheersverordening. Ook
hier is dus een zeer goede afweging vereist.
Uitbreiding bijgebouwen
Aan-, uit-, en bijgebouwen betreffen vaak
kleinschalige ontwikkelingen. Veel hiervan is
vergunningsvrij mogelijk, of via de ‘kruimellijst’. In
vigerende bestemmingsplannen is hier veel voor
geregeld. Het is echter mogelijk dat de plannen
worden opgerekt (bijvoorbeeld een maximale
oppervlakte aan bijgebouwen van 100m² in plaats
van 80m²). Vast (ongeschreven) beleid is dat
bijgebouwen tot 150m² toegestaan worden. Een
startnotitie kan zorgen voor vastgesteld beleid
voor bijgebouwen. De gemeente wil namelijk
vasthouden aan die 150m² aan bijgebouwen. Dit
zou dus kunnen door eerst beleid vast te stellen
wat dit mogelijk maakt.
Uitbreiding woningen
In huidige bestemmingsplannen zijn er verschillende mogelijkheden voor uitbreiding van
(bedrijfs)woningen. In het bestemmingsplan
buitengebied Zevenaar is voor woningen kleiner
dan 320m³ uitbreiding tot 400m³ mogelijk. Voor
woningen tot 600m³ mag de uitbreiding maximaal
25% worden uitgebreid. In het bestemmingsplan
buitengebied Angerlo mogen woningen tot 600m³
uitgebreid worden. Deze regelingen uit vigerende
bestemmingsplannen mogen overgenomen worden in de beheersverordening.
Er bestaat bij de gemeente echter de intentie
om woningen tot 800m³ mogelijk te maken. Dat
betekent ten eerste nieuw beleid, dus kan dat
niet meegenomen worden in een beheersverordening (het is niet de bestaande situatie) en ten
tweede maakt het een ontwikkeling mogelijk. Het
is echter te verantwoorden dat deze ontwikkeling
niet de functie en uitstraling van de ruimtelijke
invulling zal veranderen. Theoretisch is het niet
mogelijk om nieuw beleid op te nemen in de
beheersverordening. In de praktijk is dit juist wel
wenselijk omdat er dan een uniforme regeling op
wordt gesteld. Dat komt ten goede van de ruimtelijke ordening en het actualiseren van plannen.
Om ook juridisch correct te zijn zal eerst beleid

opgesteld moeten worden voor deze nieuwe inhoudsmaat van 800m³ (bijvoorbeeld middels een
beleidsnotitie), om vervolgens dit als bestaand
beleid op te nemen in de beheersverordening.
Mantelzorg
Mantelzorg in een vrijstaand bijgebouw is niet
geregeld binnen vigerend bestemmingsplan of
andere regelingen. De Gemeente Zevenaar zal
eerst na moeten denken over de mogelijkheid
voor mantelzorg (in een bijgebouw) alvorens het
wordt ingepast in een beheersverordening. Een
aparte notitie is aan te bevelen.
Paardenbakken
Paardenbakken in het buitengebied zijn niet geregeld binnen vigerend bestemmingsplan of andere
regelingen. De Gemeente Zevenaar zal eerst na
moeten denken over de mogelijkheid voor deze
paardenbakken alvorens het wordt ingepast in
een beheersverordening. Een aparte notitie is
aan te bevelen.
VAB (leegstand)
Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB)
is een gevolg van stoppende agrariërs. Wanneer
boeren stoppen dan komen de stallen leeg te
staan. Om mogelijkheden te bieden voor deze
bebouwing is VAB-beleid opgesteld. Het beleid
heeft vijf uitgangspunten:
1. nieuwe ontwikkelingen ruimtelijk inpassen;
2. ruimtelijke kwaliteit verbeteren;
3. hergebruik van leegstaande bebouwing;
4. leefbaarheid en vitaliteit bevorderen;
5. wonen en werken in het buitengebied faciliteren.
Om dit beleid tot uitvoering te kunnen brengen
zijn in de bestemmingsplannen Angerlo en Zevenaar wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Wanneer alle bedrijfsactiviteiten worden beëindigd of
zijn beëindigd, mag een agrarisch bouwperceel
(en de bestemming bedrijf) omgezet worden voor
een bouwperceel voor vijf woningen.
Er gelden echter elf voorwaarden waaraan
voldaan moet worden om de vijf uitgangspunten
te verwezenlijken (zoals sloop van bedrijfsbebouwing, en landschappelijke inpassing van de

nieuwe bebouwing). ‘In ruil’ mag een bestemming
agrarisch gewijzigd worden naar bedrijf, cultuur,
ontspanning, maatschappelijk, recreatie, horeca,
of een bedrijf uit de bedrijvenlijst (ook onder
voorwaarden).
Duidelijk mag zijn dat het VAB-beleid ontwikkelingen mogelijk maakt. Via een wijzigingsbevoegdheid is er nogal wat mogelijk voor stoppende
agrariërs. Het realiseren van woningbouw (tot 5
woningen) en het wijzigen naar een heel andere
bestemming omvat ontwikkelingen die niet passen binnen een beheersverordening. Het wordt
derhalve erg lastig dit VAB-beleid mee te nemen
in de beheersverordening.
Een oplossing is om te stellen dat dergelijke ontwikkelingen in het vigerende beleid al toegestaan
is. Bovendien kan gesteld worden dat de ontwikkelingen niet voorzien zijn, omdat het afhankelijk
van initiatieven is. Via de uitgebreide procedure
in de Wabo (omgevingsvergunning) kan dan een
dergelijke ontwikkeling - buiten de beheersverordening om - mogelijk gemaakt worden. De vraag
is of een ruime opvatting van ‘bestaande situatie’
mogelijk wordt geacht door de rechter.

