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Een bouwplan in mijn omgeving: 
wat kan ik doen? 

Juridische en politiek/bestuurlijke 
actiemogelijkheden 

Lex de Savornin Lohman (MZH/MNH) 
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Tonight… 

• Manieren waarop een bouwplan juridisch verloopt 

• Bestemmingsplan (BSP): inhoud, werking, procedure 

• Niet-juridische beinvloeding BSP 

• Juridisch (1):  belanghebbende, BSP en milieuwetten 

----PAUZE---- 

• Provinciale Ruimtelijke Verordening: gebruik hem! 

• Provinciale Structuurvisie, Rijksbeleid (BARRO) 

• Juridisch (2): tips voor procedures 

• Handhaving 
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Hoe verloopt een bouwplan juridisch? 

Via de gemeenteraad (of PS): 

• Nieuw, of gewijzigd bestemmingsplan (inpassingsplan) 

• Omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan (BSP)  

 

Via B&W (GS): 

• Binnenplanse afwijking of wijzigingsbevoegdheid (in bestaand 
BSP) 

 

• Via omgevingsvergunning voor bouwen (en wat daar verder 
voor nodig is); vergunningvrij bouwen: zie Wabo-boekje) 
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Inhoud bestemmingsplan (BSP) 

• Verbeelding:  plankaarten 
• Regels: 

–  Bestemming/doeleindenomschrijving  
–  Bebouwingsvoorschriften 
–  Gebruiksregels 
–  Afwijkingen binnenplans, wijzigingsbevoegdheden 
–  Omgevingsvergunning niet-bouwwerk (vroeger: 

aanlegvergunning) 
– Toelichting:  uitleg v/d regels, onderzoeken 

• Verplicht digitaal (www.ruimtelijkeplannen.nl), pdf 
vaak op site 

• Attenderingsservice 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Wat doet een bestemmingsplan? 

• Verplicht voor hele grondgebied, om de 10 jaar herzien; vaak 
eerst structuurvisie (geen beroep, wel inspraak) 

• BSP bindt de burger rechtstreeks 

• Regelt bouwen en gebruik  

 

• Automatische piloot: als een bouwplan past, dan moet het 
vergund worden 

• …. met alleen nog toets welstand en bouwtechnisch 

• Alleen “wat mag”: toelatingsplanologie (RvState: wel binnen 
10 jaar te realiseren) 
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Via omgevingsvergunning voor 
afwijken van het bestemmingsplan  

• Voor  concrete projecten, op aanvraag (vroeger: 
art. 19 vrijstelling, projectbesluit)  

• Omgevingsvergunning voor strijdig gebruik 
(Wabo, art. 2.12), met “goede ruimtelijke 
onderbouwing” 

• Uitgebreide procedure Wabo (26 weken): geen 
fatale termijn, goede ruimtelijke onderbouwing 

• Gemeenteraad beslist: via “verklaring van geen 
bedenkingen”  
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Via flexibiliteit binnen het plan  

• Wijzigingsbevoegdheid: RaadvState: geen “ingrijpende 
verandering structuur plan”, voldoende “objectief begrensd”  

• Bijvoorbeeld windturbines: aantallen, hoogte, locatie moeten 
in planregels 

• Vergt nieuwe procedure (via UOV, geen fatale termijn) 
 

• Binnenplanse afwijking: RvState: geen “impliciete 
bestemmingswijziging”, objectief begrensd  

• Via omgevingsvergunning, reguliere procedure (met fatale 
termijn!) 
 

• Voorlopige bestemming, tijdelijk gebruiksdoel  
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Procedure Bestemmingsplan 

1. Ambtelijke voorbereiding (achterkamers…)   

2. Openbare kennisgeving 

3. Eventueel voorontwerp + inspraak; 
eventueel voorbereidingsbesluit 

4. Ontwerp ter inzage (zienswijzen een ieder) 

5. Vaststellen BSP (12 weken), direct in werking 

6. Beroepsfase (alleen belanghebbenden) 
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Procedure bestemmingsplan 
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Beïnvloeden BSP: hoe vroeger, hoe 
beter 

• Cruciale rol gemeenteraad, maar ook ambtenaren …  

• Wees er snel bij: vanaf ontwerp-plan is “pap gestort”  

 

• Voorbereidingsfase en inspraak: welk probleem? Is de 
gekozen oplossing doeltreffend? 

