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Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

• Grondslag in art. 2.4 Crisis- en herstelwet (Chw)

• Bij wege van experiment kan o.a. worden afgeweken van:

- Wet ruimtelijke ordening

- Wet milieubeheer

- Activiteitenbesluit milieubeheer

• Het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ vindt uitsluitend 
toepassing als het bijdraagt aan:

- innovatieve ontwikkelingen

- bestrijding van de economische crisis

- duurzaamheid
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Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

AbRS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616:

• Experiment: ziet op de mogelijkheid om af te wijken van bepaalde wettelijke 
bepalingen en niet op het project;

• Experiment moet bijdrage leveren aan het beteugelen van de economische 
crisis:
• Chw is permanent gemaakt
• Draagt het experiment bij aan de versterking van de economische structuur
• 20 jaar vergroot de kans op verwezenlijking
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Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

• Nadere uitwerking in art. 7c Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

• Aspecten waarop van bestaande regelingen kan worden afgeweken:

- normstelling t.b.v. ‘goede ruimtelijke ordening’

- maximale geldingsduur bestemmingsplan van 10 jaar

- termijn toepassing voorlopige bestemming

- lokale verordeningen

- meldingsplicht

- planschade en voorzienbaarheid

- landelijke RO-standaarden

- exploitatieplan

- geluidnormen
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Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
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• Sinds 2010 vinden (ruimtelijke) experimenten o.b.v. Chw plaats

• Koppeling aan voorbereiding op de Omgevingswet

• Chw belangrijk instrument voor voorbereiding invoering 
Omgevingswet

• Al 180 gemeenten experimenteren met instrumenten Chw

• Groeiend aantal gemeenten wil starten met experiment
onder de Chw



Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

• De procedure voor een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ 
is dezelfde als voor een regulier bestemmingsplan (art. 3.8 Wro)

• Procedure in hoofdlijnen:

- Vooroverleg

- Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb)

- ter inzagelegging voor een periode van zes weken

- een ieder kan zienswijze indienen

- Vaststelling door gemeenteraad

- Beroep bij AbRS
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Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
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Art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening:
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. […]

Art. 7c lid 1 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
In aanvulling op art. 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
kunnen in het bestemmingsplan ook regels worden gesteld, die strekken 
ten behoeve van het:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.



Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

• Voordelen bestemmingsplan met verbrede reikwijdte volgens 
Inspiratiegids bestemmingsplan met verbrede reikwijdte van IenM:

- leidt tot een meer integrale aanpak, formulering, inhoud 
en doorwerking

- leidt tot verbreding van de werkwijze

- gebiedsgericht werken leidt tot nieuwe inzichten
en betere resultaten

- het aantal losse besluiten neemt af

- leidt tot mogelijke opname van lokale verordeningen
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Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

• Voorbeeld open normen en beleidsregels uit omgevingsplan 
Bavoterrein:
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Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
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Bestemmingsplan verbrede reikwijdte
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Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

• Opnemen lokale verordeningen leidt tot minder en beter op elkaar
afgestemde regels

• Voorbeelden op te nemen verordeningen uit omgevingsplan 
Bavoterrein:
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Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
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Omgevingsplan Buitengebied gemeente Boekel (2016)
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Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

• Toelichting Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016:

Kenmerken regulier bestemmingsplan zijn knelpunten bij het 
juridisch regelen van het beleid dat de gemeente Boekel voor het
buitengebied heeft geformuleerd

- reikwijdte van een ‘goede ruimtelijke ordening’ te beperkt

- pogingen om gezondheidseffecten een adequate plek te 
geven in de bestemmingsplannen buitengebied zijn tot op
heden gestrand bij AbRS

- nu integratie van alle aspecten rondom de fysieke
leefomgeving in één ruimtelijk plan
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Omgevingsplan Buitengebied gemeente Boekel (2016)



Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
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Uit plantoelichting volgt:

