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Ladder voor duurzame verstedelijking 

Overzichtsuitspraak 

 

AbRS 28 juni 2017, AB 2017/233, m.nt. T.E.P.A. Lam 

• Hoofdlijnen rechtspraak over de (oude) Ladder 

• Ook voor de toepassing van de nieuwe Ladder van belang 

 

• Aspecten: 

- Stedelijke ontwikkeling 

- Nieuwe stedelijke ontwikkeling en binnenplanse flexibiliteit 

- Bestaand stedelijk gebied 

- Reikwijdte onderzoek naar, het overleg over, en de beschrijving 
van de behoefte 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 

Artikel 3.1.6 lid 2 van het Bro luidt: 

 

“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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Laddertekst per 1 juli 2017 (Stb. 2017, 182) 

 



Ladder voor duurzame verstedelijking 

Belangrijkste wijzigingen 

• Geen treden meer 

 

• Eerste deel verantwoording: nog ‘slechts’ een beschrijving van de 
behoefte aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling 

 

• Tweede deel verantwoording: locatie buiten bestaand stedelijk 
gebied? Dan motiveren waarom het niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied kan 

 

• Regio en regionale afstemming 

 

• Derde trede geschrapt 

 

• Doorschuiven Ladderplicht 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 

Doorschuiven Ladderplicht 

 
Op grond van jurisprudentie bestaat er onder de huidige Ladder (in 
beginsel) een dubbele Laddertoets bij uitwerkings- en 
wijzigingsplannen 

 

• Probleem van de (omvang van de) onderzoekslasten bij globale plannen 
wordt doorgeschoven naar de Omgevingswet. Wel wordt er (in het nieuwe 
derde lid) een ‘voorziening’ geïntroduceerd voor wijzigings- en 
uitwerkingsplannen 

 

• “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 doorschuiven Ladderplicht  

 
• Alleen voor bestemmingsplannen die na 1 juli 2017 worden 

vastgesteld 

 

• Uitvoerbaarheidstoets/behoeftetoets in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening bij moederplan blijft bestaan 

 

• Status van ontwikkelingsmogelijkheden bij doorschuiven: harde of 
zachte plancapaciteit? 

 

• NvT: “Toepassing van het derde lid heeft tot gevolg dat de met 
uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid bestemde locatie, tot 
het moment van vaststelling van het wijzigings- of 
uitwerkingsplan, geen onderdeel zal uitmaken van het 
aanbod/planologische voorraad bij Laddertoetsen voor andere 
locaties in de omgeving.” 
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Ladder voor duurzame verstedelijking  

Wijzigingsbevoegdheid en plancapaciteit  

AbRS 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:522 

• Wijzigingsplan vastgesteld dat voorziet in een woonwijk van 100 
woningen 

• Appellanten: woonwijk voorziet niet in actuele regionale behoefte 

• Afdeling: 

- Wijzigingsbevoegdheid is niet op één lijn te stellen met 
uitwerkingsplicht 

- Bij een wijzigingsbevoegdheid mag de aanvaardbaarheid van 
de nieuwe bestemming binnen het gebied waarop de 
wijzigingsbevoegdheid betrekking heeft slechts in beginsel als 
een gegeven worden beschouwd 

- Niet-benutte wijzigingsbevoegdheden worden niet tot harde 
plancapaciteit gerekend! 
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Brancheringsregelingen en de Dienstenrichtlijn 

Evenredigheid 

AbRS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062 (Appingedam) 

• Planregeling detailhandel getoetst aan artikel 15 lid 3 van de Drl 

- Noodzakelijkheid: aan deze eis wordt voldaan 

- Non-discriminatie: brancheringsregeling is zonder onderscheid 
van toepassing 

- Evenredigheid: er is sprake van een motiveringsgebrek 

• Wat was de motivering van de raad? 

- Regeling voorkomt dat detailhandel zich uit het centrum 
verplaatst 

- Winkelcentra buiten de stad hebben een zichzelf versterkend 
effect 

- Door langjarig gebruik van brancheringsregels geen concreet 
bewijs van de gevolgen van het schrappen van deze regels 

-  Aanwijzingen voor gevolgen zijn te vinden in het buitenland 
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Brancheringsregelingen en de Dienstenrichtlijn 

Evenredigheid 

Vingerwijzingen van de Afdeling: 

• Op algemene ervaringsregels gebaseerde veronderstelling van de 
raad zou kunnen opgaan. Zie ook A-G Szpunar 

• Het is aan de gemeenteraad om de ingenomen stelling over de 
effectiviteit van de maatregel te onderbouwen aan de hand van 
een analyse met specifieke gegevens 

• Daartoe had de raad bij voorbeeld onderzoeksgegevens of andere 
gegevens kunnen overleggen waarmee de gestelde gevolgen van 
de vestigingsmogelijkheden op de perifere locatie voor de 
samenstelling van het winkelaanbod en de leegstand in de stad 
aannemelijk worden gemaakt 