5.3 Procedurele doelstellingen
De Gemeente Zevenaar heeft bepaalde ambities
voor het opstellen van ruimtelijke plannen en
het halen van de deadline van 1 juli 2013. Zowel
bestuurlijk en ambtelijk heeft de Gemeente Zevenaar duidelijke uitgangspunten voor de actualisering van Wro-plannen:
Conserverend plan
Het opstellen van een conserverend plan gaat
uit van wat er in het vigerende bestemmingsplan
al is geregeld. Er worden geen grote nieuwe
ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De gemeente
wil bestaande rechten niet beperken, en heeft in
het buitengebied geen plannen om grootschalige
projecten op te zetten. De functies en uitstraling
blijven in de komende periode hetzelfde: er zijn
geen veranderingen voorzien.
Snel
Door de deadline van 1 juli 2013 heeft de gemeente haast met de actualisering. De door-

looptijd van een bestemmingsplan maakt het
niet haalbaar. Daarom is gezocht naar andere
mogelijkheden zoals de beheersverordening.
Goedkoop
Zoals in hoofdstukken 3 en 4 is gebleken is de
beheersverordening een goedkoop instrument. In
tijden van crisis en bezuinigingen is het zaak voor
gemeenten de financiën op orde te houden en
krijgen. De gemeente wil geld besparen waar dat
mogelijk is en wil niet te veel energie verspillen
waar dat niet nodig wordt geacht. De Gemeente
Zevenaar is op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen.
Geen onderzoek
Met het oog op een conserverend bestemmingsplan verandert er niet veel in de toekomstige
situatie. Voor het vorige bestemmingsplan is
al onderzoek gedaan. Wanneer dat nu weer
gedaan zou worden betekent dat dubbel werk,
en dus verspilling van tijd. Daarnaast kunnen
onderzoeken de kosten van een bestemmingsplan of beheersverordening flink laten oplopen.
Geen onderzoek wanneer dat niet nodig is, is het
uitgangspunt.
Ruimte behouden in plannen
Te veel beperkingen opleggen zorgt voor minder
ruimte voor de burger. Daarom moet de ruimte
die de burger in vigerend bestemmingsplan al
heeft sowieso behouden blijven. De burger te
veel beperken zou ten eerste een stop zetten op
ontwikkelingen en ten tweede risico’s op planschade met zich meebrengen. De nodige ruimte
bieden in plannen is dus belangrijk.
Deregulering
Een gemakkelijk te lezen plan is veel gebruiksvriendelijker dan een plan met veel regels
en uitzonderingen. Daarom wil de Gemeente
Zevenaar overzicht, duidelijke taal, en geen onnodige regels in het toekomstige plan. Het is dan
ook goed mogelijk dat verschillende regels uit
vigerend bestemmingsplan zullen vervallen. Een
voorbeeld is de huidige 10%-afwijkingsregeling
die het mogelijk maakt af te wijken van grenzen
met 10%. Aangezien dit vaak wordt toegepast
is een precedentwerking ontstaan en verliest de
afwijking zijn uitzonderingssituatie, en daardoor
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zijn nut (het is geen uitzondering meer). Eenvoudiger is overal direct 10% speling toe te staan, of
juist helemaal geen speling toe te staan. Dit zal
de werkbaarheid, en rechtszekerheid ten goede
komen.
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6. Aanbeveling
De aanbeveling geeft aan of een beheersverordening wel of niet toegepast moet worden voor
de Gemeente Zevenaar. Het instrument (hoofdstuk 3), de bevindingen van andere organisaties
(hoofdstuk 4), en de toepasbaarheid voor de
Gemeente Zevenaar (hoofdstuk 5) zijn hierin
meegewogen.
Is de beheersverordening toepasbaar dan wordt
er een voorstel voor die toepassing gedaan,
anders wordt een bestemmingsplan aangeraden.
Moet er een luchtfotoverordening, bestemmingsverordening of conserverend bestemmingsplan
opgesteld worden? Dit gaat vergezeld van een
hoe en waarom.
Tenslotte zijn er tips en aandachtspunten geformuleerd waar de Gemeente Zevenaar op moet
letten voor het buitengebied. Deze zijn overzichtelijk, puntsgewijs weergegeven en komen voort
uit het onderzoek uit hoofdstuk 3 en 4.

