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1. De Ladder, een probleem? 
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Systematiek in hoofdlijnen 
 

> Allereerst: het doorlopen van de Ladder leidt op zichzelf niet tot een bepaalde 
uitkomst, maar zorgt er slechts voor dat het bevoegd gezag op basis van complete 
informatie tot een oordeel over de aanvaardbaarheid van een stedelijke ontwikkeling 
kan komen 
- Invulling artikel 3:2 en 3:46 Awb 

 

> Als een bestemmingsplan (formeel toepassingsbereik) voorziet in een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling (NSO) (materieel toepassingsbereik), dan dient: 
 

1. de actuele regionale behoefte aan die NSO te worden beschreven. Indien daarvan 
sprake is, dan dient 

2. te worden beschreven in hoeverre in die NSO kan worden voorzien in bestaand 
stedelijk gebied. Indien dat niet lukt, dan dient 

3. te worden beschreven in hoeverre de betrokken locatie multimodaal ontsloten is. 
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2. Plaatsing en systematiek Ladder 



Formeel toepassingsbereik Ladder 
 

> Bestemmingsplannen, inclusief: 
- Uitwerkingsplichten en wijzigingsbevoegdheden  

· Maximale planologische mogelijkheden! 
- Wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen 
 

> Projectafwijkingsvergunningen (2.12 lid 1.a.3 Wabo) 
- Niet van toepassing op “kruimelgevallen” (2.12 lid 1.a.2 Wabo jo 4 bijlage II Bor) 
 

> Provinciale verordeningen 
- Aanvullende / afwijkende ladderregelingen 

· Zie bijvoorbeeld artikel 12 lid 4 (bedrijventerreinen en kantoorlocaties), artikel 13 lid 2 
(woningbouw) en artikel 14 lid 2 (overige vormen van verstedelijking) PRV Noord-
Holland 

- Kan ook regels bevatten voor “kruimelgevallen” 
· Zie artikel 3 lid 1 aanhef en onder d PRV Noord-Holland 
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Materieel toepassingsbereik Ladder: NSO (1/2) 
 

> Geen NSO? Dan geen verantwoording aan de Ladder 
- Maar wel: nut en noodzaak / uitvoerbaarheid / goede r.o.  
 

> Definitie 
- “ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 

detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen” (1.1.1 lid 1 
onder i Bro) 
 

> Andere stedelijke ontwikkelingen 
- Sociale en culturele voorzieningen en leisure: ja 
- Infrastructuur: nee 
- Veldsportcomplex?  
- Kassen?  
- “Nutstuin”? 
- Recreatiewoningen? 
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Materieel toepassingsbereik Ladder: NSO (2/2) 
 

> Minimumomvang 
- Niet: enkele gebouwen voor verblijfsrecreatie 
- Niet: een uitbreiding van een bedrijfsgebouw met 400 m2 
- Niet: tien woningen, tenzij: samenhang met groter woningbouwproject 
- Wel: een supermarkt 
- Wel: twaalf woningen 
- Wel: tien woningen in samenhang met groter woningbouwcomplex 

 

> Conserverende bestemming / functiewijziging 
- Geen NSO, tenzij nieuw ruimtebeslag 

 

> Maar opnieuw: 
- Nut en noodzaak / uitvoerbaarheid / goede r.o.  
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Trede 1: actuele regionale behoefte 
 

> Behoefte moet worden afgezet tegen aanbod in regio 
- Objectieve gegevens 
 

> Kwantitatief en kwalitatief 
- Bijzondere eigenschappen project kunnen bijdragen aan behoefte 
 

> Leegstand 
- Leegstand kan actuele regionale behoefte wegnemen 
 

> Relevantie aanwezigheid initiatienemer 
- Is niet voldoende, actuele regionale behoefte moet “objectief” bepaald worden 
 

> Relevantie voorkeuren initiatiefnemer 
- Uitbreiding bestaande locatie met specifieke uitstraling relevant 
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Trede 2: benutting bestaand stedelijk gebied mogelijk? 
 

> Definitie 
- “stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 

dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel en horeca, alsmede de daarbij behorende 
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur” (1.1.1 lid 
1 onder h Bro) 
 

> Ook:  
- Onbebouwde delen (parken en pleinen) 
- Niet gerealiseerde bestemmingen 

 

> Rol leegstand 
- Trede 2 vergt niet dat eerst alle bestaande winkelpanden worden benut 
 

> Specifiek karakter van een bedrijf en een locatie kan een rol spelen 
- Uitbreiding bestaande locatie en specifieke uitstraling relevant 
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Onderwerpen 
 

> Belanghebbendheid 
 

> Relativiteitsvereiste 
 

> Reparatiemogelijkheden 
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Belanghebbendheid (1:2 Awb) 
 

> Belanghebbenden bij een besluit dat voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
kunnen onder meer zijn: 
- Omwonenden 

· Aantasting woon- en leefklimaat 
- Bestuursorganen van buurgemeenten 

· Ruimtelijke ordening van de buurgemeenten is een aan die bestuursorganen 
toevertrouwd belang 

- Belangengroepen 
· Afhankelijk van doelstelling  

- Concurrenten (inclusief vastgoedeigenaren, zoals mogelijk buurgemeente) 
· Concurrentiebelang 
· Belang bij behoud aanvaardbaar ondernemingsklimaat 
 