• Onderzoek naar effectiviteit van ruimtelijk detailhandelsbeleid op 
landelijk, provinciaal of lokaal niveau, of gegevens ontleend aan 
koopstromenonderzoek 

• Effecten van detailhandelsbeleid in krimpregio’s 
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Brancheringsregelingen en de Dienstenrichtlijn 

Evenredigheid 

Vervolg: 

‘Onder deze omstandigheden kan thans evenmin beoordeeld worden 
of de raad redelijkerwijs heeft kunnen concluderen dat de 
opgenomen brancheringsregeling niet verder gaat dan nodig is om 
het beoogde doel te bereiken en dat doel niet met andere, minder 
beperkende maatregelen kan worden bereikt.’. 

 

Bij gebreke van nadere analyse kan niet worden uitgesloten dat 
leegstand in het centrum ook kan worden voorkomen met een 
minder beperkende brancheringsregeling of met andere minder 
beperkende maatregelen 
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Brancheringsregeling en de Dienstenrichtlijn 

Evenredigheid 

Appingedam betreft een tussenuitspraak. De gemeenteraad wordt 
gelegenheid geboden het door de Afdeling geconstateerde 
motiveringsgebrek te repareren.  

 

HOE? 
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Brancheringsregelingen en de Dienstenrichtlijn 

Evenredigheid 

• Algemeen onderzoek naar de effectiviteit van het in Nederland 
gevoerde detailhandelsbeleid (reguliere detailhandel in de centra 
en grootschalige en perifere detailhandel met terughoudendheid 
buiten de centra) is ons niet bekend (zie wel: ‘DTNP, Detailhandel 
en leefbaarheid, aanpak detailhandel als strategie in krimp- en 
anticipeergebieden, 15 april 2013’)  

• Koopstromenonderzoek is wel beschikbaar maar gefragmenteerd 
en vaak verouderd 

• Algemene onderzoeksgegevens naar de effecten van 
detailhandelsbeleid in krimpregio’s zijn ons niet bekend 

• Conclusie: het zal niet eenvoudig zijn om aan de hand van 
algemeen beschikbare onderzoeksgegevens de evenredigheid van 
de brancheringsregeling te onderbouwen 

HOE DAN WEL? 
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Brancheringsregelingen en de Dienstenrichtlijn  

Evenredigheid 

Oplossingsrichting: 

 

1. Als reguliere detailhandel op één locatie op het Woonplein 
mogelijk wordt gemaakt, kan niet worden volgehouden dat de 
branchebeperking voor de andere percelen op het Woonplein (en 
elders in de gemeente) wel evenredig is. Dit betekent dat niet 
volstaan kan worden met een evenredigheidstoets voor de Bristol-
locatie 

2. Een bestemmingswijziging van perifere/grootschalige detailhandel 
naar reguliere detailhandel is een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
(er is sprake van een functiewijziging van wezenlijke aard en 
omvang, omdat de ruimtelijke effecten van deze type detailhandel 
verschillen). Dat betekent dat voor de bestemmingswijziging een 
Laddertoets moet worden opgesteld. 
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Brancheringsregelingen en de Dienstenrichtlijn 

Evenredigheid 

In het kader van de Laddertoets wordt de behoefte bepaald en wordt 
onderzocht in hoeverre er onaanvaardbare leegstand ontstaat. Op 
basis van deze Laddertoets zal blijken in hoeverre de functiewijziging 
onaanvaardbare effecten heeft. Als blijkt van onaanvaardbare 
effecten is aangetoond dat de brancheringsregeling evenredig is 
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Brancheringsregelingen en de Dienstenrichtlijn 

Evenredigheid 

Voorbeeld supermarkt: 
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Brancheringsregelingen en de Dienstenrichtlijn 

Evenredigheid 

Zie AbRS 20 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2046): 

• Verplaatsing en uitbreiding Lidl 1200 m2 wvo. Dpo heeft 
verplaatsing met omvang van 1200 m2 wvo als uitgangspunt 
gegolden 

• Lidl wil 1500 m2 wvo en stelt om die reden beroep in tegen het 
bestemmingsplan 

• Niet onderzocht is of de te verplaatsen Lidl met een oppervlakte 
van 1500 m2 wvo zal leiden tot structurele leegstand. Volgens 
tegenrapport valt een onevenredige aantasting van het 
ondernemersklimaat niet te verwachten 

• Vernietiging wegens motiveringsgebrek 

• Evenredigheid avant la lettre? 
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Brancheringsregeling en de Dienstenrichtlijn 

Evenredigheid 

Andere diensten? 

• Recreatieverblijven 

• Ligplaatsen 

• Hotels 

• Leisure 

• Etc. 

Voor deze diensten zijn er veel minder onderzoeksgegevens 
beschikbaar. Hoe toon je dan de evenredigheid aan? 
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