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Wat hebben we de vorige keer gedaan?

• Praktisch: www.planvanhuub.nl
– Literatuur
– Handout colleges
• Definitie van ruimtelijke ordening
– Wensen
– Afwegen van belangen
– politiek!
• Trends en ontwikkelingen
– 10 trends

Wat gaan we vandaag doen?

• Trends en ontwikkelingen 
vragen ruimte (vervolg)

• Essay!
• Blok 2

• organisatie en instrumentarium RO 
in Nederland

• Specifieke aandacht voor 
bestemmingsplan

Totaaloverzicht
PLANNEN MAKEN IN NEDERLAND

1) planologie: wat & waarom?
2) instrumentarium (gereedschapskist)
3) plannen maken is een proces!
4) landschap + Europa

Discussie / debat in de les
Toetsing: essay + vragen kennistoets



Trends en ontwikkelingen (2) RO-SCHEMA

Tien trends/ontwikkelingen in RO
1. Bevolkingsontwikkeling & woningtekort

• kleinere huishoudens, vergrijzing, krimp & groei
2. Energietransitie

• besparen, duurzame opwek, minder CO2
3. Klimaatverandering

• wateroverlast, hittestress
4. Toenemende/veranderende (auto)mobiliteit

• meer auto’s, auto delen, elektrisch (fietsen), zelfrijdend 
5. Natuur onder druk

• stikstof, verstoring, afname biodiversiteit
6. Internet & technologie

• internet of things, smart city, footloose
7. Leegstand

• winkels, kantoren, maatschappelijk vastgoed, stallen
8. Maatschappij 3.0

• mondige burger, participatie en verdeeldheid 
9. Het toenemend belang van recreatie

• toegankelijke natuur, 2e huis, iets beleven, goedkoop vliegen
10.  Aandacht voor gezondheid en voedsel 

• eten en bewegen

7-Leegstand



lege stallen Leegstand als bron voor vernieuwing

8-Samenleving 3.0

• Participatie samenleving, burgerinitiatief, 
burgerkracht, do it yourself, etc.

• Opkomst van collectieven
• Burger neemt overheidstaken over
• Informatie, community, etc 
• Maar ook: meer verdeeldheid

Samenleving 3.0



Collectief wonen

Vriendenerf Olst

Verdeeldheid

9-Recreatie en toerisme belangrijker  Indoor golf? Bergbeklimmen?



Tweede huis?! 10-Aandacht voor voedsel en gezondheid

Food is the new fashion Kringlooplandbouw de nieuwe norm?



Voedselcorporaties Stadslandbouw

Gezond leven Conclusie trends & ontwikkelingen

RO gaat over:
• Nieuwe ruimtevragen
• Veranderend gedrag

ROL
• Ontwikkelingen uitlokken / bijsturen / tegengaan

Hoe maakbaar is de samenleving?



ESSAY
Essay

• Wikapedia:
– 'een beschouwende prozatekst of een artikel 

voor krant en tijdschrift, waarin de schrijver 
op een wetenschappelijk verantwoorde wijze 
zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse 
verschijnselen, problemen of ontwikkelingen'. 

• Goed onderbouwd
• Literatuurverwijzingen
• Eigen mening
• Meeslepend!
• Circa 10 à 15 pagina's
• Kwaliteit voor kwantiteit
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Schrijf een essay van ca. 10 - 15 pagina's

• Keuze 1: Hoe krijgen we de energietransitie 
voor elkaar?

• Aan bod komen:
• Wat is RO?
• Wat heeft dit te maken met de energietransitie?
• Wat is de belangrijkste opgave van de energietransitie?
• Welke aanpak wordt nu gekozen?
• Wat is hieraan goed en tot welke problemen leidt dit?
• Wat zie jij als oplossingen voor dit vraagstuk?
• Welk advies zou je de minister geven?

Schrijf een essay van ca. 10 - 15 pagina's

• Keuze 2: Hoe lossen we de woningnood op in Nederland?
• Aan bod komen:

• Wat is RO?
• Wat heeft dit te maken met wonen?
• Wat is de opgave op het gebied van wonen op dit moment?
• Wat is er al in gang gezet om de woningbouw te versnellen?
• Wat gaat goed en wat niet?
• Wat moet er volgens jou gebeuren? 
• Voor wie gaan we op welke manier bouwen? Of moet er iets heel 

anders gebeuren?
• Wat is daarbij volgens jou de rol voor Rijk, provincie en/of gemeenten?
• Wat is je samenvattend advies aan de nieuwe minister?



VAN PLANNEN KOMEN PLANNEN! 
Organisatie en instrumenten 

Drie facetten van plannen maken

Structuurvisies	
Bestemmingsplannen	

Vergunningen
Trends	

Toekomstverkenning	
Prognoses

Projectmanagement	
Bewonersparticipatie	
Procesmanagement

Hoe oud is RO eigenlijk?
• Wanneer begin RO in Nederland en waarom?

Begin RO in Nederland
1-Grieken / Romeinen

• gestructureerd bouwen op basis van plannen



Begin RO in Nederland
2-Middeleeuwen

• Niet bouwen buiten stadsmuren (verboden kringen)
• Waterschappen 

• Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1255!

