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Probleemloos van plan tot project                   
een praktische handreiking voor het versnellen van ruimtelijke projecten

Het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke projecten is een complexe aangelegenheid. Voor grote gemeentelijke projecten zoals de herontwikkeling 

van stationsgebieden, grote woningbouwprojecten, renovatie van bedrijfsterreinen en grootschalige stadsvernieuwing  moeten talrijke procedures worden 

doorlopen. Op voorstel van de VNG is in de Crisis- en herstelwet een afdeling toegevoegd die ziet op een versnelde uitvoering van zogenaamde lokale pro-

jecten met nationale betekenis. Voor de aanpak van de projecten waarop deze afdeling van toepassing is heeft de VNG in samenwerking met het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu een praktische handreiking ontwikkeld. De beschreven werkwijze is ook goed bruikbaar bij complexe projecten waarop deze 

afdeling van de Crisis- en herstelwet niet van toepassing is.      

Probleemanalyse: wat kan er eigenlijk sneller?
Ruimtelijke projecten kennen diverse vertragende factoren. Het gaat vaak al mis bij de start: het ontbreekt in veel gevallen aan een integrale afwe-

ging. In de eerste fase van een project ligt het accent vaak op het kiezen van de beste ruimtelijke variant, terwijl in het plan ook andere aspecten 

zoals milieu, verkeer, financiën, esthetiek en sociaal-economische belangen een plaats moeten krijgen. Dat leidt tot problemen in latere fasen. Een 

breed gedragen politiek besluit bij de keuze voor een voorkeursoplossing voorkomt dat cruciale uitgangspunten van het project in latere projectfa-

sen steeds weer opnieuw ter discussie worden gesteld. 

Onduidelijkheid en onvoldoende draagvlak

Projectfasen gaan in de dagelijkse praktijk vaak ongemerkt in elkaar over, zonder dat een nadrukkelijke afronding van een fase met een besluit of 

communicatie plaatsvindt. Dat levert onduidelijkheid op. Raadsleden, burgers, andere overheden en belangenorganisaties hebben door het ont-

breken van een duidelijke fasering vaak onvoldoende zicht op de opgave. Ook ontbreekt het zicht op mogelijke oplossingen of alternatieven en de 

gevolgen hiervan voor de omgeving. Hierdoor is er onvoldoende maatschappelijk draagvlak. De kritiek die daaruit voortkomt, wordt te vaak pas 

gehoord in de uitvoeringsfase van projecten - onder meer via zienswijzen op planologische en uitvoeringsbesluiten. Met alle gevolgen van dien.

Valse start werkt door

Als door onduidelijke faseovergangen juridische besluiten na elkaar genomen worden, zonder afstemming, betekent dat een ondoelmatige en 

verbrokkelde rechtsbescherming – zowel voor de initiatiefnemer van een project als voor derden. Het gevolg: risico’s op gebreken in een van de vele 

uitvoeringsbesluiten en lange gerechtelijke procedures. Kortom: als het project een ‘valse start’ kent, werkt dit door in de fasen die daarna worden 

doorlopen.

De afgelopen twee jaar is er veel aandacht geweest voor het versnellen van ruimtelijke projecten. In eerste instantie was die aandacht vooral gericht op 

infrastructurele projecten op rijksniveau. Het advies van de commissie Elverding en de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten zijn daar voorbeelden 

van. Ook gemeenten willen procedures in het omgevingsrecht versnellen en versoepelen, met name bij complexe projecten. Op initiatief van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de Crisis- en herstelwet (Chw) daarom uitgebreid met een afdeling die lokale en (boven)regionale projecten met ‘nati-

onale betekenis’ kan versnellen. Deze afdeling bouwt voort op het voorstel dat de VNG onder de noemer ‘Versnelling van gemeentelijke projectprocedures. 

Tempo maken, nieuw samenspel tussen overheden’ op 10 september 2009 aan de Minister-President heeft aangeboden. 

De aanpak van projecten waarop deze afdeling 7 van hoofdstuk 2 van de Chw van toepassing is, vindt u in deze praktische handreiking. In deze paragraaf 

wordt een korte toelichting gegeven op de vereisten en voordelen van afdeling 7 van de Chw en is de nieuwe werkwijze kort beschreven. Daarenboven 

biedt de handreiking veel praktische informatie voor complexe ruimtelijke projecten waarop afdeling 7 van de Chw niet van toepassing is. Hoe een project 

kan worden aangemeld voor toepassing van de Chw vindt u in paragraaf 1.6.
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Voor wie is deze handreiking bedoeld?
Deze handreiking is bedoeld voor opdrachtgevers, projectmanagers, projectleiders, beleidsmedewerkers en juristen die werken aan complexe lokale ruim-

telijke projecten. Maar de handreiking is ook handig voor bestuurders van gemeenten en provincies die snel wegwijs willen worden in de stappen die nodig 

zijn voor uitvoering van projecten.

De nieuwe werkwijze: in 3 stappen van initiatief naar uitvoering
De nieuwe werkwijze is bedoeld om projecten sneller uit te voeren. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

• een heldere start van het project;

• een richtinggevend politiek en maatschappelijk gedragen principebesluit (een structuurvisie, inclusief een plan-MER) op basis waarvan het project kan 

worden ontwikkeld en uitgevoerd;

• een uitvoeringsfase waarin alle procedures en uitvoeringsbesluiten die nodig zijn om het project te realiseren gebundeld worden door het toepassen van 

de gemeentelijke coördinatieregeling. Deze is opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening.

De nieuwe werkwijze is zó opgebouwd dat vertragende factoren waar mogelijk worden voorkomen. De werkwijze sluit aan op de conclusies van de commis-

sie Elverding dat plannen wat inhoud en proces betreft zo breed mogelijk gedragen moeten worden. Als dat draagvlak vroeg in het proces wordt bereikt, 

kunnen besluiten eenvoudiger worden genomen en kan de uitvoering sneller plaatsvinden. Naast een meer gestructureerd besluitvormingsproces biedt de 

nieuwe werkwijze een meer logische en transparante koppeling tussen het planproces en het juridische spoor. Daarmee biedt de werkwijze meer rechtsze-

kerheid aan belanghebbenden.

Stappenplan zorgt voor helder besluit

De nieuwe werkwijze heeft de vorm van een stappenplan met drie stappen die afgerond en gemarkeerd worden met een helder besluit:

• het startbesluit ter afronding van de initiatieffase;

• het principebesluit als afsluiting van de definitiefase;

• de toepassing van de coördinatieregeling in de uitvoeringsfase.

Voordelen en vereisten van afdeling 7 van hoofdstuk 2 uit de Crisis- en herstelwet (Chw)
Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden uit de Chw moeten projecten via AMvB worden aangewezen als ‘lokaal project met nationale 

betekenis’. Dit gebeurt in principe één keer per jaar. Daarom is het zinvol om de gemeenteraad in het startbesluit een weloverwogen keuze te laten 

maken of aanmelden zinvol is.

De belangrijkste voordelen van de Chw:

• bestuurlijke wind in de rug vanwege de kwalificatie als ‘lokaal project met nationale betekenis’ door aanwijzing door de regering op voordracht van 

de minister president;

• steun voor toepassing van de coördinatieregeling;

• kortere beroepsprocedures doordat afdeling 2 van hoofdstuk 1 Chw van toepassing is. Er is maar één beroepsmogelijkheid bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State die uiterlijk zes maanden na afloop van de beroepstermijn een uitspraak moet doen;

• een project-m.e.r.-procedure zonder verplichte alternatieven en advisering van de Commissie m.e.r. Dit geldt niet voor het plan-MER;

• medewerking van de betrokken overheden verenigd in een projectcommissie onder leiding van de eerstverantwoordelijke gemeente voor een goede 

begeleiding en tijdige afronding van het project.

Vereisten vanuit van de Chw:

• het opstellen en vaststellen van een structuurvisie met extra eisen ex artikel 2.19 Chw;

• het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling, bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro;

• overleggen met de betrokken bestuursorganen bij de voorbereiding van de structuurvisie;

• instemmingsverklaringen verkrijgen van de betrokken bestuursorganen bij het vaststellen van de structuurvisie;

• het instellen van een projectcommissie met vertegenwoordigers van de betrokken overheden om de in de structuurvisie voorgestelde verwezenlij-

king van de voorgenomen ontwikkeling te begeleiden en tijdig af te ronden.
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De nieuwe werkwijze is hieronder schematisch weergegeven. Het schema is ook in groter formaat te vinden in deze handreiking.

z

FASE 1   INITIATIEF 2   DEFINITIE 3   UITVOERING

STARTBESLUIT
PRINCIPEBESLUIT

=
STRUCTUURVISIE

PROCES-
DOCUMENTEN

PROCESDOCUMENTEN
startdocument

PROCESDOCUMENTEN
stedenbouwkundig programma van eisen

JURIDISCHE BESLUITEN
aanmelding Crisis- en herstelwet
voorbereidingsbesluit
vestigen voorkeursrecht
openbaar maken voorbereiden 
structuurvisie voor zienswijzen

JURIDISCHE BESLUITEN
structuurvisie met plan-MER
instemmingsverklaringen
intentieovereenkomst private partijen

COÖRDINATIE VAN UITVOERINGSBESLUITEN
3a ontwerpen en bestemmen

project-MER
bestemmingsplan (anterieure overeenkomst / exploitatieplan)
onteigeningsbesluit

3b voorbereiden en uitvoeren
uitvoeringsbesluiten t.b.v. bouwrijp maken (waaronder omgevingsvergunning)
uitvoeringsbesluiten t.b.v. bouwen en oprichten (waaronder omgevingsvergunning)

3c gebruiken en beheren
uitvoeringsbesluiten t.b.v. gebruik en beheer

PROCESDOCUMENTEN
stedenbouwkundigplan en inrichtingsplan
bouwplan / tracéontwerp

COÖRDINATIEREGELING

JURIDISCHE 
BESLUITEN

Synergie tussen planproces en juridisch spoor

In het stappenplan staat per fase weergegeven wat nodig is om elke fase af te ronden en de snelheid erin te houden. Horizontaal is het verloop van een 

project in de tijd te zien: van initiatief naar uitvoering. Daaronder is per fase aangegeven: 

• wat de hoofdactiviteiten zijn (oriënteren, inventariseren, beoordelen, enz.);

• welke procesdocumenten daaruit volgen;

• welke juridische besluiten worden genomen. 

Kortom: geen dubbel werk, maar synergie tussen het planproces en het juridische spoor.

Stap 1: initiatieffase: naar het startbesluit
De nieuwe werkwijze gaat uit van een heldere start van een project. Vaak is niet duidelijk waar nu eigenlijk precies het initiatief voor een nieuw ruimtelijk 

project ontstaat. Vaak is een sluimerend probleem of een verborgen kans al jarenlang aanwezig als kiem voor het plan voor een fysieke ingreep. Maar er 

moet wel een basis zijn voor de overheid om er tijd, geld en energie in te steken. Die basis is het startbesluit. De gemeenteraad neemt de beslissing om een 

initiatief nader te onderzoeken. Dit gebeurt op basis van een startdocument met daarin een korte beschrijving van het project:

• nut en noodzaak;

• doelen en ambitie;

• scope en afbakening;

• aanpak (in hoofdlijnen);

• benodigde financiële middelen voor de vervolgfase (de definitiefase).

Stap 2: definitiefase: naar het principebesluit
Na het startbesluit begint de definitiefase. In de definitiefase draait het om de vraag of en in welke vorm het project uitgevoerd moet worden. Die vraag 

wordt samen met iedereen die tot de projectomgeving behoort beantwoord door middel van participatie. Het antwoord op deze vraag is het principebe-

sluit. Deze fase start met een inventarisatie van alle aspecten die invloed op het project hebben. Door zorgvuldige analyse en beoordeling worden oplos-

singen en varianten stapsgewijs concreter en specifieker gemaakt. Voor gesignaleerde knelpunten worden maatregelen voorgesteld. Ook vindt in deze fase 

een juridische en financiële haalbaarheidsanalyse plaats. De voorkeursoplossing wordt uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) 

dat fungeert als basis voor de structuurvisie. Bij de afronding van de definitiefase is de ruimtelijke en programmatische structuur van het project bestuurlijk 

vastgelegd en is aannemelijk gemaakt dat het project economisch en maatschappelijk uitvoerbaar en juridisch haalbaar is.



8 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Om discussies over nut en noodzaak, doelen en ambities af te ronden, wordt de definitiefase afgesloten met een politiek gedragen principebesluit. Het 

principebesluit bestaat uit een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 Wro aangevuld met eisen zoals opgenomen in afdeling 7 van hoofdstuk 2 van de Chw. 

Gezien de aard van de projecten waarop afdeling 7 van hoofdstuk 2 Chw van toepassing is, is het project in de meeste gevallen plan-m.e.r.-plichtig. Vandaar 

dat de nieuwe werkwijze uitgaat van het opstellen van een structuurvisie inclusief een plan-MER. De m.e.r. is samen met wettelijke modellen en een (maat-

schappelijke) kosten-batenanalyse een goed instrument om de diverse oplossingen te beoordelen en tot een voorkeursalternatief te komen.

Ook wordt in de definitiefase een plan van aanpak voor de uitvoeringsfase opgesteld. Dit is de vereiste uitvoeringsparagraaf bij een de structuurvisie.

Stap 3: uitvoering met coördinatieregeling
Het principebesluit markeert de start van de uitvoeringsfase. In de uitvoeringsfase wordt het plan uitgewerkt in ontwerpen die passen binnen de kaders 

van het principebesluit. Dat wil zeggen dat het plan, zoals op hoofdlijnen beschreven in de structuurvisie, zodanig wordt uitgewerkt dat de noodzakelijke 

planologische en uitvoeringsbesluiten gecoördineerd kunnen worden genomen door gebruik te maken van de coördinatieregeling. Deze regeling is opge-

nomen in paragraaf 3.6.1. van de Wet ruimtelijke ordening. Zodra de besluiten in werking zijn getreden, kan de bouw starten. Voordat de planologische en 

uitvoeringsbesluiten worden genomen, wordt het uitgewerkte plan op basis van feitelijke informatie (zoals veldonderzoeken en wettelijke rekenmodellen) 

getoetst aan de wettelijke eisen. Als er sprake is van een m.e.r.-plichtige activiteit of meerdere activiteiten wordt in deze fase een project-MER opgesteld. 

Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van informatie uit het eerder opgestelde plan-MER.

De coördinatieregeling gaat ervan uit dat de verschillende besluiten die nodig zijn, gelijktijdig worden voorbereid en bekendgemaakt. Een belangrijk 

voordeel van de coördinatieregeling is dat besluiten die via de coördinatieregeling tot stand zijn gekomen voor wat betreft beroep als één besluit worden 

gezien. Er staat na het indienen van een zienswijze tegen één of meerdere gecoördineerde ontwerpbesluiten, slechts beroep open bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, die volgens de Chw binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak moet doen.

De coördinatie van uitvoeringsbesluiten geeft alle betrokkenen een beter overzicht en inzicht in de gevolgen van het project.
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Wat is participatie?

Centraal in de nieuwe werkwijze staat participatie. Participatie zorgt voor een beter plan en draagt daardoor bij aan het (maatschappelijke) draag-

vlak voor projecten. Vanaf het startbesluit is de invloed van participatie groot en naarmate de informatie verder wordt getrechterd en verfijnd, staat 

er steeds meer vast en neemt de invloed van participatie gaandeweg af.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat participatie leidt tot betere afwegingen, betere besluitvorming en tot meer draagvlak.1 De voorwaarde voor draagvlak is wel 

dat participatie geen ‘zoethoudertje’ is. Participatie vindt plaats in een zorgvuldig vormgegeven proces.

Participatie bestaat uit het consulteren van belanghebbenden over nut en noodzaak en de invulling van het project – maar ook uit het informeren 

van belanghebbenden over de stand van zaken van het project. Het gaat er dus om betrokkenen te betrekken, op de hoogte te houden en hen dui-

delijkheid te bieden over hun eigen positie in participatie.

Is er sprake van gedeeld initiatief? Worden ze betrokken, geraadpleegd en is het de bedoeling dat ze meedenken of worden ze vooral op de hoogte 

gehouden over de stand van zaken? Naarmate het project verder is uitgewerkt en de invulling meer en meer vaststaat, neemt de invloed op het pro-

ject af. Dat moet voor alle betrokkenen helder zijn.

Geen inspraak

Participatie is geen inspraak. Inspraak is de wettelijk vastgelegde mogelijkheid voor belanghebbenden en ingezetenen om hun mening over de plan-

vorming kenbaar te maken. Participatie en inspraak kunnen wel samenvallen. De nieuwe werkwijze gaat uit van de nadrukkelijke betrokkenheid van 

de omgeving in het gehele proces. Dus betrokkenheid bij meer dan de in de wet bepaalde punten.

1 Ontleend aan de ‘Utrechtse Participatiestandaard’, gemeente Utrecht, april 2010
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1 Stap 1: van initiatief naar startbesluit

Een heldere start van een project - dat is het uitgangspunt van de nieuwe werkwijze. In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de initiatieffase van een project 

eruitziet. Het doel van deze stap is te komen tot een startbesluit. Dat is de basis waarop kan worden besloten om tijd, geld en energie in een initiatief te 

steken. Aan de orde komen het verloop van het proces en wie erbij betrokken zijn. Het hoofdstuk besluit met een overzicht van de bestuurlijke en juridische 

componenten van deze stap.

Doel van deze fase: startbesluit om een initiatief verder te onderzoeken.

Planproces: oriënteren op opgave, afbakenen projectgrens, bepalen vervolgaanpak.

Procesdocumenten: startdocument.

Juridische componenten: openbaarmaking voornemen opstellen structuurvisie, voorbereidingsbesluit, vestigen voorkeursrecht Wvg.

Bevoegd gezag: gemeenteraad, eventueel college van  B en W.

Participatie: globaal participatieplan.

1.1 Het startbesluit als doel
Deze handreiking is geschreven voor projecten die zijn aangewezen als ‘lokaal project met nationale betekenis’. Ze hebben dus de initiatieffase al (groten-

deels) doorlopen. Toch besteden we hier enige aandacht aan deze eerste stap in het planproces. Het aanmelden van het project voor toepassing van afde-

ling 7 van de Chw door het college van B en W gebeurt ook in de initiatieffase.

Het doel van de initiatieffase is te komen tot een door de gemeenteraad genomen startbesluit om een (publiek of privaat) projectinitiatief verder te onder-

zoeken. De initiatieffase resulteert in een startdocument, waarin nut en noodzaak, ambitie en doelen van het project en de scope en de afbakening (fysiek 

en programmatisch) zijn bepaald. In het startdocument worden ook de vraagstelling en de aanpak voor de definitiefase opgenomen, inclusief een raming 

van de benodigde financiële middelen voor de definitiefase.

Het nemen van een startbesluit op basis van een startdocument is geen formele juridische stap (de Chw stelt deze eis niet), maar bestuurlijk gezien verstan-

dig en logisch. De gemeenteraad stemt formeel in met de start van de definitiefase van een project en stelt hiervoor geld en menskracht ter beschikking. 

FASE 1   INITIATIEF

STARTBESLUIT

PROCES-
DOCUMENTEN

PROCESDOCUMENTEN
startdocument

JURIDISCHE BESLUITEN
aanmelding Crisis- en herstelwet
voorbereidingsbesluit
vestigen voorkeursrecht
openbaar maken voorbereiden 
structuurvisie voor zienswijzen

JURIDISCHE 
BESLUITEN

1 2 3 4
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Het besluit over dit startdocument (het startbesluit) is een belangrijk beslismoment in het project. Zonder dit besluit is er geen project.

Wat is er nieuw, anders en sneller?

Door een duidelijk en gedragen startbesluit wordt voorkomen dat projecten op basis van onvoldoende informatie en met onvoldoende draagvlak worden 

gestart. Er is een project of niet. Er is bovendien inzicht in de te volgen stappen. Dit voorkomt problemen in de volgende fasen.

1.2 Hoe verloopt het proces in deze stap?
De eerste oriëntatie op het initiatief heeft plaatsgevonden, zowel programmatisch als ruimtelijk. Nu is het belangrijk om de verschillende gemeentelijke be-

leidsvelden, (bestuurlijke) programma’s en vakafdelingen bij het project te betrekken door een consultatieronde te maken. De consultatieronde heeft twee 

doelen: 

• een eenduidig beeld van en draagvlak voor de opgave creëren binnen de gemeentelijke afdelingen; 

• het verzamelen van basisinformatie (inhoud en procesaanpak) en het signaleren van kansen voor synergie. Dat kan bijvoorbeeld door aan te sluiten op 

lopende programma’s, inclusief het daarvoor beschikbare budget of subsidie. 

Met de verkregen informatie wordt inzichtelijk of het project kansrijk is om verder te onderzoeken. Ook kan de onderzoeksvraag voor de volgende fase, de 

definitiefase, worden benoemd.

In deze fase wordt informatie verzameld om de projectoorsprong te analyseren, de projectdoelen te beschrijven en het project in ruimtelijke en programma-

tische zin af te bakenen. De belangrijkste (on)mogelijkheden en kostenbepalende factoren worden geïnventariseerd. De ambitie van het project is duidelijk 

en dat maakt dat een weloverwogen startbeslissing genomen kan worden om het initiatief verder te onderzoeken. Ook wordt informatie verzameld en ge-

genereerd voor de aanpak van het project. Het detailniveau van de informatie die in deze fase nodig is, kan omschreven worden als ‘globaal’ en ‘indicatief’. 

De informatie wordt verkregen uit bestaande gegevens zoals wetgeving, verleende vergunningen, beschikbare beleidsplannen en visies. De aspecten die van 

(grote) invloed kunnen zijn op het verloop en de inhoud van het project komen daarmee boven water. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van een ecologische 

hoofdstructuur, hinderzones, bodemverontreinigingen, et cetera. In deze fase zijn details nog niet nodig.

Tip

Bekijk of het initiatief aansluit op de bestuurlijke agenda (van gemeente, Provincie en Rijk) en maak dit zichtbaar in het startdocument. Aansluiting 

zoeken bij de bestuurlijke agenda versnelt het besluitvormingsproces en vergroot de financieringskansen.
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Checklist vereiste informatie voor startdocument:

Ambitie: ruimtelijk en functioneel programma

• Beleidskaders: globale oriëntatie op gebiedsagenda’s en/of programma’s vanuit Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid die raak-

vlakken hebben met het initiatief of die aanleiding zijn voor het project

• Planstructuur: stedenbouwkundige verkenning, uitgangspunten ruimtelijke kwaliteit (globaal vlekkenplan)

• Indicatief programma: eerste globale verkenning naar gewenste functies en programma per functie

Plangebied en grondposities

• Locatiebeschrijving en digitale ‘onderlegger’ (plankaart) waarop de plangrenzen zijn aangegeven

• Inzicht in grondposities, eigendomssituaties en grondgebruik

• Juridisch planologische (beleids)kaders: globale verkenning van huidige bestemmingsplan(nen)

Milieu en civieltechnische randvoorwaarden

Inventariseren van beschikbare gegevens gericht op het verkrijgen van een eerste beeld van de (on)mogelijkheden en kostenbepalende aspecten 

voor het project:

• natuur (landschap, flora en fauna);

• milieu (lucht, geluid, veiligheid, bodem, water);

• cultuurhistorie en archeologie;

• verkeer: globaal inzicht in de situatie.

Economische uitvoerbaarheid

• Globale marktscan: gericht op de afzetbaarheid en financiële haalbaarheid van het indicatieve programma

• Eerste inschatting van de risico’s

• Indicatieve grondexploitatie: eerste globale indicatie van kosten (kostenbepalende factoren en risicoreservering) en opbrengsten (zoals grond-

uitgifte en subsidies)

Plan van aanpak volgende planfase

• Plan van aanpak voor de definitiefase, waarin is opgenomen een detailplanning, lijst met op te stellen producten, in- en externe projectorgani-

satie, financiën en besluitvormingsproces (in- en extern)

• Globaal participatieplan: wie wordt wanneer, waarbij en op welke wijze betrokken en welke invloed heeft dit op de besluitvorming (participa-

tieniveau)
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1.3 Wie organiseert deze stap?
Na de brede interne consultatieronde en bespreking van het conceptstartdocument stellen het college van B en W en de gemeenteraad het startdocument 

vast. Meestal gaat hieraan vooraf een akkoord van de ambtelijk opdrachtgever. Dit is vaak de directeur van de initiërende afdeling. Het is essentieel dat de 

betrokken vakadviseurs hun vakafdeling en vakwethouder informeren. Zo ontstaat in de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming over het startdocument 

geen (onnodige) discussie.

1.4 Wie participeert in deze stap?
In deze fase is nog geen sprake van participatie van private partijen, belangenorganisaties, omwonenden en anders geïnteresseerden. Behalve natuurlijk 

wanneer het initiatief voor het project bij hen vandaan komt. Wel wordt in deze fase een eerste basis gelegd door het opstellen van een globale omgevings-

analyse. In deze analyse worden alle betrokken partijen en hun belangen geïnventariseerd. Op basis van de omgevingsanalyse, zowel in- als extern, wordt 

een globaal participatieplan opgesteld. In het participatieplan staan de verschillende doelgroepen beschreven en worden de niveaus van participatie uitge-

werkt: gedeeld initiatief, coproduceren, raadplegen/consulteren of informeren. Ook staan hierin de vorm en aanpak van participatie beschreven. Het partici-

patieplan wordt tijdens het project geactualiseerd. Belangrijk is om naar alle betrokkenen helder te zijn over de mate van invloed die participatie heeft.

Waarom nog geen participatie?

Deze fase is vooral bedoeld om te bepalen of een initiatief kansrijk is om verder te onderzoeken en hiervoor mensen en middelen beschikbaar te stellen. 

Daarom is het nog geen participatie. Inhoudelijke keuzes zijn nog niet aan de orde. Het startdocument is vooral een intern procesdocument om een duidelijk 

startpunt met heldere uitgangspunten voor het vervolg te creëren. Direct na vaststelling van het startdocument door de gemeenteraad start de participatie.

1.5 Procesdocumenten 
De aanleiding van een project kan heel verschillend zijn. In sommige gevallen heeft een gemeente jaren geleden een masterplan opgesteld waarin het project 

al werd genoemd als mogelijke ontwikkeling. In andere gevallen ligt er regionaal of rijksbeleid aan het plan ten grondslag of is een particulier initiatief de 

aanleiding voor het project. De initiatieffase is het moment om de oorsprong van het project na te gaan en de urgentie van het project in kaart te brengen.

Het startdocument

De uitkomsten van de oriëntatie in de initiatieffase komen samen in het startdocument. Het startdocument beschrijft de oorsprong van het project, de op-

gave en de voorgenomen aanpak. Het startdocument bevat op hoofdlijnen de volgende informatie:

• de aanleiding en beschrijving van de projectdoelen;

• een beschrijving van de samenhang met lokaal, regionaal en nationaal beleid (context);

• een beschrijving van de kenmerken van het gebied(context);

• een kaart van het gebied;

• een omschrijving van oplossingsruimte en -richtingen;

• een indicatie van de benodigde investering en een voorstel voor de financiering.