• Streven naar verbetering van de geursituatie door:
- opnemen geurverordening 
- aanscherping regels achtergrondbelasting
- ‘Geuremissie standstill’

• Alle geurnormen opgenomen en op één plaats samengebracht

• Extra inspanningen m.b.t. achtergrondbelasting 

• De geuremissie op bedrijfsniveau mag niet toenemen

Omgevingsplan Buitengebied gemeente Boekel (2016)



Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Huidig recht o.g.v. Wet geurhinder en veehouderij (Wgv):

• Bevat toetsingskader geurhinder voor vergunningplichtige
veehouderijen o.g.v. Wet milieubeheer

- diercategorieën met vastgestelde geuremissie 
- diercategorieën waarvoor minimum afstand geldt

• Onderscheid in concentratiegebieden

• Geurnormen (art. 3 Wgv):
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Omgevingsplan Buitengebied gemeente Boekel (2016)



Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

• Geurverordening opgenomen in hoofdstuk 9 Geurgebiedsvisie:

• Integratie geurverordening in art. 107.3.1:
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Omgevingsplan Buitengebied gemeente Boekel (2016)



Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
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Omgevingsplan Buitengebied gemeente Boekel (2016)



Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

AbRS 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:84:
“7. [appellant sub 1A] en [appellant sub 1B] kunnen zich niet verenigen met de wijzigingsvoorwaarde in 
artikel 10, lid 10.6.11, onder j, van de planregels, dat nieuwe stallen moeten voldoen aan de 
voorwaarden uit het certificeringsysteem MDV. Zij betogen dat de wetgever in sectorale regelgeving, 
zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, 
reeds heeft voorzien in een exclusief en uitputtend toetsingskader voor diverse milieuaspecten waaraan 
een uitbreiding van een intensieve veehouderij moet voldoen. Zij betogen dat de raad niet bevoegd is 
om in aanvulling daarop verdergaande eisen te stellen in een bestemmingsplan. Zij wijzen erop dat dit 
kan leiden tot de situatie dat een uitbreiding aan de sectorale regelgeving voldoet en leidt tot een 
verbetering, maar niet voldoet aan de verdergaande eisen die de MDV die daaraan stelt, waardoor de 
uitbreiding alsnog geen doorgang kan vinden. Bovendien is ten aanzien van het stellen van eisen voor 
dierenwelzijn niet de raad, maar de staatssecretaris van Economische Zaken bevoegd.

7.4. [appellant sub 1A] en [appellant sub 1B] stellen terecht dat de voorwaarden die in de MDV worden 
gesteld ook betrekking hebben op aspecten die niet ruimtelijk relevant zijn, zoals, bij wijze van 
voorbeeld, de voorwaarden ten aanzien van het energieverbruik en de omgevingsgerichtheid zoals 
daarin omschreven. Daarnaast bestaat de MDV uit een zeer groot aantal, zeer gedetailleerde 
voorwaarden waaraan stallen moeten voldoen. De MDV leent zich daarom niet voor de door de raad 
gekozen toepassing via een wijzigingsvoorwaarde. Gelet op het voorgaande is artikel 10, lid 10.6.11, 
onder j, van de planregels in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Het betoog slaagt.”.
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Omgevingsplan Buitengebied gemeente Boekel (2016)



Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
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• Kamerbrief d.d. 8 maart 2018

• Voornemen tot aanpassing Chw:

Ø Vereenvoudigen van de aanwijzingsprocedure voor 
duurzame innovatieve experimenten, door aanpassing van 
de criteria voor aanwijzing

Ø Verkorten van de aanwijzingsprocedure van duurzame 
innovatieve experimenten en ontwikkelingsgebieden, door 
het toevoegen van nieuwe projecten aan bestaande 
experimenten bij ministeriele regeling te laten plaatsvinden

Ø Verbreden reikwijdte Chw, zodat experimenten nog beter 
kunnen aansluiten bij Omgevingswet
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Omgevingsplan