3-Woningwet 1901
• reactie op wantoestanden in de steden 

(als gevolg van trek naar stad)

Begin RO in Nederland

4-Wederopbouw na WOII
• enorme bouwproductie komt op gang

Begin RO in Nederland
5-wet op RO 1965

• bestuurlijk-juridisch kader: Wet op de Ruimtelijke Ordening
• die gaat nog steeds mee, maar grote verandering op komst:

• Omgevingswet (naar verwachting 2020 2021 2022  2023)
• Vanaf 1965 lange tijd eigen ministerie en eigen minister: VROM
• In 2010 opgeheven. RO minder belangrijk. Ook geen eigen minister meer.
• Tot dit kabinet!  Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is terug
• Wel al onderdeel van BZK, geen eigen ministerie

Begin RO in Nederland



Wet op de ruimtelijke ordening (WRO)
• regelt hoe plannen worden opgesteld en gewijzigd

• welke partijen hebben welke rol?
• welke plantypen kennen we?
• welk plan is voor wie bindend?
• hoe zijn de procedures en termijnen
• hoe inspraak geregeld?
• wel of niet gang naar de rechter?
• etc.

• De Wro is verder uitgewerkt in de Bro 
(Besluit ruimtelijke ordening en de 
Wabo (Wet Alegemene Bepalingen 
Omgevingsrecht)

WRO stelsel in drie bestuurslagen

1-Rijk:
– structuurvisie en AmvB

2-Provincie:
– structuurvisies en verordening

3-Gemeente:
– structuurvisies, bestemmingsplannen

(regio = hulpstructuur, geen bevoegdheid vanuit de WRO)

Doorw
erking	->

Straks: de omgevingswet in 3 bestuurslagen

• Omgevingswet: invoering in 2023
• Vereenvoudiging van regels:
- water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen, 

cultureel erfgoed, gezondheid, etc.
- 1 integrale afweging maken
- meer beleidsvrijheid: lokale afwegingsruimte
- digitaal stelsel: alle info beschikbaar voor iedereen

• Instrumenten:
- Omgevingsvisie (verplicht)
- Omgevingsprogramma (vrijwillig en verplicht)
- Omgevingsverordening
- Omgevingsplan (verplicht, 1 per gemeente)
- Omgevingsvergunning: alleen bij afwijking

Omgevingswet



Nationale omgevingsvisie Rijk (NOVI)
• Nationaal belang (21)
• 4 beleidskeuzes:
• In 2050 klimaatbestendig en waterrobuust
• In 2050 circulair en energieneutraal
• Wonen, werken, mobiliteit gezondheid en omgevingskwaliteit in samenhang
• Balans tussen landgebruik en natuurlijk systeem

• AmvB: regels

Nationale omgevingsvisie Rijk

Inspraak Provinciale omgevingsvisies
• Voorbeeld Gelderland
– gezond, veilig, schoon en welvarend
– 7 ambities:
– energietransitie
– klimaatadaptatie
– circulaire economie
– biodiversiteit
– bereikbaarheid
– vestigingsklimaat
– woon en leefomgeving

• Verordening: regels



Gemeentelijke plannen
• Structuurvisie (omgevingsvisie)
– Hoofdlijnen
– Lange termijn
– Niet rechtstreeks bindend
– Basis voor bestemmingsplan

• Bestemmingsplan (omgevingsplan)
– Meer detail: regelt precieze gebruik
– Rechtstreeks bindend!
– Toetsing voor bouwplannen

Bestemmingsplan
• Bindend voor de burger
• Drie onderdelen:
• Verbeelding (plankaart)
• Regels (voorschriften)
• Toelichting

• Per bestemming gelden regels, bijvoorbeeld:
• Welke functie mag erin? (in een school mag je niet wonen)
• Hoe hoog is een gebouw? (minimale of maximale hoogte)
• Hoe moet een gebouw op de kavel staan? (rooilijn)
• etc.
• alleen regelen wat ruimtelijk relevant is

Hoeveel wil je regelen?
• Trend: bestemmingsplannen worden flexibeler en globaler
• Bewoners/ondernemers ruimte geven zelf te kiezen
• Inspelen op tijdelijke functies
• Geen procedure bij een nieuwe functie pand / gebied
• Steeds meer vergunningvrij

• Dilemma: 
• Je eigen schuur is altijd te klein, die van de buurman altijd te 

groot!

Hoeveel wil je regelen?



• Gemeente stelt BP op (college van B&W)
• Aanleiding: 
- Eigen ontwikkeling
- Aanvraag particulier
- Actualiseren (elke 10 jaar)

• Beleid & onderzoek:
- Beleid Rijk, provincie en gemeente
- Onderbouwing (prognoses, ramingen, etc)
- Hoe zit het met: geluid, natuur, verkeer, stikstof, etc,

• Opstellen plan
- Verbeelding, regels en toelichting

Opstellen bestemmingsplan (1)
• Vooroverleg met betrokkenen (buren, provincie)
• Ontwerp bestemmingsplan ter visie (concept)
• Inspraak- / inloopavond
• 4 weken ter visie:
• Zienswijzen indienen (bezwaar)
• Verzoek om planschade

• Zienswijzennota opstellen
• Eventueel aanpassen bestemmingsplan 

Opstellen bestemmingsplan (2)

• Definitief plan —> vastgesteld door 
gemeenteraad

• Besluit weer ter visie leggen
• Beroep bij raad van state
• Belanghebbende
• Zienswijze ingediend

• Ook provincie of rijk kan zienswijze indienen
• Hele traject kan meerdere jaren duren!

Opstellen bestemmingsplan (3) Tot slot

• De invloed van de politiek
• Voorbeeld Apeldoorn