> Belanghebbend? Dan kunnen beroepsgronden aan de rechter worden voorgelegd 
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Relativiteit (8:69a Awb) (1/4) 
 

> Geen vernietiging wegens strijdigheid besluit met een norm die kennelijk niet strekt tot 
bescherming van degene die zich op die schending beroept 
 

> Relativiteitsvereiste was geen belemmering voor omwonenden, overheden, 
belangenorganisaties met een juiste doelstellingen en concurrenten 
- Groningen Bauhaus: Ladder strekt ook tot bescherming concurrenten 
 

> Maar: jurisprudentiewijziging met Sauna Berendonck 
- En latere uitspraken 
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Relativiteit (8:69a Awb) (2/4) 
 

> ABRvS Sauna Berendonck 
- Indien een concurrent zich beroept op strijdigheid van een besluit met 3.1.6 lid 2 Bro, 

dan dienen daarbij feiten en omstandigheden naar voren te komen die het oordeel 
rechtvaardigen dat de voorziene ontwikkeling tot een uit oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening relevante leegstand zal kunnen leiden. 
· Alleen dan staat 8:69a Awb niet aan een inhoudelijke behandeling in de weg 

- Indien is aangetoond dat sprake zal zijn van een uit een oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening relevante leegstand, dan kan inhoudelijk worden beoordeeld of 
het bestreden besluit 
 
“zodanige leegstandseffecten tot gevolg heeft dat dit tot een uit oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening onaanvaardbare situatie zal kunnen leiden. Daarbij betrekt 
de bestuursrechter het oordeel van het betrokken bestuursorgaan over de 
onaanvaardbaarheid van die leegstandseffecten” 
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Relativiteit (8:69a Awb) (3/4) 
 

> ABRvS Sauna Berendonck 
- Geen relevante leegstand indien 

· daling van omzet en inkomsten van de eigen onderneming of vestiging. 
· beëindiging bedrijfsactiviteiten en daardoor leegstand in bedrijfsgebouw. 

- Wel relevante leegstand indien 
· dermate bijzondere bouwkundige dan wel locatie-specifieke eigenschappen van het 

gebouw waardoor andersoortig gebruik – al dan niet door transformatie – niet of 
onder zeer bezwarende omstandigheden tot de mogelijkheden behoort, hetgeen niet 
licht zal worden aangenomen. 

· er leegstand ontstaan als gevolg van de voorziene ontwikkeling in de omgeving van 
het bij de concurrent in gebruik zijnde bedrijfspand. 

- Pas als de 8:69a Awb-horde is genomen, volgt een inhoudelijk oordeel over de 
kwaliteit van de Laddermotivering en de (on)aanvaardbaarheid van de leegstand, 
waarbij het oordeel van het bevoegd gezag van belang is 
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Relativiteit (8:69a Awb) (4/4) 
 

> Aantonen van relevante leegstand vergt dat de concurrent-appellant is gevestigd te 
midden van andere ondernemingen die geraakt kunnen worden door de nieuwe 
ontwikkeling 
- Niet is vereist dat de leegstand ontstaat in vergelijkbare winkels als die van de 

concurrent-appellant 
 

> Een solitair gevestigde concurrent-appellant komt in beginsel niet door de relativiteit 
barrière (Bauhaus Venlo) 
 

> Er is nog geen uitspraak waarin de Afdeling heeft geoordeeld dat sprake was van 
dermate bijzondere bouwkundige dan wel locatie-specifieke eigenschappen dat 
andersoortig gebruik niet mogelijk is 
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Schending 3.1.6 lid 2 Bro en dan? 
 

> Nader stuk in beroepsprocedure of ter zitting (8:72 lid 3 onder a / 6:22 Awb) 
 

> Reparatiebesluit (6:19 Awb) 
 

> Bestuurlijke lus (8:51a/d Awb) 

Netwerkconferentie Wonen 2015 PNH 20 

3. De Ladder en juridische procedures 
 



> Kamerbrief 23 november 2015 
- Aanpassing hetzij via Ladder zelf, hetzij via een verbetering van de Handreiking, hetzij 

via nader te maken afspraken met provincies en gemeenten 
- Overwogen wordt “actuele regionale behoefte” te vervangen door “nut en noodzaak” 
- Streven: inwerkingtreding wijziging uiterlijk per 1 januari 2017 

 
> Omgevingswet 

- Beoogd wordt de Ladder vervolgens in ongewijzigde vorm over te nemen in het Besluit 
kwaliteit leefomgeving als instructieregel 
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> De Ladder is een invulling van artikel 3:2 en 3:46 Awb 
- om te komen tot zorgvuldig ruimtegebruik 
- om te voorkomen dat aantasting van het woon- en leefklimaat en ondernemersklimaat 

ontstaat door leegstand 
 

> Oordeel over aanvaardbaarheid NSO is aan bevoegd gezag 
- maar dat moet zich wel baseren op complete informatie 

 

> Er is al snel sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
- pas de Ladder bij twijfel toe om vertraging te voorkomen 
 

> Denk in een vroeg (onverplicht) stadium aan de Ladder 
- dat vergemakkelijkt de verantwoording als het moet 
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