• de keuze om actief of passief grondbeleid te voeren en op basis van die keuze eventueel een voorkeursrecht (Wvg) te vestigen en eventueel al een voor-

bereidingsbesluit te nemen;

• een beschrijving van de aanpak van de definitiefase met bijbehorende planning, organisatie (in- en extern), risico’s en noodzakelijke financiële middelen;

• een beknopte beschrijving van de aanpak van participatie: een globaal participatieplan laat zien wie wanneer, waarover en op welke wijze wordt betrok-

ken en wat de invloed hiervan is op de besluitvorming;

• de keuze om het project aan te melden voor toepassing van de Chw. De voordelen van de Chw en de hieraan verbonden verplichtingen staan in de sa-

menvatting.

Tip

Een blauwdruk voor het juiste moment voor participatie bestaat niet. Maak gedurende het project een bewuste keuze over de wijze van informeren 

wees daarin consequent. Spreek daarbij de taal van degene met wie wordt gesproken. Weet wat er speelt en laat dat zien in zowel de inhoud als de 

vorm van de informatie.
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1.6 Juridische componenten

Voornemen voorbereiden structuurvisie

Nadat het startbesluit door de gemeenteraad is vastgesteld, kan worden begonnen met de voorbereiding van een structuurvisie. Volgens artikel 1.3.1 Bro 

moet het voornemen om een structuurvisie voor te bereiden openbaar worden gemaakt. Als voor een structuurvisie een plan-MER moet worden opgesteld 

(zie kader), is op het voornemen artikel 7.9 Wet milieubeheer van toepassing. Aangezien het bij de toepassing van afdeling 7, hoofdstuk 2, Chw in de regel 

zal gaan om een m.e.r.-(beoordelings)plichtig project gaan wij er in het navolgende vanuit dat de op te stellen structuurvisie plan-m.e.r.-plichtig is.

Hoe meldt u een project aan voor de Chw?

De aanmelding van een project is eenvoudig. Het college van B en W stuurt een brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Hierin wordt het 

project op hoofdlijnen beschreven en wordt aannemelijk gemaakt dat:

• het een urgent ruimtelijk project is;

• het project bijdraagt aan werkgelegenheid, duurzaamheid en/of versterking van de economische structuur en bijdraagt aan de aanpak van de 

economische crisis;

• de uitvoering kan starten vóór 2014;

• de financiering geen probleem vormt;

• de Crisis- en herstelwet de oplossing biedt voor eventueel aanwezige juridische belemmeringen;

• het project een nationale betekenis heeft die het lokale niveau overstijgt. Bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid, de economie (havenontwikke-

ling, greenports en bedrijventerreinen) of (nationaal of internationaal) toerisme. Ook vernieuwende projecten die een landelijke voorbeeldfunc-

tie kunnen hebben, worden daartoe gerekend. Zoals de herontwikkeling van stationsgebieden. Het zal dus veelal gaan om grote projecten zoals 

grootschalige stadsvernieuwing, de herontwikkeling van stationsgebieden, grote woningbouwprojecten en renovatie van bedrijventerreinen.

Belangrijk is de gemeenteraad te informeren over aanmelding van een project.

Let op: projecten worden slechts op één moment per jaar toegevoegd aan de lijst van projecten die onder de werkingssfeer van de Chw vallen. 

Welke plannen zijn m.e.r.-plichtig?1

• Plannen die zijn opgenomen in kolom 3 van onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994 en die kaderstellend zijn voor een m.e.r.-

(beoordelings)plichtig besluit

• Plannen die op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verplicht vastgesteld moeten worden en waarvoor op grond van de Na-

tuurbeschermingswet 1998 een passende beoordeling moet worden gemaakt

• Plannen die door provinciale staten zijn aangewezen in een provinciale milieuverordening (artikel 7.6 leden 1 en 2 Wm)

Uit de jurisprudentie

Het Europese Hof heeft in een recent arrest (HvJ EG 15 oktober 2009, C-255/08, M&R 2010/1, nr. 3) bepaald dat niet alleen naar de drempelwaarde 

van de omvang mag worden gekeken. Ook als de activiteit qua omvang onder de drempelwaarde blijft, moet worden onderzocht of er bijzondere 

omstandigheden zijn waardoor toch sprake is van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State heeft dit inmiddels al een aantal malen toegepast in haar rechtspraak. Zie hiervoor bijvoorbeeld: ABRvS 17 maart 2010, zaaknr. 200904456/1/M2, 

JM 2010/62. Op dit moment ligt er een ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit milieueffectrapportage (Staatscourant van 17 juni 2010, nr. 9086). 

Hiermee wordt onder andere uitvoering gegeven aan de uitspraak van het Europese Hof. Volgens de berichtgeving van VROM (I en M) wordt de inwer-

kingtreding in het voorjaar van 2011 verwacht. Zie voor een overzicht van actuele jurisprudentie op dit punt www.commissiemer.nl.

1 Infomil heeft een digitale Handleiding (met uitleg over de wettelijke vereisten van de m.e.r.) en een digitale Handreiking (met tips, trucs, informatie en voorbeelden) opgesteld die te raadplegen 

zijn op: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/
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Hoe verloopt de voorbereiding van een structuurvisie?

Het voornemen dat een structuurvisie wordt voorbereid moet zo spoedig mogelijk nadat het voornemen is opgevat openbaar worden gemaakt. Dit gebeurt 

uiterlijk op het moment dat de betrokken bestuursorganen en adviseurs worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van de inhoud van het 

plan-MER (artikel 7.8 Wm, zie definitiefase).

De gemeente is verplicht om gelegenheid te bieden om over dit voornemen zienswijzen in te dienen. Hiervoor kan de gemeente de standaardtermijn van 

zes weken aanhouden. Bepaalt de gemeentelijke Inspraakverordening dat tijdens de voorbereiding van de structuurvisie inspraakgelegenheid moet worden 

geboden? Dan kan de gemeente beide verplichtingen combineren.

De voorafgaande kennisgeving van artikel 7.9 Wm moet voldoen aan de regels van artikel 3:12 lid 1 Awb. Hierin staat dat het voornemen in een of meer 

dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen moet worden gepubliceerd. Of dat het op een andere geschikte manier wordt bekendgemaakt. Als er mogelijke be-

langrijke nadelige gevolgen voor het milieu in een ander land zijn, moet volgens de Wm ook publicatie plaatsvinden in dit andere land.

Checklist vereiste informatie voornemen structuurvisie:

Voorbereidingsbesluit

Met een voorbereidingsbesluit laat de gemeenteraad zien dat men de (her)ontwikkeling van een gebied serieus neemt.

In sommige gevallen is het raadzaam om de gemeenteraad al bij de afronding van de initiatieffase tegelijkertijd met het startbesluit een voorbereidingsbe-

sluit te laten nemen ex artikel 3.7 Wro. In het voorbereidingsbesluit staat dat een bestemmingsplan wordt voorbereid. Zodra een voorbereidingsbesluit in 

werking treedt, geldt automatisch een voorbescherming voor bouwvergunningsplichtige activiteiten. Oftewel: omgevingsvergunningen (bouw) die passen 

binnen het geldende bestemmingsplan, worden aangehouden. Op die manier wordt voorkomen dat een gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlij-

king van de toekomstige realisatie van het project. Bijvoorbeeld bij de uitbreiding van bestaande bedrijven op gronden die (op basis van het startdocument) 

van bestemming veranderen: van bedrijvigheid naar wonen of groen. 

Wat is de reikwijdte van een voorbereidingsbesluit?

De voorbescherming kan zich ook uitstrekken tot werkzaamheden en werken die geen bouwwerken zijn. Deze bescherming moet dan wel in het voorbe-

reidingsbesluit worden geregeld door een aanleg- en/of sloopvergunningstelsel (nu omgevingsvergunningen) op te nemen. Voor de omgevingsvergunning 

(aanleggen) geldt dan dat in het voorbereidingsbesluit moet worden voorzien in aanwijzing van bepaalde werken, geen bouwwerken, of werkzaamheden. 

Dit vereiste geldt niet voor de omgevingsvergunning sloop. Toch verdient het aanbeveling om ook voor deze vergunning regels op te nemen waarvoor de 

vergunning precies geldt.

Naast een stelsel voor omgevingsvergunningen (aanleggen en slopen) kan in het voorbereidingsbesluit ook een verbod op wijziging van het gebruik worden 

opgenomen. Van dit verbod kan worden afgeweken bij omgevingsvergunning, mits daartoe is voorzien in het voorbereidingsbesluit.

Het voorbereidingsbesluit heeft slechts betrekking op de bescherming van toekomstige, in een bestemmingsplan op te nemen bestemmingen - net als het 

daarin opgenomen stelsel voor omgevingsvergunningen aanleggen en slopen en gebruiksverboden.

• Waar en wanneer worden de stukken over het voornemen openbaar gemaakt?

• Wie krijgt gelegenheid zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen/ En hoe en wanneer kan dat?

• Wordt de Commissie m.e.r. of een andere onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen?

• Vindt de in de structuurvisie voorgenomen activiteit plaats in de ecologische hoofdstructuur?
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Hoe lang geldt een voorbereidingsbesluit?

De werkingsduur van het voorbereidingsbesluit is één jaar. Het systeem van de wet voorziet erin dat de voorbescherming wordt overgenomen door het 

ontwerpbestemmingsplan, dat wordt geacht binnen dat jaar ter inzage te zijn gelegd. Die voorbescherming wordt niet overgenomen door een omgevings-

vergunning met ruimtelijke onderbouwing (artikel 2.12, lid 1, sub 3 Wabo). Een belangrijke reden om in de uitvoeringsfase te kiezen voor een herziening 

van het bestemmingsplan (in plaats van een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing) is dat het voorbereidingsbesluit niet overgenomen kan 

worden. Wel kan opnieuw een voorbereidingbesluit worden vastgesteld. De aanhoudingsplicht die dan ontstaat, geldt dan voor alle daarna ingediende 

aanvragen.

Hoe wordt een voorbereidingsbesluit genomen?

De procedure om tot een voorbereidingsbesluit te komen is als volgt:

• de gemeenteraad besluit tot een voorbereidingsbesluit.

• het college van B en W maakt het voorbereidingsbesluit bekend door het te publiceren in een van overheidswege uitgegeven blad of in een dag-, 

nieuws- of huis-aan-huisblad, of op een andere manier. Bovendien vindt publicatie plaats in de Staatscourant en op internet.

• het voorbereidingsbesluit ligt voor iedereen ter inzage op een door het college aangewezen plaats.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open bij de bestuursrechter omdat het voorbereidingsbesluit op de zogenaamde negatieve 

lijst van artikel 8:5 Awb is opgenomen.

Checklist vereiste informatie voorbereidingsbesluit:

• Een aanduiding van het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt.

• De datum van inwerkingtreding.

• De geometrische plaatsbepaling van het werkingsgebied en van de eventueel daarbinnen aangebrachte onderscheidingen (in de praktijk ook 

wel aangeduid als een digitale kaart met plangrenzen).

• Een duidelijke ondergrond.

• Een elektronische beschikbaarstelling volgens de standaarden IMRO2008 en STRI2008 voor voorbereidingsbesluiten.

Tip

Houd rekening met de beperkte duur van het voorbereidingsbesluit bij de vaststelling van het moment waarop het voorbereidingsbesluit wordt geno-

men. 

Tip

Zorg ervoor dat de in het voorbereidingsbesluit opgenomen datum van inwerkingtreding correspondeert met het tijdstip van de kennisgeving.
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Voorkeursrecht

Beschikt een gemeente bij de ontwikkeling van een project niet over alle benodigde gronden of percelen in het gebied, dan moet een besluit genomen 

worden:

• gaat de gemeente zelf gronden verwerven (actief grondbeleid)?

• of maakt de gemeente de voorwaarden zó, dat het gebied gaandeweg verandert in de beoogde nieuwe functie (passief grondbeleid)? De gemeente kan 

dan enerzijds minder druk zetten op de ontwikkeling en heeft de regie minder in handen. Anderzijds heeft de gemeente ook de risico’s van de grondver-

werving niet en is het gevaar van prijsdemping kleiner. 

De keuze voor actief of passief grondbeleid is in veel gevallen niet zo zwart-wit. Ook bij actief grondbeleid moet de gemeente rekening houden met de 

mogelijkheid dat grondeigenaren een beroep doen op zelfrealisatie.

Een van de instrumenten die de gemeente kan hanteren bij actief grondbeleid is het vestigen van het voorkeursrecht. Zodra de eigenaar de gronden waar-

op een voorkeursrecht is gevestigd wil verkopen, heeft de gemeente als eerste het recht deze te kopen. Op die manier kunnen gemeenten hun positie bij 

de grondverwerving verstevigen om het ruimtelijk beleid te realiseren. Met het vestigen van een voorkeursrecht wordt het speculeren met grond, vooruitlo-

pend op ontwikkelingen, ontmoedigd - en waar mogelijk voorkomen.

Voorlopig voorkeursrecht

Soms is het wenselijk om al voor de vaststelling van het startbesluit het college van B en W een voorkeursrecht te laten vestigen. Immers, de stukken voor de 

besluitvorming in het College, de raadscommissie en de raadsvergadering zijn dan al geruime tijd openbaar. Het gaat dan om een voorlopig voorkeursrecht 

(artikel 6 Wvg) voor een periode van drie maanden. Voorwaarde is dat aan de betrokken gronden in het voorkeursrechtbesluit een niet-agrarische bestem-

ming wordt toegedacht die van het bestaande gebruik afwijkt.

Voorkeursrecht op basis van een voornemen

De gemeenteraad kan op grond van artikel 5 Wvg een voorkeursrecht vestigen. Een eventueel gevestigd voorlopig voorkeursrecht wordt daarmee gecon-

tinueerd. Op grond van artikel 5 Wvg kunnen gronden die nog niet zijn opgenomen in een bestemmingsplan of een structuurvisie voor drie jaar worden 

aangewezen. In het besluit zelf wordt aangegeven of later nog een structuurvisie zal worden vastgesteld. Voor de projecten waarop afdeling 7 van hoofd-

stuk 2 Chw van toepassing is dit het geval. Het is aan te bevelen het vestigen van het voorkeursrecht samen te laten vallen met het nemen van een voorbe-

reidingsbesluit en het vaststellen van het startbesluit. De aanwijzing van de gemeenteraad moet dan wel binnen drie maanden na dagtekening in werking 

treden (artikel 5 Wvg). Zo loopt een eventueel voorlopig voorkeursrecht van het college van B en W naadloos overlopen in het voorkeursrecht op basis van 

een voornemen.

Voor het vestigen van het voorkeursrecht gelden dezelfde voorwaarden als onder het voorlopig voorkeursrecht. Het voorkeursrecht vervalt wanneer niet 

binnen drie jaar een structuurvisie of bestemmingsplan is vastgesteld. Een voorkeursrecht kan niet worden gecontinueerd met een omgevingsvergunning 

met ruimtelijke onderbouwing. Dit is een belangrijke reden om in de uitvoeringsfase te kiezen voor een wijziging bestemmingsplan in plaats van een omge-

vingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing.

Hoe wordt een voorkeursrecht gevestigd?

Dit is de procedure tot het vestigen van een voorkeursrecht (artikel 7 Wvg):

• het besluit ligt voor iedereen ter inzage op een door het College aangewezen plaats;

• de terinzagelegging wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid;

• het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de terinzagelegging is bekendgemaakt;

• een mededeling van de aanwijzing wordt gezonden aan ieder van de eigenaren die in het besluit zijn vermeld en beperkt gerechtigden. De mededeling 

bevat een zakelijke omschrijving van de betekenis van de aanwijzing;

• tegen een besluit tot (voorlopige) aanwijzing kan een belanghebbende bezwaar maken bij (het college van B en W en/of) de gemeenteraad. Er staat 

beroep open bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bezwaar of beroep tegen een voorlopige 

aanwijzing wordt geacht een bezwaar of beroep te zijn tegen het daarop volgende besluit van de gemeenteraad. 
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Checklist vereiste informatie voorkeursrecht:

• de kadastrale aanduiding;

• de grootte van elk van de percelen volgens de kadastrale registratie;

• de grootte van een perceelsgedeelte, indien de aanwijzing voor een gedeelte van een onroerende zaak geldt;

• de namen van de eigenaren van de onroerende zaken en van de rechthebbenden op beperkte rechten waaraan die zaken zijn onderworpen;

• een kadastraal overzicht waarop de aangewezen gronden duidelijk zijn aangegeven en de bijbehorende percelen of perceelsgedeelten;

• informatie voor een zakelijke beschrijving van de betekenis van de aanwijzing.
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2 Stap 2: van startbesluit naar principebesluit

Na het startbesluit begint de definitiefase. Daarin draait het om de vraag of en in welke vorm het project uitgevoerd moet worden. Het einddoel van deze 

stap is het principebesluit. Dit is een structuurvisie met  in de meeste gevallen een plan-MER. Ook wordt in de definitiefase een plan van aanpak voor de 

uitvoeringsfase opgesteld. In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe deze stap verloopt, wie erbij betrokken zijn en welke rol participatie speelt. Tot slot staat 

beschreven wat de proces en juridische componenten van deze stap zijn.

Doel: principebesluit (go/no go uitvoering project).

Planproces: door het inventariseren van uitgangspunten en oplossingen en beoordelen van oplossingen wordt een voorkeursoplossing gekozen en 

uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en een structuurvisie waarover besluitvorming plaatsvindt

Procesdocumenten: SPvE.

Juridische componenten: openbaar maken ontwerpstructuurvisie met Plan-MER, openbaar maken structuurvisie, verklaringen van betrokken be-

voegd gezag waarin men instemt met de structuurvisie en intentieovereenkomsten met private partijen.

Bevoegd gezag: gemeenteraad.

Participatie: consulteren van burgers, belangenorganisaties en marktsector over startdocument, beoordelingskader en (selectie van) oplossingen. 

Informeren van dezelfde partijen over het te doorlopen proces van uitvoeringsbesluiten.

2.1 De route naar een principebesluit
In de definitiefase krijgen de ambitie en doelen uit het startdocument vorm en inhoud. Dit gebeurt volgens een gestructureerd proces: vanuit een brede 

inventarisatie van de projectuitgangspunten en de gebiedskenmerken worden diverse alternatieven onderzocht. Dat leidt tot een principebesluit over het 

beste inrichtingsalternatief dat is beschreven en onderbouwd in de structuurvisie. Hoe werkt het? De ontwerpstructuurvisie, inclusief het plan-MER, wordt 

ter inzage gelegd en het plan-MER wordt voor advies aangeboden aan de Commissie m.e.r. Ontvangen zienswijzen worden verwerkt en daarmee is de struc-

tuurvisie (inclusief het plan-MER) gereed voor besluitvorming door de gemeenteraad: het principebesluit.

z

FASE 1   INITIATIEF 2   DEFINITIE

STARTBESLUIT
PRINCIPEBESLUIT

=
STRUCTUURVISIE

PROCES-
DOCUMENTEN

PROCESDOCUMENTEN
startdocument

PROCESDOCUMENTEN
stedenbouwkundig programma van eisen

JURIDISCHE BESLUITEN
aanmelding Crisis- en herstelwet
voorbereidingsbesluit
vestigen voorkeursrecht
openbaar maken voorbereiden 
structuurvisie voor zienswijzen

JURIDISCHE BESLUITEN
structuurvisie met plan-MER
instemmingsverklaringen
intentieovereenkomst private partijenJURIDISCHE 

BESLUITEN
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Wanneer een project via een AMvB is aangewezen als ‘lokaal project met nationale betekenis’ is het noodzakelijk dat er formeel afstemming plaatsvindt 

met de bestuursorganen van de betrokken gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk en dat deze bestuursorganen verklaringen afgegeven waarin zij 

aangeven zich te committeren aan het principebesluit. Essentieel hierbij is dat zij instemmen met de in de structuurvisie voorgestelde wijze van verwezenlij-

king van de voorgenomen ontwikkeling.

Wat is er nieuw, anders en sneller?

Met een principebesluit ligt er een helder en volledig kader voor de uitvoering van het project. Alle partijen worden betrokken en committeren zich hieraan 

zodat discussies over nut en noodzaak en oplossingsrichtingen in latere fasen geen kans meer krijgen. De structuurvisie wordt zodanig uitgewerkt dat het 

voorkeursalternatief binnen de kaders en marges van de structuurvisie kan worden uitgevoerd. Niets staat de start van de uitvoering meer in de weg.

2.2 Hoe verloopt het proces in deze stap?
De definitiefase bestaat uit drie activiteiten: inventariseren van alle uitgangspunten en oplossingen, beoordelen van de mogelijke oplossingen en besluiten 

over voorkeursalternatief. Er wordt gewerkt van grof naar fijn. Dit geldt ook voor de noodzakelijke informatie. In deze paragraaf wordt per activiteit (inven-

tariseren, beoordelen en besluiten) aangegeven op welke manier de informatie wordt behandeld en in de checklists wordt specifiek per onderwerp aange-

geven welke informatie nodig is. De opsommingen zijn van algemene aard, maar kunnen als checklist fungeren voor ieder project.

Eerst: informatie verzamelen en inventariseren

De definitiefase start met het verzamelen van alle informatie (randvoorwaarden, programma en knelpunten) die over het project beschikbaar is. Wat ligt er 

aan informatie die van invloed is op het project en de planvorming? In het startdocument is de scope van het project bepaald, wat wil zeggen dat is aange-

geven wat wel en niet tot het project behoort en wat de (fysieke) plangrenzen zijn. De inventarisatie die in deze stap plaatsvindt, is een verdiepingsslag van 

de oriëntatie uit de initiatieffase. Deze slag geeft nader inzicht in de mogelijkheden binnen het ruimtelijke en functionele programma, het plangebied en 

grondposities, milieu en civieltechnische randvoorwaarden, de economische uitvoerbaarheid en de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Ook eventuele risico’s 

en belemmeringen: aspecten die strijdig zijn met het plan en daarmee de ambitie en de voortgang temperen of onmogelijk maken, worden nader in kaart 

gebracht.

Plan-MER opstellen

In de meeste gevallen zal het project m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn en zal er een plan-MER moeten worden opgesteld (voor de grondslag van het MER 

zie kader in paragraaf 1.6 ). Parallel aan het inventariseren van uitgangspunten wordt in het kader van het verplichte plan-MER de notitie reikwijdte- en de-

tailniveau opgesteld. Deze notitie bevat een afbakening van de onderzoeksopgave en beschrijft tot op welk detailniveau oplossingen worden geanalyseerd 

en beschreven. Onderdeel van deze notitie is het beoordelingskader, waarin criteria zijn benoemd waar de te ontwikkelen oplossingen op milieuaspecten 

worden beoordeeld. Door het beoordelingskader aan te vullen met andere dan milieucriteria kan een integrale beoordeling van oplossingen plaatsvinden.

Beoordeling en selectie van oplossingen

Met het startbesluit, de inventarisatie van uitgangspunten (zie checklist) en notitie reikwijdte en detailniveau (inclusief het integrale beoordelingskader) 

wordt de basis gelegd voor de beoordeling en selectie van oplossingen. Daarom is het belangrijk om alle betrokken partijen te consulteren: de besturen 

van de betrokken gemeenten en waterschappen en de diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast 

zijn met de behartiging van belangen die in de structuurvisie in het geding zijn. Zo wordt een eenduidig beeld van en draagvlak voor de opgave gecreëerd. 

Dit overleg kan gezien worden als start van de samenwerking met de bestuursorganen van de betrokken gemeenten, waterschappen, provincie en Rijk. Zij 

moeten volgens artikel 2.20, lid 2, Chw instemmen met de in de structuurvisie voorgestelde wijze van verwezenlijking van het project.

Tip

Pas het detailniveau van informatie aan op de fase waarin het project zich bevindt. Met andere woorden: doe niet meer dan voor dat moment noodza-

kelijk is.
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Checklist vereiste informatie ‘inventariseren‘

Tip

In deze stap vinden in principe nog geen (veld)onderzoeken plaats. Het gaat om het verzamelen van alle bestaande informatie in lopende plannen, 

aangrenzende plannen en lopende vergunningen en landelijke regelingen en wetgeving. Deze stap levert het overzicht op over de opgave, de knel-

punten (no go) of discrepanties binnen die opgave en laat zien welke informatie nog ontbreekt.

Ambitie: ruimtelijk en functioneel programma

• Gewenst programma: nadere inventarisatie van functies, beleid en programma (wat moet er zeker in het project opgenomen worden, wat is 

vanuit gemeentelijk beleid gewenst, wat is al toegezegd). In dit deel horen ook beleidspunten thuis zoals: aanpasbaar bouwen, duurzaam bou-

wen of CO2-neutraal bouwen

• Plangebied en planstructuur: inventariseren van stedenbouwkundige uitgangspunten die al bekend zijn. Welke uitgangspunten (‘lange lijnen’) 

gelden voor alle plannen binnen de gemeente? Welke ruimtelijke ambities van de gemeente liggen al vast?

