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1. Inleiding beheersverordening 

 Al vanaf 1992 op zoek naar een gemakkelijk 
instrument 

 In 2008 bij vierde wijziging aan de  

   Wet ruimtelijke ordening toegevoegd 

 

 Idee bestond al lang 

 Toch wat haastig in Wro gevoegd 

 Niet zomaar een verordening 

 

 Veel onduidelijkheid 

 

 





Beheersverordening in Wro 

Artikel 3.38 en 3.39 Wro: 

 Dezelfde status als bestemmingsplan 

 10 jaar geldig 

 Daarna vervallen invordering leges 

 Voldoet voor het halen van 1 juli 2013 

 Bp vervangt bvo, bvo vervangt bp 

 

A. Regeling voor beheer van de bestaande 
situatie 

B. Gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling 
wordt voorzien 

 

 

 



A. De bestaande situatie 

 Feitelijk bestaande situatie 

 Luchtfotoverordening 

 Verbeelding minimaal  bevriezing 

 Planologisch óf feitelijk bestaande situatie 

 Bestemmingsverordening 

 Bestemmingsplansystematiek  bestemmingsplan light 

 

Belangrijk is dat dit de minimale en maximale 
varianten zijn. Binnen deze kaders kan een eigen 
invulling worden gegeven 

 



De twee varianten 

+ eenvoud opstellen, 
weinig tekenwerk, 
weinig bestuurslast 

+ minimale 
voorbereidingstijd 

+ er gebeurt niets 

+ ruimtelijk relevant 
beleid op te nemen 

+ kleine ontwikkelingen 
mogelijk 

+ maatwerk mogelijk 

+ bekende methode 

Luchtfotoverordening Bestemmingsverordening 



De twee varianten 

- na vaststelling juist 
meer bestuurslast als 
er ontwikkelingen zijn 

- geen maatwerk 
mogelijk 

- nieuwe methode 

- leesbaarheid 

- meer tekenwerk 

- te veel ontwikkelingen 
mag niet! 

Luchtfotoverordening Bestemmingsverordening 







De twee varianten 

 Alleen voor 
natuurgebieden, 
productiebos, 
oppervlaktewater 

 

 

 Ook voor woonwijken  

 

 Misschien voor 
centrum-, bedrijven-
en buitengebied 

 

Luchtfotoverordening Bestemmingsverordening 



B. Geen ruimtelijke ontwikkeling 

“Geen ruimtelijk relevante veranderingen in 
het planologisch toegestane gebruik van gronden, 
opstallen alsmede bouwkundige wijzigingen van 
bouwwerken”. 

 



Ruimtelijke relevantie 

Bouwkundige wijzigingen? 

 Bouwen van een dakkapel (vergunningvrij bouwen) 

 Herbouw woning 

 Bouwen van een bijgebouw (kruimellijst?) 

 Bouwen van een woonwijk 

 

Gebruiksveranderingen? 

 Verkoop van streekproducten / beroep-aan-huis 

 Bed & Breakfast 

 Bestemming Maatschappelijk 

 



Geen ontwikkeling 

 Dus toch (enige) ruimte voor ontwikkelingen 

 

 Voor laagdynamische gebieden 

 

 Eigen invulling wat wel of geen ontwikkeling is. 
Maar blijf binnen de kaders 

 



C. Voorzien van ontwikkelingen 

 Structuurvisie vormt een leidraad 

Maar:  

 Niet juridisch bindend 

 Geldt vaak langer dan 10 jaar 

 Wat? En Wanneer?  niet voorzien 

 

 



2. Vergelijking tussen het bestemmingsplan 
en de beheersverordening 



Toepasbaarheid 

 Overal, tenzij er een 
inpassingsplan geldt 

 Lage dynamiek, geen 
ontwikkelingen 
(voorzien) 

 

 Regeling of aanwijzing 
bepaald bestemmingsplan 

 Exploitatieplan 

 

 

Bestemmingsplan Beheersverordening 



Procedure 

 Voorbereidingsfase 

 Vaststellingsfase, ter inzage 

 Beroepsfase 

 Status: onherroepelijk 

 

 Voorbereidingsfase 

 Vaststelling door gemeenteraad 

 Geen bezwaar of beroep  
burger opzij? 

 Maar: via ‘indirecte toetsing’ 
onverbindend verklaring  

 Status: nooit onherroepelijk 

 

Bestemmingsplan Beheersverordening 



Onverbindend verklaard 

 Beroep + hoger beroep bij: 
 Aanvraag omgevingsvergunning 

 Herzien bestemmingsplan 

 Verzoek tot handhaving 

 

 Rechter zal terughoudend zijn want: 
 Gemeente bepaalt ‘ruimtelijke ontwikkeling’ 

 Jurisprudentie is er (nog) niet 

 

Gevolg onbekend: 

 Er geldt geen plan meer 

 Voorbereidingsbesluit! (of opnieuw beheersverordening) 

 Oude plan ‘herleeft’  aannemelijk want anders kunnen 
burgers ‘doen wat ze willen’ 



Inrichting en vormgeving 

Publicatie op ruimtelijkeplannen.nl 

 Vastgelegd RO-standaarden 

 IMRO, SVBP, STRI 

 

 Verbeelding  

 Regels 

 Toelichting 

 

 

Publicatie op ruimtelijkeplannen.nl 

 Vormvrij  

 Verplicht: 

 Plangrens 

 Waar gelden regels 

 IMRO en STRI 

Luchtfoto of als 
bestemmingsplan 

 Besluitvlakken ipv 
bestemmingen 

 Regels en toelichting onmisbaar 

 

 

 

Bestemmingsplan Beheersverordening 





Flexibiliteit 

 Wijzigingsbevoegdheid 

 Nadere eisen 

 Uitwerkingsplan 

 Omgevingsvergunning 
voor afwijken binnenplans 
en buitenplans 
(projectbesluit) 

 Geen ontwikkelingen! 

