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Wat hebben we de vorige keer gedaan?

• Organisatie & instrumentarium
– organisatie van RO in Nederland
– Specifieke aandacht voor bestemmingsplan

– 5 beginmomenten RO
– Bestemmingsplan en structuurvisie
– de invloed van politiek (trekkers)

Wat gaan we vandaag doen?

• Organisatie & instrumentarium (2)
• procedure van het BP
• Debat
• Essay
• RO is een proces!

Wat gaan we doen?
PLANNEN MAKEN IN NEDERLAND

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

discussie & debat
essay
tentamenvragen



ORGANISATIE & INSTRUMENTARIUM	
Van	plannen	komen	plannen!
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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)



Overzicht? www.ruimtelijkeplannen.nl

• Alle formele plannen
– Bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsplannen, omgevingsvisies
– Vanaf circa 2010 (Dat is dus niet alles)

DISCUSSIE

Hoe vol is Nederland? Enkele feiten
Vol:
• 1901: 5 miljoen inwoners, nu ruim 17 miljoen
• 1901: 1 miljoen woningen, nu bijna 8 miljoen
• 1901: 5 m2 leefruimte per persoon in huis ,nu 50 m2
• we gebruiken bijna 400 m2 aan stedelijke functies per inwoner
• elke dag circa 400 kilometer file
• we wonen met ruim 400 mensen op 1km2

Leeg:
• Slechts 10 procent oppervlak NLD bebouwd
• 70% van NLD = landbouwgrond
• Nederland kent geen miljoenensteden



• Ja, want om van ons 
eigen land te kunnen 
leven hebben we 7,5 x 
Nederland nodig

• Nee, vergeleken met 
Los Angeles passen er 
3,5 keer zoveel mensen 
in Nederland
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En vergeleken met Macau zelfs 485 mln…
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Of is 10 mln genoeg?
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Conclusie?
Nederland lijkt in ieder geval vol:
• we beleven Nederland vooral vanaf de wegen
• we doen op veel plekken hetzelfde (weinig streekgebonden)
• te weinig onderlinge afstemming en samenwerking
• te weinig echte rigoureuze keuzes
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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 moeten we de stikstofcrisis te lijf?
• Aan bod komen:

• Wat is RO?
• Wat heeft stikstof hiermee te maken?
• Waarom is er sprake van een stikstofcrisis?
• Wat is de relatie met Europa?
• Wat is de relatie met landbouw?
• Is kringlooplandbouw een oplossing?
• Zo ja, hoe krijg je dit voor elkaar?
• Zo nee, wat dan wel?
• Wat kun jij het nieuwe kabinet adviseren om uit de crisis 

te komen?

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

• Keuze 2: Een nieuwe minister van RO voor Nederland?
• Aan bod komen:

• Wat is RO?
• Welke taak heeft het Rijk hierin?
• Hoe is dit veranderd de afgelopen jaren?
• Wat was ook al weer Vinex? Hoe ging dat in z’n werk?
• Wat is nodig om de woningbouwopgave vlot te trekken?
• Welke locaties zijn hiervoor nodig?
• Helpt meer regie van het Rijk hierbij?
• Hebben we weer een minister RO nodig in het volgende kabinet?
• Zo ja, wat moet hij/zij gaan doen?
• Zo nee, waarom niet?