• Beoordelingskader: criteria waarop varianten en ontwerpoplossingen worden beoordeeld en geselecteerd, notitie reikwijdte en detailniveau plan-MER

Plangebied en grondposities

• Plankaart met plangrenzen, locatiebeschrijving en opzet matenplan

• Grondposities, eigendomssituaties en grondgebruik: kadastrale inventarisatie en inventarisatie beschikbare taxaties, inventarisatie contractuele 

afspraken in het gebied. Inventariseer of er binnen de projectgrenzen privaatrechtelijke overeenkomsten zijn afgesloten of toezeggingen zijn 

gedaan die op dit project van invloed zijn of die in dit project uitgevoerd dienen te worden

• Juridisch planologische (beleids)kaders: bestaande situatie

Milieu en civieltechnische randvoorwaarden

• Natuur: inventariseren van de beschikbare gegevens ecologische hoofdstructuur, flora en fauna, huidige natuurwaarden en toekomstige na-

tuurwaarden (natuurmonumenten)

• Milieu: inventariseren van de beschikbare luchtgegevens Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de geluidgegevens, even-

tuele geluidsontheffingen of geluidsgevoelige ruimten, de effecten op externe veiligheid zoals ligging ten opzichte van rijkswegen, hoofdvaar-

routes (beroepsvaart), spoor, distributiepunt LPG,  en de gegevens over bodem- en waterkwaliteit

• Verkeer: inventariseren van de beschikbare gegevens over bereikbaarheid, parkeren, verkeersbeleid, verkeerssoorten en –aantallen

• Cultuurhistorie en archeologie: cultuurhistorische en archeologische verkenning (verwachtingen en wijze van onderzoek)

• Civiele techniek: inventarisatie beschikbare gegevens kabels en leidingen (hoofdtracés), waterhuishouding, geotechniek

Economische uitvoerbaarheid

• Grondexploitatie: eerste opzet gemeentelijke grondexploitatie, zoals toegevoegd bij startdocument

• Subsidies: duidelijkheid over subsidiemogelijkheden

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

• Resultaten van participatie in startdocument en beoordelingskader. Zowel van betrokken overheden en bevoegde gezag als van burgers, belan-

genorganisaties en marktsector

Plan van aanpak

• Uitgewerkt plan van aanpak voor de definitiefase; dit is een nadere uitwerking van het plan van aanpak dat in de initiatieffase al is opgesteld. In het 

plan van aanpak is het planproces en de besluitvorming beschreven. Ook wordt beschreven of, en hoe marktpartijen worden betrokken in deze fase

• Gedetailleerd participatieplan: dit is de uitwerking van het globale participatieplan uit de initiatieffase. Op basis van een gedetailleerde omge-

vingsanalyse wordt beschreven welke partijen zijn betrokken, wat hun belangen zijn, wanneer zij worden betrokken en met welk doel en wat 

de invloed hiervan is op de besluitvorming. Ook wordt de vorm van participatie beschreven
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Daarna: alternatieven beoordelen

Na de inventarisatie wordt van de mogelijke alternatieven beoordeeld of ze voldoende invulling geven aan de ambities en doelen, of ze juridisch haal-

baar zijn en technisch en economisch uitvoerbaar zijn. Eerst vindt een kwalitatieve beoordeling plaats om de meest kansrijke alternatieven te bepalen en 

eventuele knelpunten te signaleren. Vervolgens worden deze alternatieven uitgewerkt in een stedenbouwkundige schets met verschillende varianten. Via 

instrumenten als het plan-MER, wettelijke modellen en kosten-batenanalyses worden deze gewogen om te komen tot een voorkeursalternatief. Als dat voor 

deze laatste selectie nodig is, wordt nader onderzoek gedaan naar de gesignaleerde knelpunten (toprisico’s) en wordt eventueel ontbrekende informatie 

aangevuld. Het geselecteerde voorkeursalternatief wordt beschreven en onderbouwd in het concept-SPvE dat samen met het plan-MER de basis vormt voor 

de ontwerpstructuurvisie. 

Kennis vanuit de markt en betrokkenheid van private partijen die eigendom hebben in het plangebied is nu relevant. Zowel voor de kwaliteit van alternatie-

ven en de economische uitvoerbaarheid als voor het noodzakelijke draagvlak. De voorbereidingen voor het formaliseren van de samenwerking met private 

partijen start nu.

Bij alle onderzoeken en berekeningen die in dit stadium plaatsvinden op het gebied van bijvoorbeeld milieukundig onderzoek en verkeersmodellen, gaat 

het niet om onderzoeken ter plaatse. Voor veldonderzoek is het nog te vroeg. Er wordt gebruikgemaakt van bestaande en bewezen modellen. In de defi-

nitiefase hoeven zaken nog niet in detail duidelijk te zijn. Pas tijdens het eerste deel van de uitvoeringsfase (ontwerp) komen de échte details in beeld. Dan 

vinden metingen plaats, worden monsters genomen en wordt veldonderzoek gedaan. Een uitzondering daarop vormen uiteraard die gevallen waarvan al 

van het begin af aan duidelijk is dat daarin een groot (kosten)risico schuilt. Bijvoorbeeld bij bodemvervuiling, bestaande leidingtracés, Natura 2000-gebieden 

en flora- en fauna. Met name onderzoeken naar een passende beoordeling bij Natura 2000-gebieden en de flora- en faunaonderzoeken kennen vaak een 

lange doorlooptijd. Het is verstandig om deze onderzoeken zo vroeg mogelijk op te starten.

Tip

Maak met betrokkenen een functionele analyse van de opgave en bepaal wat het project moet doen. Zoek oplossingen met veel functionaliteit voor 

aanvaardbare kosten. Dit proces creëert inzicht en draagvlak en biedt ruimte voor optimalisatie, kostenbesparing en ontwerpversnelling.

Tip

Inventariseer en volg lopende programma’s en projecten (landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk) die een raakvlak hebben met het project en 

onderhoud contacten met deze mogelijke financiers van uw project. 
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Checklist vereiste informatie ’beoordelen’

Ambitie: ruimtelijk en functioneel programma

• Programma en functies: mogelijke programma’s voor woningbouw, commerciële voorzieningen en maatschappelijke voorzieningen worden 

besproken met marktpartijen (bijvoorbeeld via marktconsultatie)

• Analyseren van mogelijkheden en combinaties van programma’s

 Dit is ook het moment om te bekijken of het project ‘aangesloten’ kan worden op andere initiatieven binnen de gemeente, de provincie, lan-

delijk of Europees. Die aansluiting kan subsidiegeld opleveren (zoals bijvoorbeeld ISV- of BLS-gelden), maar in andere gevallen levert dat vooral 

speciale expertise of publiciteit op

• Plangebied en planstructuur: plan-MER, ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen en ontwerpstructuurvisie

Plangebied en grondposities

• Grondposities en eigendomssituatie: indicatieve taxatie(s) voor te verwerven gronden en opstallen worden uitgevoerd. Bepalen van verwerving-

strategieën met per strategie inzicht in de consequenties voor financiën (eventueel kostenverhaal via exploitatieplannen), (bouw)logistiek en 

tijd (fasering)

• Strategisch plan van aanpak voor het omgaan met verworven rechten door eerdere toezeggingen, concessies, bouwclaims en overeenkomsten;

• Planschade risicoanalyse: globale analyse

Milieu en civieltechnische randvoorwaarden

• Natuur: analyseren van consequenties en oplossingen uit  de inventarisatie. Natura 2000-toets. Globale effectbepaling op basis van vuistregels 

en expert judgement om knelpunten te bepalen en oplossingen te vergelijken. Kwalitatieve analyse en bepalen mitigerende en compenserende 

maatregelen voor natuur en flora en fauna. Start flora- en fauna-onderzoeken

• Milieu: beperkte berekening effecten luchtkwaliteit en bepalen mitigerende en compenserende maatregelen. Eenvoudige modelberekeningen 

geluid op basis van voorlopige verkavelingen en verkeersmodellen. Eenvoudige modelberekeningen externe veiligheid op basis van voorlopige 

verkavelingen. Indicatief bodemonderzoek en veldbodemonderzoek verdachte locaties (kostenbepalend)

• Verkeer: analyse van verkeerskundige effecten (verkeersstructuur in het plan en de ontsluiting van het gebied) op basis van eenvoudige model-

berekening om milieueffecten te bepalen

• Cultuurhistorie en archeologie: bepalen te handhaven monumenten en archeologische vindplaatsen

• Civiele techniek: analyseren beschikbare gegevens voor wat betreft de civieltechnische (beleid)uitgangspunten zoals waterhuishouding en riool-

stelsel. Principeoplossingen kabels- en leidingen (tracébepaling) en hoofdlijnen bouwrijp maken om de kosten te bepalen

Economische uitvoerbaarheid

• Gemeentelijke grondexploitatie: er vindt een financiële toets plaats. Volgens de structuur van ‘tekenen en rekenen’ wordt het plan gaandeweg 

verfijnd. Op basis van de uitkomsten wordt een voorlopige gemeentelijke grondexploitatie (= grex) opgesteld. De voorlopigheid zit hem erin 

dat er in het startdocument nog een onzekerheidsmarge op de grex zit. Er wordt gerekend met kengetallen. Na het vaststellen van het SPvE is 

er meer duidelijkheid en is de onzekerheidsmarge beperkt. Hoe verder het plan is uitgewerkt, des te meer duidelijkheid er ook is over eventu-

eel te ontvangen exploitatiebijdragen

• Globale marktscan: bepalen of het conceptprogramma afzetbaar is en wat de verkoopopbrengstenniveaus zijn, daarnaast wordt getoetst of 

exploitatie van maatschappelijke functies realistisch is en past binnen de gemeentelijke begroting

• Subsidies van medeoverheden

• Risicodossier: globale risicoanalyse om risico’s en de financiële impact daarvan te bepalen. Vaak gebeurt dit op basis van scenarioanalyse: het 

vergelijken van de verschillende varianten (en hun risico’s) ten opzichte van het gewenste scenario
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Checklist vereiste informatie ’beoordelen’ (vervolg)

Tot slot: beslissen welk alternatief de voorkeur heeft

Het milieueffectrapport (plan-MER) wordt ter toetsing aangeboden aan de Commissie m.e.r. Vervolgens worden de ontwerpstructuurvisie en het plan-MER 

ter inzage gelegd. Iedereen kan een zienswijze indienen over zowel het milieueffectrapport als de ontwerpstructuurvisie. De kwaliteit van de voorbereiding 

van de besluitvorming en de geboden participatie zal nu blijken uit de ingediende zienswijzen. Relevante informatie uit de zienswijzen en het advies van de 

Commissie m.e.r. wordt verwerkt in het SPvE en de structuurvisie.

Voordat de structuurvisie door de gemeenteraad kan worden vastgesteld is definitieve instemming nodig van de betrokken bestuursorganen van gemeen-

ten, waterschappen, provincie en Rijk met de in de structuurvisie voorgestelde wijze van verwezenlijking. Deze instemming is vereist op grond van artikel 

2.20, lid 2, Chw. Ook worden in deze fase intentieovereenkomsten met private partijen getekend.

Aan het eind van de definitiefase ligt ook de ‘externe’ projectorganisatie vast: er ligt een voorstel voor de wijze van samenwerken met ontwikkelende 

partijen op basis van een concessiemodel, een PPS of een andere samenwerkingsvorm, enzovoort. Daarbij moet er voldoende aandacht zijn voor de aanbe-

stedingsregels.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

• In fase 2B wordt toegewerkt naar één stedenbouwkundige opzet waarin de voorkeursoplossingen beoordeeld en verwerkt zijn. De wijze 

waarop de verschillende varianten en oplossingen worden beoordeeld en de reden waarom zij afvallen, worden zorgvuldig teruggekoppeld 

naar de omgeving (= informeren), de stakeholders en de omwonenden die tijdens de inventarisatiefase werden geraadpleegd. Parallel aan de 

ontwikkeling van het SPvE, vindt de afweging en vergelijking van varianten en variabelen in het plan-MER plaats

• Resultaten van participatie in oplossingsrichtingen en -varianten en selectie van kansrijke oplossingen. Zowel van betrokken overheden en be-

voegd gezag als burgers, belangenorganisaties en marktsector

Uitvoeringsstrategie

• Via een marktconsultatie wordt de interesse van private partijen gepeild en wordt verkend op welke wijze de markt kan worden ingezet bij de 

uitvoering van het project (samenwerkingsmodel)

• Planning: globale fasering en opleveringsdatum project

Tip

Betrek private partijen vroegtijdig (voorwaartse integratie). Door vroeg in het proces ruimte te bieden voor ideeën van anderen ontstaat draagvlak en 

een beter plan.
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Checklist vereiste informatie ’beslissen’

Ambitie: ruimtelijk en functioneel programma

• Plan-MER afgerond, definitief stedenbouwkundig programma van eisen, vastgestelde structuurvisie met instemmingsverklaringen van betrok-

ken bestuursorganen van de betreffende overheden

• Definitieve planstructuur: principeverkaveling waarop een telmodel is gebaseerd. (Dit telmodel is de onderlegger voor de grondexploitatie)

Plangebied en grondposities

• Grondposities en overige eigendomssituatie: verwervingsplan (actief/passief grondbeleid, onteigening, grondposities, gronduitgifte, globale 

exploitatieopzet)

• Planschade risicoanalyse

Milieukundige maatregelen en civieltechnische principeoplossingen

• Natuur: opzet groenstructuur met aansluiting op evt. bestaande ecologische zones

• Milieu: bepalen maatregelen luchtkwaliteit, geluid (toepassen geluidsscherm, dove gevels toepassen of het programma anders positioneren in 

de wijk), externe veiligheid (o.a. keuze verkaveling) en een saneringsplan

• Verkeer: de hoofdlijnen van de verkeerstructuur zijn uitgewerkt. Vaststaat wat de hoofdwegen zijn, waar sprake is van verblijfsgebied met 30 

km zones en op welke doorgaande fietsverbindingen wordt aangesloten. Ook de uitgangspunten voor parkeren zijn benoemd en de ontslui-

ting van het gebied staat vast

• Civiele techniek: bepalen hoofdtracés kabels en leidingen, maar ook wordt bepaald of een gesloten grondbalans (geen grond aan- en afvoeren 

uit het gebied) het uitgangspunt is van de ontwikkeling

Economische uitvoerbaarheid

• Risicodossier: uitvoeren risicoanalyse om inzichtelijk te maken waar de risico’s en beheersmaatregelen in de voorkeursvariant liggen

• Grondexploitatie (kosten, opbrengsten, binnenplanse en bovenplanse verevening grex gebieden en risicoreservering). De dekking van het plan 

wordt aangegeven en er wordt een vergelijking gemaakt met de financiële taakstelling die de gemeenteraad heeft meegegeven in het startdo-

cument

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

• Resultaten van participatie in het conceptstedenbouwkundig plan

Uitvoeringsstrategie

• Samenwerking met private partijen (zie ook grondverwerving): samenwerkingsmodel (concessiemodel, PPS, zelfrealisatie etc.) en eventueel 

intentieovereenkomst met private partijen

• Bestuursovereenkomst: inhoud samenwerking met andere overheden en bevoegd gezag

• Aanbestedingsstrategie

• Vergunningenplan: overzicht noodzakelijke planologische en uitvoeringsbesluiten en coördinatie aanpak

• Planning: projectplanning, met daarin opgenomen planologische en uitvoeringsbesluiten

Plan van aanpak uitvoeringsfase

• Plan van aanpak voor de definitiefase, waarin opgenomen een detailplanning, op te stellen producten, in- en externe organisatie (rolverdeling 

betrokken partijen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden), financiën, besluitvormingsproces (in- en extern) en risicodossier

• Participatieplan voor de uitvoeringsfase
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2.3 Wie organiseert deze stap?
Ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever

Bij de start van de definitiefase moet bekend zijn wie de ambtelijk opdrachtgever is voor het project. Naast het opdrachtgeverschap vervult de ambtelijk 

opdrachtgever ook een belangrijke rol in de interne gemeentelijke afstemming en het creëren van draagvlak binnen de gemeente. Een goede relatie met de 

ambtelijk opdrachtgever is belangrijk.

Ook de aanwezigheid van een bestuurlijk opdrachtgever (projectwethouder) bij de start van de definitiefase moet bekend zijn. De bestuurlijk opdrachtgever 

speelt een belangrijke rol in de besluitvorming in het college van B en W (voorbereiding van de besluitvorming in de gemeenteraad) en het bestuurlijk over-

leg met andere bestuursorganen. Het is belangrijk de bestuurlijk opdrachtgever in deze fase regelmatig te informeren over de voortgang en de gemaakte 

afwegingen en keuzes. Bij een zeer nauwe samenwerking met andere overheden kan het dan goed zijn om een stuurgroep op te richten waarin de bestuur-

lijk opdrachtgever en bestuurders van andere overheden deelnemen.

Projectmanager en projectteam 

Bij de start van de definitiefase stelt de gemeente een projectmanager aan. Dat gebeurt op het moment dat de gemeenteraad groen licht geeft op het 

startdocument. Deze projectmanager stelt een projectteam samen en is verantwoordelijk voor het aansturen en committeren van projectteamleden (en hun 

beleids- en vakafdelingen). Dit sluit aan op het plan van aanpak zoals opgenomen in het startbesluit. Het projectteam is verantwoordelijk voor het met open 

vizier onderzoeken en uitwerken van het initiatief binnen de vastgestelde kaders van het startbesluit.

Het projectteam, inclusief de stedenbouwkundige, heeft een formele project start-up. Hierbij is ook de ambtelijk opdrachtgever aanwezig. Tijdens de start-

up spreken de betrokkenen verwachtingen over het project en het proces aan elkaar uit. Ook maken ze afspraken maken over taken, verantwoordelijkhe-

den en bevoegdheden. Dit voorkomt onduidelijkheid over de relatie tussen de projectorganisatie en lijnorganisatie na de start van de definitiefase.

Gemeenteraad

De gemeenteraad stelt de structuurvisie vast. Voorafgaand aan dit besluit wordt de Raad regelmatig geïnformeerd en geconsulteerd. Zo is de Raad betrok-

ken in en bekend met de beoordelingsmethode, gemaakte keuzes en de resultaten van de participatie. Dit kan via de wijkraden, de raadscommissie en 

raadsinformatieavonden.

Tip

Bepaal voordat met marktpartijen of zelfrealisatoren wordt onderhandeld goed wat de (onderhandelings)marges zijn. Bekijk daarbij wat de privaat-

rechtelijke ondergrens is. Leg dat zelf vast in een minimumvariant, dat onderhandelt makkelijker.

Tip

Loods de bestuurlijk opdrachtgever door het project, zodat hij niet voor verrassingen komt te staan. Zorg ervoor dat hij goed is geïnformeerd over het 

project en weet wat er wanneer gaat komen en wat er van hem wordt verwacht. Maak en houd hem betrokken.

Tip

Zorg ervoor dat een omgevingsmanager en een juridisch adviseur onderdeel uitmaken van het projectteam. Zorg er ook voor dat de planologische 

afdeling en betrokken vergunningverleners vroegtijdig zijn betrokken in het proces, zodat zij bekend zijn met de plannen en met elkaar.
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Andere bestuursorganen

In de definitiefase vindt veel interne afstemming plaats in het besluitvormingsproces. Ook is er veel afstemming met andere betrokken bestuursorganen. Op 

basis van de nader uitgewerkte omgevingsanalyse uit stap 1 wordt in stap 2 onderscheid gemaakt tussen twee soorten bestuursorganen:

• bestuursorganen die (mede)beslissingsbevoegd zijn;

• bestuursorganen die belanghebbend zijn, maar niet beslissingsbevoegd. 

De Chw stelt dat de gemeenteraad pas een principebesluit kan nemen als betrokken (mede)beslissingsbevoegde bestuursorganen schriftelijk verklaren in 

te stemmen met de structuurvisie. Om tot deze instemmingen te komen worden de betrokken overheden geconsulteerd en geïnformeerd over het startdo-

cument, de notitie reikwijdte en detailniveau. Dit is inclusief beoordelingskader en de (selectie van) oplossingen - zodat bij de vaststelling van de structuur-

visie door de gemeenteraad de instemmingsverklaringen aanwezig zijn. Voor de afstemming met de betrokken bestuursorganen is het zinvol een regulier 

afstemmingsoverleg te organiseren met de ambtelijke vertegenwoordigers van de betrokken bestuursorganen. Het gaat hierbij om gemeenten, waterschap-

pen en provincie en Rijk. In dit overleg vindt ambtelijke voorbereiding plaats voor besluitvorming op bestuurlijk niveau. Deze besluitvorming is  hoogstwaar-

schijnlijk noodzakelijk voor de instemming met de structuurvisie. Niet beslissingsbevoegde overheden worden uiteraard ook geconsulteerd. Deze nemen 

echter niet deel aan regulier afstemoverleg.

Private partijen

Voor private partijen geldt eveneens onderscheid tussen partijen die (grond)eigendom hebben in het plangebied en partijen die graag in het gebied zouden 

willen ontwikkelen of bouwen. Met beide groepen wordt in de definitiefase onderzocht of, en op welke manier samenwerking mogelijk is. De uitkomst 

daarvan wordt bij de afronding van deze fase vastgelegd in intentieovereenkomsten of andere privaatrechtelijke overeenkomsten.

2.4 Wie participeert in deze stap?
In de definitiefase speelt participatie een belangrijke rol, omdat in deze stap de basis wordt gelegd voor de oplossing. In stap 2 wordt het globale participa-

tieplan uit stap 1 nader uitgewerkt en geconcretiseerd. Er worden heldere keuzes gemaakt over wie, wanneer, waarover, op welke wijze wordt betrokken 

in het planproces. Een zorgvuldig participatieproces is één van de drie kernelementen voor burgerparticipatie. Dit blijkt uit het onderzoek naar de uitgangs-

punten voor behoorlijke burgerparticipatie van de Nationale ombudsman. Daarnaast speelt de houding van bestuurders, ambtenaren en ook van burgers 

ten opzichte van het participatieproces en de mate waarin zijn participatie serieus nemen een belangrijke rol. Een derde kernelement is een zorgvuldige 

informatievoorziening aan belanghebbenden. Voor elk van deze drie kernelementen zijn spelregels geformuleerd in de Participatiewijzer die als bijlage bij 

deze handreiking is gevoegd.

Participatie over het startbesluit en beoordelingskader

Het participatieproces start direct na het vaststellen van het startdocument door de gemeenteraad. Belanghebbenden zoals burgers, de markt en maat-

schappelijke organisaties worden geraadpleegd over het startbesluit, de geïnventariseerde uitgangspunten en de notitie reikwijdte en detailniveau, inclusief 

het beoordelingskader. Hierin ligt namelijk de basis voor het project en het selecteren van oplossingen. Door met elkaar te discussiëren over belangrijke uit-

gangspunten kunnen latere discussies over nut en noodzaak en te maken keuzes worden voorkomen. Ook worden belanghebbenden geïnformeerd over het 

te volgen planproces en hun bijdrage daarin. Het bieden van overzicht en transparantie in combinatie met het handelen naar het afgesproken proces zorgt 

voor vertrouwen, dat bijdraagt aan een snelle uitvoering van het project. Overigens kan het participatieproces ook samen met belanghebbenden worden 

vormgegeven. Dit vergroot de betrokkenheid bij en de verantwoordelijkheid voor het participatieproces en de resultaten. Maak hierover vooraf wel goede 

afspraken.

Participatie over de selectie van de alternatieven

Na participatie over het startbesluit is de participatie gericht op de selectie van de meest kansrijke alternatieven, die onder andere via het plan-MER, wette-

lijke modellen en kosten-batenanalyses worden gewogen om tot een voorkeursalternatief te komen. Cruciaal is dat met belanghebbenden een transparante 

en zorgvuldige afweging wordt gemaakt. Dat gebeurt niet uit het oogpunt van risicobeheersing, maar om tot het beste plan te komen. Zo’n uitgebreide 

afweging wordt maar één keer zo uitgebreid in het proces gedaan. Evenals in de eerste consultatieronde is het belangrijk belanghebbenden een inzicht te 

geven in de volgende activiteit van het planproces: het beslissen. Dan is er geen sprake van participatie, maar van inspraak. Belanghebbenden kunnen dan 

zienswijzen indienen op het plan-MER en de ontwerpstructuurvisie.
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2.5 Procesdocumenten
Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) bevat een haalbaarheidsanalyse van de opgave zoals die is vastgelegd in het startbesluit. Het SPvE legt 

met de nodige marges en bandbreedtes de ruimtelijke en programmatische structuur van het plangebied vast, stelt de norm voor de gewenste ruimtelijke 

kwaliteit en beschrijft de thema’s die in de volgende fase verder uitgewerkt moeten worden. Essentieel is dat binnen het SPvE nog speelruimte wordt gebo-

den (vandaar de marges en bandbreedtes) waarmee voor het stedenbouwkundig plan de juiste uitwerking kan worden gemaakt.

Analyse van aspecten die het project beïnvloeden

Het SPvE is het eindresultaat van de analyse van alle aspecten die invloed op het project kunnen hebben: 

• ruimtelijk en functioneel programma (ambitie);

• plangebied en grondverwerving;

• milieu- en civieltechnische randvoorwaarden, ingegeven door wet- en regelgeving;

• economische uitvoerbaarheid;

• maatschappelijke uitvoerbaarheid;

• plan van aanpak. 

Door nader onderzoek te doen en aspecten verder uit te werken, is het mogelijk om te bepalen met welke oplossing het programma en de gewenste kwali-

teit het best tot zijn recht komt. De milieueffectrapportage voor de structuurvisie (het plan-MER) wordt gebruikt als belangrijke input en onderbouwing van 

de keuzes in het SPvE.

Bij de ontwikkeling van een SPvE worden marktpartijen betrokken: ontwikkelaars, beleggers en corporaties. Van hen wordt immers verwacht dat zij inves-

teren in de beoogde ontwikkeling. Dat kan alleen met een SPvE waarin een reëel programma is opgenomen. De economische uitvoerbaarheid wordt mede 

getoetst door een exploitatieberekening of grondexploitatie.

Uitvoeringsstrategie

Een belangrijk onderdeel van het SPvE is de uitvoeringstrategie: wat is er nodig om dit project tot uitvoering te brengen? Met andere woorden: wat kost 

het, hoe wordt de uitvoering georganiseerd en hoeveel tijd neemt de uitvoering in beslag? Tegelijkertijd met het SPvE wordt ook een verwervingsplan opge-

steld waarin de strategie en planning van de nog te verwerven gronden is uitgewerkt. Dit is een vertrouwelijk stuk, dat hoort bij het SPvE, maar dat bedoeld 

is voor intern gebruik van de gemeente. De uitgangspunten van het verwervingsplan zijn verwerkt in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

Tip

Het gevolgde participatieproces en de resultaten daarvan zijn voor de gemeenteraad belangrijke input voor besluitvorming. Zorg er daarom voor dat 

de gemeenteraad in de definitiefase regelmatig wordt geïnformeerd over het participatieproces en de resultaten.

Tip

Omdat de structuurvisie en het SPvE gelijk op lopen, is het handig om de uitvoeringsparagraaf van het SPvE te baseren op de eisen die de artikelen 

2.19 en 2.20 Chw aan de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie stellen. Daarin worden onder andere genoemd: beschrijving voorgestelde wijze van 

uitvoeren, een vergunningenplan met tijdpad, het voornemen om gronden te verwerven, een financiële onderbouwing en opzet grondexploitatie. 
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2.6 Juridische componenten
Het plan-MER

Bij de start van de definitiefase is de mogelijkheid geboden zienswijzen in te dienen op het voornemen om een structuurvisie voor te bereiden. In de defi-

nitiefase heeft de consultatie van betrokken bestuursorganen en adviseurs1 over de reikwijdte en detailniveau plaatsgevonden. Nu kan worden gestart met 

het opstellen van het plan-MER zelf. Het opstellen van het plan-MER is niet aan een termijn gebonden.

Opstellen van het plan-MER

Om ervoor te zorgen dat het MER ook alle verplichte onderdelen bevat, zal onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de milieugevolgen van de voorge-

nomen planvorming en de alternatieven. Ook moet de bestaande toestand van het milieu onderzocht te worden (nulmeting) en de autonome ontwikkelin-

gen. Vervolgens moeten deze situaties met en zonder ontwikkeling met elkaar worden vergeleken. Vaak wordt hiervoor de zogenaamde multicriteria-ana-

lyse (MCA) gebruikt. Deze MCA kent verschillende gewichten toe aan de onderzochte milieueffecten. Daarna wordt per milieuaspect door middel van het 

toekennen van één of meer plussen of minnen aangeven hoe het betreffende alternatief scoort. Deze manier van ‘wegen’ wordt ook gebruikt voor het SPvE 

in stap 2b. De Commissie m.e.r. heeft hiervoor een handleiding opgesteld die is te downloaden via www.commissiemer.nl.