 Geen grondslag voor 
wijzigingsbevoegdheid en 
uitwerkingsplan 

Maar: 

 Nadere eisen 

 Omgevingsvergunning voor 
afwijken binnenplans en 
buitenplans 

 

Vergunningvrij en kruimellijst 

 

Bestemmingsplan Beheersverordening 



Onderzoek 

 Verantwoording opstellen 

 Toewijzen bestemmingen 

 Onderzoeksplicht (art. 3:2 
Awb) 

 Sectorale wetgeving (Wm, 
Wgh, Externe veiligheid) 

 Verantwoording opstellen 

 Toewijzen besluitvlakken 

 Onderzoeksplicht (art. 3:2 
Awb) 

 Sectorale wetgeving (Wm, 
Wgh, Externe veiligheid) 
 m.e.r.-plicht mogelijk 

 

Geen ruimtelijke 
ontwikkelingen voorzien 

Bestemmingsplan Beheersverordening 



Conclusies vergelijking 

 Grootste voordeel is eenvoudige procedure 

 Breed toepassingsbereik, maar niet oneindig: 
wijzigingsbevoegdheid, MER 

 Bewust zijn van risico: 

 Te veel ontwikkelingen kan onrechtmatig toepassen 
beheersverordening inhouden 

 

 



3. De beheersverordening in de praktijk 



Bestaande situatie 

 Begrip opgerekt 

 Vigerend bestemmingsplan is vigerend beleid 
geworden Startnotitie 

 

Startnotitie 

 Papendrecht: had bouwhoogte van 6m heeft daar 9m van 
gemaakt 

 

Nieuw beleid 

 Zundert: vorige bestemmingsplan overgenomen maar 1 
artikel weggehaald 

 
 

 



Geen ruimtelijke ontwikkeling 

Niet voorzien: 

 

 Landgraaf: zandafgraving meegenomen in 
beheersverordening, als feitelijk bestaande situatie 

 

 Loon op Zand: braakliggend terrein als braakliggend 
bestemd 



Beheersverordening voor buitengebied? 

 Doetinchem: in theorie mogelijk, maar ruimte voor 
agrariers moet blijven, omvorming en intensivering in 
beheersverordening lijkt niet gemakkelijk 

 Loon op Zand: zeer dynamisch, betrokken burgers, 
onverstandig 

 Landgraaf: geen ontwikkeling? Alleen dan kan het 

 Papendrecht: uitgaande van vigerend bestemmingsplan 
kan het altijd 



4. De gemeente Zevenaar; een 
beheersverordening buitengebied 



Ontwikkelingen in het buitengebied 

 VIA15 

 

 Derde spoor 

 



Ontwikkelingen inpasbaar 

 Opnemen 

 Ontwikkeling in beheersverordening  opnemen: 

 niet de bedoeling van het instrument 

 Feitelijke situatie opnemen: 

 de ontwikkeling als ‘niet voorzien’ bestempelen 

 

 Niet opnemen 

 Buiten verordening laten: 

 alsnog apart bestemmingsplan opstellen 

 



Ontwikkelingen uit vigerend bestemmingsplan 

Afwijking omg. verg. 

 Bijgebouwen tot 150m2 

 

Wijzigingsbevoegdheid  Afwijking omg. verg.? 

 VAB-beleid 

 Uitbreiding bouwvlakken agrarische percelen tot 2ha 

 

En: 

 Structuurvisie: “mogelijkheden in het buitengebied moeten 
verruimd worden” 

 

 



Doelstellingen Zevenaar 

 Conserverend plan 

 Snel (deadline) 

 Goedkoop 

 Ruimte in vigerend  

plan behouden 



5. Conclusies 

+ Groot procedureel voordeel 

+ Breed toepassingsbereik 

-  Er is een risico want er zijn ontwikkelingen: 

 VIA15, derde spoor 

 VAB-Beleid 

 Agrarische bouwvlakken 

 Oppervlakte bijgebouwen 

+ Past goed in de doelstellingen gemeente 



6. Aanbeveling 

Ruimtelijk gezien is bestemmingsplan passend instrument 

 

Qua procedure en doelstellingen is beheersverordening gunstiger 

 

Toch beheersverordening: 

 Ontwikkelingen zijn in te passen in een beheersverordening 

 ‘Niet voorzien’ 

 Startnotitie (ook voor illegale situaties, braakliggende terreinen) 

 Wijzigingsbevoegdheden opnemen als afwijking 

 

 Risico’s 

 Te veel ontwikkelingen 

 

 Goede voorbereiding, inspraak 

 

 



Bedankt 

 Vragen 