• (Voor-)ontwerpfase: voor- en nadelen, uitvoerbaarheid 
(milieu/natuur!) 

• Beroepsfase: uitvoerbaarheid (milieu, natuur, 
financiën), ruimtelijke onderbouwing “marginaal” 

 

• Bemoei je ook met de structuurvisie (geen beroep) 
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Overtuig de politici 

• Selecteer argumenten, van sterk naar zwak, niet te veel 

• Kies aansprekende vorm (bijv. flyer + website) 

• Stem argumenten af op doelgroep, geef ze een 
platform 

• Verwerf steun  

• Tegenrapport, alternatief plan – alleen vroeg!  

 

…. Houd persoonlijk contact, blijf ze voeden, benader 
iedereen 
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Campagne voeren: kies de vorm 
bewust 

• Maak een campagneplan, aan de hand van 
beslisdata in de procedure 

 
VORMEN 
• Debatavond:  goed structureren, pers uitnodigen 
• Rondleiding ter plekke 
• Markeer de plek: posters, protestborden 
• Bewonersenquête 
• Acties: Handboek Behoud het landschap 

(www.milieuhulp.nl) 
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Belanghebbende: wie mag er in 
beroep? 

• Verenigingen, stichtingen met voldoende toegespitst 
algemeen belang (statuten, geografisch bereik) 

• Informele vereniging  (ledensubstraat, bestuur, continuïteit)  
• RaadvanState eist “feitelijke activiteiten” (niet-juridische 

activiteiten) 
Keep your records!  

 
• Collectief belang groep: ad hoc groep kan nog steeds; geen 

feitelijke activiteiten vereist 
• Privé-personen, als in het bijzonder belanghebbend 

(zichtcriterium, ruimtelijke uitstraling) 
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Plan veranderen 

• Bestemmingen veranderen:  
– landschapswaarden nauwkeurig beschrijven, specifieke landschapselementen 

beschermen 
– bebouwingsvoorschriften: maximale hoogte, max. bebouwingspercentage, 

grootte agrarische bouwblokken  
 

• Binnenplanse afwijkingsbevoegdheid omzetten in wijzigingsbevoegdheid (geen 
tijdsklem!) 
 

• Gebruiksregels veranderen: 
– Agrarisch: volwaardig bedrijf, alleen voor locale verplaatsers 
– Geen bestrijdingsmiddelengebruik waterwingebied  
 

• Verbod scheuren/diepploegen in veenweidegebied (via omgevingsvergunning niet-
bouwwerken) 

• Dempverbod veenweidegebieden in Verordening Bescherming Natuur en 
Landschap (nu nog VBNL) 
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Plan tegenhouden 

• Goede ruimtelijke onderbouwing/nut en noodzaak: 
“marginaal” getoetst (bijv. alternatief  telt niet) 

• Economische haalbaarheid: alleen als uitvoerbaarheid 
binnen 10 jaar in gevaar 
 

• Gebruik de provinciale ruimtelijke verordening 
(structuurvisie)! 
 

• In beroepsfase staat “uitvoerbaarheid” centraal – rechter 
maakt “doorkijkje” naar natuur en milieu  
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Uitvoerbaarheid BSP: natuurwetten 
 

• Natuurbeschermingswet: is er een Natura-2000 gebied in de buurt? Externe werking!  
• Toets aan (ontwerp-) instandhoudingsdoelen, significante effecten 

 
• Flora- en faunawet, verbod op : 

– doden, verwonden, vangen, opzettelijk verontrusten  
– aantasten nesten, vaste rust- of verblijfplaatsen (niet: foerageergebieden!) 

• Bij ruimtelijke ontwikkeling:  vrijstelling “algemene” soorten (Tabel 1) 
• Ontheffing nodig voor strikt beschermde (“Tabel 3”) soorten (vleermuizen!), met 

alternatieventoets, alleen voor “erkende belangen” 
• Voor Tabel 2 soorten alleen ontheffing nodig als er geen gedragscode 

 
• Vogels:  

– alle inheemse vogels strikt beschermd 
– nesten mogen in broedseizoen niet verstoord, sommige jaarrond  
– ontheffing alleen voor erkende belangen (geen groot openbaar belang!) 