structuurvisie gesteld dat de mogelijkheden in
het buitengebied verruimd moeten worden. Uit
paragraaf 5.2 bleek verder dat er veel ontwikkelingen spelen in het buitengebied. Om rekening te
houden met deze trends is een goede inpassing
in een beheersverordening erg lastig.
De structuurvisie voorziet ook enkele gebiedsgerichte ontwikkelingen. Het gaat om de functieverandering van de Zweekhorst, de verbreding van
de A12, en de aanleg van een derde spoor (Zevenaar - Emmerich). Deze zijn ‘ruimtelijk relevant’
en het zijn ‘bouwkundige wijzigingen’, waardoor
het lastig zal zijn om een beheersverordening op
te stellen.
De VNG sluit een beheersverordening direct uit
wanneer er ontwikkelingen staan in de structuur-

6.1 Aanbeveling voor het buitengebied
Beheersverordening ligt niet voor de hand
Het toepassen van een beheersverordening ligt
niet voor de hand. Puur gelet op gebiedsgerichte
ontwikkelingen is het bestemmingsplan het
geëigende instrument. Een beheersverordening
buitengebied voor de Gemeente Zevenaar is een
lastige opgave omdat het instrument bedoeld is
voor laagdynamische gebieden. Het vigerende
beleid -en dan met name de uitbreidingsmogelijkheden voor agrariërs en het VAB-beleid- biedt
ruimte voor ontwikkeling. Daarnaast is er in de

visie. De regering heeft echter gesteld dat het
lastiger wordt om een beheersverordening toe
te passen. Dat betekent dat er (lastig maar) toch
een beheersverordening opgesteld kan worden
wanneer er een ontwikkeling in de structuurvisie staat. Ten eerste omdat een structuurvisie
leidend is voor de gemeente, en niet bindend.
Ten tweede omdat niet te voorzien is wanneer
een ontwikkeling zich voor doet (het kan ook over
twintig jaar zijn) en hoe (wat voor een ontwikkeling komt er).
Trends en ontwikkelingen in te passen
Een beheersverordening een kans geven lijkt
wel mogelijk. Een beheersverordening heeft een
breed toepassingsbereik en er zijn verschillende
manieren om één en ander in te passen. Daarvoor moet ingespeeld worden op de mogelijkhe-

Verbreding A12

Weglaten (als witte vlek opnemen) in de
beheersverordening. Apart
bestemmingsplan voor A12 opstellen.

De feitelijk bestaande situatie (tijdelijk)
opnemen. Doet de ontwikkeling zich voor,
dan afwijkingsprocedure doorlopen (enig
risico).

De ontwikkeling opnemen. Gevolg: MERplicht / onderzoek. Strijd met geen
ontwikkelingen.

Afbeelding 13: opties voor inpassing van de verbreding A12 in de beheersverordening.
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den die een beheersverordening biedt.
Voor de Zweekhorst geldt dat er al een actueel
bestemmingsplan geldt. Deze zal dan ook niet
geactualiseerd hoeven te worden. Daardoor kan
deze buiten de beheersverordening blijven. Voor
de A12 en de aanleg van een derde spoor geldt
geen actueel bestemmingsplan. Hiervoor kan
de beheersverordening als tijdelijk instrument
gebruikt worden. Zo lang zich er geen ontwikkeling voor doet geldt dan een beheersverordening.
Wanneer de ontwikkeling dan werkelijk komt,
kan daarvoor alsnog een bestemmingsplan
voor worden opgesteld. Het is namelijk nog niet
bekend wanneer de ontwikkelingen zich voor
doen en hoe het er precies uit komt te zien. De
plannen zijn dan nog niet concreet genoeg en de
voorzienbaarheid van de ontwikkeling is nog onduidelijk. Deze opstelling is echter risicovol want
uiteindelijk zijn de verbreding van een snelweg en
het aanleggen van een spoorweg ontwikkelingen,
waardoor het niet binnen een beheersverordening past. Wil de gemeente dit risico niet lopen,
dan is het aan te raden om deze ontwikkelingen
buiten de beheersverordening te laten.
Het inpassen (of uitzonderen) van ontwikkelingen in een beheersverordening is een stap die
genomen kan worden. Dit moet zeer zorgvuldig
worden gedaan omdat de reikwijdte van de beheersverordening wordt getest. Een goede onderbouwing en voorbereiding zijn essentieel. Het oprekken van die reikwijdte heeft bijvoorbeeld een
m.e.r.-plicht als gevolg. Bij het opnemen van de
verbreding van de A12 in de beheersverordening
is een MER verplicht (waar ook een procedure
voor geldt). Het toepassen van een beheersverordening voor het buitengebied ligt wat dat betreft
niet voor de hand. Maar zoals is gebleken, kan
maatwerk voor de beheersverordening er voor
zorgen dat een beheersverordening desalniettemin tot de mogelijkheden behoort.
Motivering om voor een beheersverordening
te gaan
Er zijn verschillende motieven om toch voor een
beheersverordening te gaan. Op macroniveau
wordt er weldegelijk uitgegaan van een conserverende situatie. De functie en uitstraling van
het gebied moeten behouden blijven. Iets waar
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de beheersverordening zich goed voor leent.
De Gemeente Zevenaar zal dat dan ook als
uitgangspunt moeten stellen voor het toepassen van de beheersverordening. Niettemin heeft
de beheersverordening verschillende voordelen
ten opzichte van een bestemmingsplan, en past
het instrument binnen de doelstellingen van de
Gemeente Zevenaar.
Met de deadline van 1 juli 2013 in het vooruitzicht wil de Gemeente Zevenaar voldoen aan de
actualisatieplicht voor het grondgebied. Om alle
plannen te actualiseren is heel wat tijd benodigd.
In paragraaf 3.7 is uitgelegd dat de beheersverordening geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep
heeft. Daardoor kan het wel vijf keer sneller
opgesteld worden dan een bestemmingsplan.
Daarnaast hoeft er voor geen ontwikkelingen weinig onderzoek (uit paragraaf 3.6) gedaan worden.
Ook dit scheelt in tijd.
Mede door bezuinigingen maken gemeenten
secure afwegingen voor gemeenschapsgelden,
en willen dan ook zo min mogelijk tijd en geld
aan onnodige bestuurlijke last verspillen. Een
te doorlopen bestemmingsplanprocedure wordt
gezien als te omslachtig waardoor de Gemeente
Zevenaar op zoek is naar andere oplossingen.
Uit hoofdstuk drie is gebleken dat de beheersverordening een bij besluit vast te stellen ruimtelijk
instrument is, zonder formele procedure. De
beheersverordening is daarmee een goedkoop
alternatief, omdat het minder bestuurlijke last met
zich meeneemt.
Verder past de beheersverordening in deze tijd.
De vergunningvrije mogelijkheden uit Bor Bijlage
II en de ‘kruimellijst’ worden steeds uitgebreider. Deze ontwikkeling -het direct toestaan van
ontwikkelingen- is belangrijk voor de toekomstige
planvorming. Met het gebruik van de beheersverordening zal de Bor steeds belangrijker worden.
Het nu-denken in plaats van toekomstdenken is
daarbij de motivator. Voornamelijk door het vooruitzicht dat de Omgevingswet een groot aantal
wetten gaat vervangen, en de omgevingsverordening het nieuwe instrument gaat worden, lijkt
de beheersverordening een belangrijke voorloper
hierop. Het niets doen bij geen ontwikkelingen
en veel en secuur werken bij veel ontwikkelingen

