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Ladder voor duurzame verstedelijking 

 Regeling 3.1.6 lid 2 Bro (oud) 

 Aangewezen besluit + nieuwe stedelijke ontwikkeling (NSO), dan 

• Aangewezen besluit + nieuwe stedelijke ontwikkeling (NSO), dan 

1. Actuele regionale behoefte (ARB) 

2. Mogelijkheden binnen bestaand stedelijk gebied (BSG) 

3. Multimodale bereikbaarheid 

• Doel: zorgvuldig ruimtegebruik en voorkomen van leegstand 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 

 Veel jurisprudentie over o.a. 

• Is er sprake van een NSO? 

• Wat is het onderzoeksgebied voor het bepalen van de ARB? 

• Wat is de begrenzing van het BSG? 

 Ergernis over omvang onderzoeksplichten 

• Bredere ergernis in het ruimtelijke ordeningsrecht 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 

 Artikel 3.1.6 lid 2 Bro (nieuw) 

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte 

aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering 

waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 

worden voorzien.” 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 

 Artikel 3.1.6 lid 3 Bro (nieuw) 

“Indien in een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid 

toepassing is gegeven aan artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de 

wet kan bij dat bestemmingsplan worden bepaald dat de beschrijving 

van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling en een 

motivering als bedoeld in het tweede lid eerst wordt opgenomen in de 

toelichting bij het wijzigings- of het uitwerkingsplan als bedoeld in dat 

artikel.” 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 

 Aandachtspunten nieuwe ladder 

• Trede 1 en 2 in een trede, trede 3 vervalt 

• Geen nieuwe definitie NSO of BSG 

• Mogelijkheid doorschuiven ladderonderzoek naar moment 

vaststelling uitwerkings- of wijzigingsplan 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 

 Wezenlijk verschil nieuwe ladder? 

• Nee, jurisprudentie oude ladder zo goed als ladder integraal van 

toepassing op nieuwe ladder: verzameluitspraak RVS:2017:1724, 

TBR 2017/127 m.nt. J.C. van Oosten 
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http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:1724


Planperiode 

 Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en 

beheersverordeningen (KII 34 666, 1 – 4) 

 3.1 lid 2, 4 en 5 Wro planperiode is tien jaar, indien tijdig een nieuw 

bestemmingsplan is vastgesteld of planperiode is verlengd, dan vervalt 

bevoegdheid leges te heffen 

 Wetsvoorstel voorziet in toevoeging van o.a. 3.1a Wro: 

“Artikel 3.1, tweede, vierde en vijfde lid, is niet van toepassing op 

bestemmingsplannen die elektronisch raadpleegbaar zijn.” 
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Planperiode 

 “Elektronisch raadpleegbaar” = plannen volgens IMRO 2006, IMRO 

2008 en IMRO 2012 en ‘PDF-jes’ 

 Reden: capaciteit vrijmaken voor voorbereiding omgevingsplannen 

onder de Omgevingswet 

 Kritiek: goede ruimtelijke ordening betekent ook actuele ruimtelijke 

ordening 

 Kritiek: wat betekent het ontbreken van een planperiode voor de 

inhoud van uitvoerbaarheidstoets? 
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http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/wetsvoorstel-afschaffing-actualiseringsplicht-bestemmingsplannen-hoe-nu-verder-met-de-uitvoerbaarheid-van-het-bestemmingsplan/


Opname middeldure huurwoningen als categorie in Bro 

 Stb. 2017, 172 

 3.1.2 lid 1 Bro 

“Ten behoeve van de uitvoerbaarheid kan een bestemmingsplan regels 

bevatten met betrekking tot sociale huurwoningen, geliberaliseerde 

woningen voor middenhuur, sociale koopwoningen of particulier 

opdrachtgeverschap.” 

 Ook in 6.2.10 onder a Bro: exploitatieplanregels 
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Opname middeldure huurwoningen als categorie in Bro 

 1.1.1 lid 1 onder j Bro 

“geliberaliseerde woning voor middenhuur: huurwoning met een 

aanvangshuurprijs van ten minste het bedrag, bedoeld in artikel 13, 

eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, en ten hoogste een 

in een gemeentelijke verordening bepaalde, jaarlijks te indexeren 

aanvangshuurprijs, waarbij de instandhouding in die verordening voor 

ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd.” 

