
Juli 2015

FACTSHEET 

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijk beleid in structuurvisies
Elke gemeente moet beschikken over een structuurvisie, waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt. Zo’n struc-

tuurvisie toont aan dat het ruimtelijk beleid – op termijn – uitvoerbaar is. Een gemeente moet voor het hele gemeente-

lijk grondgebied één of meer integrale structuurvisies vaststellen.

Structuurvisies zijn flexibele en doelmatige instrumenten:

•  De gemeenteraad stelt de structuurvisie vast en bepaalt in belangrijke mate zelf de procedure.

•  Structuurvisies zijn een belangrijk vertrekpunt voor concrete ruimtelijke beslissingen en de inzet van bestuurlijke 

uitvoeringsinstrumenten.

•  Een structuurvisie is een externe gedragslijn richting burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere 

overheden.

Gemeentelijke structuurvisies zijn een belangrijk uitgangspunt bij het maken van bestemmingsplannen. Naast gemeen-

telijke structuurvisies zijn er ook provinciale en nationale structuurvisies. Zo heeft het Rijk een structuurvisie Infrastruc-

tuur en Ruimte gemaakt.

Deze structuurvisies hebben specifiek betrekking op het provinciaal en nationaal belang.  De wet bepaalt niet welke 

belangen dat precies zijn. Daardoor bestaat hierover in de bestuurlijke praktijk veel discussie. Uit de structuurvisies 

van Rijk en provincies kunt u opmaken wat deze bestuurslagen als hun belang zien; ze geven daarvan een belangrijke 

indicator. Hoewel van deze structuurvisies geen bindende werking uitgaat, moet u er wel rekening mee houden. 

Ruimtelijke bindende regels
Ruimtelijk beleid wordt vastgelegd in structuurvisies, ruimtelijke bindende regels worden vastgelegd in Algemene 

maatregelen van Bestuur (AMvB), provinciale verordeningen en bestemmingsplannen of gemeentelijke beheersveror-

deningen. Als er ruimtelijke provinciale verordeningen of ruimtelijke AMvB’s  gelden, is er geen afwegingsruimte. In 

dat geval moet u die regels bij het opstellen van bestemmingsplannen precies in acht nemen. 



AMvB en provinciale verordening
Het Rijk borgt rijksbelangen in het Besluit algemene regels omgevingsrecht. Het besluit bevat regels waaraan bestem-

mingsplannen van gemeenten moeten voldoen. Die regels borgen dat er voldoende ruimte wordt vrijgehouden voor 

toekomstige uitbreiding van rijksinfrastructuur, waaronder (spoor)wegen, water, defensieterreinen, elektriciteit en buis-

leidingen. De provincie borgt ruimtelijke provinciale belangen in de provinciale verordening. Daarin staan bijvoorbeeld 

de regels waaraan de gemeente zich moet houden bij het maken van bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen
Gemeenteraden zijn verder verplicht om voor zowel het buitengebied, als voor gebieden binnen de bebouwde kom be-

stemmingsplannen vast te stellen. In gebieden waar nauwelijks ruimtelijke ontwikkeling is, kan de raad kiezen voor een 

beheersverordening in plaats van een bestemmingsplan. De beheersverordening is namelijk bij uitstek geschikt om in te 

zetten als alternatief voor een bestemmingsplan in gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien en 

waar de bestaande situatie wordt vastgelegd.

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan tien jaar. Dit betekent niet dat bestemmingsplannen na tien jaar niet 

meer gelden, maar wél dat u voor dat plan dan geen leges meer kunt vorderen. Deze sanctie is nieuw in de Wro. Van-

daar dat er voor 1 juli 2013 een grote actualiseringsslag is gemaakt met bestemmingsplannen. 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen speelt de economische uitvoerbaarheid ervan een belangrijke rol:

•  Als de betreffende grond geen gemeentelijk eigendom is, moet de gemeenteraad gelijktijdig met het bestemmings-

plan een exploitatieplan vaststellen.

•  Dit geldt niet wanneer de particuliere ontwikkelaar een overeenkomst met de gemeente heeft. Die overeenkomst 

gaat over verrekening van de kosten van de inrichting van de openbare ruimte en – zo nodig – afspraken over con-

crete eisen, waaraan de locatie moet voldoen.

Ten slotte moeten gemeenten sinds 1 januari 2010 ruimtelijke plannen digitaal maken, vaststellen en beschikbaar stellen. 

Sinds deze datum kunt u ruimtelijke plannen alléén rechtsgeldig vaststellen, als zij voldoen aan de digitale vereisten van 

de Wro.

Ontwikkelingen
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat – op zijn vroegst – vanaf 2018 een 

groot aantal van de huidige wetten voor de fysieke leefomgeving vervangen, inclusief de Wet ruimtelijke ordening. De 

wijzigingen door de Omgevingswet hebben grote impact op de besluitvorming en de werkprocessen bij gemeenten. Zo 

wordt het bestemmingsplan verbreed naar een omgevingsplan.  De Crisis- en herstelwet (Chw) biedt mogelijkheden om 

al voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik te maken van de mogelijkheden die die wet biedt.