is hierbij de insteek. Ook de huidige crisis heeft
hier invloed op: geen energie verspillen wanneer
dat niet nodig is. De geïnterviewde gemeenten
hameren hierop, en anticiperen op deze trend.
Ook de ervaringen van andere gemeenten met
de beheersverordening zijn positief. Alle gesproken gemeenten vinden het een uitstekend alternatief voor het bestemmingsplan. Het instrument
wint mede daardoor steeds meer aan populariteit
en wordt dan ook steeds vaker toegepast. Aangezien het instrument dus steeds breder wordt
gedragen wordt ook de onbekendheid steeds
minder. De ‘koudwatervrees’ is daarmee van de
baan, en het toepassen van een beheersverordening behoort steeds vaker tot een logisch alternatief. Geïnterviewde gemeenten doelen op de
eenvoud van de verordening. Het is een eenvoudig instrument om geldend planologisch beleid
op te nemen, en van juridische betekenis te laten
worden. Voor de actualisering van vigerende
bestemmingsplannen kan de beheersverordening
dan ook van betekenis zijn.
Door inpassing is van ‘het op slot zetten van gebieden’ geen sprake. Flexibiliteit kan gewoon ingepast worden want het vigerende bestemmingsplan mag overgenomen worden. Vergunningvrij,
afwijken met Bor Bijlage II en afwijken met een
omgevingsvergunning (regulier en uitgebreid)
geven al ruimte voor onvoorziene ontwikkelingen.
Zo kan hier toch op ingespeeld worden, wat in
de praktijk in paragraaf 4.2 door verschillende
gemeenten belangrijk is bevonden.
Een andere mogelijkheid is het opnieuw vaststellen van de beheersverordening. De beheersverordening kan dan worden gebruikt als tijdelijk
instrument, en geactualiseerd worden als een
soort verlengingsbesluit. Met de gemakkelijke
procedure is de beheersverordening met één besluit namelijk weer actueel. Nadeel is dat de hele
beheersverordening iedere keer ter sprake moet
komen, en na enkele veranderingen de normerende functie en geen ontwikkelingen niet meer
geloofwaardig is. Deze ‘getructe’ toepassing is
daarmee mogelijk, maar niet raadzaam om vaak
toe te passen.
De vigerende bestemmingsplannen zijn daar-

