
De nieuwe Wro

Wet ruimtelijke ordening: een fundamentele herziening



Inhoud van deze presentatie

• WRO � Wro: de uitgangspunten

• De grootste veranderingen eruit gelicht

• WRO vs. Wro: een overzicht

• Wat betekent dit voor onze gemeente



Uitgangspunten Wro

• Meest geschikte overheidsorgaan inzetten

• Duurzame toekomst (ro, milieu, water, verkeer)

• Versterking positie bestemmingsplan

• Aandacht voor PPS

• Effectievere en efficiëntere besluitvorming

• Betere afstemming ruimtelijk en grondbeleid

• Digitalisering

• Afstemming wet met Awb

• Scheiding beleid (niet juridisch bindend) en normstelling 
(wel juridisch bindend)



Grootste veranderingen

• Structuurvisies

• Altijd bestemmingsplan

• Inpassingsplan en aanwijzing

• Beheersverordening

• Projectbesluit en ontheffingen

• Grondexploitatie 

• Leges



De structuurvisie

• Beleid op alle overheidsniveau´s

• Beleidsmatig (i.t.t. normstellend) � niet juridisch 

bindend. 

• Algemene visie (structuurvisie) of per aspect 
(woonvisie)

• Gemeente: verplicht voor gehele grondgebied



Het bestemmingsplan

• Voor gehele grondgebied

• Elke 10 jaar actualiseren

– Verlengingsbesluit mogelijk

• Procedure wordt beduidend korter???

– Van 43-63 naar 24-26 weken (formele fase)

– Inspraak vrij (lang voortraject!!)

– Zienswijzen door een ieder (ook provincie en rijk)

– Geen goedkeuring GS vereist

• Inpassingsplan

– Hogere overheden



Bestemmingsplan digitaal

• DURP

• IMRO-gecodeerd

• SVBP 2006/2008

• Objectgericht

Plankaart naar SVBP 2008



Beheersverordening

• In plaats van bestemmingsplan

• Beheer van gebied overeenkomstig bestaand 

gebruik

• Gebieden met lage dynamiek

– Ruimtelijke ontwikkeling

– Illegaal gebruik/ maatvoering

• Weinig tot niets bepaald over inhoud van 
verordening

• Negatieve lijst Awb (geen rechtsbescherming)



Ontheffing en projectbesluit (1) 

• Huidige artikel 19 procedure vervalt

– Ontheffing

– Projectbesluit (ook hogere overheden)

• Ontheffing: geringe planologische betekenis (bij 
Amvb aangegeven gevallen)

– Huidige 19.3 WRO

– Huidige 19.2 WRO??

– Huidige 17 WRO (tijdelijke ontheffing)

– Huidige 15 WRO (binnenplanse ontheffing)



Ontheffing en projectbesluit (2)

• Projectbesluit

– Vergelijkbaar met 19.1 WRO

– Vooruitlopend op vaststelling bestemmingsplan

– Binnen 1 jaar ontwerp-bestemmingsplan ter inzage leggen 

– Ook op provinciaal en rijksniveau

� Heeft projectbesluit wel zin?



Grondexploitatiewet

• Integraal onderdeel van de nieuwe Wro

• Huidige instrumentarium
– Actieve grondpolitiek

– Exploitatieverordening

– Baatbelasting

• Huidige instrumentarium grondbeleid ontoereikend
– Beperkte opbrengstcapaciteit

– Complex

– Niet afgestemd op grondexploitatie

– Regionale projecten

– Regiefunctie gemeente grotendeels verdwenen

Naar VD2 advies



Doelstelling

• Kostenverhaal meer (juridisch) duidelijk

• Meer kosten verhalen

• Mogelijkheid locatie-eisen

� Gemeente kan kwaliteitsniveau eisen

� Heeft gemeente alle grond in bezit: dan n.v.t.

� Privaatrechtelijk handelen gemeente gestimuleerd

Naar VD2 advies



Grex en het Bro

• Hoofdstuk 6 Bro

– Limitatieve lijst bouwplannen: bouwen en verbouwen

– Limitatieve lijst kostensoorten

– Uitwerking regels woningbouwcategorieën (o.a. 30% huur 

hier en 20% sociale koop daar)



Lijst van kostensoorten

• Waarde van gronden in exploitatiegebeid

• Waarde opstallen

• Kosten vrijmaken gronden exploitatiegebied

• Kosten sloop, funderingen, kabels, etc.

• Onderzoek (ook archeologisch)

• Opstellen gemeentelijke ruimtelijke plannen

• Tegemoetkoming schade

• Rente en niet terugvorderbare BTW

• Aanleg voorzieningen en infrastructuur

• Etc.