• Meestal via mitigatie  op te lossen (wel vertragend) 
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Uitvoerbaarheid BSP: milieuwetten  

• MER:  
– Plan m.e.r.-plicht, C-D lijst Besluit m.e.r. (www.commissiemer.nl) 
– niet apart beroepbaar 
– bij C&H-wet geen alternatievenonderzoek nodig 

 
• Luchtkwaliteit:  grenswaarden niet overschrijden, tenzij 

–  opgenomen in NSL (inpassing!) 
–  onder grens NIBM:  

• <1500 woningen (1 ontsluitingsweg), < 3000 (2 ontsluitingswegen)  
• of 3% van de grenswaarde 

 

• Geluid:  max. 50 dB, maar hogere waardebesluit mogelijk 
• Externe veiligheid (Bevi): harde norm plaatsgebonden risico 

voor kwetsbare objecten   
 

http://www.commissiemer.nl/
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Provinciale Verordening Ruimte(PVR): 
bindend voor BSP 

• Regels voor bestemmingsplannen, waarop  burgers zich 
kunnen beroepen 

• Kaarten PVR: bebouwingscontouren, EHS + natuur gebieden, 
verblijfsrecreatie, glastuinbouwgebieden, ..  

• Lees de Toelichting! 
 

VERBOD op nieuwe/vergrote stedelijke functies buiten de 
bebouwingscontouren, tenzij ….  
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Buiten de bebouwingscontouren, mag 
toch voor … 

• Vrijkomende agrarische bebouwing  
• Vervangende woningbouw in bebouwingslinten 
• Greenportwoningen Duin- en Bollenstreek, Zuidplas 
• Recreatiewoningen in gebieden verblijfsrecreatie 
• Bestaande bedrijven mogen 10% uitbreiden 
• Nieuwe landgoederen buiten de EHS, mits 90% toegankelijk 
• …. art. 2 lid 2 Verordening Ruimte 

 

Beeldkwaliteitsplan verplicht buiten de contouren 
 

Ontheffing GS mogelijk: Rood voor Groen, Ruimte voor Ruimte, 
bouwen in linten, omvangrijke intensieve dagrecreatie, art. 3, onder 
voorwaarden 
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EHS en natuurgebieden (art. 5 PVR)  

• Bescherming tegen significante aantasting wezenlijke 
kenmerken en waarden (Natuurbeheerplan Z-Holland 2009) 

• EHS = inclusief ecologische verbindingen, regionale wateren, 
excl. belangrijke weidevogelgebieden 

 

• Bestaande natuur, prioritaire nieuwe natuur en waternatuur: 
beschermplicht in bestemmingsplannen (actief en passief) 

• Overige nieuwe natuur, zoekgebied, ecologische 
verbindingen: natuurfunctie niet onmogelijk maken  

 

• GS-ontheffing mogelijk bij groot openbaar belang (o.a. 
energie-infrastructuur), en compensatie 

• Herbegrenzing door GS mag, ook saldobenadering in BSP 
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Kantoren en bedrijventerreinen: “SER-
ladder Plus” (art. 7-9) 

• Kantoren: alleen binnen 10 minuten van OV-haltes op 
kantoorontwikkelingslocaties  

• Behalve: locaties Bijlage 1, kleinschalig (< 1000 m2), 
lokaal verzorgingsgebied, functiegebonden haven …. 

• Altijd: regionale afstemming, SER-ladder, compensatie  
 

• Bedrijventerreinen: SER-ladder (art. 8) 
 

• Kleinere detailhandel binnen bestaande centra, grote 
in opvanglocaties (art. 9) 
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Landbouw (art. 4) 

• Bouwblok max. tot 2 hectare (met economische toets, bij “glas voor 
glas” mag meer) 

• Geen nieuwe intensieve veehouderij (IV= excl. melkveehouderij), 
bestaande IV beperkt uitbreiden 
 

• Glastuinbouw: concentratiegebieden, geen areaalvermindering  
• … maar bestaande bedrijven daarbuiten hoeven niet weg (en 

mogen tot 2 ha. glas)  
• SER-ladder + verantwoording duurzaamheid 

 
• Ruimte voor ruimte: compensatiewoningen bij sloop stallen/kassen 

(en sanering sierteelt) 
• Compensatie bollengrond verplicht 
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Windenergie: locaties alleen via 
structuurvisie  