 Vanaf liberalisatiegrens van € 710,68 (prijspeil 2016) tot bedrag in 

gemeentelijke verordening 
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Opname middeldure huurwoningen als categorie in Bro 

 Doel: voldoende huurwoningen voor middeninkomens door 

percentages in bestemmingsplannen 

• 3.1 Wro: “(…) 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.” 

 Termijn beschikbaarheid: ten minste 10 jaar na ingebruikname 
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Opname middeldure huurwoningen als categorie in Bro 

 Verordening? “(…) een met het systeem van de Wro samenhangende 

gemeentelijke verordening, zoals een doelgroepenverordening of een 

andere gemeentelijke verordening.” 
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Opname middeldure huurwoningen als categorie in Bro 

 Handhaving op grond van bestemmingsplan / exploitatieplan / 

gemeentelijke verordening 

 Huurder kan te hoge huur doorgeven 

 Kenbaarheid potentiële koper via www.ruimtelijkeplannen.nl en via 

Kadaster op grond van Wkpb 

 Gemeente moet alert zijn ingeval van verkoop binnen 

instandhoudingstermijn bv via WOZ-aanslag 
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http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Beperking kruimelgevallenregeling 

 4 lid 9 bijlage II Bor: “het gebruiken van bouwwerken, eventueel in 

samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het 

bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend 

terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het 

uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van 

asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;” 

 4 lid 11 bijlage II Bor: “ander gebruik van gronden of bouwwerken dan 

bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van ten 

hoogste tien jaar.” 
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Beperking kruimelgevallenregeling 

 5 lid 6 bijlage II Bor: “Artikel 4, onderdelen 9 en 11, is niet van 

toepassing op een activiteit als bedoeld in onderdeel C of D van de 

bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.” 
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Beperking kruimelgevallenregeling 
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Beperking kruimelgevallenregeling 

 Is voor  5 lid 6 bijlage II Bor alleen kolom 1 (activiteit) of ook kolom 2 

van belang? 

 Vz. Afdeling 7 december 2016 (RVS:2016:3279): activiteit is bepalend 

• Vz. acht ook relevant dat sprake is van een NSO in de zin van de 

ladder, lijkt mij onjuist. Vz. rb Gelderland ook (RBGEL:2017:4105): 

“(wellicht anders de voorzieningenrechter van de Afdeling (…)” 

 Afdeling: 3 mei 2017 (RVS:2017:1192): activiteit is bepalend 
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http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:3279
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/moet-voor-de-uitleg-van-het-mer-begrip-stedelijk-ontwikkelingsproject-worden-aangesloten-bij-het-ladderbegrip-nieuwe-stedelijke-ontwikkeling/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:4105
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:1192


Beperking kruimelgevallenregeling 

 Stedelijk ontwikkelingsproject (D.11.2 Besluit mer): 

• “bouwprojecten als woningen, parkeerterreinen, bioscopen, 

theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een 

combinatie daarvan.” (NvT Besluit mer) 

- Relevant: “Van belang hierbij is of er per saldo aanzienlijke 

negatieve gevolgen voor het milieu kunnen zijn.”? (NvT Besluit 

mer) 

• Ingrijpende beperking toepassing 4 leden 9 en 11 bijlage II Bor 
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Ontheffingsbevoegdheid PRV 

 4.1a Wro: ontheffingsbevoegheid voor GS mogelijk in PRV “voor zover 

de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens 

bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in 

verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen” 

 De bijzondere omstandigheden moeten zijn gelegen in de ruimtelijke 

kwaliteit (KII 32 821, nr. 9, p. 2-3 en nr. 13, p 20 en 22) en/of 

zwaarwegende maatschappelijke belangen (nr. 9, p. 2 en nr. 3, p. 3) 
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Ontheffingsbevoegdheid PRV 

 Niet: RVS:2016:2651, TBR 2016/171 m.nt. J.C. van Oosten: 

Wereldbazar Winschoten 

“onvoldoende is indien uitsluitend wordt gewezen op algemene, vaak verwachte 

positieve effecten van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, zoals in het geval van de 

Wereldbazar een verwachte versterking van de economische structuur, toename van 

de werkgelegenheid en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij acht de 

Afdeling in dit geval tevens van belang dat provinciale staten van Groningen vanaf 