Openbaar maken van het plan-MER

Het plan-MER wordt tegelijk met de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegd, waarna zes weken lang iedereen een zienswijze kan inbrengen. In deze 

termijn wordt ook advies uitgebracht door de Commissie m.e.r. Bij de vaststelling en bekendmaking van de structuurvisie moet beschreven worden hoe 

rekening is gehouden met het plan-MER, de ingediende zienswijzen en het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. De Commissie m.e.r. kan hierbij ook de 

zienswijzen betrekken. Dit kan voordelen hebben. De adviestermijn wordt dan in overleg met het bevoegd gezag ongeveer drie weken verlengd.

Tegen de structuurvisie ex artikel 2.1 Wro staan geen rechtsmiddelen als bezwaar en beroep open bij de bestuursrechter. Ter voorkoming van misverstanden 

is artikel 2.1 Wro ook opgenomen in de zogenaamde negatieve lijst bij de Awb, zodat op die grond al beroep en daarmee ook bezwaar is uitgesloten. Tegen 

het MER als zodanig is ook geen bezwaar en beroep mogelijk. Dat betekent dat geen rechtsmiddelen openstaan tegen een plan-MER dat is opgesteld voor 

een structuurvisie.2

1  De Commissie m.e.r. kan in deze fase ook vrijwillig geraadpleegd worden.

2  Wel kan de inhoud van het MER in de latere (uitvoerings)besluiten aan de orde komen, bijvoorbeeld bij de locatiekeuze.

Scoping

Een belangrijke fase in het opstellen van het plan-MER is de zogenaamde scoping. Scoping is het proces waarbij wordt bepaald welke aanzienlijke 

milieueffecten van het plan verwacht worden. Bij het plan-MER vindt deze fase plaats tijdens de raadpleging van de betrokken bestuursorganen en 

de adviseurs over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie in het MER (stap 2B). In de praktijk gebeurt dit meestal aan de hand van een 

reikwijdte- en detailniveaunotitie waarop de andere bestuursorganen reageren. Deze fase stuurt de inhoud van het plan-MER. Daarna kan begonnen 

worden met het opstellen van het plan-MER zelf, waarop in latere besluitvorming kan worden voortgebouwd. Misschien moeten de onderzoeken later 

nog worden aangevuld, maar als het plan-MER breed en tegelijkertijd grondig genoeg is, kan naar dit document steeds worden terugverwezen.
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Checklist vereiste informatie plan-MER

Structuurvisie (= principebesluit)

De structuurvisie moet een integraal en richtinggevend principebesluit zijn. Gemeentelijke structuurvisies zijn in hoofdstuk 2 van de Wro slechts ‘licht’ 

geregeld. Daarom bevat de Chw aanvullende eisen om ervoor te zorgen dat de structuurvisie de functie van een principebesluit ook echt kan waarmaken. 

Dit is in afdeling 7 van hoofdstuk 2 Chw geregeld, in het bijzonder in artikel 2.19 Chw. Als een project is aangewezen na AMvB van artikel 2.18 Chw, is de 

gemeenteraad verplicht een structuurvisie op te stellen.

Welke eisen gelden voor de structuurvisie?

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in artikel 2.1.1 als enige eis dat bij de structuurvisie wordt aangegeven op welke wijze burgers en maatschappelij-

ke organisaties bij de voorbereiding daarvan zijn betrokken. Omdat de structuurvisie voor de projecten waarop afdeling 7 van hoofdstuk 2 Chw van toepas-

sing meestal plan-m.e.r.-plichtig is, is het verplicht om het voornemen voor het opstellen van een structuurvisie voor zienswijze kenbaar te maken en bij het 

plan-MER een ontwerpstructuurvisie ter inzage te leggen voor zienswijzen. Het plan-MER en het ontwerp van de structuurvisie gaan gelijktijdig ter visie. 

Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp moet in één of meer dag-, nieuws- of huis- aan huisbladen kennis worden gegeven van het ontwerp 

(artikel 3:12 Awb). Tegen de structuurvisie ex artikel 2.1 Wro staan geen rechtsmiddelen als bezwaar en beroep bij de bestuursrechter open.

De Wet milieubeheer (Wm) schrijft niet voor  wat precies moet worden onderzocht voor het MER. Het begrip ‘gevolgen voor het milieu’ is een 

zeer ruim begrip. Zo valt hieronder bijvoorbeeld ook de landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Per plan zal beoordeeld moeten worden 

welke aanzienlijke milieugevolgen verwacht worden, waar de knelpunten zitten en welke maatregelen genomen kunnen worden ter compensatie. 

Hiervoor mag gebruik worden gemaakt van bestaand onderzoek (dus ook de informatie uit initiatieffase) en dit onderzoek kan weer aangevuld en 

geactualiseerd worden. Houd hierbij steeds in het oog dat het plan-MER een ondersteunend en onderbouwend instrument is voor het betreffende 

plan. Het plan-MER heeft niet als doel te onderzoeken of aan de wet- en regelgeving voldaan kan worden, maar onderzoekt welke milieueffecten 

van het plan verwacht worden. Wel moeten de te beschrijven alternatieven reëel zijn en dus (na eventuele maatregelen) uitvoerbaar zijn binnen wet- 

en regelgeving.

Van belang is dat het plan-MER een helder inzicht geeft in de te verwachten milieugevolgen voor het hele gebied en niet slechts voor wat betreft de 

m.e.r.(beoordelings)plichtige projecten in het gebied.

Het plan-MER bevat de volgende onderdelen

• Beschrijving van de doelstelling van de voorgenomen activiteit;

• Beschrijving  van de voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven en motivering van de keuze voor deze 

alternatieven

• Overzicht van de eerder vastgestelde plannen die zien op voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven

• Beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en autonome ontwikkelingen

• Beschrijving van de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en beschreven alternatieven en motivering wijze onderzoek

• Vergelijking van de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en beschreven alternatieven met de gevolgen van de autonome 

ontwikkelingen

• Beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel moge-

lijk teniet te doen

• Overzicht van leemten in beschrijvingen door ontbreken gegevens

• Samenvatting die het algemeen publiek voldoende inzicht biedt voor een beoordeling van het MER en de beschreven milieugevolgen

Het plan-MER wordt afgestemd op 1) het detailniveau van het plan, 2) de fase van besluitvormingsproces van het plan en 3) de plaats die het plan 

inneemt ten opzichte van andere plannen. Ook mag gebruik worden gemaakt van andere MER-en. De plan-MER-en verhouden zich tot elkaar als een 

soort communicerende vaten.
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Checklist vereiste informatie structuurvisie

Beschrijving hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het betrokken gebied

De Chw (art. 2.19, lid 2, onder a) geeft allereerst aan dat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het betrokken gebied geconcreti-

seerd moeten worden. Hierbij valt te denken aan het opstellen van randvoorwaarden en bandbreedtes voor een doorkijk naar de nadere uitwerking 

van het project in uitvoeringsbesluiten. Dit sluit aan bij de uitwerking zoals die wordt verwerkt in het SPvE. De concretisering wordt geformuleerd 

met het oog op de uitvoering. Zonder concrete hoofdlijnen is immers niet duidelijk hoe de voorgenomen ontwikkeling verwezenlijkt moet worden. 

En juist die helderheid over de verwezenlijking is een verplicht onderdeel in de structuurvisie. Verder zal in de structuurvisie een samenvatting staan 

van de uitkomsten van het met de besturen van de betrokken gemeenten, waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken 

zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in de structuurvisie in het geding zijn (art. 2.19, lid 2, 

onder c juncto artikel 2.20, lid 1 Chw).

Uitvoeringsparagraaf (Chw art. 2.19, lid 2, onder b)

• Een voorlopig overzicht van de voor de uitvoering van het project benodigde besluiten, inclusief het voorgenomen tijdpad

• Een financiële onderbouwing en een voorlopige opzet van de grondexploitatie

• Een analyse van de risico’s van de verplichtingen om een tegemoetkoming in schade toe te kennen (zoals bedoeld in afdeling 6.1 Wro);

• Eventuele voornemens om gronden te verwerven

• De vermelding dat de gemeentelijke coördinatieregeling zal worden toegepast om de voor het project noodzakelijke besluiten te nemen (zoals 

bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro conform artikel 2.21 Chw)

Bevindingen van het plan-MER, de zienswijzen en het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r.

Gemotiveerd moet worden ingegaan op de bevindingen van het plan-MER, de ingediende zienswijzen en het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r.

Verklaringen van instemming met structuurvisie van betrokken bestuursorganen

Om projecten te versnellen is samenwerking met andere overheden en bevoegd gezag essentieel. Dat geldt zeker voor die gevallen waarin deze 

overheden belast zijn met het nemen van uitvoeringsbesluiten zoals bijvoorbeeld op het gebied van flora- en fauna, monumenten, water, et cetera. 

Belangrijk is dat voorafgaand aan het nemen van het principebesluit door de gemeenteraad de bereidheid tot samenwerken om de structuurvisie te 

realiseren wordt uitgesproken en vastgelegd. Aan de structuurvisie worden verklaringen gehecht van de verschillende bestuursorganen waarin zij 

aangegeven zich te kunnen vinden in het voorgestelde alternatief en verklaren hun medewerking te zullen verlenen aan een (snelle) uitvoering van 

het plan door een effectief en efficiënt besluitvormingsproces na te streven. Dit is verplicht op grond van de Chw. De verschillende overheden werken 

met elkaar samen in een projectcommissie conform artikel 2.20 lid 3 Chw. De verklaringen bevatten (op hoofdlijnen) de volgende punten (niet wet-

telijk verplicht):

• overwegingen om samen te werken;

• scope/inhoud van de samenwerking;

• rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per partij;

• organisatie van de samenwerking: samenstelling van de projectencommissie, beschrijving besluitvormingsproces en bijbehorende doorlooptij-

den, etc.;

• duur van de samenwerking, planning;

• eventuele financiële afspraken of toezeggingen met betrekking tot subsidies;

• werkprocedures, inclusief hoe wordt omgegaan met risico’s en eventueel daaruit voortkomende noodzakelijk bijsturing.

1 2 3 4



34 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Intentieovereenkomsten met private partijen

Het is wenselijk om in deze fase van de planontwikkeling intentieovereenkomsten met private partijen te sluiten. In gebiedsontwikkelingsprojecten staat 

een goede samenwerking met grondeigenaren en ontwikkelende partijen die gronden bezitten in het plangebied, voorop. Die samenwerking bepaalt in 

toenemende mate de haalbaarheid van het plan zowel praktisch (eigendom van gronden en verwerving daarvan) als ook programmatisch. Het is van belang 

om vroegtijdig een verwervingsstrategie en uitvoeringsstrategie op te stellen en intentieovereenkomsten te sluiten.

Wat staat er in een intentieovereenkomst?

In een intentieovereenkomst tussen de gemeente en een private partij worden afspraken gemaakt over wederzijdse inspanningsverplichtingen en financiële 

risico’s. De inspanningsverplichting van de gemeente is meestal gericht op het uitvoeren van het principebesluit in planologische besluiten (bestemmingsplan 

en dergelijke) en uitvoeringsbesluiten (zoals het verstrekken van vergunningen). Daar tegenover staat dat de private partij zich bereid verklaart om een plan 

te ontwikkelen binnen de kaders van het principebesluit, gericht op realisatie. In de uitvoeringsfase zal de intentieovereenkomst worden vervangen door 

een realisatieovereenkomst.

In die overeenkomst worden ook afspraken gemaakt over de wijze van aanbesteden en de rolverdeling tussen de gemeente en de marktpartijen.

Tip

Als een plan-MER vereist is, moet er ook een ontwerpstructuurvisie worden gemaakt. Die stap (van een formele ontwerpstructuurvisie) wordt niet 

altijd gemaakt, maar is in dat geval verplicht. Dit hoeft geen dubbel werk op te leveren, want de verschillende experts en projectmedewerkers maken 

gebruik van dezelfde informatie. Dat levert eerder synergie op dan extra werk. Alle stukken die redelijkerwijs nodig zijn - en die betrekking hebben op 

het ontwerp van de structuurvisie - om het ontwerp te kunnen beoordelen moeten ter inzage worden gelegd.

Tip

Maak tijdig een inschatting of u eruit komt met marktpartijen. Als het mogelijk is om met alle partijen een anterieure overeenkomst te sluiten, is het 

opstellen van een exploitatieplan niet nodig. Lukt dat niet, dan moet bij het bestemmingsplan een exploitatieplan opgesteld worden of moet alsnog 

gekoerst worden op een anterieure overeenkomst voor vaststelling van het bestemmingsplan. Dat laatste is echter risicovol voor de planning. Want als 

het niet lukt, kunt u ook niet verder met het bestemmingsplan.

Tip

De gemeente kan een fondsbijdrage vragen voor bovenplanse kosten bijvoorbeeld voor nutsvoorzieningen, rioleringen, wegen, onbebouwde open-

bare parkeergelegenheden of straatmeubilair. Die vraag / eis kan zowel via het privaatrechtelijke als het publiekrechtelijke spoor gesteld worden. 

Niet iedere bovenplanse voorziening wordt echter gerekend tot de bovenplanse kosten. Een goed handvat voor wat wel/niet tot bovenplanse kosten 

gerekend mag worden, biedt de memorie van toelichting bij de Grexwet.

Om aanspraak te maken op bovenplanse kosten, is vereist dat de gemeente in de structuurvisie heeft aangegeven voor welke doeleinden de gemeente 

het fonds kan benutten. Ook verhaal van kosten die gemoeid zijn met ruimtelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld natuur, recreatie, waterberging 

en infrastructuur is mogelijk (via een anterieure overeenkomst) mits daarvoor een grondslag is gelegd in de structuurvisie. Zie hiervoor ook de Handrei-

king Grondexploitatiewet 2008 van VROM, VNG en VVG.
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3 Stap 3: uitvoeren met de coördinatieregeling

Het eindresultaat van stap 2, het principebesluit, markeert de start van de uitvoeringsfase. In deze fase wordt het plan uitgewerkt en getoetst aan de wette-

lijke eisen. Is het project m.e.r.-plichtig. Dan wordt ook een project-MER opgesteld. Alle benodigde besluiten worden gecoördineerd door gebruik te maken 

van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening. Hoe deze stap verloopt en wie er een rol in spelen, staat in dit derde hoofdstuk. Net als bij de 

eerste twee stappen besluit ook dit hoofdstuk met een overzicht van de bestuurlijke en juridische componenten. Per stap zijn de te coördineren besluiten 

aangegeven.

z

FASE 1   INITIATIEF 2   DEFINITIE 3   UITVOERING

STARTBESLUIT
PRINCIPEBESLUIT

=
STRUCTUURVISIE

PROCES-
DOCUMENTEN

PROCESDOCUMENTEN
startdocument

PROCESDOCUMENTEN
stedenbouwkundig programma van eisen

JURIDISCHE BESLUITEN
aanmelding Crisis- en herstelwet
voorbereidingsbesluit
vestigen voorkeursrecht
openbaar maken voorbereiden 
structuurvisie voor zienswijzen

JURIDISCHE BESLUITEN
structuurvisie met plan-MER
instemmingsverklaringen
intentieovereenkomst private partijen

COÖRDINATIE VAN UITVOERINGSBESLUITEN
3a ontwerpen en bestemmen

project-MER
bestemmingsplan (anterieure overeenkomst / exploitatieplan)
onteigeningsbesluit

3b voorbereiden en uitvoeren
uitvoeringsbesluiten t.b.v. bouwrijp maken (waaronder omgevingsvergunning)
uitvoeringsbesluiten t.b.v. bouwen en oprichten (waaronder omgevingsvergunning)

3c gebruiken en beheren
uitvoeringsbesluiten t.b.v. gebruik en beheer

PROCESDOCUMENTEN
stedenbouwkundigplan en inrichtingsplan
bouwplan / tracéontwerp

COÖRDINATIEREGELING

JURIDISCHE 
BESLUITEN

3.1 De coördinatieregeling als de versneller van de uitvoering
In deze laatste stap van het planproces staat alles in het teken van het (snel) realiseren van het voorkeursalternatief uit de structuurvisie. Daarvoor wordt de 

coördinatieregeling (paragraaf 3.6.1 Wro) toegepast. Alle voor de verwezenlijking van het project benodigde juridische besluiten worden op basis van het 

stedenbouwkundig plan, inrichtingsplannen, onderzoeken en bouwplannen in meerdere tranches gecoördineerd aangevraagd. Het belangrijkste voordeel 

hiervan is dat er na het indienen van een zienswijze tegen één of meerdere gecoördineerde besluiten slechts beroep mogelijk is bij Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, die volgens de Chw binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak moet doen. Daarnaast geeft het 

Doel: realiseren plan met toepassing van de coördinatieregeling.

Planproces: uitwerken plan in concrete ontwerpen (samen met ontwikkelende partijen), aanvragen uitvoeringsbesluiten, bouwrijp maken plange-

bied, bouwwerkzaamheden (gebouwen, kustwerken), woonrijp maken plangebied.

Procesdocumenten: stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan openbare ruimte, bouwplan en tracéontwerp.

Juridische componenten: project-MER, planologisch besluit (bestemmingsplan), overeenkomst/exploitatieplan, omgevingsvergunningen, onteigening-

besluit en overige uitvoeringsbesluiten, realisatieovereenkomst met private partijen, koopovereenkomst grond.

Bevoegd gezag: college van B en W en gemeenteraad (en eventueel andere bestuursorganen).

Participatie: raadplegen stakeholders en belanghebbenden bij planuitwerking en hen informeren over te coördineren uitvoeringsbesluiten (proces en 

planning).
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coördineren van uitvoeringsbesluiten helderheid aan bewoners, belanghebbenden en aan de medewerkers van de verantwoordelijke afdeling(en) binnen 

de gemeente (en eventueel andere bestuursorganen) over de aanvragen die lopen. Er ligt immers een overzichtelijk pakket aan informatie waarin meerdere 

benodigde besluiten zijn opgenomen. Door gebruik te maken van de coördinatieregeling kan het juridische proces dat noodzakelijk is om het uitgewerkte 

voorkeursalternatief te realiseren effectief en efficiënt worden doorlopen. Voor gedetailleerde informatie over de coördinatieregeling wordt verwezen naar 

hoofdstuk 4. Bij deze handreiking is een bijlage gevoegd met voorbeelden van te coördineren besluiten via de gemeentelijke coördinatieregeling.

Wat is er nieuw, anders en sneller?

De coördinatieregeling maakt een einde aan de wirwar van procedures en beroepsmogelijkheden. Dit maakt het proces sneller, duidelijker en minder ge-

voelig voor vormfouten. Vertraging op oneigenlijke gronden wordt zo voorkomen. Ook voor belanghebbenden biedt de procedure meer duidelijkheid en 

rechtszekerheid.

Voor de verwezenlijking van het project worden de benodigde juridische besluiten per substap (3A, 3B en 3C) gecoördineerd aangevraagd. Niet alles hoeft 

tegelijkertijd te worden aangevraagd. Desgewenst kan binnen een substap weer worden gekozen voor meerdere gecoördineerde aanvragen van uitvoe-

ringsbesluiten. Bij een omvangrijk project, waarin sprake is van meerdere deelprojecten die gefaseerd worden uitgevoerd,  worden de stappen 3A tot en 

met 3C per deelproject doorlopen. Per deelproject kunnen planologische en uitvoeringsbesluiten dus in meerdere tranches worden gecoördineerd. 

3.2 Hoe verloopt het proces in deze stap?
Stap 3A: Ontwerpen en bestemmen

In deze eerste stap van de uitvoeringsfase wordt het voorkeursalternatief uit de structuurvisie verder uitgewerkt en bestemd - binnen de daarin aangegeven 

bandbreedten. Er worden ontwerpen gemaakt en de effecten op de omgeving worden nader onderzocht. Het nagaan van deze effecten en risico’s is nodig 

om te kunnen kiezen voor een concrete oplossing die recht doet aan de in de structuurvisie gestelde doelen. Dit is nodig om maatregelen toe te passen 

waarmee wordt voldaan aan de wettelijke eisen en normen. In veel gevallen zal een project-MER nodig zijn. 

Ook wordt het voorlopige overzicht van planologische en uitvoeringsbesluiten uit de structuurvisie geactualiseerd en nader uitgewerkt. Dit zal overigens 

gedurende de hele uitvoeringsfase regelmatig moeten gebeuren. Dit voorkomt vertragingen.

Deze substap kent drie juridische fasen: de voorfase, de ontwerpfase en de vaststellingsfase. Deze fasen staan hieronder beschreven.

Voorfase

Als basis voor de onderzoeken voor de effectbepaling worden een voorlopig stedenbouwkundig plan en een voorlopig inrichtingsplan gebruikt - onder 

andere voor het project-MER en het bestemmingsplan. De uit te voeren onderzoeken zoomen verder in op de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken 

in de definitiefase (stap 2). Het verschil is dat er nu sprake is van absolute (feitelijke) informatie, zoals luchtmetingen en geluidberekeningen ter plaatse en 

veldwerk voor bijvoorbeeld gedetailleerd bodemonderzoek. Met deze gegevens worden de effecten van het uitgewerkte plan bepaald, die worden vertaald 

Coördinatie van besluiten in de praktijk

Gemeenten zijn verplicht om de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor besluiten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het 

project van nationale betekenis (artikel 2.21 Chw). Dit geldt voor alle besluiten die volgens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de verwezenlij-

king van het project. 

Er is een verplichting tot het coördineren van het besluit tot vaststelling, wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan met de uitvoeringsbesluiten 

die nodig zijn voor de verwezenlijking van het project. De coördinatie mag echter wel in meerdere tranches plaatsvinden. Het besluitvormingsproces 

in de uitvoeringsfase van het stappenplan verloopt in de volgende drie stappen: ontwerpen en bestemmen (3A), voorbereiden en uitvoeren (3B) en 

gebruik en beheer (3C). Hieronder wordt specifiek per stap de coördinatieregeling beschreven voor zover de toepassing bijzonderheden met zich mee-

brengt.

Wordt de verwezenlijking van het project onevenredig belemmerd door bepalingen in een gemeentelijke verordening? Dan biedt artikel 2.22 Chw de 

mogelijkheid om die bepalingen bij het nemen en uitvoeren van besluiten vanwege dringende redenen buiten toepassing te laten. Of iets een drin-

gende reden vormt, moet per geval worden vastgesteld. De aanwezigheid van dringende redenen zal goed moeten worden gemotiveerd. 
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in concreet te nemen maatregelen. De onderzoeken worden grotendeels parallel uitgevoerd. Om tempo te maken is het aan te bevelen onderzoeken op te 

starten zodra het plan zodanig is uitgewerkt dat het voldoende zekerheid biedt voor het betreffende milieuaspect. Onderzoeken worden dus in gang gezet 

als de verkaveling van een wijk en de hoogte van gebouwen vaststaat, of wanneer duidelijk is wat de verkeersintensiteit op bepaalde wegen zal zijn. Een 

bodemonderzoek kan vaak al worden uitgevoerd op basis van globale plannen (SPvE). Voor een geluidsonderzoek is echter gedetailleerd inzicht in de plan-

uitwerking nodig. Naast milieukundige onderzoeken worden in deze stap ook civieltechnische onderzoeken uitgevoerd. Die zijn nodig om de draagkracht 

van de grond te meten en om constructieve gegevens te verwerken in aanvragen voor toestemmingen.

Ontwerpfase

De resultaten van de onderzoeken worden verwerkt in een conceptstedenbouwkundig plan en conceptinrichtingsplan. Het stedenbouwkundig plan (SP) is 

het kader voor de verdere uitwerking van de ontwerpen van de gebouwen en het ontwerp van de openbare ruimte. Het bundelt de verschillende ontwer-

pen van bouwblokken en openbare ruimte. Het plan doet een uitspraak over op welke kavels welke woningtypologie gewenst is, maar ook hoe hoog er 

op welke plek gebouwd mag worden. Daarnaast worden in het SP verkeerssituaties en parkeermogelijkheden omschreven. Het SP beschrijft integraal het 

nieuwe karakter, de sfeer en het uiterlijk van de woongebieden, voorzieningen, straten en parken. Een inrichtingsplan openbare ruimte is het ontwerp voor 

de openbare ruimte binnen de structuur zoals die in het SPvE is gekozen. Het inrichtingsplan doet uitspraken over de soorten straten, paden en pleinen. 

Maar ook over de manier waarop bijvoorbeeld auto’s, fietsers, voetgangers, water en groen daar een plaats in krijgen.

Het concept-SP en het conceptinrichtingsplan vormen samen met het project-MER de grondslag voor het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploi-

tatieplan. Als nu al duidelijk is dat aan de eisen van artikel 6.12 Wro is voldaan, kan het opstellen van een ontwerpexploitatieplan achterwege blijven. Het 

kostenverhaal van de grondexploitatie moet dan anderszins zijn verzekerd. Ook moet het bepalen van het tijdvak of fasering niet nodig en het stellen van 

locatie-eisen en regels voor woningbouwcategorieën niet noodzakelijk zijn. Als het noodzakelijk is om gronden van derden te verwerven, worden in deze 

fase van de planvorming koop- of grondruilovereenkomsten gesloten. Lukt het niet om tot minnelijke overeenstemming te komen, dan wordt een ontei-

geningsdossier opgesteld (zie juridische componenten voor de inhoud van het dossier). Voor dit dossier is het van belang om in detail te beschrijven welke 

grond noodzakelijk is voor de realisatie van het project.

Het project-MER, het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan liggen tegelijk zes weken lang ter inzage. In deze periode kan iedereen 

zienswijzen indienen. Daarnaast kan in deze fase tegelijkertijd een verzoek tot onteigening aan de Kroon voor zienswijzen op grond van de Inspraakveror-

dening ter inzage worden gelegd. 

De uitwerking van het in de structuurvisie opgenomen voorkeursalternatief in stedenbouwkundige en inrichtingsplannen, vindt bij voorkeur plaats in 

samenwerking met of door de ontwikkelende partijen. De keuze voor de passende samenwerkingsvorm en het type overeenkomst (zoals een PPS of conces-

siemodel) is al in de definitiefase gemaakt. In deze stap van de uitvoeringsfase worden de afspraken met private partijen over samenwerking, verantwoor-

delijkheden, planning en de verdeling van risico’s en kosten concreter gemaakt. Meestal nadat een stedenbouwkundig plan gereed is. De afspraken worden 

vastgelegd in een realisatieovereenkomst. Bij omvangrijke projecten worden aan het begin van de ontwerpfase (stap 3A) ontwikkelovereenkomsten afge-

sloten waarin afspraken zijn opgenomen over de ontwikkeling van het plan. Zodra er een definitief plan ligt, wordt de ontwikkelovereenkomst vervangen 

door een realisatieovereenkomst.

