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Casus: Nieuwe bebouwing te groot en te hoog? 
Thema: Flexibiliteit in een bestemmingsplan; haalbare kaart? 
 
Casus/dilemma 
Op 8 maart 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 
ABRvS) uitspraak gedaan in het beroep tegen een bestemmingsplan waarin kleinschalige 
woningbouw wordt toegestaan. De bedoeling is dat de nieuwe woningen en bijbehorende 
erven meer naar inzicht en wensen van de toekomstige bewoners kunnen worden gebouwd 
en ingericht. De raad heeft daarvoor meer flexibiliteit in de bebouwingsmogelijkheden 
gecreëerd. In de uitspraak oordeelt de ABRvS tot vernietiging van het plan. 
De vraag is nu wat in deze uitspraak over de flexibiliteit in het plan wordt gezegd en of uit de 
uitspraak blijkt of het wordt geaccepteerd. Hierbij zal in deze notitie worden stilgestaan. Er 
wordt ook een doorkijkje gegeven naar de situatie onder de toekomstige wetgeving, de 
Omgevingswet. 
 
Samenvatting uitspraak 
Tegen het plan is beroep ingesteld door een omwonende. Hij vindt dat de toegestane 
nieuwbouw te groot en te hoog kan worden. De raad stelt zich op het standpunt dat de 
nieuwbouw aanvaardbaar is, omdat er maar twee woningen worden toegestaan en dat deze 
en de toegestane bijgebouwen niet zodanig hoog en groot worden dat hij daardoor wordt 
benadeeld. 
In de uitspraak komen verschillende aspecten van de bebouwingsmogelijkheden aan de 
orde; het aantal toegestane woningen, de hoogte van die woningen en de omvang van de 
toegestane bijgebouwen. Bij al deze aspecten worden gebreken in de planregels 
geconstateerd. Zo heeft de raad maximaal twee woningen willen toestaan, maar is er in het 
plan geen beperking tot dat aantal opgenomen. 
Ook is onduidelijk hoe hoog de woningen uiteindelijk zullen zijn ten opzichte van de 
omgeving. In het plan is voor de woningen wel bepaald dat vanaf “het peil” gemeten moet 
worden, maar er is niet bepaald wat met het dat begrip wordt bedoeld. Daarbij speelt mee 
dat vaststaat dat de grond vóór de bouw van de woningen nog zal worden opgehoogd. 
Bij de bijgebouwen is de uiteindelijke bouwhoogte ook onduidelijk. De maximale hoogte is 
wel gekoppeld aan één bouwlaag van de woning, maar het begrip bouwlaag is in het plan 
niet uitgelegd of beperkt. Aan de oppervlakte van de bijgebouwen is wel een maximum 
gesteld in de planregels; 150 m². Bij de afweging door de raad of het plan wat betreft de 
bijgebouwen aanvaardbaar is, moet dus van dit maximum oppervlak worden uitgegaan. Dit is 
niet gebeurd. 
 
Uitleg samenvatting vanuit casus/dilemma 
Kort weergegeven is het algemene gebrek dat in de uitspraak wordt geconstateerd, dat er 
gaten zitten in het kader dat in planregeling is opgenomen voor de nieuwe bebouwing. 
Daardoor klopt (de grondslag waarop) de belangenafweging (is gemaakt), ook niet. 

Dat dit als gebrek is aangemerkt, betekent niet dat het opnemen van flexibiliteit in een plan 
niet kan of mag. Het betekent alleen dat het kader dat in dit plan is aangelegd, niet sluitend 
is. Een ruime algemene regeling met flexibiliteit door óf bepaalde onderwerpen helemaal niet 
in het plan op te nemen óf in het plan alleen een basiskader neer te leggen dat niet tot op 
detailniveau is ingevuld (door bijv. open normen op te nemen of de regels te beperken tot de 
basis), is gewoon mogelijk. Als het kader maar sluitend is. 
Daarbij is de keuze om flexibiliteit in te bouwen in het plan door de ABRvS niet beoordeeld. 
Dat is het duidelijkst bij de beoordeling van de omvang van de bijgebouwen. Daar wordt de 
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keuze om de voorzijde woningen niet in het plan vast te leggen genoemd, maar niet 
beoordeeld. Wel beoordeeld wordt de planregeling zoals die is; namelijk door het wél in het 
plan opgenomen maximum voor de bijgebouwen als uitgangspunt te nemen in plaats van 
een berekening te maken van de mogelijke omvang waarbij van de voorzijde van de 
woningen uitgegaan moest worden. 

 

Wat betreft een doorkijkje naar de situatie onder de Ow en of dit een verschil zou hebben 
gemaakt in deze zaak, het volgende. Voor de geconstateerde gebreken zou het niet 
uitgemaakt hebben als dit een plan onder de Ow was geweest. Ook onder de Ow zal een 
plan, hoe globaal dit ook wordt ingericht, een basiskader moeten hebben dat sluitend is. 
Gebruikte begrippen in de planregels moeten ook onder die wet gewoon worden 
gedefinieerd. Ook in omgevingsplannen moet een kader staan op grond waarvan bekeken 
kan worden óf en hóe de belangen van de omgeving door het plan worden beïnvloed of die 
belangen niet onredelijk worden geschaad. Dat de Ow wellicht tot gevolg heeft dat deze 
beoordeling minder indringend wordt bij het plan en deels wordt “doorgeschoven” naar een 
vergunningaanvraag, betekent niet dat deze beoordeling niet plaatsvindt. 

Conclusie: wat te doen 
Dus is flexibiliteit in een bestemmingsplan haalbare kaart? Ja zeker, met dit in het 
achterhoofd: 

- Beleid: maak heel bewust keuzes waar de ruimte/flexibiliteit in het plan wordt 
gebracht en of er ter ondersteuning beleid(slijnen) moeten worden gemaakt;  

- Juridisch: zorg dat het kader staat en sluitend is, hoe globaal ook. Binnen het kader is 
ruimte voor flexibiliteit mogelijk. 

 
 


