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De Nieuwe Ladder voor 
Duurzame Verstedelijking 



1. Bureau Stedelijke Planning en de Ladder

2. Voor- en nadelen Ladder

3. De Nieuwe Ladder

4. Bepalen van de behoefte

5. Opvang in bestaand stedelijk gebied

6. Behandeling praktijkcases

7. Aanbevelingen

Aan bod komen:



• Marktonderzoek en advies voor de 
ruimtelijke inrichting van stad en regio

• Wonen, werken, winkelen, zorg, vrije tijd

• Gespecialiseerd in centra

• Methodiek Ladder onderdeel van onze 
core business

• Voor overheid en private partijen in heel 
Nederland

Bureau Stedelijke Planning 
en de Ladder



Verschillende toepassingen 
Ladder

• Regionale afweging
• Onderbouwing programma
• Verkenning programma
• Vanuit bezwaarmaker



Nadelen Ladder

• In bepaalde gevallen overbodig 

• Juridisering

• Schijnwerkelijkheid



Voordelen Ladder

• Goede ruimtelijke ordening  

• Betere bediening eindgebruiker

• Verbetering afzetsnelheid; lagere 
rentelasten

• Voorkomen leegstand en 
herprogrammering

• Voorkomen bezwaarprocedures

• Betere bescherming plan Raad van State



Dit vraagt om tijdige 
toepassing Ladder



Kernbepaling Nieuwe Ladder

Artikel 3.1.6 lid 2 Bro: 

De toelichting van een bestemmingsplan dat een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan de 
voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt 
dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het 
bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, 
bevat de toelichting een motivering daarvan en 
een beschrijving van de mogelijkheid om in die 
behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten 
het bestaand stedelijk gebied



De Nieuwe Ladder

• Vereenvoudiging Ladder

• Nog steeds voor nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen

• Trede 1 en 2 blijven gehandhaafd

• Trede 3 (multimodale locatie) vervalt

• Het woord actueel verdwijnt

• Het woord regionaal verdwijnt



Flexibele bestemmingsplannen 
in de Nieuwe Ladder

• Bij globaal bestemmingsplan met 
uitwerkingsplicht en/of 
wijzigingsbevoegdheid mogelijkheid 
te bepalen dat ladderonderbouwing bij 
uitwerking of wijziging plaatsvindt.

• Wel blijft een globale onderbouwing 
van het moederplan nodig.

• In de praktijk kan dit tot problemen 
leiden.



Planning invoering 
Nieuwe Ladder

• Najaar 2016 behandeling Tweede Kamer

• Maart 2017 advies Raad van State

• Medio 2017 Invoering Nieuwe Ladder



Bepalen van de behoefte



Actualiteit blijft van belang

Actuele data en planningshorizon van 10 jaar 



• Juiste afbakening van belang voor 
zuivere uitkomsten behoefte

• Sterk afhankelijk van het beoogde 
programma

• Coropgebied in veel gevallen geschikt

• Hanteren van primair en secundair 
onderzoeksgebied van belang

Afbakening onderzoeksgebied



Op basis van migratie of koopstromen

Afbakening onderzoeksgebied



• Methode is marktonderzoek (vraag-
aanbodanalyse)

• Een visie, ambitie of beleid is ongeschikt

• Kwantitatieve en kwalitatieve invalshoek

Behoefte



• Prognoses
• Transformatie

Vraag



• Samenstelling aanbod
• Ontwerp-bestemmingsplannen
• Flexibele bestemmingsplannen

Aanbod



Verschillende aanpak per functie:

• Wonen
• Werken
• Winkelen
• Overige voorzieningen
• Glastuinbouw

Functie



• Motiveren waarom de ontwikkeling niet 
mogelijk is in bestaand stedelijk gebied

• Inventarisatie beschikbare locaties en 
leegstaand vastgoed

• Leegstandsmonitor 

• Te herstructureren of te transformeren 
vastgoed of gebieden

Inpassing buiten bestaand 
stedelijk gebied 



(Financiële) haalbaarheid

• Wet- en regelgeving
• Financieel
• Onrendabele top
• Niet haalbaar, dan buitenstedelijk toegestaan



In de Nieuwe Ladder vervalt Trede 3: 
Multimodale bereikbaarheid



Case 1
Ladderonderbouwing 
Mall of the Netherlands  
Leidschenveen

Bron: Unibail Rodamco



Mall of the Netherlands

• Uitbreiding winkelcentrum door Unibail Rodamco

• Leidschenhage met 35.000 m2 retail en leisure

• Ladderonderbouwing in nauwe samenspraak 
Provincie

• Nieuwe methode om verdringingseffecten en 
leegstand te bepalen

• Motivering dat effect per winkelgebied klein is

• Alle zienswijzen over de Ladder uiteindelijk 
ingetrokken 



Case 2
Ladderonderzoek Brainport 
Industries Campus Eindhoven



• Vraag is circa 165 tot 275 ha

• Aanbod is circa 570 ha

• Overaanbod van 300 tot 400 ha.

Trede 1: 
Marktruimte bedrijventerreinen 
zuidoost-Brabant 2015-2025



• Vraag vanuit de HTSM is 77 ha

• Aanbod van Campussen en 
hoogwaardige terreinen is 56 ha

• Marktruimte is circa 20 ha

Trede 1:
Marktruimte bedrijventerreinen 
High tech zuidoost-Brabant 
2015-2025



Trede 2: Vijf geschikte locaties op 
bestaande bedrijventerreinen



Case 3
Ladderonderbouwing 
De Lorentz Leiden Centraal

design: Neutelings Riedijk Architecten, image: A2 Studio



De Lorentz Leiden Centraal

• Multifunctioneel project ca. 50.000 m2 

• Kantoren, woningen, horeca, detailhandel 
en voorzieningen

• Van Wijnen en Syntrus Achmea

• Ladderonderbouwing kantoren en winkels 

• Quick scans overige functies

• Alleen zienswijze kantoren

• Raad van State bezwaar afgewezen 



• Gebruik de Ladder als onderlegger voor 
omgevingsvisies, beleidsvisies en 
programmering

• Analyseer de Ladderrisico’s in uw 
gemeente

• Bepaal de marktregio per functie en 
hanteer deze consequent

• Zorg voor actuele behoeftecijfers

De Ladder voor overheden



• Ladderonderbouwing is noodzaak
• Ga met betrokken overheden in gesprek
• Beoordeel de Ladderrisico’s van uw 

initiatief
• Combineer met marktonderzoek
• Betrek juridische en inhoudelijke 

deskundigen
• Goede voorbereiding beter dan reparatie

De Ladder voor private partijen



Zie de Ladder meer als geschikt 
instrument voor een optimale functionele 
programmering dan als verplicht nummer. 

• Pas dan komt de methodiek echt goed 
tot zijn recht.

• De Ladder biedt zowel voordelen voor 
de overheid als private partijen

Tot slot



Pieter van der Heijde
pvdh@stedplan.nl 06 - 514 962 48

Vragen?