Vaststellingsfase

Na de verwerking van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan worden het stedenbouwkundig plan en 

het inrichtingsplan definitief en stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan en het exploitatieplan vast. Als na de terinzagelegging van het ontwerpexploi-

tatieplan via een ontwikkelovereenkomst of een realisatieovereenkomst alsnog wordt voldaan aan de bovenomschreven eisen van artikel 6.12 Wro, is de 

gemeenteraad niet verplicht om een exploitatieplan vast te stellen.
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Welke overwegingen spelen een rol? 

Er zijn verschillende invalshoeken en overwegingen om (planologische en) uitvoeringsbesluiten effectief en efficiënt te coördineren:

• Grondpositie 

Als onteigening noodzakelijk is, kunnen de voor de uitvoering van het project benodigde toestemmingen en vergunningen niet eerder worden verleend 

dan nadat het Onteigenings-KB door de Kroon is vastgesteld.

• Fasering van een project 

In veel gevallen is er sprake van meerdere deelprojecten die op verschillende momenten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het tijdstip van uitvoeren 

wordt vaak bepaald door financiële argumenten en door onderlinge afhankelijkheden. De fasering van een project kan dan ook leidend zijn in het 

bepalen van de te coördineren besluiten. Uiteraard speelt daarbij ook de vereiste volgordelijkheid van vergunningen een rol in de wijze waarop toestem-

mingen kunnen worden gecoördineerd.

• Beschikbaarheid van noodzakelijke informatie voor het aanvragen van toestemmingen 

Het uitwerkingsniveau van plannen bepaalt het vroegste moment waarop vergunningen daadwerkelijk kunnen worden aangevraagd. Het kan dus een 

overweging zijn om vergunningen waarvoor de informatie snel beschikbaar is, vroegtijdig aan te vragen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het vanuit 

financiële overwegingen gewenst is vergunningen pas aan te vragen op het moment dat er (rechts)zekerheid is over het plan en op het moment dat ver-

gunning nodig zijn voor de uitvoering van het project.

• Doorlooptijd van de voorbereiding van procedures in combinatie met indieningsvereisten 

Voor sommigen procedures gelden lange voorbereidingstijden al dan niet ingegeven door indieningsvereisten van de noodzakelijk informatie. Denk hier-

bij aan flora- en faunaonderzoeken die slechts in bepaalde maanden van het jaar kunnen worden uitgevoerd. Voor een snelle uitvoering van een project 

is het dus zinvol deze vergunningen vroegtijdig gecoördineerd aan te vragen.

• Risicoprofiel van het verkrijgen van toestemmingen 

Ondanks een zorgvuldig doorlopen proces om te komen tot een gedragen plan kan er toch weerstand in de omgeving zijn. Wanneer het risico op bezwa-

ren en beroep hoog is, kan ook dit een overweging zijn om vergunningen met een hoog risicoprofiel al vroeg in het proces aan te vragen.

Mogelijk te coördineren besluiten in stap 3A zijn:

• project-MER;

• onteigeningsbesluit;

• bestemmingsplan;

• exploitatieplan of besluit tot afzien van exploitatieplan;

• besluit tot vaststelling hogere waarden op basis van de Wet geluidhinder;

• ontheffing Flora- en faunawet1.

1 Aanhaker bij omgevingvergunning.
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Checklist vereiste informatie voor uitvoeringsfase:

Ambitie: planuitwerking

• Plangebied en planstructuur: stedenbouwkundig plan

• Inrichtingsplan voor de openbare ruimte

• Bouwplannen (bouwvlekontwikkeling) en/of tracéontwerp (bereikbaarheid)

Milieukundige onderzoeken voor uitvoeringsbesluiten

• Natuur: veldonderzoek flora en fauna ter bepaling van de te nemen (mitigerende en compenserende) maatregelen

• Milieu: toets juiste opname in NSL en, in geval van afwijkingen ten opzichte van structuurvisie, bepalen aanvullende maatregelen luchtkwaliteit, 

detaillering noodzakelijke geluidsmaatregelen. Nader veldonderzoek bodem- en waterkwaliteit (indien nodig), asbestinventarisatie, veiligheids- 

en gezondheidsplan

• Verkeer: dynamische modelberekeningen op basis van verkeersgegevens uit de definitiefase. De input voor de dynamische modelberekening 

hoeft dus niet te worden geactualiseerd

• Cultuurhistorie en archeologisch onderzoek: veldonderzoek in gebieden met hoge archeologische verwachtingswaarde. Om stagnatie als gevolg 

van archeologisch onderzoek te voorkomen is het zinvol aan de start van deze fase procesafspraken te maken met de stadsarcheoloog over 

veldonderzoek tijdens de uitvoering. En, indien mogelijk, veldonderzoek voorafgaand aan de uitvoering uit te voeren

Civieltechnische onderzoeken voor planuitwerking

• Onderzoek niet-gesprongen explosieven: dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd als het historisch onderzoek (archiefonderzoek) hier aanleiding 

toe geeft

• Geotechnisch en hydrologisch onderzoek: veldonderzoek

• Peilmaten: landmetingen

Projectmanagement

• Actueel vergunningenplan

• Actuele planning, inclusief planologische en uitvoeringbesluiten

• Actueel risicodossier

• Actuele grondexploitatie

• Voortgangsinformatie
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Stap 3B: Voorbereiden en uitvoeren

In deze stap vindt de bouwvoorbereiding en de uitvoering plaats. Onderdeel daarvan is het slopen en bouwrijp maken van het plangebied. Het gaat hierbij 

onder meer om saneren, (ver)leggen kabels en leidingen en grondverbetering van het plangebied. Voor de uitvoering van het project moeten concrete ver-

gunningen en toestemmingen worden verleend en ambtshalve besluiten worden genomen. Voor de besluiten die niet ambtshalve worden genomen is een 

aanvraag vereist. Concrete technische gegevens zijn nodig voor het indienen van een ontvankelijke bouwaanvraag of aanlegvergunning (dit zijn de omge-

vingsvergunningen) voor gebouwen of infrastructurele werken. Deze gebouwen en werken zijn opgenomen in het stedenbouwkundig plan, het inrichtings-

plan of het bestemmingsplan. Een definitief bouwplan komt meestal tot stand via een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.

Om een goed en volledig overzicht te krijgen van de benodigde toestemmingen en om te zien op welk moment die toestemmingen gecoördineerd aan-

gevraagd moeten worden, moet het voorlopige vergunningenplan uit de definitiefase (onderdeel van de structuurvisie) geactualiseerd en geconcretiseerd 

worden. Alle besluiten, ook de Wabo-besluiten, doorlopen de procedure van de gemeentelijke coördinatieregeling, bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wro.

Coördineren in twee ‘mandjes’

Zoals in paragraaf 3.1 vermeld, hoeven niet alle besluiten in één keer te worden gecoördineerd. Het lijkt logisch de besluiten in stap 3B te verdelen in twee 

coördinatiemandjes, namelijk een coördinatiemandje ‘bouwrijp maken’ en een coördinatiemandje ‘bouwen en oprichten’. Eventueel kunnen meer dan twee 

coördinatiemandjes worden gemaakt, maar dat verdient niet de voorkeur. Immers het uitgangspunt is dat de procedure zo efficiënt mogelijk wordt door-

lopen. Hoe meer coördinatiemandjes, hoe meer procedures, hoe meer kans op vertraging. Zoals hiervoor beschreven, zijn er verschillende invalshoeken en 

overwegingen om tot een effectieve en efficiënte coördinatie van planologische en uitvoeringsbesluiten te komen.

Mogelijk te coördineren besluiten in stap 3B zijn:

1 Coördinatiemandje ‘bouwrijp maken’, waarin opgenomen de volgende besluiten:

 omgevingsvergunning slopen;

 omgevingsvergunning kappen;

 ontgrondingvergunning;

 onttrekkingsvergunning;

 splitsingsvergunning;

 melding voornemen bodemsanering;

 ontheffing op grond van wet bodembescherming;

 toestemming werken in primaire waterkering;

 toestemming werken nabij spoorweg;

 watervergunningen;

 wegonttrekkingsbesluit;

 stortvergunning;

 opbreekvergunning/tijdelijk objectvergunning (OTO);

 kabel- leidingen en toebehorenvergunning (KLT-vergunning);

 omgevingsvergunning aanleg.

2 Coördinatiemandje ‘bouwen en oprichten’, waarin opgenomen de volgende besluiten:

 omgevingsvergunning bouwen;

 omgevingsvergunning aanleg;

 omgevingvergunning oprichten;

 omgevingsvergunning monumenten;

 ontheffing van het bouwbesluit/bouwverordening;

 staanplaatsvergunning.
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Coördineren vergunningen

Gaat het om besluiten die niet direct kunnen worden teruggevoerd op de gemeentelijke structuurvisie ex artikel 2.19 Chw? Dan verdient het aanbeve-

ling om een relatie te leggen naar een andere ruimtelijke beleidsnota. Bijvoorbeeld een horecabeleidsnota. Veel vergunningen zijn ook te kwalificeren als 

‘omgevingsvergunning’. Daarmee, als zou worden volstaan met één aanvraag (stap 3B en 3A ineen), voldoet het besluit op die aanvraag zonder meer aan 

de gestelde wettelijke criteria. Op grond van deze criteria dienen de besluiten immers noodzakelijk te zijn voor de verwezenlijking van het project en ter 

verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Aanbesteden van de werkzaamheden

Naast het maken van bouwplannen en het aanvragen van vergunningen moeten om tot uitvoering van werkzaamheden over te kunnen gaan één of meer-

dere uitvoerende partijen worden gecontracteerd1. Bijvoorbeeld voor sloopwerk, een sanering, bouwrijp maken of woonrijp maken. Ook marktpartijen die 

(mee)ontwikkelen aan het vastgoed in het gebied en aan maatschappelijke voorzieningen, moeten geselecteerd worden. De aanbestedingsprocedure start 

zodra er voldoende zicht is wat er moet gebeuren. Toprisico’s moeten zijn beheerst en de omvang van de opdracht en het projectbudget moeten helder zijn. 

Het moment van aanbesteden moet zorgvuldig aan het begin van de uitvoeringsfase worden gekozen. Vroege betrokkenheid van de markt kan voordelen 

bieden, maar heeft ook (financiële) risico’s in zich. In de Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2009 (een uitgave van het ministerie van VROM) zijn de verschil-

lende vormen van aanbesteden op een rij gezet. De Reiswijzer laat de verschillende mogelijkheden van aanbesteden en de rolverdeling tussen overheid en 

markt zien, maar geeft ook aan wat volgens de (Europese) wet- en regelgeving is toegestaan.2

Regels voor (Europees) aanbesteden

Naast de regels over (Europese) aanbestedingen hebben gemeenten vaak ook eigen aanbestedingsbeleid en een aanbestedingsverordening. Daarin staat 

vermeld welke drempelbedragen aangehouden moeten worden voor openbare aanbestedingen of onderhandse aanbestedingen. Omdat bij aanbesteding 

geen sprake is van een besluit in de zin van de Awb, loopt de aanbesteding niet mee in de coördinatieregeling.

Stap 3C: Gebruiken en beheren

In de laatste stap van de uitvoeringsfase worden de uitvoeringsbesluiten aangevraagd die nodig zijn voor de ingebruikname van gebouwen en de openbare 

ruimte. Dat zijn bijvoorbeeld verkeersbesluiten en  in-/uitritvergunning (zijnde omgevingsvergunningen). Zoals aangegeven in stap 3B doorlopen ook de 

Wabo-besluiten de procedure van de gemeentelijke coördinatieregeling. En net als in stap 3B kunnen ook in stap 3C meerdere coördinatiemandjes worden 

gemaakt.

In deze stap worden dus uiteenlopende vergunningen aangevraagd die te maken hebben met gebruik en beheer. Het kan zijn dat die vergunningen pas 

later worden aangevraagd. De vraag rijst dan of die besluiten (nog) noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van een volgens artikel 2.18 Chw aangewezen 

project en met name of die besluiten bijdragen aan de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid zoals de gemeentelijke 

coördinatieregeling vereist. Uit de wetsgeschiedenis van paragraaf 3.6.1 van de Wro en de Chw is niet duidelijk af te leiden waar de scheidslijn te trekken is. 

Nu het project op grond van artikel 2.18 Chw is aangewezen als een lokaal project met nationale betekenis en artikel 2.19 Chw vervolgens verplicht tot het 

vaststellen van een gemeentelijke structuurvisie kan snel aan die eis worden voldaan.

1 Het contracteren van partijen gebeurt niet altijd door de gemeente. Dat hangt af van de afgesproken rolverdeling. Soms krijgen zij opdracht van een ontwikkelaar. 

2 Zie voor de Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2009, www.minvrom.nl. Gelet op het arrest Müller van 25 maart 2010 blijkt de hoofdlijn van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009 dat het volgen van de 

hoofdlijn van Reiswijzer inderdaad garant staat voor ‘veilig reizen’ in overeenstemming te zijn met het oordeel van het Hof. Wat betreft de begrippen ‘bezwarende titel’ en ‘door de aanbestedende 

dienst vastgestelde eisen’ biedt het Hof in dit arrest meer duidelijkheid dan bij het verschijnen van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009 kon worden gegeven. Om die reden wordt de Reiswijzer 

aangepast. Bij deze aanpassing worden ook enkele andere actualiteiten verwerkt om zo te komen tot een geactualiseerde Reiswijzer Gebiedsontwikkeling.

Tip

Een aanbesteding kan een lange doorlooptijd hebben. Houd daarmee rekening in de planning van het project.

1 2 3 4



44 Vereniging Van nederlandse gemeenten

3.3 Wie organiseert deze stap?
Projectteam en betrokken afdelingen

Het uitwerken van het plan en het voorbereiden van de noodzakelijke toestemmingen en besluiten gebeurt bij voorkeur door het projectteam dat ook in de 

definitiefase actief was; te weten de ambtelijke werkgroep die belast is met de feitelijke voorbereiding. De manier van werken en uitvoering sluit aan bij de 

aanpak die onderdeel uitmaakt van de structuurvisie. In de uitvoeringsfase zal de juridisch adviseur een prominente en soms bepalende rol innemen in het 

project.

Cruciaal in deze fase is de samenwerking tussen het projectteam en andere partijen. Hierbij gaat het om gemeentelijke, regionale, provinciale en rijksafde-

lingen die betrokken zijn bij:

• het leveren van informatie;

• het opstellen van producten voor de planologische en uitvoeringsbesluiten;

• het toetsen van vergunningaanvragen. 

Een goede voorbereiding en een intensieve afstemming in de uitvoeringsfase voorkomen vertraging en tegenstrijdige vergunningvoorwaarden. Het is 

zinvol om bij de start van de uitvoeringsfase (stap 3A) aan de hand van het geactualiseerde vergunningenplan concrete afspraken te maken over het proces 

rondom planologische en uitvoeringsbesluiten. Bijvoorbeeld over aan te houden doorlooptijden voor procedures en de wijze waarop informatie moet wor-

den aangeleverd. 

Omgevingsmanager

Het waarborgen van de integraliteit van de planuitwerking en het sturen op de coördinatie van planologische en uitvoeringsbesluiten dragen bij aan een 

snelle uitvoering van het project. Het aanstellen van een omgevingsmanager en, als het gaat om een omvangrijk project, een vergunningencoördinator, 

helpt hierbij. 

Private partijen

Voor toepassing van de nieuwe werkwijze is reguliere afstemming met private partijen over de inhoud van de planuitwerking en noodzakelijke uitvoerings-

besluiten cruciaal. Het maakt daarbij niet uit voor welke manier van samenwerking is gekozen binnen het project: intensieve samenwerking of juist samen-

werking ‘op afstand’.

Afstemming kan plaatsvinden door het instellen van planteams, waar het ontwerp van woningen en openbare ruimte nauwkeurig op elkaar afgestemd 

worden, of bij deelname aan de stuurgroep. Vooral de coördinatie van door de gemeente en door private partijen aan te vragen uitvoeringsbesluiten levert 

meerwaarde en snelheid op.

Mogelijk te coördineren besluiten in Gebruiken en beheren zijn:

• omgevingsvergunning gebruik;

• omgevingsvergunning uitweg;

• omgevingsvergunning voor een alarminstallatie;

• omgevingsvergunning reclame;

• omgevingsvergunning indirecte lozingen;

• omgevingsvergunning opslag;

• horecavergunning;

• overige omgevingsvergunningen op basis van plaatselijke verordeningen (zoals terras- en parkeervergunning);

• huisvestingsvergunning;

• verkeersbesluit.
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Taken

Dit zijn de taken van de omgevingsmanager:

• overzicht houden over van de stand van zaken van de noodzakelijk toestemmingen (vergunningen);

• aanvragen coördineren;

• samen met de juridisch adviseur de aanvragen toetsen voordat de procedure start;

• met de omgeving communiceren over alle planologische en uitvoeringsbesluiten;

• de omgeving regelmatig, tijdig en juist informeren over de uitvoering van het project, ook als aanvragen worden gedaan door private partijen;

• nauwkeurig afstemmen met private partijen over onder andere door hen aan te vragen uitvoeringsbesluiten.

Ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever

De ambtelijk opdrachtgever (aangesteld in de definitiefase) wordt door de projectmanager tijdens reguliere overleggen geïnformeerd over de voortgang 

van het project. Het is belangrijk dat hij goed is geïnformeerd, omdat hij een belangrijke rol heeft in de afstemming met de bestuurlijke opdrachtgever en 

met directeuren van betrokken beleids- en vakafdelingen. De ambtelijk opdrachtgever informeert, eventueel samen met de projectmanager, de bestuurlijke 

opdrachtgever over de stand van zaken. Ook het college van B en W wordt met enige regelmaat over de voortgang op de hoogte gebracht.

Projectcommissie

Om de in de structuurvisie voorgestelde wijze van verwezenlijking van het project uit te voeren, te begeleiden en tijdig af te ronden wordt een projectcom-

missie ingesteld. In de instemmingverklaringen die in de definitiefase worden verkregen zijn afspraken opgenomen over de samenstelling, de werkwijze, de 

verantwoordelijkheid en het gezag van de projectcommissie. Het accent van de rol van de projectcommissie ligt in de eerste stap van de uitvoeringsfase (stap 

3A). Hier wordt het voorkeursalternatief van de structuurvisie binnen de daarin aangegeven bandbreedten verder uitgewerkt. De projectcommissie kan 

echter ook een belangrijke rol spelen bij de benodigde medewerking van de betrokken bestuursorganen die bij het nemen van de uitvoeringsbesluiten (stap 

3B) noodzakelijk is.

Vertegenwoordiging

Volgens artikel 2.20, lid 3, Chw moeten in ieder geval de bestuursorganen van de betrokken gemeenten, waterschappen, provincie en Rijk vertegenwoor-

digd te zijn. Een bredere samenstelling van de commissie is mogelijk. Het verdient echter sterk aanbeveling de projectcommissie louter uit bestuurders te la-

ten bestaan. De voorbereiding van de besluitvorming kan plaatsvinden in samenwerking met de ambtelijke vertegenwoordigers van de betrokken bestuurs-

organen van de gemeenten, waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die:

• betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening;

• sectorale belangen behartigen met ruimtelijke consequenties die in het geding zijn. 

Taken

Vooral in de gezamenlijke ambtelijke voorbereiding kan de expertise van de verschillende vakambtenaren leiden tot creatieve oplossingen voor bepaalde 

problemen – zowel in de technische uitwerking als bij de inpassing van het project. Belangrijke keuzen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de pro-

jectcommissie. De commissie neemt een beslissing over eventuele niet te overbruggen onenigheden tijdens de ambtelijke voorbereiding. 

Voorzitter

De bestuurder van de gemeente waar het project in hoofdzaak wordt uitgevoerd, is voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor de 

stroomlijning van de verschillende benodigde uitvoeringsbesluiten. Dit betekent dat de voorzitter zorg draagt voor de procedurele gelijkschakeling van de 

procedures en voor de inhoudelijke afstemming van de uitvoeringsbesluiten.

Tip

Zorg voor de juiste focus van alle projectteamleden: het draait om het samen realiseren van het project. Een teamlid moet zich ervan bewust zijn dat 

hij of zij niet zozeer de eigen (vak)afdeling vertegenwoordigt, maar één van de experts is die helpt het project te realiseren.
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3.4 Wie participeert in deze stap?
In de uitvoeringsfase vindt participatie plaats over de uitwerking van het voorkeursalternatief van de structuurvisie. Het doel van participatie is om te 

komen tot een goede inpassing van het plan. Hiermee ontstaat bovendien maatschappelijk draagvlak en dat komt de uitvoeringssnelheid ten goede. In de 

uitvoeringsfase is vooral sprake van het raadplegen en informeren van betrokkenen. De reacties worden meegenomen in het vervolgproces, maar zijn niet 

bindend. Belangrijke participatiemomenten in deze fase zijn het ontwerpstedenbouwkundigplan en het ontwerpinrichtingsplan (stap 3A), maar ook de ont-

werpen van bouwplannen en infrastructurele werken (stap 3B) zijn geschikte momenten om belanghebbenden te consulteren. Ook nu geldt weer dat het 

belangrijk is belanghebbenden vooraf duidelijk te informeren over hun rol in het proces en hun invloed op de plannen.

Bij de uitvoeringsbesluiten is vooral sprake van het informeren van belanghebbenden. Het gaat erom goed inzicht en overzicht te bieden in het proces dat 

wordt gevolgd (welke besluiten worden wanneer aangevraagd) en in de bijbehorende rechtsbescherming van betrokkenen. Zo weten betrokkenen waar 

ze aan toe zijn en wanneer zij kunnen inspreken (wettelijke inspraak). Regelmaat, consistentie en actualiteit in informatievoorziening dragen bij aan het 

draagvlak in de omgeving.

3.5 Procesdocumenten 
Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan (SP) dient als kader voor de verdere uitwerking van de ontwerpen van de gebouwen en het ontwerp van de openbare ruimte. 

Het bundelt de verschillende ontwerpen van bouwblokken en openbare ruimte en doet een uitspraak over op welke kavels welke woningtypologie gewenst 

is, maar ook hoe hoog er waar gebouwd mag worden. Daarnaast worden in het SP verkeerssituaties en parkeermogelijkheden omschreven. Het steden-

bouwkundig plan beschrijft integraal het nieuwe karakter, de sfeer en het uiterlijk van zowel de woongebieden, de voorzieningen, de straten en de parken.

Inrichtingsplan

Een inrichtingsplan openbare ruimte is het ontwerp voor de openbare ruimte binnen de structuur zoals die in het SPvE is gekozen. Het inrichtingsplan doet 

uitspraken over de soorten straten, paden en pleinen en de manier waarop auto’s, fietsers, voetgangers, water, groen en andere elementen daar een plaats 

in krijgen in het plangebied

Bouwplan

Een bouwplan is een gedetailleerde uitwerking van een gebouw, bouwblok of kunstwerk (infrastructuur). Het bevat informatie over vormgeving, materiali-

satie, maatvoering, et cetera.

Tip

Als er in de wijken sprake is van wijkbureaus en wijkmanagers: betrek die dan bij de uitwerking van het plan. Op de wijkbureaus is vaak zeer specifieke 

kennis van een gebied en haar bewoners aanwezig. Daarnaast speelt het wijkbureau een belangrijke rol in de participatie. Zorg ervoor dat zij op de 

hoogte zijn van de plannen en betrek hen bij de concrete invulling van participatie.
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3.6 Juridische componenten
Juridische componenten in de voorfase van stap 3A (Ontwerpen en bestemmen)

• Kennisgeving voornemen en raadplegen bestuursorganen en adviseurs over het project-MER

• Bestuurlijk overleg (projectcommissie)

• Besluit van de gemeenteraad tot het doen van een verzoek tot onteigening

Project-MER

In de voorlopig ontwerpfase van stap 3A wordt de procedure voor het project-MER opgestart. In dit stappenplan wordt evenals bij het plan-MER uitgegaan 

van de zogenaamde uitgebreide procedure. De uitgebreide procedure geldt bij projecten in het geval van complexe besluiten waar bij een lokaal project 

van nationale betekenis al snel sprake van is. Het bevoegd gezag is de initiatiefnemer.

Opstellen van het project-MER

Evenals bij het plan-MER geldt voor het project-MER dat het voornemen dat er een besluit wordt voorbereid bekend wordt gemaakt. Deze kennisgeving 

volgt uit artikel 7.27 leden 2 en 3 Wm en vindt plaats uiterlijk op het moment dat de adviseurs en de bestuursorganen zijn geraadpleegd over de reikwijdte 

en het detailniveau van de informatie voor het MER. Voor de bekendmaking voor het project-MER op grond van artikel 7.27 leden 4 en 5 Wm kan verwezen 

worden naar het plan-MER zoals beschreven in hoofdstuk 4 met de opmerking dat als een passende beoordeling moet worden gemaakt volgens de Natuur-

beschermingswet 1998, dit moet worden vermeld. Na de verplichte zienswijzentermijn op het voornemen en de verplichte raadpleging van de betrokken 

bestuursorganen en adviseurs over de reikwijdte en het detailniveau, kan begonnen worden met het opstellen van het project-MER zelf.

Uit artikel 1.11 van de Chw volgt dat het project-MER geen alternatievenbeschrijving behoeft te bevatten. Ook is volgens dit artikel het advies van de Com-

missie m.e.r. niet langer verplicht.1 Het kan in sommige gevallen echter wel raadzaam zijn de Commissie m.e.r. om advies te vragen.

1 Let op: Het niet langer verplicht stellen van een toetsingadvies is niet strijdig met het Europese recht, maar over het vervallen van de alternatievenbeschrijving bestaat minder zekerheid voor wat betreft 

de strijdigheid met het Europese recht. Hierover bestaat nog discussie.

Er is een uitgebreide m.e.r.-procedure en een beperkte m.e.r.-procedure. Bij de beperkte m.e.r.-procedure vervalt een aantal eisen uit de uitgebreide 

procedure. Bij een groot deel van de m.e.r.-plichtige gevallen is de uitgebreide procedure aan de orde: bij alle plannen en bij complexe besluiten. 

Alleen voor bepaalde besluiten is een uitzondering gemaakt en mag de beperkte procedure worden gevolgd: m.e.r.-plichtige milieuvergunningen 

zijnde omgevingsvergunningen waarbij geen passende beoordeling in het kader van Natura 2000 aan de orde is. Het gaat daarbij om vergunningen 

in het kader van de:

• Wet milieubeheer (uitgebreide omgevingsvergunning in het kader van de Wabo);

• Mijnbouwwet (uitgebreide omgevingsvergunning in het kader van de Wabo);

• Kernenergiewet;

• Waterwet (artikelen 6.2, 6.3 en 6.4);

• Ontgrondingenwet. 
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Bestuurlijk overleg (projectcommissie)

In de voorlopig ontwerpfase vindt zoals vermeld onder het kopje ‘wie organiseert?‘ overleg plaats in de projectcommissie (ex artikel 2.20, lid 3, Chw), waarin 

de betrokken bestuursorganen deelnemen en die is ingesteld ten behoeve van een goede begeleiding en tijdige afronding van het project. Met het overleg 

in de projectcommissie kan ook tegelijk worden voldaan aan het vereiste van overleg ex artikel 3.1.1 Bro met de besturen van betrokken gemeenten en 

waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 

belangen welke in het bestemmingsplan in het geding zijn.  