naast nog vrij actueel. Net de tienjaarsnorm
overschreden, maar met veel regels die vandaag
de dag nog aan de eisen voldoen. De vigerende
bestemmingsplannen vormen daarom een solide
basis voor het toekomstige plan.
Risico door oprekken van begrippen
Het toepassen van de beheersverordening voor
laagdynamische gebieden is niet zonder risico.
Er is geen duidelijke grens tussen wel of geen
‘ruimtelijke relevantie’ en wel of geen ‘bouwkundige wijzigingen’. Andere gemeenten hebben al
woonwijken opgenomen in hun beheersverordeningen. Een beroep-aan-huis komt hier vaak voor
en wordt door deze gemeenten niet als ruimtelijk
relevante verandering gezien. Er zijn hier gewoon
kleinschalige ontwikkelingen mogelijk waardoor
de begrippen worden opgerekt. Een beheersverordening buitengebied is daarbij juridisch mogelijk, en zal voor de Gemeente Zevenaar zeker
voordelen bieden. Zoals duidelijk aangegeven
kan het echter zijn dat een te ruime toepassing
van het overnemen van het vigerende bestaande
gebruik strijdig is met de voorwaarde van ‘geen
ontwikkelingen’. In de toekomst zal jurisprudentie uit moeten wijzen wat nu echt ‘te grote/
veel ontwikkelingen’ zijn. Wanneer de gemeente
zich goed voorbereid en maatwerk levert voor
probleemsituaties zal de kans dat een beheersverordening onverbindend wordt gereduceerd
worden. Uitgaande van een goede ruimtelijke
onderbouwing zal de rechter ook niet negatief
over staan tegen een dergelijk gebruik van de
beheersverordening.
Het begrip bestaande situatie wordt voor een beheersverordening buitengebied aardig opgerekt.
De beheersverordening is nog niet zo toegepast
als de Gemeente Zevenaar nu zal doen. Een beheersverordening buitengebied (op een dergelijke
schaal) zal dus nieuw zijn. Papendrecht buitengebied en Landgraaf buitengebied zijn niet te
vergelijken met het buitengebied van Zevenaar.
Papendrecht heeft maar een zeer klein buitengebied, met maar vijf perceelslocaties, zonder grote
agrarische bedrijven. De beheersverordening buitengebied van Landgraaf omhelst voor een groot
deel een natuurgebied. Het buitengebied van
Zevenaar is juist divers en dynamisch; agrarische
bedrijven, landgoederen, auto(demontage)bedrij-

ven, maneges, en gewoon woningen, wisselen
elkaar af. Vigerende bestemmingsplannen bieden
veel ruimte, die in een beheersverordening ingepast moeten worden. Daar gaat het met name
om de schaalvergroting van agrariërs (uitbreiding
van agrarische bouwvlakken) en de wijzigingsbevoegdheid terzake het VAB-beleid.

verordening en de ervaringen van andere gemeenten verdient de beheersverordening in ieder
geval een kans als volwaardig instrument van de
Wro en voor toepassing voor het buitengebied
van de Gemeente Zevenaar.

Wat is dat risico?
Een beheersverordening bij vaststelling voor de
rechter krijgen is niet mogelijk, want het is een algemeen verbindend voorschrift. Via bijvoorbeeld
de weigering van een omgevingsvergunning die
wordt getoetst aan de beheersverordening is het
alsnog mogelijk de beheersverordening aan de
kaak te stellen. Een beheersverordening is dan
ook nooit onherroepelijk. Is aangevoerd beroep
(het onrechtmatig toepassen van een beheersverordening) gegrond, dan wordt de beheersverordening (deels) onverbindend verklaard. Dit is in
de praktijk echter nog niet voorgekomen, dus de
gevolgen daarvoor zijn niet bekend. Verdedigbaar
is de mening dat het oude bestemmingsplan in
werking treedt. Bij bestemmingsplannen wordt
het namelijk ook zo gedaan. Critici stellen juist
dat er dan helemaal niets meer geldt, en er geen
bestemmingsplan of beheersverordening meer
geldt. Burgers krijgen dan alle vrijheid (er zijn
geen regels). Mede door de impact lijkt het aannemelijker te stellen dat het oude voorgaande
bestemmingsplan weer in werking treedt. Zoals
gezegd, zal de rechter dit nog moeten beoordelen. Het is voor de gemeente dan mogelijk de
beheersverordening te herzien en opnieuw vast
te stellen. Een andere optie is een vooraankondiging voor een bestemmingsplan. Dan moet
alsnog de bestemmingsplanprocedure (voor dat
gebied) doorlopen worden.

De bestemmingsverordening
Als de Gemeente Zevenaar kiest voor een
beheersverordening moet de gemeente uit gaan
van de ruime uitleg (bestemmingsverordening).
Dat betekent dat het vigerende bestemmingsplan
als uitgangspunt genomen wordt. Het vigerende
bestemmingsplan is dan de bestaande situatie.
Daarbij kan flexibiliteit meegenomen worden in
de beheersverordening.

