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Casus: Bestemmingsplan herzien en regels flexibeler invullen 
Thema: Flexibiliteit in een bestemmingsplan; haalbare kaart?  
 
Casus/dilemma 

Op 8 maart 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de 

Afdeling) uitspraak gedaan over een bestemmingsplan dat alle bestaande 

bestemmingsplannen in de gemeente in één keer herziet en daarin regels over parkeren 

toevoegt die gelden voor het hele gemeentelijke grondgebied. De gemeente heeft flexibiliteit 

in deze regels ingebouwd door niet alle details in het plan vast te leggen én door de 

mogelijkheid op te nemen om van de regels af te wijken. 

In deze notitie zal worden stilgestaan bij de vraag wat in deze uitspraak over de flexibiliteit in 

het plan wordt gezegd en of dit wordt geaccepteerd. Er wordt bekeken óf er, en zo ja wat, het 

verschil is met de in de casus Nieuwe bebouwing: te groot en te hoog besproken uitspraak 

én er wordt een doorkijkje gegeven naar de toekomstige wetgeving, de Omgevingswet. 

 

Samenvatting plan en uitspraak 

In het plan zijn regels opgenomen die gelden bij het, verlenen van een vergunning voor, 

bouwen van een nieuw gebouw. In de regels staat dat er alleen een vergunning wordt 

verleend, als wordt aangetoond dat er voor het nieuwe gebouw in voldoende mate in 

parkeer- en stallingruimte wordt voorzien. Dat kan ín, op of onder het nieuwe gebouw óf op 

of onder onbebouwd terrein dat bij het nieuwe gebouw hoort. 

In de regels is ook een mogelijkheid opgenomen om bij het verlenen van een vergunning van 

de bouwregels af te wijken. Daarvoor zijn natuurlijk wel voorwaarden in de regels 

opgenomen. Zo kan er kan alleen worden afgeweken als er sprake is van bijzondere 

omstandigheden óf als op een andere manier in de benodigde parkeer- en stallingruimte 

wordt voorzien. Ook mogen de parkeersituatie in de openbare ruimte én de woon- en 

leefsituatie in de omgeving niet onevenredig worden aangetast (= een belangenafweging). 

In de bouwregels staat ook dat bij het toepassen van de regels, de gemeentelijke 

beleidsregels over parkeren - die gelden op het tijdstip van indiening van de aanvraag om 

een vergunning - in acht moeten worden genomen. 

In die beleidsregels staat bijvoorbeeld uitgelegd wat er in bepaalde situaties wordt bedoeld 

met “in voldoende mate” en wordt toegelicht hoe de belangenafweging bij afwijking wordt 

gemaakt. Een dergelijke verwijzing naar beleidsregels wordt ook wel een “dynamische 

verwijzing” genoemd. Dit omdat de beleidsregels tijdens de looptijd van het plan gewijzigd 

kunnen worden. Als er daarna een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moet de 

gewijzigde versie van de beleidsregels in acht worden genomen bij het toepassen van de 

bestemmingsplanregels. 
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De indiener van beroep vindt het plan té flexibel. Volgens hem hadden de inhoud en 

toepassing van de regels gedetailleerder in het plan vastgelegd moeten worden en kan een 

nadere uitleg of toelichting niet in beleidsregels. 

De Afdeling oordeelt dat de manier waarop in deze regels een dynamische verwijzing is 

opgenomen, namelijk door in het plan is op te nemen dat in voldoende parkeerplaatsen moet 

worden voorzien en “voldoende” in te vullen door - normen in - beleidsregels, in beginsel 

kan. Voorwaarde is wel dat duidelijk is naar welke beleidsregels wordt verwezen. 

De Afdeling vindt dat in dit geval voldoende duidelijk; in de gemeente gold op het moment 

van vaststelling van het plan maar één set aan beleidsregels over parkeren. Het kan dan ook 

niet anders dan dat het om die beleidsregels gaat. Omdat ook is opgenomen dat moet 

worden getoetst aan de beleidsregels die gelden op het moment van indiening aanvraag, is 

ook in de toekomst voldoende duidelijk aan welke beleidsregels in acht genomen moeten 

worden. 

De Afdeling overweegt ook dat het vaststellen van beleidsregels over de afweging van 

belangen, wettelijk, is toegestaan. Dat voor de uitleg van de in dit plan opgenomen 

afwijkingsmogelijkheid en de bij de toepassing daarvan te maken belangenafweging, 

beleidsregels vastgesteld worden, mag dus. De in het plan gebruikte begrippen “bijzondere 

omstandigheden”, “op andere wijze” en “onevenredige aantasting” vindt de Afdeling ook niet 

zó ruim/flexibel dat niet meer is in te schatten hoe deze begrippen worden ingevuld. Deze 

begrippen zijn immers gebruikelijk bij een afwijkingsbevoegdheid in een bestemmingsplan. 

Ook wijst de Afdeling erop dat in de beleidsregels is uitgelegd en toegelicht hoe de 

afwijkingsbevoegdheid wordt gebruikt. 

 

Uitleg samenvatting vanuit casus/dilemma 

Kort gezegd is de manier waarop de gemeente flexibiliteit in het plan heeft ingebouwd, goed. 

Het basiskader en de basisbegrippen zitten namelijk ín het plan; het kader is sluitend én wat 

dit kader/deze regels inhouden en hoe dit wordt toegepast is voldoende “aan te voelen”. De 

flexibiliteit is gezocht door de gedetailleerdere invulling/toepassing van het kader en de 

belangenafweging niet in het plan maar in beleidsregels op te nemen. Beleidsregels kunnen 

immers als dat nodig zou zijn, sneller en makkelijker worden aangepast dat een plan. 

De basis in het plan stáát dus; hét verschil met de in de casus Nieuwe bebouwing: te groot 

en te hoog besproken uitspraak. In die uitspraak werd door de Afdeling aan dezelfde 

voorwaarden getoetst, maar werden gaten in het kader geconstateerd. 

Deze manier van flexibiliteit in het plan inbouwen, kan onder de Ow nog steeds. Onder die 

wet geldt onverminderd dat het basiskader in het plan sluitend moet zijn en binnen dat kader 

de ruimte kan worden gezocht. 

 

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(sregels) moeten worden gemaakt. Als er 
voor wordt gekozen te toetsen aan beleidsregel, zorg dat deze er zijn en zeker is aan 
welke beleidsregels moet worden getoetst; 
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- Juridisch: zorg dat het kader staat en sluitend is, hoe globaal ook. Binnen het kader is 
ruimte voor flexibiliteit mogelijk, door onder meer een zogenoemde dynamische 
verwijzing. 

 
 