• Plaatsingslocaties aangewezen via 
Structuurvisie/Nota Wervelender + 
aanpassingen 

• Statencommissie-cie 4 april: studielocaties 
toegevoegd aan de randen v/h Groene Hart 

 

• Staat niet in Verordening, dus juridisch niet 
bindend voor BSP 

Dus nog steeds toetsen aan PVR, m.n. EHS!  
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Overgangsrecht, afwijken 

• Zojuist geactualiseerd n.a.v. Structuurvisie 
Rijk/BARRO - ook in 2012 loopt actualisatie in PS 

• Versie verordening? Tijdstip vaststellen BSP telt! 

• ... behalve plannen tussen 1-1-2005 tot 20-7-2010 
waarmee GS heeft ingestemd (ex. EHS!). 

• Bestaande plannen verplicht aanpassen vóór 21 
december 2014. 

 

• Algemene ontheffingsbepaling (buiten EHS) bij “groot 
openbaar of individueel belang” 
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Provinciale structuurvisie, SVIR 

• Formeel beperkte betekenis:  
–  basis voor “reactieve aanwijzing”, provinciale 

inpassingsplannen en bestuurlijk overleg 

– gemeentes: “rekening houden met” 

• In Z-Holland: bestuurlijk belang lijkt groter … 

• Bescherming belangrijke weidevogelgebieden 
en karakteristieke landschapselementen 

 

• Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR): 
alleen zelfbindend voor Rijk  
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BARRO: bindende Rijksregels 

• BARRO = Besluit Algemene Regels R.O. 

• Mainport Rotterdam (+ natuurcompensatie), 
kustfundament, grote rivieren (rivierbed) 

• Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) + Limes 
(niet definitief)  

• Limes in lopende herziening PRV, NHW niet 

 

• SER-ladder buitengebied: uitgesteld …  

• Rijksbufferzones en Nationale Landschappen 
geschrapt 
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Wat werkt in een juridische 
procedure? 

 
1. Refereer aan wetten en vaststaand beleid (nota’s, 

beleidsregels) 

2. Weerleg de tegenpartij, zaai twijfel (eigen feiten: 
bewijslast).  

3. … maar niet iedere fout is fataal 

4. Procedure trechtert:  ga in op verweer tegenpartij 
(zienswijzen-nota, verweerschrift, pleitnota) 

 - Goede procesorde: geen overvallen  

 - Nieuwe beroepsgronden: uiterlijk 3 weken na StAB-
opdracht 
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Onderzoek, procedurefouten, 
Crisis&Herstel-wet 

• Wijs op ontbrekend onderzoek 
• Besteed aandacht aan de StAB-adviseur (Stichting Advisering 

Bestuursrechtspraak) 
• Gebruik StAB-rapport en MER (+ BSP-onderzoeken) 

 

• Procedurefouten: toon benadeling aan (anders niet fataal) 

 
Crisis&Herstelwet-projecten: relativiteitsbeginsel – alleen de 

eigen belangen tellen mee 
• .. geen pro forma beroepschrift, gemeentes geen 

beroepsrecht 
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De zitting 

• Vooral vragen stellen (vaak pleitnota’s innemen)  
• Rechter kent het dossier 
• Bereid je voor op onderhandelen 

 
• Brieven van tevoren: positief op ingaan 
• Stukken tot 10 dagen voor de zitting 
• (en vergeet de machtigingen niet) 
  
Bestuursorgaan krijgt (bijna) altijd nieuwe kans  

 
www.milieurechtsbijstand.nl, rechtsbijstandverzekering, 

Milieufederatie 
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Handhavingsverzoek bij overtreden 
regels BSP 

• Belanghebbenden kunnen bij bevoegd gezag 
handhavingsverzoek doen 

• Reactietermijn: binnen zes, uiterlijk 8 weken  

• Bij (impliciete) weigering tot handhaving: 
beroep mogelijk 

 

• Houd contact met ambtenaren (wethouder) 

• Beginselplicht tot handhaving, tenzij concreet 
zicht op legalisatie/evident onevenredig 