Overeenkomsten (1)

• Vorm/inhoud vrij (PPS)

– Bouwclaim

– Joint-venture

– Concessie

• Exploitatieverordening vervalt

• In plangebied minimaal één 

private partij � GREX



Overeenkomsten (2)

Bestemmingsplan

Kostenverhaal

Anterieure overeenkomst Posterieure overeenkomst

Bouwplan

Bestemmingsplan 

vaststelling

Exploitatieplan 

vaststelling

Naar VD2-advies



Anterieure overeenkomst

• Afspraken over feitelijke realisatie

– Geld, kwaliteit en programma

– Onderhandelingsstrategie

• Voorafgaand aan bestemmingsplanproces

• Heilzame werking of utopie?

– Alles in AO te regelen? Geen EP nodig

• Geen overeenstemming met alle partijen? � EP

Naar VD2 advies



Exploitatieplan

• Vaststellen tegelijk met bestemmingsplan

• Jaarlijks opnieuw vaststellen

• EP is stok achter de deur. 

– Willen private partijen het zo ver laten komen?

– Posterieure overeenkomst biedt niet alle vrijheid

• 5% drempel (afrekening): fin. prikkel gemeenten

• EP is extra weigeringsgrond artikel 44 Ww



Weigeringsgrond: strijd met EP

• Ruimtelijke aspecten

• Stedenbouwkundige aspecten

• Volkshuiskundige aspecten

• Civieltechnische aspecten

• Financiële aspecten

• Uitvoeringsgerichte aspecten

Naar VD2 advies



Posterieure overeenkomst

• Private partijen zijn gebonden aan de inhoud van 

het exploitatieplan. 

� Weinig onderhandelingsruimte voor private partijen.



Leges

Niet binnen 10 jaar 

bestemmingsplan 

geactualiseerd?

� Geen bouwleges 

innen

� Inning leges 

exploitatie via 

bouwvergunning



Rol van de provincie

• Structuurvisies (indirecte beïnvloeding)

• Verordening (regels)

– Wat moet in het bestemmingsplan?

• Aanwijzing

– Per aspect vooraf

– Zienswijze (reactief)

• Projectbesluit

• Inpassingsplan

• Provincie worstelt met rol/ verantwoordelijkheid 



Het belangrijkste op een rij

Digitalisering en standaardisering-

Grondexploitatie Bestaand instrumentarium grondbeleid 
ontoereikend

Structuurvisie op alle niveau’s. 
Scheiding beleid en normstelling.

Allerlei structuurplannen, streekplannen, 
PKB’s, structuurschetsen, etc.

Ontheffingen en projectbesluitScala aan vrijstellingsmogelijkheden

Bestemmingsplan, inpassingsplan, 
beheersverordening

Alleen bestemmingsplan

Wel sanctieNiet actualiseren bp 

(10 jr) geen sanctie

WroWRO



Overgangsrecht

• Na invoering wet 5 jaar

• Deel Bro (digitalisering) treedt later in werking

� Eisen omtrent digitalisering jaar opgeschort.

• Na 1 juli 2009 nieuwe bp’s digitaal (norm)

• Overgangstermijn voor oude bp’s tot 1 juli 2014



De komende jaren

• Jurisprudentie moet zich nog ontwikkelen.



Wat betekent dit nu voor ons?

BESTEMMINGSPLANNEN

• Nieuwe bp’s volgens 
nieuwe eisen.

• Alle oude bp’s worden 
binnen de 
overgangstermijn 
geactualiseerd.

• Meer partiële 
herzieningen.

BEHEERSVERORDENING

• Tot dus ver nog geen 
gebruik van gemaakt.

• Bruikbaarheid? Hierover 
wordt in NL genuanceerd 
gedacht. 



Wat betekent dit nu voor ons (2)?

STRUCTUURVISIE

• Ambtelijk in voorbereiding.

• Startnotitie opgesteld.

PROJECTBESLUITEN

• Tot dus ver geen gebruik 
van gemaakt.

• Terughoudendheid: nut en 
noodzaak.

• ONTHEFFINGEN

• Vastgesteld buitenplanse 
ontheffingen-beleid. 

• Taakveld RO en Bouwen 
hiervoor gemandateerd.



Wat betekent dit nu voor ons (3)?

GRONDEXPLOITATIE

• Nog geen EP opgesteld.

• Tot dus ver heeft raad 
kunnen besluiten dat EP 
niet opgesteld hoefde te 
worden.

• ROL PROVINCIE

• Provincie heeft 
aangegeven in welke 
gevallen ze een 
nadrukkelijke rol wil 
spelen (om haar belangen 
veilig te stellen) en in 
welke gevallen ze zich 
terughoudend opstelt.

• Nog geen inpassingsplan.



BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

Heeft u nog vragen?