Inzet gemeenten
Het is van belang om te bezien of de gemeentelijke structuurvisie nog in overeenstemming is met het gewenste ruimte-

lijk lokaal beleid. Of is aanpassing gewenst in verband met (nieuw) beleid van rijk, provincie of regio? De structuurvisie is 

immers een ‘levend document’. Het gaat om ontwikkelingslijnen. Het is een voortdurend proces van informatie-uitwisse-

ling, afstemming, prioritering en bijstelling. Wendbaarheid van structuurvisie is essentieel voor ontwikkelingsplanologie. 

Het is noodzakelijk dat de gemeente beschikt over een actualiseringsprogramma bestemmingsplannen. Dit is nodig van-

wege de – telkens nieuwe – verplichtingen tot het vaststellen/herzien van bestemmingsplannen en vanwege de komst 

van de Omgevingswet. Naast regels over bouwen en gebruiken kunt u ook andersoortige regels in het bestemmingsplan 

opnemen.

•  Het is mogelijk om percentages van woningbouwcategorieën (sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgever-

schap) in de bestemmingsplanregels op te nemen. In exploitatieplannen kunt u daar weer specifieke locatie-eisen aan 

verbinden.

•  Daarnaast kunt u regels over sloop, branchering van detailhandel en soorten van horecabedrijven in het bestem-

mingsplan opnemen. Overigens moet u waken voor te gedetailleerde  bestemmingsplannen die latere gewenste 

ruimtelijke ontwikkelingen misschien frustreren.
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Het is van belang om de ruimtelijke informatie en dienstverlening op een hoogwaardig digitaal niveau te brengen en te 

houden.

In de Wro en aanverwante regelgeving gelden verschillende termijnen voor het nemen van besluiten. Als niet tijdig 

wordt beslist, kunnen daar vervelende consequenties uit voortvloeien. Het is daarom raadzaam te bekijken of dit voor 

raadsbesluiten kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door het verminderen van het aantal raadsvergaderingen of het 

stroomlijnen van de interne besluitvormingsprocedure.

Gelet op het complexe karakter van het omgevingsrecht is het van groot belang om het kennisniveau van de gemeente-

ambtenaren op peil te brengen en te houden. Gemeentelijke samenwerking is in dat verband een optie.

Meer info
•  Op www.vng.nl  vindt u de Handreiking beheersverordening (september 2011) en veel informatie over de

 Omgevingswet.

•  Ter ondersteuning van een goede uitvoering van de Grondexploitatiewet heeft de VNG samen met het ministerie een 

Handreiking Grondexploitatiewet (2008) en een Handleiding Exploitatieplan (2010) opgesteld.

•  De VNG heeft in 2010 in samenwerking met Stibbe de brochure ‘Nieuwe Crisis- en herstelwet’ uitgebracht. Na het 

permanent worden van de Chw in 2013 is deze voorzien van een supplement.

•  De VNG heeft in samenwerking met Boekel De Nerée, Procap en het ministerie een praktische handreiking uitge-

bracht voor de versnelling van lokale projecten met nationale betekenis onder de Crisis- en herstelwet: ‘Snelheid, 

overzicht en transparantie – 3 stappen voor een snellere besluitvorming’ (januari 2011). 

•  De Veelgestelde vragen over de Wro aan de voormalige Helpdesk Wro zijn gebundeld door het ministerie en Agent-

schapNL.

•  Via www.romnetwerk.nl kunt u deelnemen aan het gemeentelijke netwerk ruimtelijke ordening en milieu.

•  Via www.infomil.nl kunt u zich aanmelden voor projecten in het kader van de Crisis- en herstelwet.

•  Op https://omgevingswet.pleio.nl/ vindt u veel informatie over manieren waarop nu al gewerkt kan worden volgens 

de principes van de nieuwe omgevingswet (‘Nu al eenvoudig beter’).
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http://www.vng.nl
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/ro-wet-en-regelgeving/brieven/handreiking-beheersverordening-wro
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/grondbeleidgrondzaken/brieven/handreiking-grondexploitatiewet-2008
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/grondbeleidgrondzaken/publicaties/handleiding-exploitatieplan
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-incl-chw/publicaties/vng-brochure-nieuwe-crisis-en-herstelwet
http://www.vng.nl/files/vng/20130918-nieuwe_crisis_herstelwet_bjilage.pdf
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-incl-chw/publicaties/snelheid-overzicht-en-transparantie-3-stappen-voor-een-snellere-uitvoering-van-projecten
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-incl-chw/publicaties/snelheid-overzicht-en-transparantie-3-stappen-voor-een-snellere-uitvoering-van-projecten
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/08/01/veelgestelde-vragen-wro.html
http://www.romnetwerk.nl
http://www.infomil.nl
https://omgevingswet.pleio.nl/
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