Bewuste keuze
Het kiezen voor een beheersverordening buitengebied is niet zonder risico. Daarom ligt het
kiezen voor een bestemmingsplan meer voor
de hand. De Gemeente Zevenaar moet daarom
een bewuste keuze maken of het risico bij een
beheersverordening te aanvaarden is. De ins en
outs en de risico’s van de beheersverordening
zijn in dit rapport geschetst en kunnen als basis
dienen voor die keuze. Gezien de doelstellingen
van de gemeente, de voordelen van de beheers-

6.2 De keuze beheersverordening

Inhoud en vormgeving
Aanbeveling is om wijzigingsbevoegdheden uit
een vigerend bestemmingsplan niet over te nemen, omdat dan ontwikkelingen worden voorzien.
Wel kunnen ze als afwijking ingepast worden,
waar onderzocht moet worden of het past binnen
een afwijking.
Voor de digitalisering wordt de vormgeving van
een ‘bestemmingsplan light’ aanbevolen. Deze
vorm is eenduidig en herkenbaar, en onderdeel
van een goede inventarisatie. Daarnaast is deze
vorm veel beter werkbaar dan een ‘luchtfoto’,
die wel aan de wettelijke vereisten voldoet, maar
de werkbaarheid een stuk minder is. Daarnaast
is het ‘bestemmingsplan light’ herkenbaar voor
gemeente én burger zodat er niet weer nieuwe
begrippen en standaarden ontstaan.
Tips voor de beheersverordening
Wanneer er een beheersverordening opgesteld
wordt zijn er verschillende punten om rekening
mee te houden. De ervaringen van andere
gemeenten heeft tot tips geleid die de Gemeente
Zevenaar kan gebruiken:
Goede voorbereiding, inventarisatie vereist
Een zeer goede afweging voor de beheersverordening middels een retroperspectieve toets. Een
goede onderbouwing en steun van de gehele
organisatie kan de beheersverordening succesvol laten opstellen. Wanneer er vooraf veel
wordt uitgezocht zal dat ‘een goede ruimtelijke
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ordening’ ten goede komen en zal de beheersverordening juridisch sterk staan. Aandachtspunt
is dat de voorbereiding van een beheersverordening langer kan duren dan een bestemmingsplan,
omdat er veel aan de voorkant wordt vastgelegd.
Wanneer deze fase voorbij is, is de vaststelling
wel erg dichtbij.
Standaardregels opstellen
Een startnotitie is niet alleen een goede voorbereiding. Het vormt daarnaast ook nog het
bestaande beleid. Dit kan als uitgangspunt
genomen worden voor de beheersverordening.
Wellicht geeft dit rapport al sturing aan deze
startnotitie, bijvoorbeeld voor het toestaan van
woningen tot 800m³.
Opsplitsen van het buitengebied
Gezien de grote verschillen tussen het buitengebied, wat ook wordt gesteld in de structuurvisie, is het ook mogelijk om de gebieden apart
te benaderen. IJsselzone en het Broek kunnen
dan een ander uitwerking krijgen dan Rijnzone.
Standaardregels opstellen voor al deze gebieden tezamen kan leiden tot ongewilde situaties
(uitbreiding agrariërs is in de eerste zones wel
gewild, in de andere niet).
Illegale situaties en vergunde situaties
In de startnotie is het bijvoorbeeld aan te raden
om in te gaan op illegale situaties en vergunde
situaties. Maatwerk is soms vereist, maar vantevoren nadenken over legalisatie en handhaving
kan het proces vergemakkelijken.
Braakliggende terreinen en leegstaande panden
Voorgaande alinea geldt ook voor braakliggende
terreinen en leegstaande panden. Stel vantevoren of deze niet opgenomen worden, overgenomen worden uit het vigerende bestemmingsplan,
of als bestaande situatie worden opgenomen.
Mogelijk kan het vigerende bestemmingsplan
overgenomen worden, dan worden er namelijk
geen mogelijkheden beperkt, of kleine ontwikkelingen te veel tegengehouden.
Keuzes maken voor ruimte in vigerende plannen
Voor de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van
VAB-beleid en agrarische bouwvlakken moeten
oplossingen gezocht worden, zodat een beheers62

verordening toepasbaar is. Ook voor ontwikkelingen die gaan spelen moet de gemeente afwegingen en oplossingen maken.
Besluit externe veiligheid (Bevi)
Houdt vantevoren rekening met externe veiligheid in het algemeen. Met een quickscan is het
verstandig om voor dit onderwerpde risico’s inzichtelijk te maken en te controleren, accepteren,
of vermijden. Onderzoek naar externe veiligheid
is dan bij voorbaat aan te raden (en ook aangeraden door andere gemeenten).
Gasunie: Besluit externe veilgheid buisleidingen
(Bevb)
Houdt rekening met het Bevb, waarin gesteld is
dat vanaf 2016 buisleidingen met een bestemmingsplan beschermd moeten worden. Het is
zeer goed te verantwoorden dat een beheersverordening deze bescherming ook op zich kan
nemen, maar dat moet wel opgenomen worden.
Bij letter van de wet kunnen er anders conflicten
ontstaan.
Inspraakronde organiseren
Onderdeel van de voorbereiding is het houden
van een inspraakronde. Dit komt de rechtsbescherming voor de burger ten goede, en voorkomt erg veel kleine foutjes die nog in het plan
kunnen zitten. De inspraakverordening van de
Gemeente Zevenaar stelt dat de gemeente zelf
een keuze mag maken voor inspraak. Andere
gemeenten stellen zelfs dat het bij de Algemene
Beginselen van Behoorlijk Bestuur hoort, de
gemeente heeft een zorgvuldigheidsplicht. Mede
hierdoor wordt het organiseren van een inspraakronde aanbevolen.
Beheersverordeningen van andere gemeenten
De Gemeente Zevenaar is zeker niet de enige die
momenteel overweegt om kennis te maken met
de beheersverordening. Geinterviewde gemeenten zijn bijvoorbeeld al zeer ver in dit proces.
Hier kan de Gemeente Zevenaar zeker wat van
opsteken. Ook voor het buitengebied zijn andere
gemeenten aan het nadenken over een beheersverordening. Samenwerking kan draagvlak en
andere voordelen bieden.