Verzoek tot onteigening

De procedure tot onteigening valt uiteen in de administratieve fase (bestuursrechtelijke procedure die eindigt met een koninklijk besluit) en de gerechtelijke 

fase (civiele procedure waarin de rechter beslist over de onteigening en de schadeloosstelling). Met de inwerkingtreding van de Chw is de bevoegdheid tot 

het nemen van een onteigeningsbesluit een bevoegdheid geworden van de Kroon. Gemeenten kunnen dus niet langer zelf onteigeningsbesluiten nemen.

Voorbereiding van het verzoek

Eerder is aangegeven dat artikel 2.21 Chw gemeenten verplicht om voor de besluiten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van een lokaal project 

met nationale betekenis, de gemeentelijke coördinatieregeling van de Wro toe te passen. Gemeenten kunnen op grond van artikel 3.31 Wro andere be-

stuursorganen verzoeken de medewerking te verlenen die voor het welslagen van de coördinatie nodig is. In dat geval kan de Kroon die immers zelf volgens 

artikel 2.18 Chw het project heeft aangemerkt als lokaal project van nationale betekenis worden verzocht om de benodigde medewerking voor het onteige-

ningsbesluit/KB te verlenen. Bovendien is in deze fase sprake van een vastgestelde structuurvisie met een principebesluit waar de betreffende bestuursorga-

nen hebben ingestemd met daarin voorgestelde wijze van verwezenlijking van de voorgenomen ontwikkeling. De structuurvisie bevat conform artikel 2.19, 

lid 2 onder sub 5 Chw het besluit dat toepassing wordt gegeven aan de gemeentelijke coördinatieregeling van de Wro. Artikel 77 lid onder 6 Onteigenings-

wet bepaalt dat het besluit tot toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling grondslag voor onteigening vormt. Gelet op deze constateringen achten 

wij het mogelijk dat in deze fase de gemeenteraad een verzoek tot onteigening doet aan de Kroon. Uiteraard zal in de projectcommissie ex artikel 2.20 Chw, 

waar ook een vertegenwoordiger van de Kroon zitting heeft, een goede afstemming moeten plaatsvinden.

Opstellen van het verzoek

Onteigening kan plaatsvinden op grond van artikel 77 lid 1 onder 6 van de Onteigeningswet (Ow). Het onteigeningsbesluit wordt door de Kroon genomen 

op verzoek van de gemeenteraad. Voor de wijze waarop het verzoekbesluit moet worden ingekleed kan worden verwezen naar de circulaire ‘Wijziging 

van de onteigeningswet’ d.d. 29 maart 2010 en de Handreiking onteigeningen Titel IV 2010 d.d. 30 augustus 2010. De Kroon stelt een tweetal eisen aan het 

verzoekbesluit: het verzoekbesluit moet zijn genomen door de gemeenteraad en het verzoekbesluit moet binnen drie maanden nadat het is genomen aan 

de Kroon worden voorgedragen.

Om voldoende vaart in de procedure te houden zal het verzoekbesluit in de voorfase van fase 3A door de gemeenteraad moeten worden genomen. Bij het 

raadplegen van de gemeenteraad over conceptexploitatieovereenkomsten of een exploitatieplan kan tegelijkertijd het ontwerpbesluit voor het verzoek tot 

onteigening aan de raad worden voorgelegd.

Voorbereidingsbesluit

Overwogen kan worden om ook in deze fase een voorbereidingsbesluit te nemen als de werkingsduur van een eerder voorbereidingsbesluit van 1 jaar 

verstrijkt of al is verstreken en een ontwerpbestemmingsplan nog op zich laat wachten. Dit voorbereidingsbesluit neemt overigens de aanhouding 

van vergunningsaanvragen die al zijn gedaan onder een eerder voorbereidingsbesluit niet over en geldt alleen voor aanvragen die zijn gedaan na 

inwerkingtreding van het (nieuwe) voorbereidingsbesluit. Voor de procedure en de informatie benodigd voor het voorbereidingsbesluit kan worden 

verwezen naar paragraaf 1.6.
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Checklist vereiste informatie onteigeningsverzoek

Juridische componenten in de ontwerpfase van stap 3A (Ontwerpen en bestemmen)

• Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan met project-MER

• Ter inzage leggen ontwerpexploitatieplan of besluit tot afzien van exploitatieplan

• Ter inzage leggen ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden op basis van de Wet geluidhinder

• Ontwerpontheffing Flora- en faunawet1

• Ter inzage leggen ontwerponteigeningbesluit Kroon

• Ontwikkel- en/of realisatieovereenkomst met private partijen

De gemeentelijke coördinatieregeling wordt doorlopen conform artikelen 3.30 Wro (met verwijzing naar andere procedures waaronder bestemmingsplan), 

3.31 Wro (waardoor afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard met enkele uitzonderingen) en 3.32 Wro. In stap 3A lopen er altijd minimaal twee beslui-

ten mee. Dit is in ieder geval een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan en een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan of een besluit om 

daarvan af te zien. Een uitgebreide beschrijving van de werking van de coördinatieregeling staat in hoofdstuk 4.

Ontwerpbestemmingsplan en project-MER

In de ontwerpfase van stap 3A wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd, samen met het project-MER. De openbare kennisgeving 

van het project-MER vindt tegelijkertijd plaats met de kennisgeving van het ontwerpbestemmingsplan en de overige ontwerpbesluiten die de coördinatiere-

geling doorlopen. Tijdens de terinzagelegging kunnen zienswijzen op onder meer het project-MER worden ingediend. Bij de vaststelling en bekendmaking 

van het bestemmingsplan, wordt beschreven hoe rekening is gehouden met het project-MER en de eerder ingediende zienswijzen.

1 Indien aan de orde. Dit is een vergunning m.b.t. handelingen in een beschermd natuurgebied/vergunning m.b.t. handelingen en gevolgen voor habitats en soorten, Natuurbeschermingswet 1998 (art. 16 

resp. art. 19d)

 De Kroon geeft aan dat met het verzoek de volgende stukken moeten worden meegezonden:

• een uitgewerkt plan met de uitvoerige kaarten en grondtekeningen;

• een lijst van de te onteigenen onroerende zaken, de grootte van die percelen en perceelgedeelten en de namen van de zakelijk gerechtigden, 

alles overeenkomstig de kadastrale gegevens;

• de kadastrale uittreksels ten tijde van het verzoek;

• een zakelijke beschrijving van het doel waarvoor moet worden onteigend;

• een overzicht van het gevoerde minnelijk overleg met bewijsstukken;

• de kaarten behorende bij het bestemmingsplan, inpassingsplan of projectbesluit met daarop geprojecteerde grondplantekening;

• een lijst van namen en adressen van de belanghebbenden;

• Andere documenten waaruit blijkt welke wijze van uitvoering de verzoeker voor ogen staat.

Ter voorbereiding van het verzoekbesluit zal in deze fase minnelijk overleg moeten worden gevoerd met de te onteigenen partij(en). Een overzicht 

hiervan zal immers moeten worden meegezonden met het verzoekbesluit.
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Checklist vereiste informatie bestemmingsplan

Wanneer wordt wel of geen exploitatieplan opgesteld?

De gemeenteraad moet een exploitatieplan vaststellen bij onder meer bestemmingsplan, waarin gronden zijn aangewezen waarop een bij AMvB (artikel 

6.2.1 Bro) aangewezen bouwplan is opgenomen. Daarvan zal snel sprake zijn, zeker in het geval van afdeling 7 van hoofdstuk 2 Chw. De gemeenteraad kan 

slechts in enkele gevallen afzien van het opstellen van een exploitatieplan. Als zij dat doet, moet ze daartoe uitdrukkelijk een besluit nemen. De voornaam-

ste reden en situatie waarin van het vaststellen van een exploitatieplan kan worden afgezien, is dat de grondexploitatie via een andere weg verzekerd 

is - namelijk via het privaatrechtelijke spoor. In dat geval moet ten tijde van vaststelling van het ruimtelijk besluit worden voldaan aan de volgende drie 

voorwaarden (het gaat om cumulatief geldende criteria):

1 het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden moet anderszins verzekerd zijn;

2 het bepalen van een tijdvak, faseringen en koppelingen wordt niet noodzakelijk geacht;

3 het stellen van locatie-eisen wordt niet noodzakelijk geacht (artikel 6.12 lid 2 subleden a tot en met c Wro).

De afdracht van kosten in het kader van het exploitatieplan vindt plaats via de voorwaarden zoals genoemd in de bouwvergunning of omgevingsvergun-

ning.

Wat wordt precies bedoeld met het anderszins verzekerd zijn? Het gaat erom dat er een betalingszekerheid moet bestaan. Dit kan door bijvoorbeeld ver-

rekening van grondexploitatiekosten in de uitgifteprijzen van gemeentegrond, via een bouwclaimovereenkomst of door bepalingen in een anterieure 

overeenkomst over grondexploitatie (artikel 6.24 lid 1 Wro). Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten terwijl (nog) geen 

grondexploitatieplan is vastgesteld. De gemeente heeft bij een anterieure overeenkomst een grote mate van contractvrijheid. Voor de begrenzing van die 

contractvrijheid wordt verwezen naar de Handreiking Grondexploitatiewet 2008 van VROM, VNG en VVG. Een van die begrenzingen is dat afspraken over 

het verhaal van kosten die gemoeid zijn met ruimtelijke ontwikkelingen die losstaan van de grondexploitatie alleen mogelijk zijn als daarvoor in de ge-

meentelijke structuurvisie een grondslag is gelegd.

Overigens is het ook na vaststelling van een exploitatieplan nog mogelijk een overeenkomst te sluiten. Dit is de posterieure overeenkomst. Voor die over-

eenkomst is de gemeente dan wel gebonden aan de inhoud van het grondexploitatieplan en daarmee de kostensoortenlijst van artikel 6.2.4 Bro, waarin 

uitputtend staat aangegeven welke kosten kunnen worden verhaald.

Openbaar maken van overeenkomsten

Overeenkomsten, zowel anterieure als posterieure, moeten worden gepubliceerd. De kennisgeving van de exploitatieovereenkomst vindt op grond van arti-

kel 6.24 lid 3 Wro plaats binnen 2 weken na het sluiten daarvan door burgemeester en wethouders in een van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, 

nieuws- of huis-aan-huisblad. Het gaat om weergave van de zakelijke weergave daarvan (Bro). Burgemeester en wethouders dienen daarnaast krachtens 

artikel 6.2.12 binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage te leggen.

Of de inhoud van de overeenkomst openbaar dient te worden gemaakt, moet worden beoordeeld op grond van de Wob.

De vereisten aan een bestemmingsplan zijn in de Wro en het Bro opgenomen. Sinds 1 januari 2010 gelden ook bijzondere digitaliseringsverplichtin-

gen op basis van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening, die weer verwijst naar een groot aantal standaarddocumenten. Hiervoor kan verwe-

zen worden naar http://www.geonovum.nl/dossiers/rostandaarden/destandaarden.

De belangrijkste informatie die nodig is voor een bestemmingsplan zijn de onderzoeken over de goede ruimtelijke ordening en de uitvoerbaarheid 

van het bestemmingsplan. Uit de Awb volgt al een algemene onderzoeksplicht. De onderzoeksverplichting kan ook voortvloeien uit sectorale wet-

geving, zoals de Wet geluidhinder (Wgh). Voor alle onderzoeksverplichtingen geldt dat het op grond van het Bro verplicht is om de uitkomsten van 

de onderzoeken in de toelichting bij het bestemmingsplan op te nemen. Hierbij kan ook verwezen worden naar de resultaten uit een MER die voor 

het principebesluit is opgesteld ten behoeve van de structuurvisie. Er kan dus gebruikgemaakt worden van eerdere onderzoeksgegevens als deze nog 

recent en bruikbaar genoeg zijn. 
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Checklist vereiste informatie exploitatieplan

De inhoud van het exploitatieplan

Voor de inhoud van het grondexploitatieplan en de verschillende facetten daarvan kan verder worden verwezen naar de Handleiding Exploitatieplan 2010 

van VNG (inclusief modelgrondexploitatieplan). De in het exploitatieplan op te nemen regels over de uitvoering van de werken kunnen mede betrekking 

hebben op het in overeenstemming met de geldende aanbestedingsregels aanbesteden van de in het exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden 

(artikel 6.2.9 Bro). Wanneer sprake is van bovenplanse kosten in de zin van art. 6.13 lid 7 Wro kan in de exploitatieopzet een fondsbijdrage voor deze bo-

venplanse kosten worden opgenomen mits in de structuurvisie is opgenomen voor welke doeleinden door de gemeente uit het fonds kan worden geput (zie 

vergelijkbare functie van de structuurvisie voor de anterieure overeenkomst om een financiële bijdrage te kunnen vragen voor ruimtelijke ontwikkelingen 

op grond van artikel 6.24 lid 1 onder a Wro).

Ontwerpbesluit hogere waarden

In de Wet geluidhinder zoals die vanaf 1 januari 2007 geldt, lopen de procedures van het bestemmingsplan en de hogere waarden op grond van artikel 110c 

Wgh parallel. Is dus een hogerewaardenbesluit nodig, dan moet dit meelopen met de bestemmingsplanprocedure. Het (ontwerp)besluit hogere waarden 

doorloopt dus tegelijkertijd met het (ontwerp)bestemmingsplan de coördinatieregeling in stap 3A.

 Het exploitatieplan moet volgens artikel 6.13 Wro de volgende  onderdelen bevatten:

• een kaart van het exploitatiegebied en de toelichting op de begrenzing;

• een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen, het inrichten van de open-

bare ruimte;

• een exploitatieopzet (raming inbrengwaarden, raming andere kosten, waaronder planschade, raming opbrengsten en de peildatum van die 

ramingen, het tijdvak van exploitatie, mogelijke fasering en koppeling daartussen en wijze van toerekening).

Daarnaast kan het exploitatieplan bevatten:

• een verwervingskaart, de grondgebruikskaart en verkavelingskaart;

• locatie-eisen;

• een nadere uitwerking van regels aangaande uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning (o.a. bouw van sociale koop- 

of huurwoningen en uitgifte particuliere kavels);

• een toelichting op de functie van het exploitatieplan;

• regels over het in overeenstemming met de geldende aanbestedingsregels aanbesteden van de in het exploitatieplan voorziene werken en 

werkzaamheden.

Ook kunnen regels over faseringen en koppelingen worden opgenomen en regels over duurzaamheid bij de inrichting van openbare ruimte. Op-

name van fondsbijdragen voor bovenplanse kosten in de exploitatieopzet kan alleen als de structuurvisie aanwijzingen voor de bestedingen van 

bijdragen bevat. In de structuurvisie moet duidelijk worden opgenomen voor welke doeleinden de gemeente uit het fonds kan worden geput. Zie 

paragraaf 2.6.

Zie voor meer informatie ‘Handleiding exploitatieplan’ (inclusief voorbeeldplan), 2010, SDU, Den Haag
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Ontwerpbesluit ontheffing Flora- en faunawet

Dit besluit kan in stap 3A meelopen. Bij samenloop met een omgevingsvergunning (stap 3B) haakt deze ontheffing aan (integreert).

Ontwerponteigeningsbesluit Kroon

Het ontwerpbesluit tot onteigening zal volgens de coördinatieregeling tegelijk met de andere ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd. Aangezien 

er geen termijn is gesteld vanaf het verzoek tot onteigening tot en met het ontwerponteigeningsbesluit zullen hierover in de projectcommissie op grond 

artikel 3.31, lid 1 juncto lid 3, Wro goede afspraken moeten worden gemaakt. Belanghebbenden zullen hun zienswijzen rechtstreeks bij de Kroon moeten 

indienen.

Wat gebeurt er na het indienen van een onteigeningsverzoek?

Nadat de gemeenteraad in de voorlopigontwerpfase heeft besloten om een onteigeningsverzoek te doen en dit verzoek bij de Kroon is ingediend, wordt de 

procedure bij de Kroon1 vervolgd met:

• het opstellen van een ontwerp-Koninklijk Besluit;

• het in de gemeente(n) waarin de te onteigenen gronden zijn gelegen ter inzage leggen van het (voor)ontwerp-Koninklijk Besluit met bijlagen overeen-

komstig de Onteigeningswet en UOV;

• het verzorgen van de algemene kennisgeving van het ontwerpbesluit tot onteigening en voor de burgemeester en de Staatscourant en het verzorgen van 

de persoonlijke kennisgeving aan belanghebbenden;

• het zo nodig horen van indieners van zienswijzen en verzoeken;

• het verzorgen van de adviesprocedure bij de Raad van State;

• het verzorgen van de procedure tot bekrachtiging van het ontwerp-Koninklijk Besluit;

• het bekendmaken van het Koninklijk Besluit en publicatie daarvan in de Staatscourant;

• het in de gemeente(n) ter inzage leggen van het Koninklijk Besluit en het verzorgen van de bijbehorende lokale en landelijke publicaties.

Ontwikkel- en/of realisatieovereenkomst met private partijen

Een realisatieovereenkomst bouwt verder op de in de definitiefase gesloten intentieovereenkomst of op een in de uitvoeringsfase gesloten ontwikkelover-

eenkomst en beschrijft de ontwikkeling en realisatie van een deelplan of deelproject van de ontwikkelende partij. De overeenkomst bevat afspraken over 

ten minste de eisen die aan het te ontwikkelen en te realiseren plan worden gesteld2, eventuele grondtransacties, financiën, planning en risico’s. Ook over 

de wijze van samenwerken worden afspraken gemaakt zowel organisatorisch (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) als procesmatig (besluitvor-

ming, coördinatie uitvoeringsbesluiten, participatie, et cetera). Een belangrijk aandachtspunt bij de samenwerking met private partijen is de wetgeving op 

het gebied van aanbesteding en grondexploitatie. Deze wetten stellen eisen aan het selecteren van private partijen en financiële transacties.

Juridische componenten in de vaststellingsfase van stap 3A (Ontwerpen en bestemmen)

• Besluit tot vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad

• Besluit tot vaststelling van het exploitatieplan of besluit tot afzien daarvan

• Hogere waardenbesluit

• Ontheffing Flora- en faunawet

• Besluit tot onteigening van de Kroon

Voor de bestemmingsplanprocedure verwijst artikel 3.30, lid 2, Wro mede naar de bestemmingsplanprocedure. De procedure van de gemeentelijke coördi-

natieregeling wordt in samenhang met de bestemmingsplanprocedure toegepast. Dit betekent niet dat termijnen van de Wro bepalend zijn voor de toepas-

sing van de gemeentelijke coördinatieregeling. Echter, wanneer de termijnen voor de vaststelling en de bekendmaking van het bestemmingsplan volgens 

Wro worden overschreden, heeft dat wel gevolgen voor de voorbescherming. Indien het bestemmingsplan niet tijdig wordt vastgesteld of bekendgemaakt, 

vervalt de aanhoudingsbescherming.

In deze fase worden de betreffende besluiten genomen in overeenstemming met artikel 3.31 Wro en gelijktijdig bekendgemaakt volgens artikel 3.32 Wro. 

Let op: de Wro vereist daarnaast dat de besluiten beschikbaar moeten worden gesteld conform de RO-standaarden. Het exploitatieplan moet tegelijkertijd 

worden bekendgemaakt met het bestemmingsplan waarop het exploitatieplan betrekking heeft (artikel 6.12 lid 4 Wro). De eis dat vaststelling ook gelijk-

1 Circulaire ‘Handreiking onteigeningen Titel IV 2010, 30 augustus 2010’.

2 Let op bij eisen die buiten het publiekrechtelijk kader vallen. Die kunnen aan de aanbestedingsregels raken.
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tijdig dient plaats te vinden met het bestemmingsplan is komen te vervallen, maar het verdient wel aanbeveling om dat tegelijk te doen. Wil het ontei-

geningsbesluit goed kunnen meelopen in de coördinatieregeling, dan zal het Koninklijk Besluit in ieder geval binnen zes maanden na de aanvraag (om 

omgevingsvergunning en/of andere besluiten) moeten volgen, gesteld dat de termijn van zes maanden ingevolge artikel 3.31, lid 3 Wro als uitgangspunt 

wordt gehanteerd. Hierna wordt het Koninklijk Besluit bekendgemaakt, gepubliceerd in de Staatscourant en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Uit 

artikel 3.32 Wro volgt dat het onteigeningsbesluit tegelijk bekend wordt gemaakt met de andere besluiten. Op grond van het bepaalde in art. 8:5 Awb zijn 

besluiten die genomen zijn op grond van de onteigeningswet uitgesloten van beroep.

Juridische componenten in stap 3B (Voorbereiden en uitvoeren)

Bouwrijp maken:

• omgevingsvergunning slopen;

• omgevingsvergunning kappen;

• ontgrondingvergunning;

• onttrekkingsvergunning;

• splitsingsvergunning;

• melding voornemen bodemsanering;

• ontheffing op grond van wet bodembescherming;

• toestemming werken in primaire waterkering;

• toestemming werken nabij spoorweg;

• watervergunningen;

• wegonttrekkingsbesluit;

• stortvergunning;

• opbreekvergunning/tijdelijk objectvergunning (OTO);

• Kabel-, Leidingen en Toebehorenvergunning (KLT-vergunning);

• omgevingsvergunning aanleg.

Bouwen en oprichten:

• omgevingsvergunning bouwen;

• omgevingsvergunning aanleg;

• omgevingvergunning oprichten;

• omgevingsvergunning monumenten;

• ontheffing van het bouwbesluit/bouwverordening;

• standplaatsvergunning.

Welke procedure geldt voor de (Wabo-)besluiten?

Een aantal van de hiervoor genoemde vergunningen (toestemmingen) is met de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 geïntegreerd in de 

omgevingsvergunning.1 Alle besluiten, ook de Wabo-besluiten, doorlopen de procedure van de gemeentelijke coördinatieregeling, zoals opgenomen in 

paragraaf 3.6.1 van de Wro. De reguliere of de uitgebreide procedure in de Wabo is niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor de rechtsbescherming. Naast 

de toetsingskaders blijven in de Wabo enkele procedurele bepalingen nog van kracht. Van belang zijn de aanhoudingsplichten, de mogelijkheid tot het ver-

lenen van deelvergunningen en fasering. Er zijn voor het doorlopen van de coördinatieregeling altijd minimaal twee besluiten nodig. Dus naast het Wabo-

besluit moet nog een besluit aanwezig zijn om te kunnen coördineren (zie bijlage).

Aanhoudingsplichten Wabo

Artikel 3.5 Wabo voorziet in een aanhoudingsplicht van de omgevingsvergunning (bouwen en uitvoeren) totdat het exploitatieplan onherroepelijk is. Het 

exploitatieplan zit in stap 3A zodat het exploitatieplan mogelijk al onherroepelijk is zodra de aanvraag in stap 3B wordt gedaan. Is dit niet het geval, dan 

kan het bevoegd gezag de vergunning verlenen als een ingesteld beroep geen gevolgen zal hebben voor de vergunning(svoorschriften) of als die gevolgen 

niet opwegen tegen het belang van vergunningverlening.

Artikel 3.3 Wabo ziet op aanhouding bij strijdig gebruik. Hiervoor geldt dat artikel 3.30, lid 4, Wro een regeling bevat waarin is opgenomen dat rechtstreeks 

1 De Wabo kent drie soorten integratie: volledige integratie (26 toestemmingen); incidentele integratie (aanhakers die bij samenloop integreren); integratie volgens provinciale en gemeentelijke verorde-

ningen. Daarnaast bevat de Wabo een afzonderlijke procedure voor meldingen. Zie voor een overzicht van toestemmingen http://www.omgevingsvergunning.vrom.nl. 
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getoetst wordt aan het bestemmingsplan dat wordt gecoördineerd (fase 3A). Voor het bestemmingsplan geldt bovendien dat nu dit planologisch besluit 

is opgenomen in fase 3A de kans groot is dat het bestemmingsplan al in werking is getreden als de vergunningsaanvraag wordt ingediend zodat er geen 

strijd aanwezig is. De aanhoudingsplicht van artikel 3.4 Wabo (slopen) is facultatief en behoeft uit dien hoofde derhalve evenmin een belemmering voor de 

voortgang in de procedure op te leveren.

Deelomgevinsgvergunningen Wabo

De Wabo bepaalt voor welke activiteiten een (omgevings)vergunning vereist is (artikel 2.1 en 2.2 Wabo). De Wabo gaat uit van één omgevingsvergunning 

voor alle activiteiten binnen een project. Maar het is ook toegestaan om deelomgevingsvergunningen aan te vragen voor elk van de afzonderlijke activi-

teiten. Dit kan niet als de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (artikel 2.7 Wabo). 

‘Onlosmakelijke samenhang’ wil zeggen dat de activiteiten over dezelfde handeling gaan. Het gaat dan om een activiteit die tegelijkertijd ook aangemerkt 

moet worden als een andere activiteit zoals omschreven in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo. Deze activiteiten overlappen elkaar en zijn niet te scheiden. 

Voor de benodigde besluiten moet worden nagegaan of activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij onlosmakelijke samenhang  moet voor 

deze activiteiten één omgevingsvergunning worden aangevraagd. De activiteiten kunnen hierbij niet als deelvergunningen worden gesplitst en kunnen niet 

worden verdeeld over verschillende coördinatiemandjes.

Voorbeelden onlosmakelijke samenhang (niet op te knippen):

• het bouwen van een bouwwerk dat tegelijk het oprichten van een inrichting is;

• het verbouwen van een rijksmonument;

• het bouwen van een bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan.  

Voorbeelden geen onlosmakelijke samenhang (op te knippen):

• het slopen van een bestaand bouwwerk en het oprichten van een nieuw bouwwerk;

• het maken van een nieuwe inrit en het kappen van een aantal bomen;

• het kappen van een boom en het bouwen van een bouwwerk1.

Fasering op grond van de Wabo

Zijn activiteiten niet te knippen omdat zij onlosmakelijke samenhang vertonen? Dan bestaat nog wel de mogelijkheid om de vergunning te faseren in (maxi-

maal) twee fasen (artikel 2.5 Wabo). Elke fase vormt een op zichzelf staand besluit. De twee fasen kunnen worden verdeeld over twee coördinatiemandjes. 

De beschikking eerste fase treedt pas in werking zodra de beschikking tweede fase in werking treedt. 

Een keuze kan zijn om eerst de milieuaspecten van een project te laten beoordelen in het kader van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onder e Wabo. Zodra het eerste-fase-besluit over deze milieuaspecten helderheid geeft, kan ervoor worden gekozen om in de tweede fase de bouwaspecten 

te laten beoordelen. Dat kan handig zijn omdat milieubeoordeling van invloed kan zijn op de wijze waarop een milieu-inrichting moet worden gebouwd. 

Het eerste-fase-besluit zou in het coördinatiemandje ‘bouwrijp maken’ kunnen meelopen. 