2010, het moment waarop blijkens de plantoelichting kenbaar was dat het voornemen 

bestond in Winschoten een Wereldbazar te realiseren, in vastgestelde wijzigingen 

van de Omgevingsverordening zelf evenmin aanleiding hebben gezien om voor de 

Wereldbazar een uitzondering te maken op artikel 4.8, vierde lid, van de 

Omgevingsverordening vanwege de bijzondere belangen die met het project 

gemoeid zouden zijn.” 
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http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2651


Ontheffingsbevoegdheid PRV 

 Wel: RVS:2016:2561: verplaatsing LPG-tankstation 

“Niet valt in te zien dat het belang bij het, vanuit het oogpunt van onder 

meer externe veiligheid, verkeersveiligheid, overlast voor de omgeving 

en een betere spreiding van motorbrandstoffenverkooppunten, 

vervangen van twee tankstations binnen de bebouwde kom voor een 

tankstation daarbuiten op ruimere afstand van bebouwing, niet zou zijn 

gelegen in de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling.” 
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http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2561


Ontheffingsbevoegdheid PRV 

 2.32 lid 5 Omgevingswet: 

“Een ontheffing wordt alleen verleend als de uitoefening van de taak of 

bevoegdheid waarvoor ontheffing wordt gevraagd onevenredig wordt 

belemmerd in verhouding tot het belang dat wordt gediend met de regel 

waarvan ontheffing wordt gevraagd.” 

 “Bijzondere omstandigheden” komt te vervallen: verruiming? 
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Verklaring van geen bedenkingen 

 Verlening omgevingsvergunning ex 2.12 lid 1 aanhef en onder a 

nummer 3 Wabo (A3-vergunning) vergt een vvgb, tenzij sprake is van 

een categorie vastgesteld door de raad (6.5 lid 3 Bor) 

 RVS:2016:921, JG 2016/36 m.nt. T. Barkhuysen en A. Span: weigering 

A3-vergunning door B en W vergt vragen vvgb aan raad 

“Het is wenselijk dat de afweging omtrent de buitenplanse afwijking 

door hetzelfde orgaan wordt gemaakt als het orgaan dat de beslissing 

neemt omtrent de wijziging van het bestemmingsplan. Anders zou de 

bevoegdheid van de raad ondergraven kunnen worden, aldus de 

memorie van toelichting.”  

 

 

 

 

 

 

Jurisprudentie 

26 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:921


Verklaring van geen bedenkingen 

 Onder de Omgevingswet vergt de buitenplanse afwijking geen 

instemming (=vvgb) van de raad, hoogstens een adviesrol 

 Fundamenteel verschil ten opzichte van WRO, Wro en Wabo dat de 

raad geen zeggenschap meer heeft over de afwijking van ‘zijn’ 

omgevingsplan 

 Zie uitgebreider noot P.J. van der Woerd en J.C. van Oosten in BR 

2017/67 

 Zie VNG brochure Rol gemeenteraad bij afwijkingen van het 

Omgevingsplan 
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https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170926-rol-gemeenteraad-bij-afwijken-omgevingsplan.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170926-rol-gemeenteraad-bij-afwijken-omgevingsplan.pdf


Branchering New York Pizza (RBAMS:2017:5556) 

 Weigering omgevingsvergunning wegens strijd met horecaplanregel: 

geen horeca IV (o.a. restaurant), maar horeca I (fastfood) 

 Wanneer gaat fastfood over in een restaurant?  

• Vz. Rb A’dam: NYP is fastfood 

 Wat is een oesterbar, een sushibar en het hotdogrestaurant van Ron 

Blauw? En wat doe je met Deliveroo, Ubereats en Foodora? 

 Is een rechtsonzekere horecabrancheringsregel (3.1.2 lid 2 onder b 

Bro) wel aanvaardbaar? 
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http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:5556


Ondergeschiktheid 

 Horeca: rechtsonzeker is een planregel die horeca niet toestaat, 

behalve ondergeschikte en kleinschalige horeca met een 

maximumoppervlakte, zonder regels voor duur, frequentie en 

tijdsbesteding (RVS:2016:2654) 

 Kantoor: hoofdkantoor van Strukton op Lage Weide in Utrecht is geen 

ondergeschikt en met de locatie samenhangend kantoor, want het 

overgrote deel van het personeel in het hoofdkantoor werkt voor het 

gehele bedrijf en niet slechts voor de betonfabriek en werkplaatsen ter 

plaatse (RVS:2016:1814) 
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http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2654
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:1814
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