Begrippenlijst
Afkortingen
ABBB = Algemene Beginselen van Behoorlijk
Bestuur
(AB)RvS = Afdeling Bestuursrechtspraak Raad
van State
Awb = Algemene wet bestuursrecht
B&W = Burgemeester en Wethouders
Bevb = Besluit externe veiligheid buisleidingen
Bevi = Besluit externe veiligheid inrichtingen
Bor = Besluit omgevingsrecht
Bro = Besluit ruimtelijke ordening
IMRO = Informatiemodel Ruimtelijke Ordening
Iwro = Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
LTO = Land- en Tuinbouworganisatie
m.e.r. = milieueffectrapportage
STRI = Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke
Instrumenten
SVBP = Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
VAB = Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing
VNG = Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wgh = Wet geluidhinder
Wm = Wet milieubeheer
WRO = Wet op de Ruimtelijke Ordening (tot
2008)
Wro = Wet ruimtelijke ordening (vanaf 2008)
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2030
Ontwerp oktober 2012

www.nijmegen.nl
Beheersverordening Kwakkenberg-Papendal
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Afbeeldingen op de kaft: uit beeldenbank Gemeente Zevenaar, en van www.ruimtelijkeplannen.nl

www.utrecht.nl
Beheersverordening Veldhuizen

Afbeelding bij nieuw hoofdstuk: uit beeldenbank Gemeente Zevenaar.

www.papendrecht.nl
Beheersverordening buitengebied en woongebied (centrum in voorbereiding)
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Kadernotitie beheersverordeningen
Beheersverordening Buitengebied
www.harlingen.nl
Beheersverordening Ane en Lutten
Beleid van Gemeente Zevenaar
Structuurvisie
Ontwerp juni 2012
Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Zevenaar
Vastgesteld mei 2012
VAB-beleid
Vastgesteld juli 2009
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Bijlagen
Bijlage 1 vragenlijst voor gemeenten

ruimtelijk beleid?
Bijvoorbeeld afwijkingsmogelijkheden en paardenbakkenbeleid, b&b, recreatie, vab

beslag genomen?

Beheersverordening draagvlak (altijd waarom
/ motivatie)
Wat vindt u van de beheersverordening?
Oorspronkelijk bedoeld voor laagdynamische
gebieden, maar de toepassing schijnt veel breder
te zijn…

Digitalisering
Hoe is de verbeelding gedigitaliseerd, als PDFbestand of als conserverend bestemmingsplan?
Dus zoals de VNG-handreiking aangeeft of als
een bestemmingsplan?

Is er overleg geweest met de provincie? Hoe
stonden zij tegenover een beheersverordening?

Moeten gemeenten dit instrument inzetten om de
deadline van 1 juli 2013 te halen?

Onderzoek
Welke onderzoeken zijn er uitgevoerd? Bijvoorbeeld de m.e.r.-plicht

“Onbekend maakt onbemind”, is een bekende
uitspraak over de beheersverordening
Was het niet eenvoudiger te kiezen voor een
bestemmingsplan?

Welke onderzoeken moesten verplicht worden
uitgevoerd? Hoe zijn deze in de beheersverordening verwerkt?

Motivering
Waarom is er gekozen voor een beheersverordening?
Als de deadline van 1 juli 2013 niet zou bestaan,
was er dan ook gekozen voor een beheersverordening?

Flexibiliteit
Zijn er afwijkingen mogelijk in de beheersverordening?
In hoeverre maken deze ontwikkelingen wel/niet
mogelijk?

Vigerend plan
Hoe oud was het vigerende bestemmingsplan?
Hoe is nu het plangebied bepaald?

Hoe wordt er omgegaan met ontwikkelingen die
toch spelen binnen de beheersverordening?

Hoe is het bestaande gebruik in de beheersverordening toegepast, via de beperkte uitleg of de
ruime uitleg?
Welke bepalingen zijn wel of niet uit het vigerende bestemmingsplan meegenomen? En welk
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Hoe is de afweging gemaakt om bestemmingen /
besluitvlakken toe te wijzen?

Procedure
Zijn er vantevoren voorbereidingen getroffen? In
hoeverre hebben deze geholpen?
Bijvoorbeeld een Nota van uitgangspunten, een
beleidslijn, een standaardbeheersverordening.
Welk tijdsbestek heeft de beheersverordening in

Is er een inspraakronde gehouden?

