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Stand van zaken Omgevingswet 

• Aangekondigd: 1 juli a.s. Invoeringswet Ow naar TK  

• Aangekondigd: 1 juli a.s. 4 AMvB’s in Staatsblad 

• Parlementaire behandeling Aanvullingswetten  

• Ontwikkeling DSO  

• Maar in tussentijd: oefenen met ‘omgevingsplan’ onder vigeur art. 
7c Besluit Chw (bestemmingsplan verbrede reikwijdte)  
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Stand van zaken Omgevingswet  
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Exceptieve toetsing 

Conclusie A-G over exceptieve toetsing  

Conclusie A-G 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557  

• Op grond van artikel 8:3 lid 1 aanhef en onder a Awb kan geen 
beroep worden ingesteld tegen een algemeen verbindend 
voorschrift of beleidsregel 

• De bestuursrechter kan een algemeen verbindend voorschrift wel 
exceptief toetsen 

• A-G gaat in op vraag hoe intensief de bestuursrechter een 
algemeen verbindend voorschrift moet toetsen en welke 
omstandigheden daarvoor bepalend zijn  

• A-G: loslaten willekeurscriterium uit het Landbouwvliegersarrest 
en naar een indringendere exceptieve toetsing van algemeen 
verbindende voorschriften 
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Exceptieve toetsing 

Exceptieve toetsing bestemmingsplanregeling 

AbRS 16 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:906  

• In een beroep tegen een omgevingsvergunning voor het bouwen 
kan de onverbindendheid van de betrokken 
bestemmingsplanregeling aan de orde worden gesteld 

• Onvoldoende rekening houden met richtafstanden VNG-brochure 
geen omstandigheid die leidt tot onverbindendheid planregeling  
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Dienstenrichtlijn en detailhandel 

Appingedam  

Aanleiding: 

• HvJ EU oordeelt dat Dienstenrichtlijn (Drl) van toepassing is op 
stedenbouwkundige plannen die het aanbieden van diensten 
normeren 

- Ondanks expliciete uitsluiting in preambule richtlijn (punt 9) 

 

- NB: zaak betreft perifere detailhandel (= dienst) maar 
reikwijdte arrest is ruimer (denk bijv. aan verkoop eigen 
producten boerderij)  

 

- Kern: bestemmingsplanregeling is ‘eis’ in de zin van de Drl,  
impliceert dat er dwingende reden van algemeen belang moet 
zijn voor stellen eisen  

 

 

 

 

 

 

 

 

AbRS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062  

 

• Planregeling detailhandel getoetst aan art. 15 lid 3 Drl 

- Non-discriminatie niet in geschil  

- Noodzakelijkheid: ABRS: planregeling voldoet aan die eis 

- Evenredigheid> doel.middeltoets 

• AbRS: gemeenteraad motiveert onvoldoende dat planregeling 
geschikt is voor beoogde doel en dat niet met minder beperkende 
maatregelen kan worden volstaan> nader onderzoek op basis van 
‘specifieke analyse’ vereist> 26 weken de tijd  
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Dienstenrichtlijn en detailhandel 

Vervolg Appingedam  

• Bestemmingsplan is geen vergunning in zin Drl 

• Niet beantwoord door Hof: is bestemmingsplan op aanvraag 
vergunning in zin Drl? 

- Nee (karakter blijft ‘algemeen’, regeling voor gebruik gronden 
en bouwwerken)  

 

• Niet beantwoord door Hof: omgevingsvergunning voor gebruik in 
strijd met bestemmingsplan vergunning in zin Drl? 

