
De (toenemende) rol van duurzaamheid in de 
ruimtelijke ordening 

Hoe om te gaan met de uitdagingen van morgen? 

 
 

Jan van Vulpen 



Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening 

• Energietransitie 

 

- Windturbines (AbRS 21-02-2018, ECLI:NL:RVS:2018:616) 

- Zonneparken (AbRS 4-04- 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1112) 

- Gasloos bouwen  

- Oplaadpalen elektrische auto’s (AbRS 14-02-2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:489) 

 

• Klimaatadaptatie (naast -mitigatie) 

 

- Hittestress (AbRS 3-08-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2129) 

- Wateroverlast (AbRS 13-06-2018, ECLI:NL:RVS:2018:1966)  

- Droogte (AbRS 13-06-2018, ECLI:NL:RVS:2018:1966) 

- Overstromingen (AbRS 31-01-2018, ECLI:NL:RVS:2018:329) 

2 



Klimaatadaptatie en Bestemmingsplan (Wro) 

 
 

• Nationale klimaatadaptatiestrategie (dec 2016) 

• Uitvoeringsprogramma NAS (mrt 2018) 

• Deltaplan 2018, H7 Ruimtelijke Adaptatie (jun 2018) 

 

 

• Hittestress (groene daktuinen, witte of groene gevels, etc.) 

• Droogte (afkoppeling regenafvoer van daken, etc.) 

• Wateroverlast (waterdoorlatende tegels, etc.) 

• Waterveiligheid (dijkversterkingsprojecten, ruimte voor de rivier, 
etc.) 
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Klimaatadaptatie en Bestemmingsplan (Wro) 

• Goede ruimtelijke ordening (art. 3.1 Wro) 

- Maatlat/Zorgvuldigheidsscore? (AbRS 21-01- 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:84) 

 

• Toelatingsplanologie 

- Geen gebodsbepaling, voorwaardelijke verplichting! 

- Wateroverlast (AbRS 26-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1125) 

 

“Binnen het plangebied dient te worden voorzien in een 
waterberging met een bergingscapaciteit van ten minste 268 m2” 

 

“Het bebouwen van de gronden met deze bestemming is slechts 
toegestaan als is voorzien in de aanleg van een waterberging 
van ten minste 268 m2” 
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Klimaatadaptatie en Bestemmingsplan (Wro) 

• Alphen aan de Rijn (Rijnhaven Oost) 

 

- “Er wordt een aantoonbare bijdrage geleverd aan verbetering 
van duurzaamheid” 

 

- DPL-score 

 

• Maatlat Duurzame Veehouderij (AbRS 21-01-2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:84) 
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Klimaat adaptatie en bp verbrede reikwijdte (Chw) 

• Chw: innovatieve ontwikkelingen: “regels gericht op 
duurzaamheid en energietransitie”, planperiode 20 jaar  

 

• Verruimde reikwijdte:  

- “Veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit + doelmatig beheer, gebruik en 
ontwikkelen fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke functies” (art 7c BuChw) 

 

• Klimaatadaptatie: 

- Ruimer toetsingscriterium “fysieke leefomgeving” 

- Gebruik van open normen en beleidsregels 

 

 

 

6 



Klimaatadaptatie en bp verbrede reikwijdte (Chw) 

 

 

Schokkerhoek Urk 

 

“Een omgevingsvergunning voor bouwen wordt slechts verleend 
als wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat volgens de regels zoals deze hiervoor zijn opgenomen 
in de beleidsregels “goed- woon- en leefklimaat” of in de 
beleidsregel “goede waterhuishouding” 
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Klimaatadaptatie en bp verbrede reikwijdte (Chw) 

 

 

Dordtse Kil:  

 

• BREEAM-Maatlat voor duurzaamheidsprestatie gebouwniveau  

 

• Voorwaardelijke verplichting t.a.v. waterhuishouding: 

- “een omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
bedrijfsgebouw wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan 
de volgende eisen met betrekking tot waterveiligheid” 

- “minimaal 60 mm hemelwaterberging vasthouden, gedurende 
24 uur, op het bouwperceel. Deze eis geldt voor het verharde 
oppervlak op het bouwperceel” 

- “voor de begane grondvloer een minimaal 20 cm hoger peil ten 
opzichte van de bouwperceelhoogte aanhouden of een 
waterkerende  plint aanbrengen.”    

 

 

 

 

 

 

28-6-2018 8 



Klimaatadaptatie en Omgevingsplan 

• Omgevingsplan: evenwichtige toedeling van functies  

• Regels voor doelen Omgevingswet (art. 1.3):  

 

- “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.” 

• Regels voor activiteiten met gevolgen fysieke leefomgeving     
(art. 4.1) 

• ‘Gezondheid’ volwaardige rol bij omgevingsplannen (art. 2.1 lid 4) 
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Klimaatadaptatie en omgevingsplan 

 

• Ook gebodsbepalingen mogelijk:  

[een door de overheid te handhaven, onvoorwaardelijke 
verplichting voor een eigenaar (of grondgebruiker) om de 
toegekende bestemming te verwezenlijken] 

 

     “Woningen dienen met witte gevels te worden uitgevoerd” 

 

• Inbreuk op eigendom  

• Proportionaliteitsvereiste: Evenwicht tussen belang fysieke 
leefomgeving en ongestoord genot eigendom  
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Contact 

Jan van Vulpen 

06 – 52 45 12 19 

j.van.vulpen@hekkelman.nl 

 