Een andere keuze kan zijn  om ook de planologische aanvaardbaarheid van een bouwactiviteit (artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, Wabo) in het coördinatie-

mandje ‘bouwrijp maken’ te laten meelopen. Het voordeel hiervan is dat de aanvrager een onherroepelijke zekerheid heeft over de planologische aanvaard-

baarheid van het project. De verdere uitwerking en een beoordeling van de activiteit ‘bouwen’ vindt plaats in het tweede- fasebesluit (artikel 2.1, eerste lid, 

onderdeel a, aan artikel 2.10 Wabo) in het coördinatiemandje ‘bouwen en oprichten’.

1 Zie paragraaf 4.5 MvT en de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2006/2007, 30 844, nr. 8, pagina 23) en de Leidraad Wabo in de praktijk, deel II, paragraaf 5.3.2.
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Checklist vereiste informatie omgevingsvergunning

Checklist vereiste informatie toestemmingen (vergunningen) buiten de Wabo

Juridische componenten in stap 3C (Gebruiken en beheren)

• Omgevingsvergunning gebruik

• Omgevingsvergunning uitweg

• Omgevingsvergunning voor een alarminstallatie

• Omgevingsvergunning reclame

• Omgevingsvergunning indirecte lozingen

• Omgevingsvergunning opslag

• Horecavergunning

• Overige omgevingsvergunningen op basis van plaatselijke verordeningen (zoals terras- en parkeervergunning)

• Huisvestingsvergunning

• Verkeersbesluit

Voor de procedure en de checklist informatie omgevingsvergunning en de checklist toestemmingen (vergunningen) buiten Wabo wordt verwezen naar de 

juridische componenten in stap 3B.

De informatie die juridisch nodig is om een aanvraag te kunnen indienen staat in de ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Hierin staan per 

activiteit de indieningsvereisten opgesomd. In de Mor is per hoofdstuk nader uitgewerkt welke gegevens bij de aanvraag moeten worden verstrekt21:

Hoofdstuk 1: algemene indieningsvereisten voor alle aanvragen

Hoofdstuk 2: indieningsvereisten voor bouwactiviteiten

Hoofdstuk 3: indieningsvereisten voor aanleg- of gebruiksactiviteiten

Hoofdstuk 4: indieningsvereisten voor oprichten, veranderen of in werking hebben inrichting

Hoofdstuk 5: indieningsvereisten voor activiteiten met betrekking tot een beschermd monument

Hoofdstuk 6: indieningsvereisten voor sloopactiviteiten

Hoofdstuk 7: indieningsvereisten voor activiteiten volgens een provinciale of gemeentelijke verordening

Hoofdstuk 8: indieningsvereisten met betrekking tot de gebieds- en soortenbescherming.

1 Te raadplegen via http://www.wetten.nl.

De informatie die juridisch nodig is voor de toestemmingen die buiten de Wabo vallen (zie bijlage), is terug te vinden in de betreffende wettelijke 

regelingen op basis waarvan die toestemmingen worden verleend. Omdat dit te divers is en bovendien veranderlijk zijn de regelingen hier niet opge-

nomen. 
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4 De coördinatieregeling in detail

Wat houdt de coördinatieregeling in en hoe wordt de regeling toegepast? Wat is de reikwijdte en hoe verloopt het coördinatieproces? Het staat beschreven 

in dit hoofdstuk. In de laatste paragraaf staan de maatregelen tot versnelling en vereenvoudiging uit de Crisis- en herstelwet.

4.1 De coördinatieregeling samengevat
De gemeentelijke coördinatieregeling is opgenomen in paragraaf 3.6.1 van Wro (artikelen 3.30 tot en met 3.32 Wro). Toepassing van deze regeling heeft tot 

gevolg dat er voor de te coördineren besluiten één uniforme procedure geldt in plaats van de normaal te volgen procedures voor de afzonderlijke besluiten. 

Dit is inclusief rechtsbeschermingsmogelijkheid.

Inzage- en beslistermijnen

Te coördineren ontwerpbesluiten liggen voor de duur van zes weken tegelijk ter inzage voor zienswijzen. Burgemeester en wethouders bepalen in overeen-

stemming met het bevoegd gezag de termijn waarbinnen op de aanvraag wordt beslist (artikel 3.31, lid 3, onder e Wro). Wordt de termijn van artikel 3:18, 

lid 1, Awb gehanteerd dan is dit zes maanden. De besluiten worden tegelijk bekendgemaakt, waarna beroep in één instantie open staat bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gecoördineerde besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. De verschil-

lende gecoördineerde besluiten worden overigens wel afzonderlijk door de Afdeling bestuursrechtspraak behandeld, wat niet weg neemt dat om voeging 

kan worden verzocht.

4.2 Hoe wordt de regeling toegepast?
Artikel 3.30, lid 1, Wro bepaalt dat de coördinatieregeling mag worden toegepast wanneer het project valt onder een daartoe door de gemeenteraad bij 

een coördinatiebesluit aangewezen geval of categorieën van gevallen. De gemeenteraad kan dit doen door:

steeds afzonderlijk te besluiten tot toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling;

of een algemene coördinatieregeling vaststellen in de vorm van een verordening of zelfs een beleidsregel.

Er is dus een besluit van de gemeenteraad nodig om de coördinatieregeling te kunnen toepassen. Een tweede voorwaarde voor het mogen nemen van een 

gemeentelijk coördinatiebesluit is dat de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid de coördinatie wenselijk maakt.

Uitzondering Chw: verplichte toepassing volgt uit Chw

In afwijking van artikel 3.30, lid 1, Wro bepaalt de Chw dat het bij lokale projecten met nationale betekenis niet meer gaat om een facultatieve bevoegd-

heid, maar om een verplichting tot toepassing van de coördinatieregeling. Artikel 2.21 Chw bevat de verplichting voor gemeenten om voor de besluiten die 

noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het project van nationale betekenis de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen. Een raadsbesluit voor 

één geval, of een raadsbesluit voor categorieën van gevallen in de vorm van een verordening of een beleidsregel is niet meer nodig om de coördinatiere-

geling te kunnen gebruiken. De toepasselijkheid van de coördinatieregeling vloeit daarmee rechtstreeks voort uit de Chw. Wel moet de gemeenteraad ter 

uitvoering van die verplichting in de structuurvisie opnemen dat de gemeentelijke coördinatieregeling wordt toegepast (artikel 2.19, lid 2 onder sub 5, Chw). 

Hiermee wordt ook voldaan aan de voorwaarde dat het aan de orde zijnde gemeentelijk beleid de coördinatie wenselijk maakt.

4.3 Wat is de reikwijdte van de regeling?
Volgens artikel 2.21 Chw is de coördinatieregeling van toepassing op besluiten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van een project met nationale 

betekenis. Artikel 3.30, lid 1, Wro biedt de mogelijkheid om uitsluitend de uitvoeringsbesluiten (lid 1, onder a) te coördineren of ook die van de planolo-

gische maatregel zelf (lid 1, onder b). Als het project niet in overeenstemming is met het geldende planologisch kader, is de gemeente ex artikel 2.21 Chw 

verplicht om gebruik te maken van de tweede mogelijkheid (lid 1, onder b).
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Bestemmingsplan en uitvoeringsbesluiten

Het stappenplan gaat ervan uit dat een project met nationale betekenis in strijd is met het geldende bestemmingsplan. De coördinatieregeling biedt de 

mogelijkheid om de vaststelling van een bestemmingsplan (uitwerkingsplan, wijzigingsplan) of een omgevingsvergunning waarmee wordt afgeweken van 

het bestemmingsplan of beheersverordening (artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3°, Wabo) te coördineren met de uitvoeringsbesluiten. Een nadeel van 

de omgevingsvergunning is dat een omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan geen toetsingskader meer vormt voor opvolgende vergunningen. Is 

de omgevingsvergunning eenmaal gebruikt, dan kan daarvan op een later moment niet nogmaals gebruik worden gemaakt. Men valt bij het toetsen van 

nieuwe bouwplannen namelijk weer terug op het bestemmingsplan. Dit nadeel kent het bestemmingsplan niet, omdat het bestemmingsplan nu juist wel 

een toetsingskader vormt voor opvolgende vergunningen.1 Het stappenplan gaat daarom uit van een besluit tot herziening van een bestemmingsplan dat 

onderdeel uitmaakt van de coördinatieregeling.

Nader aan te duiden besluiten

Er bestaat onduidelijkheid of de aanwijzing van de uitvoeringsbesluiten, die gecoördineerd moeten worden voorbereid en bekend gemaakt, in het coör-

dinatiebesluit zelf moet plaatsvinden, of dat dit ook in een later stadium bij een afzonderlijk besluit kan geschieden. In artikel 3.30, lid 1, Wro staat niet 

aangegeven dat de ´nader aan te duiden (…) besluiten´ in het coördinatiebesluit zelf moet plaatsvinden. Artikel 2.19, lid 2, onder 1 Chw bepaalt dat de uit-

voeringsparagraaf van de structuurvisie een voorlopig overzicht van de voor de uitvoering van het project benodigde besluiten dient te bevatten. Naast het 

besluit tot herziening van een bestemmingsplan zijn dat onder meer de benodigde toestemmingen voor het slopen, verstoren, bouwen en oprichten. Bij de 

vaststelling van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad in de bijbehorende toelichting een nader overzicht opnemen van de benodigde uitvoeringsbe-

sluiten.

Coördineren in tranches

Het coördineren van het besluit tot vaststelling (of wijziging, uitwerking) van het bestemmingsplan met de uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de 

verwezenlijking van het project is verplicht. Dit betekent echter niet dat de coördinatie niet in meerdere tranches kan plaatsvinden. Het besluitvormingspro-

ces in de uitvoeringsfase van het stappenplan verloopt in drie stappen (zie hoofdstuk 3). Bij elk van de drie stappen kunnen voor de realisering van het pro-

ject benodigde besluiten één of meerdere coördinatiemandjes worden gebruikt. Er dienen per coördinatiemandje minimaal twee te coördineren besluiten 

te zijn.

4.4 Medewerking van andere bestuursorganen
Burgemeester en wethouders bevorderen een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die noodzakelijk zijn voor de realisering 

van het project. Wanneer publiekrechtelijke medewerking nodig is, kunnen burgemeester en wethouders andere bestuursorganen verzoeken de medewer-

king te verlenen, die voor het welslagen van de coördinatie nodig is. Het verzoek tot medewerking is niet beperkt tot het nemen van besluiten. Het kan ook 

betrekking hebben op bijvoorbeeld het gevolg geven aan een wettelijke adviestaak. De coördinatieregeling in de Wro verplicht de bestuursorganen niet om 

aan een dergelijk verzoek gevolg te geven. Omdat het project echter is aangewezen als lokaal project met nationale betekenis, kan uit bestuurlijk oogpunt 

de benodigde medewerking nauwelijks worden geweigerd. De bestuursorganen van de betrokken gemeenten, waterschappen, provincie en Rijk hebben 

in de definitiefase immers met het ondertekenen van een verklaring ingestemd met de in de structuurvisie voorgestelde wijze van verwezenlijking van de 

voorgenomen ontwikkeling. Bovendien zijn de betrokken bestuursorganen vertegenwoordigd in een projectcommissie die is ingesteld voor een goede 

begeleiding en tijdige afronding van het project. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat de gevraagde publiekrechtelijke medewerking past binnen de 

bandbreedten en marges die zijn aangegeven bij de in de structuurvisie voorgestelde wijze van verwezenlijking van de voorgenomen ontwikkeling.

4.5 Hoe verloopt het coördinatieproces?
Voorbereiding

Burgemeester en wethouders moeten de benodigde besluiten zo goed mogelijk coördineren. Om dat te kunnen doen, moeten andere bevoegde bestuursor-

ganen direct een kopie van de ingediende aanvragen naar het college sturen (artikel 3.31 lid 1 Wro). Het college is hierdoor in staat verschillende aanvragen 

te beoordelen voor besluiten die nodig zijn om het project te realiseren. Als de aanvraag niet deugdelijk is om één of meerdere redenen die zijn genoemd 

in artikel 4:5, lid 1 Awb, moet het bevoegde bestuursorgaan de aanvrager de gelegenheid geven om de aanvraag binnen een gestelde termijn aan te vul-

len. Het ligt op de weg van het college om deze termijn te bepalen in overeenstemming met het desbetreffend bevoegd gezag. De besluitvorming over de 

aanvragen waarop de gecoördineerde behandeling betrekking heeft, wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld/hersteld. Of tot de 

1 Zie ook de opmerkingen over de voordelen van een bestemmingsplan in verband met een voorbereidingsbesluit en een voorkeursrecht in § 1.6 onder voorbereidingsbesluit. 
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dag waarop de gestelde termijn ongebruikt is verstreken (artikel 4:15 Awb). Wanneer een besluit op aanvraag moet worden genomen maar een belangheb-

bende niet van plan is om een aanvraag te doen, is het college bevoegd om de aanvraag zelf bij het bevoegde bestuursorgaan in te dienen.

Termijn(en) om te beslissen

Burgemeester en wethouders bepalen in overeenstemming met het desbetreffende bevoegde gezag een termijn waarbinnen op de aanvraag moet zijn 

beslist (artikel 3.31, lid 3 onder e, Wro). De wettelijke regeling in de artikelen 3.31 en 3.32 Wro biedt verder geen houvast voor het bewaken van termijnen. 

Het is dus nodig om hierover goede afspraken te maken. Binnen de ruimte van de Wro kunnen afspraken met elkaar gemaakt worden. Hiervoor kan zo 

mogelijk aansluiting gezocht worden bij afdeling 3.5 Awb. Zo regelt artikel 3:24 Awb dat besluiten zoveel mogelijk gelijktijdig worden aangevraagd en dat 

de laatste aanvraag niet later wordt ingediend dan zes weken na ontvangst van de eerste aanvraag. De aanvragen kunnen bij het college als coördinerend 

bestuursorgaan worden ingediend. Het college stuurt de aanvragen direct door aan het bevoegde bestuursorgaan. Ook zorgt het college ervoor dat bij 

onvolledige aanvragen de aanvrager de gelegenheid krijgt binnen een bepaalde termijn de aanvraag aan te vullen (artikel 4:5 Awb). Van belang is ten slotte 

dat het college bevordert dat de aanvrager de vereiste meldingen zoveel mogelijk gelijktijdig doet met de aanvragen om besluiten.

Besluitvorming

Op de voorbereiding van de te coördineren besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb met een aantal modificaties 

van toepassing (artikel 3.31 lid 4 Wro). De beslistermijn wordt bepaald door burgemeester en wethouders in overeenstemming met het desbetreffend be-

voegd gezag. Dit wijkt af van artikel 3:18 Awb (zo spoedig mogelijk op een aanvraag besluiten, doch in ieder geval binnen 6 maanden na de ontvangst van 

de aanvraag). Wanneer die overeenstemming niet wordt bereikt, blijft artikel 3:18 Awb van toepassing.

Burgemeester en wethouders bepalen in overeenstemming met het desbetreffend bevoegd gezag de termijn waarbinnen de ontwerpen van besluiten aan 

hen moeten worden toegezonden (artikel 3.31,lid 3, onder c Wro). Het College heeft dan al de mogelijkheid om raakvlakken tussen de besluiten goed te 

doorgronden, en eventuele tegenstrijdigheden in voorschriften en dergelijke te signaleren. De beslistermijn hoeft niet voor alle besluiten gelijk te zijn. Let 

op: wel dienen de gecoördineerde besluiten gelijktijdig bekend te worden gemaakt en gelijktijdig ter inzage te worden gelegd. Tussen de beslistermijn en 

de bekendmaking kan enige tijd zitten. Deze tijdsruimte kan worden gebruikt om besluiten inhoudelijk af te stemmen en om in de tijd niet gelijkoplopende 

besluiten samen door de bekendmaking en naar de beroepsfase te leiden.

Ter inzage legging

Vervolgens leggen burgemeester en wethouders de verschillende ontwerpen van besluiten gedurende zes weken ter inzage (artikel 3:11 Awb). Daarbij moe-

ten zij alle stukken toevoegen die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van de ontwerpbesluiten. Voorafgaand aan de terinzagelegging moeten 

burgemeester en wethouders in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen kennis geven van de ontwerpen. Artikel 3.31, lid 3, onder a, Wro bepaalt 

bovendien dat de kennisgevingen ook in de Staatscourant en op internet moeten worden gepubliceerd. Als het om een besluit van een tot de centrale over-

heid behorend bestuursorgaan gaat, wordt daarmee ook voldaan aan artikel 3:12, lid 2, Awb. Als een van de besluiten tot een of meer belanghebbenden 

zal zijn gericht moeten burgemeester en wethouders er ook voor zorgen dat voorafgaand aan de terinzagelegging het ontwerp aan hen wordt toegestuurd 

(artikel 3:13 Awb).

In de voorafgaande algemene kennisgeving en de kennisgeving voor belanghebbenden moeten naast de zakelijke inhoud de in artikel 3:12, lid 3, Awb op-

gesomde gegevens te worden vermeld. Let in het bijzonder op het vereiste genoemd in artikel 3.12, lid 3, onder d Awb. Als wordt afgeweken van de termijn 

van 6 maanden waarbinnen een besluit op de aanvraag dient te zijn genomen (artikel 3:18, lid 2, Awb), moet in de kennisgeving de termijn worden vermeld 

waarbinnen het besluit zal worden genomen. Verder moet duidelijk zijn bij wie zienswijzen moeten worden ingebracht.

Zienswijzen naar voren brengen

De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is zes weken en begint op de dag waarop de ontwerpen van besluiten ter inzage zijn gelegd (arti-

kel 3:16 Awb). In afwijking van artikel 3:15, lid 1, Awb kan iedereen zienswijzen over de ter inzage gelegde besluiten indienen. Artikel 3.31, lid 3, onder b, 

Wro biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid om de ontwerpbesluiten gezamenlijk ter inzage te leggen en naast de kennisgeving voor belang-

hebbenden te volstaan met een gezamenlijke algemene voorafgaande kennisgeving.

Volgens artikel 3:14 Awb moeten burgemeester en wethouders het dossier zoals dat ter inzage is gelegd aanvullen met nieuwe relevante stukken en gege-

vens. Bijvoorbeeld met schriftelijke zienswijzen, verslagen van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen en binnengekomen adviezen. De gemeente kan 

de formaliteiten rond de terinzagelegging zoals locatie, hoorzitting, verslaglegging en dergelijke in één ronde gecombineerd afhandelen. De zienswijzen 

worden altijd behandeld door het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van het besluit.
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Verwerking zienswijzen

Na afloop van de termijn terinzagelegging worden de zienswijzen verwerkt en de besluiten door het bevoegd gezag vastgesteld. Het College stemt met 

de andere betrokken bestuursorganen af over eventuele aanpassingen van één of meer besluiten naar aanleiding van bijvoorbeeld ingekomen zienswijzen 

of voortschrijdend inzicht. Een negatief besluit of een besluit dat niet (meer) overeenkomstig de aanvraag is, kan gevolgen hebben voor de aanpak van de 

coördinatie. De vaststelling van de besluiten dient te geschieden binnen de hierboven vermelde overeengekomen termijn en bij afwezigheid daarvan bin-

nen zes maanden na ontvangst van de (eventueel herstelde) aanvraag. Artikel 3.31, lid 3, onder f Wro bepaalt dat de besluiten onverwijld moeten worden 

toegezonden aan burgemeester en wethouders.

Overheveling naar ander coördinatiemandje 

Tijdens de toepassing van de coördinatieregeling kan het voorkomen dat de afgesproken termijn voor het aanleveren van (ontwerp)besluiten niet zal 

worden gehaald. Bijvoorbeeld door het niet tijdig kunnen beschikken over bepaalde gegevens of naar aanleiding van ingediende zienswijzen. Blijkt de 

behandeling van de aanvraag zich te verzetten tegen een gecoördineerde behandeling in het betreffende coördinatiemandje, dan kunnen burgemeester 

en wethouders in overeenstemming met het bevoegd gezag en de aanvrager bevorderen dat de gecoördineerde behandeling van deze aanvraag wordt 

overgeheveld naar een ander coördinatiemandje op een later tijdstip. De aanvraag dient daartoe mogelijk te worden ingetrokken om te voorkomen dat de 

normaliter geldende procedures en beslistermijnen herleven en artikel 4:17 Awb (dwangsom bij niet tijdig beslissen) van toepassing wordt. Een andere optie 

is mogelijk de aanvraag buiten behandeling te stellen.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders dienen volgens artikel 3.32 Wro de besluiten gelijktijdig bekend te maken. Van deze gelijktijdige bekendmaking moeten zij 

mededeling doen in de Staatscourant en op internet. De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht doen burgemeester 

en wethouders door toezending of uitreiking (artikel 3:41 Awb). De bekendmaking van de besluiten van een tot de centrale overheid behorend bestuurs-

orgaan, die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, doen burgemeester en wethouders door een kennisgeving van de zakelijke inhoud van het 

besluit in de Staatscourant. Dit kunnen zij combineren met de verplichte mededeling van de gelijktijdige bekendmaking van de besluiten in de Staatscourant 

ex art 3.32 Wro. De bekendmaking van besluiten van niet tot de centrale overheid behorende bestuursorganen doen burgemeester en wethouders door een 

kennisgeving van de zakelijke inhoud in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen. In beide gevallen dient in de kennisgeving te worden vermeld 

waar en wanneer het besluit ter inzage ligt (artikel 3:42 Awb). De stukken moeten ter inzage blijven liggen totdat de beroepstermijn is verstreken (artikel 

3:44, lid 1, onder a).

Tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk worden de besluiten met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van 

het besluit door burgemeester en wethouders ter inzage gelegd (artikel 3:44, lid 1, juncto artikel 3:43, lid 1 juncto artikel 3:11, lid 1 Awb). Volgens artikel 

3:43 Awb moet tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking mededeling worden gedaan van het besluit. Als het een besluit is van een tot de 

centrale overheid behorend bestuursorgaan moeten burgemeester en wethouders voorafgaand aan de mededeling een kennisgeving hiervan in de Staats-

courant plaatsen. Bij besluiten van een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan dient de voorafgaande kennisgeving van de mededeling door 

burgemeester en wethouders te worden geplaatst in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen.

Termijnoverschrijding voorkomen

Het is aan te raden om de bekendmaking en de mededeling gelijktijdig te doen plaatsvinden en in beide gevallen zorg te dragen voor een gezamenlijke 

voorafgaande kennisgeving. Dit op grond van artikel 6:8 Awb, waarin is bepaald dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift aanvangt met 

ingang van de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Een eventueel beroep op verschoonbare termijnoverschrijding 

kan zo worden voorkomen. In aanvulling hierop moeten burgemeester en wethouders een exemplaar van het besluit zenden naar degenen die over het 

ontwerpbesluit zienswijzen naar voren hebben gebracht (artikel 3:44, lid 1, onder b Awb). Artikel 3:44, lid 2, Awb, voorziet in mogelijkheden om hiervan af 

te wijken. Volgens artikel 11 van het Besluit uitvoering Chw moeten alle besluiten worden voorzien van een rechtsmiddelenverwijzing. Hoewel maar één 

beroepschrift nodig is, moet de beroepsgerechtigde daarin wel duidelijk maken tegen welke besluit(en) zijn of haar beroep zich richt.
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4.6 Beroepsprocedure
Voor de mogelijkheid van beroep worden de gecoördineerde besluiten als één besluit aangemerkt (artikel 8.3 lid 1, onder a Wro). De besluiten worden voor 

beroep als één besluit beschouwd, maar dit geldt niet voor de behandeling en de uitspraak op het beroep. De bestuursrechter kan de beroepen tegen de 

gecoördineerde besluiten afzonderlijk per besluit behandelen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan de besluiten gevoegd behande-

len op grond van 8:14 Awb juncto artikel 36, lid 1, Wet op de Raad van State.

Beroep door belanghebbenden in 1 instantie bij de ABRvS

Een ieder heeft een zienswijze kunnen indienen over de ontwerpen van de gecoördineerde besluiten. Toch kunnen alleen belanghebbenden die een ziens-

wijze hebben ingediend in eerste en enige aanleg beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 8.2 Wro). Voor de inwer-

kingtreding van de Chw stond alleen in eerste en enige aanleg beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak tegen de gecoördineerd voorbereide en 

bekendgemaakte besluiten als tegen één van die besluiten ook rechtstreeks bij de Afdeling bestuursrechtspraak beroep openstond. Deze eis is nu definitief 

vervallen (artikel 3.24 Chw) en staat nu tegen alle gecoördineerd voorbereide en bekendgemaakte besluiten in eerste en enige instantie beroep open bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door deze uitbreiding behoeft bijvoorbeeld een bestemmingsplan geen onderdeel uit te maken van de 

te coördineren besluiten en zijn er meer mogelijkheden om de coördinatie te faseren. Aangezien het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 

Awb is een voorafgaand bezwaarschrift aan het bestuurorgaan dat het besluit heeft genomen niet nodig (art. 7:1 Awb).

Bestuurlijke lus

Als tijdens de terechtzitting een gebrek in een besluit wordt geconstateerd, kan door toepassing van de bestuurlijke lus het besluit tijdens het beroep wor-

den hersteld. De rechtsbeschermingsfase kan op die manier aanzienlijk worden bekort. Die tijdsbesparing zit hem dan niet in de duur van de beroepsproce-

dure, maar in de finale beslechting in die beroepsprocedure. Nadat uitspraak is gedaan in een procedure waarin het bestuursorgaan het gebrek tijdens het 

beroep heeft hersteld, is de rechtsbeschermingsfase in één keer afgerond. Hiermee worden tijdrovende procedures om na vernietiging tot herstel te komen 

voorkomen.