Omgevingsplan

• Bestemmingsplan verbrede reikwijdte is voorloper van het 
omgevingsplan

• Omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan

• Uitgangspunt: omgevingsplan is gewone verordening

• Gemeenteraad stelt omgevingsplan vast
Ø Maar: mogelijkheid tot delegatie B&W voor ‘delen’ van het 

omgevingsplan (art. 2.8 Ow)
Ø Delegatiebesluit is niet appellabel
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Artikel 2.4 Ow (omgevingsplan): 
De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één 
omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. 



Omgevingsplan

• De verbrede reikwijdte is een pijler van de Omgevingswet (Ow):
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Art. 2.1 Ow (uitoefening taken en bevoegdheden):
1. Een bestuursorgaan van een gemeente, een provincie of het Rijk of, met 

inachtneming van de Waterschapswet, van een waterschap oefent zijn taken
en bevoegdheden op grond van deze wet uit met het oog op de doelen van
de wet, tenzij daarover specifieke regels zijn gesteld. 

2. Het bestuursorgaan houdt daarbij rekening met de samenhang van de
relevante onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving en van de 
rechtstreeks daarbij betrokken belangen.

Art. 1.3 Ow (fysieke leefomgeving):
Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het 
land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in 
onderlinge samenhang: 

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en 

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. 



Omgevingsplan

Ø Functie: gebruiksdoel/status van onderdeel van de fysieke 
leefomgeving op bepaalde locatie

Ø Niet alleen regels over bebouwingsmogelijkheden en gebruik van 
gronden, maar bij voorbeeld ook toekennen monumentenstatus, 
regels m.b.t. geluid- en lichthinder, aantal parkeerplaatsen, laad-
en losmogelijkheden, openingstijden horecagelegenheden etc.

Ø Vervangt regels uit gemeentelijke verordeningen over de fysieke 
leefomgeving
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Artikel 4.1 (decentrale regels over activiteiten):
1. In het omgevingsplan, de waterschapsverordening en de 

omgevingsverordening kunnen met het oog op de doelen van de wet regels
worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben 
voor de fysieke leefomgeving. 

Artikel 4.2 (toedeling van functies aan locaties):
1. Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente

een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere regels die
met het oog daarop nodig zijn. 



Omgevingsplan

Ø Art. 2.1 lid 4 Ow : ‘gezondheid’ volwaardige rol bij 
omgevingsplannen en omgevingsvergunningen
voor afwijkactiviteiten

Ø Art. 5.32 Ow : weigering omgevingsvergunning vanwege 
(mogelijk) ernstige gezondheidsrisico’s in 
‘bijzondere gevallen’ (o.m. Q-koorts, 
vogelgriep e.d.)

Ø Art. 4.22 lid 2 Ow : verplichte algemene rijksregels m.b.t. treffen 
van alle passende maatregelen ter 
bescherming gezondheid

Ø art. 5.42 lid 3 Ow : verplichting opstellen algemene rijksregels 
over wijziging of intrekking omgevings-
vergunning i.v.m. passende maatregelen ter
bescherming gezondheid
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Omgevingsplan
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• Beleidsvrijheid gemeenteraad

• Echter omgevingsplan moet voldoen aan de instructieregels 
van het Besluit kwaliteit leefomgeving en de provinciale 
omgevingsverordening

• Besluit activiteiten leefomgeving laat ruimte voor nadere 
regels in het omgevingsplan (afwijken en aanvullen door 
middel van maatwerkregels)
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Besluit kwaliteit leefomgeving



Besluit kwaliteit leefomgeving
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Artikel 5.88 Bkl (geur door activiteiten – rekening houden met 
en aanvaardbaarheid):

1. In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met de 
geur door activiteiten op geurgevoelig gebouwen of 
geurgevoelige locaties. 