- Ja (beschikking, geen algemeen verbindend voorschrift, 
concreet project volgens AbRS 1 september 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BN5725) 

- Nee (bestemmingsplanregeling blijft gelden, 
omgevingsvergunning ziet niet op toelaatbaarheid dienst maar 
op goede ruimtelijke ordening)  
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Dienstenrichtlijn en detailhandel  

Appingedam 

Twee belangrijke gevolgen toepassing Drl 

1) Planregeling moet voldoen aan art. 15 lid 3 Drl 

- Non-discriminatie 

- Noodzakelijkheid 

- Evenredigheid  geschiktheid planregeling met oog op te 
bereiken doel en geen minder belemmerende maatregelen 
mogelijk, doel.middeltoets > niet gebruikelijk in 
gangbare plantoelichting m.b.t. detailhandel 

 

2) Geldt ook voor reeds vastgestelde 
bestemmingsplannen>onderzoeksverplichting art. 15 Drl>  
exceptieve toets en aanvulling plantoelichting 
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Dienstenrichtlijn en detailhandel  

Appingedam  

AbRS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062  

• Planregeling detailhandel getoetst aan art. 15 lid 3 Drl 

- Non-discriminatie niet in geschil  

- Noodzakelijkheid: planregeling voldoet aan die eis 

- Evenredigheid: gemeenteraad motiveert onvoldoende dat 
planregeling geschikt is voor beoogde doel en dat niet met 
minder beperkende maatregelen kan worden volstaan> nader 
onderzoek op basis van ‘specifieke analyse’ vereist> 26 weken 
de tijd  

 

- HOE TE ONDERBOUWEN?! Parallel met onderbouwing 
‘LADDER’? 
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Schaarse rechten  

• Conclusie A-G Widdershoven 25 mei 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1421 

• Verdeling van publieke rechten: meer gegadigden dan rechten  

• Nationale mededingingsnorm  

• Dienstenrichtlijn  

• AbRS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062 (Appingedam) 
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Verklaring van geen bedenkingen 

Betrokkenheid raad bij ontwerp 

AbRS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1511 

• Het ontwerpbesluit over de verklaring van geen bedenkingen 
dient door de raad te worden opgesteld 

• Er moet gelegenheid worden geboden zienswijzen in te dienen 
naar aanleiding van het standpunt van de raad 

• Geen toepassing van artikel 6:22 van de Awb 
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Bestemmingsplan  

Parkeren  

AbRS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1578 

• Op grond van de planregels moeten gebruikswijzigingen (in enge 
zin) voldoen aan parkeernormen met dynamische verwijzing 

• Dynamische verwijzing is niet mogelijk omdat de verwijzing niet 
gekoppeld is aan een in het bestemmingsplan gegeven 
bevoegdheid 
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Kruimelgevallen 

Cumulatie onderdelen 1 en 9 

AbRS 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:963 

• Cumulatie onderdeel 1 en 9 mogelijk?! 

• Eerst dient te worden nagegaan of toepassing gegeven kan 
worden aan onderdeel 1 

• Bij onderdeel 1 hoeft het niet te gaan om de uitbreiding van een 
reeds bestaand gebouw 

• Er moet sprake zijn van een op het perceel aanwezig 
hoofdgebouw. Zonder hoofdgebouw geen bijbehorend bouwwerk 

• Bouwplan voorziet in sloop bestaande bebouwing en 
verwezenlijking nieuwe supermarkt 70% buiten bouwvlak. 
Supermarkt geen hoofdgebouw omdat deze niet in het 
bestemmingsplan past  
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Ontbreken m.e.r.-beoordelingsbeslissing 

Gebrek passeren  

AbRS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1986  

• 7 juli 2017: inwerkingtreding gewijzigd Besluit m.e.r. 

• Ook in informele (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsprocedure 
beslissen op aanmeldnotitie voordat aanvraag in behandeling mag 
worden genomen  

• Artikel 7.28 lid 2 Wm: buiten behandeling laten  

• Vergunninghouder heeft ná het indienen van de aanvraag een 
m.e.r.-aanmeldingsnotitie ingediend  

• Schending artikel 7.28 lid 2 Wm in dit geval gepasseerd op grond 
van artikel 6:22 van de Awb  
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Bestemmingsplan Oosterwold  

Vooruitlopen op de Omgevingswet  

AbRS 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1447  

• Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte o.g.v. art. 7c BuChw  

• Uitnodigingsplanologie  
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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 

 
 

19 



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 

25 



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 

 
 
 
 

28 



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

• Voornemen tot aanpassing Chw: 
 

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

- 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 
 

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