Is er overleg geweest met andere organisaties
(waterschap, LTO, milieufederatie)? Is er draagvlak?
Welke fase duurde het langst en hoe lang was
die fase? Wat duurde zo lang / was het struikelblok?
Voorbereiding / inspraak / ontwerp / wijzigen /
vaststelling / kennisgeving
Financien
Zijn er gemiddeld minder uren besteed aan de
beheersverordening dan aan een bestemmingsplan?
(Hoeveel) heeft het gescheeld in kosten?
Rechtsbescherming
Heeft de beheersverordening geleid tot (opmerkelijke) reacties van de burger? En andere
bestuurslagen?
Heeft de beheersverordening tot juridische procedures geleid? Is de beheersverordening bijvoorbeeld ter sprake gekomen bij het verlenen/weigeren van een omgevingsvergunning (de ‘indirecte
toetsing’)? Zijn er planschadeclaims ingediend?
Wat is hiermee gedaan?

Algemeen / evaluerend
Heeft de beheersverordening aan de verwachtingen voldaan of kostte het toch veel tijd en
moeite?
Voldoet de beheersverordening aan alle doelstellingen van de gemeente? Of wordt er op (korte)
termijn alsnog een bestemmingsplan opgesteld?
Zou u de beheersverordening vaker toepassen?
Zou u de beheersverordening aanraden aan
andere gemeenten? En voor welke situaties /
gebieden?
Bijvoorbeeld overal, alleen de kernen, nergens,
het buitengebied, of alleen natuurgebieden…
Hoe zijn uw ervaringen met de werking van de
beheersverordening (verg. verlening, flexibiliteit,
handhaving)?
Voldoet de beheersverordening aan de bestuurlijke én ambtelijke doelstellingen van de gemeente?
Wat waren die doelstellingen, lagen die ver uit
elkaar of waren de ambities eenzijdig?
Wat zijn de voor- en nadelen gebleken? Welke
valkuilen en aandachtspunten zijn er bevonden?
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Bijlage 2 vragenlijst ter verdieping

Hoe gaat dit opgelost worden?

Is het niet zo dat een luchtfotoverordening in de
praktijk eigenlijk nooit voor komt?

Moet een beheersverordening gemeld worden
aan “het Parket”?

De ruime toepassing van de bestemmingsverordening zal leiden tot ontwikkelingen, waarvoor de
beheersverordening niet is bedoeld. In “de ruimtelijke beheersverordening” wordt dit beaamd.
Kan dit wel toegepast worden?

Welke werkwijze beveelt u aan bij: braakliggende terreinen, leegstaande panden, en illegale
situaties?

Welke rol gaat de beheersverordening spelen in
de Omgevingswet?

Als de deadline van 1 juli 2013 niet zou bestaan,
zou u dan nog steeds een beheersverordening
aanraden?

Kan een beheersverordening opgesteld worden
voor het buitengebied?
Waarom is een beheersverordening opgenomen
in het LIS voor de omgevingsvergunning? Het is
toch voor geen ontwikkelingen (2.10 Wabo)?
Mag elk vigerend beleid worden meegenomen in
de beheersverordening?
Is een wijzigingsbevoegdheid niet aan te raden
of echt verboden (maakt ontwikkeling mogelijk)?
Waarom mag afwijken dan wel?
Waarom wordt er gewerkt met besluitvlakken als
de rest als een bestemmingsplan wordt gedaan?
Is dit niet juist verstorend?
Is het uitgangspunt “de functie en uitstraling
blijven hetzelfde” voldoende voor een beheersverordening?
Is: “alles wat niet aan de buitenkant te zien is”
een goede maatstaaf voor ontwikkelingen?
Waarom wordt het wel overal aangeraden onderzoek te doen naar externe veiligheid maar niet
naar andere onderwerpen?
Wat gebeurt er als de beheersverordening onverbindend wordt verklaard?
Kan er een m.e.r.-plicht gelden bij een beheersverordening?
Gasunie stelt dat buisleidingen (vanaf 2016) met
een bestemmingsplan moeten worden geregeld.
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Ziet u de 10% afwijking als ontwikkeling?

Vindt u de beheersverordening niet ook overhaast ingevoerd?
Volgens jurisprudentie: geen planschade als
langer dan één jaar voorzien is dat mogelijkheden beperkt gaan worden. Klopt dit, is dit aan te
raden en toepasbaar?
Hoe kunnen milieuzones goed worden ingepast
in een beheersverordening?
Vindt u een bouwwerk ten behoeve van recreatief
nachtverblijf van 70m² (kruimellijst) geen ontwikkeling?
Moeten gemeenten op de lange termijn alsnog
een bestemmingsplan vaststellen? Anders komen
we weer terug op die oude artikel 19 stapel.
Is een beheersverordening aanklikbaar op ruimtelijkeplannen? De VNG stelde van niet?
Wat als er meerdere bestemmingsplannen gelden, maar die niet uniform zijn?
Mag je een wijzigingsbevoegdheid uit een bestemmingsplan overnemen als afwijking?

Bijlage 3 tabel vigerende bestemmingsplannen
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