Crisis- en herstelwet

Maatregelen tot versnelling en vereenvoudiging

Artikel 1.1, eerste lid, onder a. Chw verklaart Afdeling 2 van toepassing op bijlage I. Op bijlage I onder 2.3 worden de projecten met nationale betekenis 

volgens artikel 2.18  Chwaangewezen. Dit zijn de processuele maatregelen tot versnelling en vereenvoudiging in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw: 

a. De vergewisplicht ex art. 3:9 Awb geldt ook bij niet-wettelijk verplichte (deskundigen)onderzoeken (art. 1.3 Chw). Dit betekent dat voor de voorbereiding 

en onderbouwing van dat dit deel van het besluit kan worden volstaan met een verwijzing naar dat onderzoek;

b Decentrale overheden mogen niet meer tegen een besluit van een ander overheidsorgaan (zowel centraal als niet centraal) in beroep gaan bij de 

bestuursrechter. Uiteraard houden decentrale bestuursorganen en publiekrechtelijke rechtspersonen wel toegang tot de bestuursrechter als zij geadres-

seerde zijn van een besluit. Bijvoorbeeld een verplichting tot het nemen van een besluit, of eigenaar van de grond (art. 1.4 Chw);

c. In bezwaar en (hoger) beroep kunnen naast formele (art. 6.22 Awb) ook materiële gebreken worden gepasseerd, wanneer aannemelijk is dat belang-

hebbenden daardoor niet worden benadeeld. De rechter kan het besluit in een beroepsprocedure toch in stand laten, ook al is er een klein foutje in het 

genomen besluit geslopen (art. 1.5 Chw);

d. Er is geen mogelijkheid meer tot pro-forma-beroep. Alle beroepsgronden moeten in een keer naar voren worden gebracht;

e. De administratieve rechter is verplicht het beroep versneld te behandelen volgens afdeling 8.2.3 Awb;

f. De rechter moet sneller uitspraak doen in beroepsprocedures: binnen 6 maanden na afloop van de beroepstermijn. Dat betekent dat voor de Afdeling 

bestuursrechtspraak een beslistermijn geldt van zes maanden na afloop van de beroepstermijn in plaats zes maanden na ontvangst van het verweerschrift 

(art. 1.6 lid 4 Chw vervangt artikel 8.3, tweede lid. Wro) Dit levert een gemiddelde tijdwinst op van een half jaar. In verband met deze wijziging hanteert 

de Afdeling 1 week voor toezending van de alle op de zaak betrekking hebbende stukken en 2 weken voor indienen verweerschrift;

g. Het relativiteitsvereiste geldt wanneer beroep wordt ingesteld bij de administratieve rechter. Dit betekent dat de bestuursrechter het besluit niet mag 

vernietigen als de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop 

beroept (artikel 1.9 Chw). De appellant kan alleen een beroep doen op rechtsregels die bedoeld zijn om zijn eigen belang te beschermen;

h. Moet een overheidsorgaan na een rechterlijke (tussen-)uitspraak een nieuw besluit nemen, dan hoeft het voorafgaand onderzoek niet opnieuw te wor-

den gedaan. Tenzij de uitspraak juist betrekking heeft op gebreken in een specifiek onderzoeksrapport. Hiermee wordt in feite de hoofdregel doorbro-

ken dat het bestuursorgaan ex nunc moet beoordelen. Dit wil zeggen dat  het bestuursorgaan  in beginsel mag uitgaan van de feiten en omstandigheden 

zoals die waren bij het nemen van het vernietigde besluit.

1 2 3 4
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Bijlage 1 Participatiewijzer

De Nationale ombudsman 

Postbus 93122

2509 AC Den Haag

Telefoon (070) 356 35 63

Fax (070) 360 7572

www.nationaleombudsman.nl

september 2009

Participatiewijzer
Tien spelregels voor behoorlijk omgaan met inbreng 
en inspraak van burgers

Informatieverstrekking

9  
De gemeente informeert de burger tijdig en volledig over het 
onderwerp van participatie, hun rol en de manier waarop het 
participatieproces vorm krijgt.

10  
De gemeente informeert burgers gedurende het participatietraject 
regelmatig over wat er gebeurt met hun inbreng. De inbreng  
van burgers wordt schriftelijk vastgelegd. De gemeente informeert 
burgers ook over lang stilliggen, uitstel of wijziging van voor
nemens of plannen van de gemeente. De gemeente motiveert haar 
besluit waarbij ze aandacht besteedt aan de door burgers naar  
voren gebrachte (tegen)argumenten.

Deze participatiewijzer behoort bij het rapport ‘We gooien het de inspraak in’ 
(rapport 2009/180 van 17 september 2009) van de Nationale ombudsman.  
Het rapport kunt u raadplegen op www.nationaleombudsman.nl of opvragen 
via de afdeling Communicatie van de Nationale ombudsman, (070) 356 36 79.

Wat is behoorlijke participatie?

Heldere keuzen vooraf 

Burgerparticipatie omvat alle methoden om burgers  
bij gemeentelijk beleid te betrekken. Het gaat daarbij zowel om de inbreng 
van burgers op het moment dat er nog beleidsruimte is als om de wettelijke 
inspraakprocedure.

Burgerparticipatie kent veel verschijningsvormen,  
variërend van het verstrekken van informatie aan burgers, het raadplegen 
van burgers, het vragen van advies aan burgers, burgers die samen met de 
gemeente beslissen tot − de meest vergaande vorm − burgers die zelf 
beslissen. Ook de wettelijke inspraakprocedure is een vorm van burger 
participatie. Welke vorm een gemeente ook kiest, de Nationale ombudsman 
vindt het belangrijk dat er altijd sprake is van zorgvuldige, en daarmee 
behoorlijke participatie. 

Deze participatiewijzer geeft een overzicht van tien 
belangrijke spelregels voor behoorlijke participatie. Deze spelregels zijn  
een handreiking voor zowel gemeente als burger, om deze behoorlijke  
participatie in de dagelijkse praktijk in te vullen. 

Voor de Nationale ombudsman zijn de spelregels het 
kader waaraan hij in concrete gevallen de behoorlijke burgerparticipatie  
kan toetsen. De spelregels zijn geen aanvullende rechtsregels waarop  
burgers zich voor de rechter kunnen beroepen.

Inleiding

In een behoorlijk participatieproces zijn de volgende 
drie belangrijke elementen te onderscheiden: 

u  Het is van belang dat bij de voorbereiding goed wordt nagedacht over 
de vorm van participatie die wordt gekozen: maak heldere keuzen 
vooraf.

u  De gemeente moet ook echt geïnteresseerd zijn in en waarde hechten 
aan de bijdrage van de burger: zorg voor een constructieve houding. 

u  Een goede informatievoorziening tijdens het hele participatieproces 
is cruciaal voor het welslagen ervan: zorg voor actieve en adequate 
informatieverstrekking.

1  
De gemeente motiveert of en zo ja hoe ze burgers betrekt bij 
beleids en besluitvorming. Criteria daarbij zijn: heeft het invloed 
op de leefomgeving en is er ruimte voor participatie.  
Deze motivering maakt de gemeente desgevraagd kenbaar.

2  
De gemeente maakt participatie een vast onderdeel van het 
politieke en bestuurlijke besluitvormingstraject.

3  
De gemeente gaat zeer terughoudend om met de mogelijkheid 
participatie te beperken vanwege het algemeen belang.  
Kiest de gemeente er toch voor burgerparticipatie te beperken  
dan moet ze deze keuze motiveren.

4  
De gemeente bepaalt, voordat het participatietraject van start gaat, 
welke rol de burger krijgt:

 − meebeslissen;
 − coproduceren;
 − adviseren;
 − raadplegen;
 − informeren.

5  
De gemeente zorgt voor een zorgvuldig vormgegeven participatie
proces. Dit betekent dat de gemeente expliciet maakt:

 − welk onderwerp ter discussie staat;
 −  wie ze bij de beleids/besluitvorming betrekt, dus wie de  

belanghebbenden zijn;
 −  op welke wijze ze het participatieproces inricht, zo mogelijk in 

overleg met de belanghebbenden;
 −  op welke wijze ze de burger het best kan bereiken, bijvoorbeeld 

per brief, via de media of huisbezoek. Voor welke wijze ze kiest  
is mede afhankelijk van de rol die de burger heeft gekregen in  
het participatieproces.

6  
De gemeente is oprecht geïnteresseerd in hetgeen burgers 
naar voren brengen en laat dat merken in woord en daad.  
Van burgers mag een constructieve bijdrage worden verwacht.

7  
De gemeente weegt de inbreng van burgers mee in de uiteindelijke 
beslissing en maakt dat zichtbaar.

8  
De gemeente levert extra inspanning om álle belanghebbenden 
actief te betrekken, dus ook degenen die zich niet meteen in eerste 
instantie zelf aanmelden.

Constructieve houding
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Wat is behoorlijke participatie?

Heldere keuzen vooraf 

Burgerparticipatie omvat alle methoden om burgers  
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van burgers, het vragen van advies aan burgers, burgers die samen met de 
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participatie. Welke vorm een gemeente ook kiest, de Nationale ombudsman 
vindt het belangrijk dat er altijd sprake is van zorgvuldige, en daarmee 
behoorlijke participatie. 
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belangrijke spelregels voor behoorlijke participatie. Deze spelregels zijn  
een handreiking voor zowel gemeente als burger, om deze behoorlijke  
participatie in de dagelijkse praktijk in te vullen. 

Voor de Nationale ombudsman zijn de spelregels het 
kader waaraan hij in concrete gevallen de behoorlijke burgerparticipatie  
kan toetsen. De spelregels zijn geen aanvullende rechtsregels waarop  
burgers zich voor de rechter kunnen beroepen.
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In een behoorlijk participatieproces zijn de volgende 
drie belangrijke elementen te onderscheiden: 

u  Het is van belang dat bij de voorbereiding goed wordt nagedacht over 
de vorm van participatie die wordt gekozen: maak heldere keuzen 
vooraf.

u  De gemeente moet ook echt geïnteresseerd zijn in en waarde hechten 
aan de bijdrage van de burger: zorg voor een constructieve houding. 

u  Een goede informatievoorziening tijdens het hele participatieproces 
is cruciaal voor het welslagen ervan: zorg voor actieve en adequate 
informatieverstrekking.

1  
De gemeente motiveert of en zo ja hoe ze burgers betrekt bij 
beleids en besluitvorming. Criteria daarbij zijn: heeft het invloed 
op de leefomgeving en is er ruimte voor participatie.  
Deze motivering maakt de gemeente desgevraagd kenbaar.

2  
De gemeente maakt participatie een vast onderdeel van het 
politieke en bestuurlijke besluitvormingstraject.

3  
De gemeente gaat zeer terughoudend om met de mogelijkheid 
participatie te beperken vanwege het algemeen belang.  
Kiest de gemeente er toch voor burgerparticipatie te beperken  
dan moet ze deze keuze motiveren.

4  
De gemeente bepaalt, voordat het participatietraject van start gaat, 
welke rol de burger krijgt:

 − meebeslissen;
 − coproduceren;
 − adviseren;
 − raadplegen;
 − informeren.

5  
De gemeente zorgt voor een zorgvuldig vormgegeven participatie
proces. Dit betekent dat de gemeente expliciet maakt:

 − welk onderwerp ter discussie staat;
 −  wie ze bij de beleids/besluitvorming betrekt, dus wie de  

belanghebbenden zijn;
 −  op welke wijze ze het participatieproces inricht, zo mogelijk in 

overleg met de belanghebbenden;
 −  op welke wijze ze de burger het best kan bereiken, bijvoorbeeld 

per brief, via de media of huisbezoek. Voor welke wijze ze kiest  
is mede afhankelijk van de rol die de burger heeft gekregen in  
het participatieproces.

6  
De gemeente is oprecht geïnteresseerd in hetgeen burgers 
naar voren brengen en laat dat merken in woord en daad.  
Van burgers mag een constructieve bijdrage worden verwacht.

7  
De gemeente weegt de inbreng van burgers mee in de uiteindelijke 
beslissing en maakt dat zichtbaar.

8  
De gemeente levert extra inspanning om álle belanghebbenden 
actief te betrekken, dus ook degenen die zich niet meteen in eerste 
instantie zelf aanmelden.
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www.nationaleombudsman.nl
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Tien spelregels voor behoorlijk omgaan met inbreng 
en inspraak van burgers

Informatieverstrekking

9  
De gemeente informeert de burger tijdig en volledig over het 
onderwerp van participatie, hun rol en de manier waarop het 
participatieproces vorm krijgt.

10  
De gemeente informeert burgers gedurende het participatietraject 
regelmatig over wat er gebeurt met hun inbreng. De inbreng  
van burgers wordt schriftelijk vastgelegd. De gemeente informeert 
burgers ook over lang stilliggen, uitstel of wijziging van voor
nemens of plannen van de gemeente. De gemeente motiveert haar 
besluit waarbij ze aandacht besteedt aan de door burgers naar  
voren gebrachte (tegen)argumenten.

Deze participatiewijzer behoort bij het rapport ‘We gooien het de inspraak in’ 
(rapport 2009/180 van 17 september 2009) van de Nationale ombudsman.  
Het rapport kunt u raadplegen op www.nationaleombudsman.nl of opvragen 
via de afdeling Communicatie van de Nationale ombudsman, (070) 356 36 79.
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Bijlage 2 Voorbeelden van te coördineren besluiten 
via de gemeentelijke coördinatieregeling1

WETTEN WETTELIJKE GRONDSLAG2 BEVOEGD GEZAG

1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

a. Vergunning

Omgevingsvergunning Art. 2.1 en 2.2 B&W / GS / Min. VROM3

2. Flora- en faunawet

a. Ontheffing/vrijstelling

Algemene ontheffing/vrijstelling4 Art. 75 Min. LNV5

b.  Kennisgeving 

Kennisgeving Art. 26 GS

3. Drank- en horecawet

a. Vergunning

Vergunning voor uitoefenen horecabedrijf of slijtersbedrijf Art. 3 B&W

4. Huisvestingswet (en gemeentelijke huisvestingsverordening)6

a. Vergunning

Huisvestingsvergunning (vergunning voor het in gebruik  nemen van woonruimte voor bewo-

ning)

Art. 5 en 7 B&W

Onttrekkings, samenvoeg of omzettingsvergunning (onttrekken van woonruimte aan de be-

stemming tot (zelfstandige) woonruimte, samenvoegen met andere woonruimte of omzetten 

van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte)

Art. 30 B&W

Splitsingsvergunning (vergunning voor het splitsen van een recht op een gebouw in apparte-

mentsrechten)

Art. 33 B&W

5. Interimwet stad-en-milieubenadering7

a. Besluit

Besluit tot afwijking van een milieukwaliteitsnorm met betrekking tot bodem, geluid en lucht 

en; tot afwijking van de waarden en afstanden bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van de Wet 

geurhinder en veehouderij

Art. 2 Gemeenteraad

Besluiten ten aanzien van een door de gemeenteraad aangewezen projectgebied in het be-

lang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van optimale leefomgevingskwa-

liteit af te wijken van artikel 4 van de Wet ammoniak en veehouderij

Art. 3 Gemeenteraad

Besluiten tot afwijking van artikel 4 en 6 van de Wet ammoniak en veehouderij in reconstruc-

tiegebieden

Art. 9 PS (en goedkeuring Min. 

VROM en Min. LNV)

1 Deze lijst is niet uitputtend bedoeld. Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan is hierin niet meegenomen. 

2 Uitgaande van de wet- en regelgeving zoals deze gold d.d. 1 december 2010. 

3 Min. VROM thans Min. I&M (Infrastructuur en Milieu). In de wet- en regelgeving d.d. 1 december 2010 wordt nog steeds Min. VROM gehanteerd. 

4 Dit is een zogenaamde aanhaker en maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning als er binnen het project sprake is van samenloop met activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. 

Dit is geregeld in Afdeling 2a van de Flora- en faunawet (artikel 75b – 75e).

5 Min. LNV thans Min. ELI (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Samengevoegd met Min. EZ. In de wet- en regelgeving d.d. 1 december 2010 wordt nog steeds Min. LNV gehanteerd.

6 Op basis van de artikelen 2 en 3 Huisvestingswet kan een gemeentelijke huisvestingsverordening vastgesteld worden door de gemeenteraad. Daarin worden de vergunningen dan verder geregeld.

7 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2014.
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WETTEN WETTELIJKE GRONDSLAG2 BEVOEGD GEZAG

6. Kernenergiewet

a. Vergunning

Splijtstoffen of ertsen te vervoeren, voorhanden te hebben, binnen of buiten Nederlands 

grondgebied te brengen of te doen brengen, dan wel zich daarvan te ontdoen

Art. 15 onder a Min. VROM 

Vergunningplicht voor het in werking brengen, houden, buiten gebruik stellen, ontmantelen 

of wijzigen van een inrichting waarin kernenergie kan worden gemaakt, splijtstoffen kunnen 

worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt of opslagen.

Art. 15 onder b Min. VROM 

Een uitrusting, geschikt om een vaartuig of ander vervoermiddel door middel van kernenergie 

voort te bewegen, daarin aan te brengen of aangebracht te houden, dan wel zodanige daarin 

aangebrachte uitrusting in werking te brengen, in werking te houden of te wijzigen

Art. 15 onder c Min. VROM 

Bij AMvB kan een vergunningplicht worden geïntroduceerd voor het verrichten van diverse 

handelingen met radioactieve stoffen, het gebruik van daarbij aangewezen toestellen en han-

delingen met hulpstoffen of hulptoestellen die dienstig kunnen zijn voor de vrijmaking van 

kernenergie of voor de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van splijtstoffen.

Art. 29 lid 1

Art. 34 lid 2 onder b

Art. 67 lid 2 onder a

Min. VROM / aangewe-

zen bij AMvB

7. Monumentenwet 1988

a. Vergunning

Vergunningen voor archeologische monumenten op grond van de Monumentenwet 1988 Art. 11 B&W / Min. OCW

8. Natuurbeschermingswet 1998

a. Vergunning

Vergunning m.b.t. handelingen in een beschermd natuurgebied8 Art. 16 GS / Min. LNV

Vergunning m.b.t. handelingen met gevolgen voor habitats en soorten9 Art. 19d GS / Min. LNV

9. Onteigeningswet

a. Besluit

Onteigeningsbesluit voor aanleg, herstel, versterking of onderhoud van waterkeringen en 

bouw van militaire verdedigingswerken

Art. 62 Kroon

Onteigeningsbesluit van wegen, bruggen, bermen, bermslooten en kanalen en onteigening 

voor aanleg en verbetering van wegen, bruggen, spoorwegwerken, kanalen, havenwerken, 

werken ten behoeve van de bestrijding van verontreiniging van oppervlaktewateren en ter-

reinen en werken ten behoeve van verbetering of verruiming van rivieren

Art. 72a Kroon / Min.

Onteigeningsbesluit ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening en van de verwijde-

ring van afvalstoffen

Art. 72b Kroon / Min.

Onteigeningsbesluit in het belang van de winning van oppervlaktedelfstoffen Art. 72c Kroon / Min.

Onteigeningsbesluit in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling, van de volkshuisvesting, 

van de openbare orde en van de handhaving van de Opiumwet

Art. 78 Kroon

10. Ontgrondingenwet

a. Vergunning

Vergunning voor ontgronden Art. 3 GS / Min. V&W10 

11. Tracéwet

a. Besluit

Tracébesluit Art. 15 Min. V&W / Min. V&W in 

overeenstemming met 

Min. VROM

8 Dit is een aanhaker en maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning als er binnen het project sprake is van samenloop met activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. Dit is geregeld 

in hoofdstuk IX van de Natuurbeschermingswet 1998 (artikel 46 – artikel 46d).

9 Dit is een aanhaker en maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning als er binnen het project sprake is van samenloop met activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. Dit is geregeld 

in hoofdstuk IX van de Natuurbeschermingswet 1998 (artikel 47 - artikel 47d).

10 Min. V&W thans Min. I&M (Infrastructuur en Milieu). Samengevoegd met Min. VROM. In de wet- en regelgeving d.d. 1 december 2010 wordt nog steeds Min. V&W gehanteerd. 
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WETTEN WETTELIJKE GRONDSLAG2 BEVOEGD GEZAG

12. Waterwet

a. Vergunning

Vergunning op grond van de  Waterwet Art. 6.211

Art. 6.3

Art. 6.4

Art. 6.5

GS / Waterschap / Min. 

V&W

13. Wegenverkeerswet 1994

a. Besluit

Verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ont-

staat of wordt gewijzigd

Art. 15 Min. V&W / GS / Water-

schap / B&W of bestuurs-

commissie / DB deelge-

meente

14. Wet bodembescherming

a. Melding 

Melding voornemen bodemsanering12 Art. 28 GS / B&W13

b. Ontheffing

Bij een AMvB als bedoeld in de artikelen 6 t/m 11 kan bepaald worden dat bij de maatregel 

aangewezen bestuursorganen, in gevallen waarin het belang van de bescherming van de 

bodem zich daartegen niet verzet, op daartoe strekkend verzoek ontheffing kunnen verlenen 

van de bij maatregel aangegeven verboden en verplichtingen. Indien als bestuursorgaan niet 

een orgaan van het Rijk is aangewezen, wordt bij een beschikking met betrekking tot een 

ontheffing de ingevolge artikel 1.2 van de Wet milieubeheer vastgestelde provinciale milieu-

verordening in acht genomen.

Art. 65 lid 1 Bij AMvB aangewezen 

bestuursorganen

15 Wet geluidhinder

a. Vergunning

Bij AMvB kan een verbod worden ingesteld om zonder vergunning toestellen: 

te vervaardigen, invoeren, in voorraad hebben, te koop aanbieden, afleveren of te vervoeren; 

anders dan in particuliere huishoudens te gebruiken

Art. 2 lid 2 onder b Bij AMvB aangewezen 

bestuursorganen

b. Besluit 

Besluit tot vaststellen hogere waarden Art. 45, art. 47, art. 55, art. 

83, art. 85, art. 110a

Art. 87e – 87i

Art. 106d – 106h

B&W

Min. VROM en Min.V&W

Min. VROM en Min. V&W

c. Besluit tot vaststelling, wijziging en opheffing geluidszones bij bestemmingsplan industrieter-

rein en continueren, wijzigen en opheffen van bestaande geluidszones

Art. 40, art. 41 en art. 54 Gemeenteraad

d. Ontheffing 

Ontheffing in het belang van de landsverdediging Art. 170 lid 1 onder b Min. VROM

11 Min. V&W thans Min. I&M (Infrastructuur en Milieu). Samengevoegd met Min. VROM. In de wet- en regelgeving d.d. 1 december 2010 wordt nog steeds Min. V&W gehanteerd. 

12 In artikel 6.2c van de Algemene wet bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de afstemming met de Wet bodembescherming geregeld.

13 B&W van de gemeenten Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht en tevens van de gemeenten aangewezen in het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming.
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WETTEN WETTELIJKE GRONDSLAG2 BEVOEGD GEZAG

16. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en  zwemgelegenheden

a. Ontheffing

Ontheffing van algemene regels Art. 5 GS

b. Melding

Melding activiteit m.b.t. badinrichting Art. 10 GS

17. Wet inzake de luchtverontreiniging

a. Vergunning

Grondslag voor vergunning t.a.v. handelen met een toestel of brandstof Art. 13 lid 2 onder b Bij AMvB aangewezen 

bestuursorganen

b. Ontheffing

Ontheffing in het belang van de landsverdediging Art. 86 lid 1 onder b Min. VROM

18. Wet milieubeheer

a. Ontheffing

Ontheffing van regels van provinciale milieuverordening voor zover ontheffingen voor geslo-

ten stortplaatsen en grondwaterbeschermingsgebieden14

Art. 1.3 lid 1 Bij provinciale milieuver-

ordening aangewezen 

bestuursorgaan

Ontheffing lozing riool Art. 10.63 lid 1 B&W

Ontheffing verbranden afvalstoffen Art. 10.63 lid 2 B&W

Ontheffing storten afvalstoffen Art. 10.63 lid 3 GS

b. Melding

Meldingactiviteit m.b.t. niet-vergunningplichtige inrichtingen15 Art. 8.41 lid 1 B&W / GS / Min .EZ / Min 

VROM

14 Dit is een aanhaker en maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning als er binnen het project sprake is van samenloop met activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. Dit wordt 

geregeld in artikel 1.3a van de Wet milieubeheer.

15 Indien de activiteiten tevens zijn aan te merken als activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, moet de melding tegelijkertijd met de aanvraag om een omgevingsvergunning gebeuren. 

De melding is een indieningsvereiste voor de vergunning, maar kent een eigen procedure (zie hiervoor ook Afdeling 1.2 (artikel 1.10 – artikel 1.15) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer). Dit wordt geregeld in artikel 8.41a van de Wet milieubeheer.
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BESLUITEN WETTELIJKE GRONDSLAG2 BEVOEGD GEZAG

1. Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

a. Melding

Gebruiksmelding16 Art. 2.12.1 B&W

2. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

a. Vergunning

Vergunningen voor ingeperkt gebruik Art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, 

art. 17

Min. VROM

3. Besluit luchtkussenvoertuigen

a. Vergunning

Vergunning voor gebruik luchtkussenvoertuig Art. 3 Min. VROM

4. Besluit zwavelgehalte brandstoffen

a. Ontheffing

Ontheffing van het verbod om brandstoffen, vast, vloeibaar of gasvormig, met een zwavelgehalte 

van meer dan 1,2% als brandstof te gebruiken.

Art. 3 Min. VWS

VERORDENINGEN WETTELIJKE GRONDSLAG2 BEVOEGD GEZAG

1. Gemeentelijke verordening (APV; model)

a. Gemeentelijke vergunningen, zoals:

Evenementenvergunning Art. 2:25 Burgemeester

Standplaatsvergunning Art. 5:18 B&W

Exploitatievergunning voor een horecabedrijf Art. 2:28 Burgemeester

2. Provinciale verordening (provinciale milieuverordening; model)

a. Ontheffing 

Ontheffing voor gedragingen in milieubeschermingsgebieden voor stilte Art. 4.1 van bijlage 10A GS

3. Provinciale verordening

a. Ontheffing Art. 4.1 Wro17 PS18

4. Waterschapsverordening

a. Ontheffing

Ontheffing van de keur Te bepalen bij waterschaps-

verordening

Waterschap

16 Indien de activiteiten tevens zijn aan te merken als activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, kan de melding tegelijkertijd met de aanvraag om een omgevingsvergunning gebeuren. Dit 

wordt geregeld in artikel 2.12.2 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

17 Let op: ontheffingsregelingen in provinciale verordeningen op grond van artikel 4.1 Wro hebben geen expliciete wettelijke grondslag.

18 PS stelt verordening vast.
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FASE1   INITIATIEF2   DEFINITIE3   UITVOERING

STARTBESLUIT
PRINCIPEBESLUIT

=
STRUCTUURVISIE

PROCES-
DOCUMENTEN

PROCESDOCUMENTEN
startdocument

PROCESDOCUMENTEN
stedenbouwkundig programma van eisen

JURIDISCHE BESLUITEN
aanmelding Crisis- en herstelwet
voorbereidingsbesluit
vestigen voorkeursrecht
openbaar maken voorbereiden 
structuurvisie voor zienswijzen

JURIDISCHE BESLUITEN
structuurvisie met plan-MER
instemmingsverklaringen
intentieovereenkomst private partijen

COÖRDINATIE VAN UITVOERINGSBESLUITEN
3a ontwerpen en bestemmen

project-MER
bestemmingsplan (anterieure overeenkomst / exploitatieplan)
onteigeningsbesluit

3b voorbereiden en uitvoeren
uitvoeringsbesluiten t.b.v. bouwrijp maken (waaronder omgevingsvergunning)
uitvoeringsbesluiten t.b.v. bouwen en oprichten (waaronder omgevingsvergunning)

3c gebruiken en beheren
uitvoeringsbesluiten t.b.v. gebruik en beheer

PROCESDOCUMENTEN
stedenbouwkundigplan en inrichtingsplan
bouwplan / tracéontwerp

COÖRDINATIEREGELING

JURIDISCHE 
BESLUITEN



Snelheid, overzicht en transparantie
3 Stappen voor een Snellere uitvoering van projecten