2. Een omgevingsplan voorziet erin dat de geur door een 
activiteit op geurgevoelige gebouwen of een geurgevoelige
locaties aanvaardbaar is. 



Besluit kwaliteit leefomgeving

Instructieregels (algemeen):

• Begrip ‘geurgevoelig object’ uit art. 1 Wgv keert niet terug

• Art. 5.87 Bkl: instructieregels hebben betrekking op: 

- geurgevoelig gebouw :gebouw met woonfunctie, onderwijsfunctie,
gezondheidszorgfunctie met bedgebied, 
woonfunctie met 24-uurszorg, 
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met 
bedgebied of een (nog) niet aanwezig 
gebouw dat voor een afwijkactiviteit 
gerealiseerd mag worden

- geurgevoelige locatie : woonwagen of drijvende woonfunctie
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Besluit kwaliteit leefomgeving

• De gemeenteraad is bevoegd andere geurgevoelige 
gebouwen en geurgevoelige locaties aan te wijzen in 
omgevingsplan (art. 5.87 lid 4 Bkl)

• De algemene instructieregels zijn niet van toepassing bij 
illegaal of tijdelijk gebruik 

• De algemene instructieregels zijn niet van toepassing op 
geurgevoelige gebouwen/locaties die een functionele 
binding hebben met de bedrijfsmatige activiteit 
(art. 5.91 Bkl)
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Besluit kwaliteit leefomgeving

Bebouwingscontour geur (art. 5.93 Bkl):

• Vastgesteld door gemeenteraad in omgevingsplan

• Geometrisch begrensd

• Wordt aangewezen rond het stedenbouwkundig samenstel 
van bebouwing voor wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 
detailhandel, horeca en de daarbij behorende openbare of 
sociaal-culturele voorzieningen en infrastructuur

• Binnen bebouwingscontour geldt hoger beschermingsniveau

• De gemeenteraad heeft beleidsvrijheid, dus marginale toets 
bij bestuursrechter
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Besluit kwaliteit leefomgeving

Instructieregels omtrent geur (specifiek):

• Hebben betrekking op:
- zuiveringtechnische werken (§5.1.4.6.2)
- veehouderijen (§5.1.4.6.3)
- andere agrarische activiteiten (§5.1.4.6.4)

• Naar huidig recht bestaan voor deze sectoren al generieke 
normen (bijv. Wgv)

• T.a.v. veehouderijen geldt:
- Bkl geeft acceptabele geurbelasting/afstand bij 

geur veroorzaakt door het houden van dieren met
geuremissiefactor

- Het Bkl geeft aan te houden afstand bij geur door 
het houden van dieren zonder geuremissiefactor
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Besluit kwaliteit leefomgeving

Standaardwaarden/afstanden:

Ø Van toepassing op veehouderijen met:
- meer dan 10 stuks rundvee
- meer dan 15 varkens
- meer dan 350 kippen
- één of meer pelsdieren
- meer dan 25 overige landbouwhuisdieren

Ø Niet van toepassing op:
- landbouwhuisdieren voor natuurbeheer
- landbouwhuisdieren voor educatieve doeleinden
- landbouwhuisdieren bij onderzoeksinstellingen
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Besluit kwaliteit leefomgeving
Tabel bij art. 5.105 Bkl:
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Besluit kwaliteit leefomgeving
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Besluit kwaliteit leefomgeving

Wat wordt van gemeenten verwacht t.a.v. geur in het 
omgevingsplan?

Ø Rekening houden met geur op geurgevoelige gebouwen en 
geurgevoelige locaties

Ø Zorg dragen voor aanvaardbaar geurniveau bij geurgevoelige
gebouwen en op geurgevoelige locaties

Ø Vaststellen bebouwingscontour geur

Ø Opnemen instructieregels uit Bkl:
- in acht nemen standaardwaarden
- in acht nemen gevel-tot-gevel afstand
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