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2. Milieunormen in bestemmingsplannen

3. Ontwikkelingen in wetgeving
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Leegstand: detailhandel en kantoren - inleiding

 Probleem: leegstand van detailhandel kantoren in Nederland

 Biedt de Wro instrumenten om leegstand tegen te gaan?

 Wat is de actuele jurisprudentie over (over)aanbod van detailhandel?

 Wat is de verhouding met de Leegstandswet (kantoren)?

 Hoe om te gaan met reeds verwezenlijkte (kantoor)bestemmingen bij actualisatie van 
bestemmingsplannen?
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Leegstand: wetgeving – Wet ruimtelijke ordening

 Artikel 3.1 lid 1: bestemmingsplan moet voldoen aan de eis van een goede ruimtelijke ordening. 
Differentiatie naar woningbouwcategorieën is mogelijk. 

 Artikel 3.1 lid 2: actualiseringsplicht elke tien jaar. (N.B.: 6e en 7e tranche Chw voorzien voor een aantal 
gemeenten in een bestemmingsplan met een actualiseringstermijn van 20 jaar).

 Artikel 3.1.6 lid 2 Bro (sinds 1 oktober 2012): handreiking ladder duurzame verstedelijking in de toelichting 
van het bestemmingsplan (en ex artikel 3.1.6 lid 3 Bro in de toelichting op een provinciale verordening en 
ex artikel 5.20 Bor in ruimtelijke onderbouwing van een projectomgevingsvergunning). Bij nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen moet de toelichting beschrijven dat er een actuele regionale behoefte is en moet 
beschreven worden in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien 
door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins.

 Artikel 1.1.1 lid 1 onder h en i: definities van bestaand stedelijk gebied en stedelijke ontwikkeling: o.a. 
kantoren en detailhandel).

 Provinciale omgevingsverordeningen kunnen ook bepalingen bevatten omtrent het voorkomen van 
leegstand.

 Ladder duurzame verstedelijking vaak verwerkt in provinciale verordeningen en provinciale 
structuurvisies. Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland zijn actief bezig met voorkomen toename 
detailhandel buiten aangewezen locaties.
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Leegstand: detailhandel (1/3)

Duurzame ontwrichting

 Concurrentieverhoudingen zijn in beginsel niet ruimtelijk relevant, tenzij zich een duurzame ontwrichting van 
het voorzieningenniveau zal voordoen die niet door dwingende redenen wordt gerechtvaardigd (ABRvS 18 
september 2013, 201208105/1/R2, r.o. 7.3).

 Aanwezigheid duurzame ontwrichting wordt onderzocht door middel van een DPO.

 Duurzame ontwrichting is nog nooit aangenomen. Wel komt het af en toe voor dat het DPO incompleet of 
anderszins gebrekkig is (bv ABRvS 11 april 2007, 200600801/1).

 ABRvS 18 september 2013 (201208105/1/R2), r.o. 7.4 : doorslaggevend voor duurzame ontwrichting is dat 
inwoners van een bepaald gebied niet langer op een aanvaardbare afstand van hun woning kunnen 
voorzien in hun eerste levensbehoeften. Speelgoed is dat niet, supermarkt (m.n. eten en drinken) 
vermoedelijk wel.
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Leegstand: detailhandel (2/3)

Aantasting woon- en leefklimaat

 Afwezigheid duurzame ontwrichting sluit onaanvaardbare aantasting woon- en leefklimaat door toename 
leegstand niet uit (bv dichtgespijkerde panden).

 Leegstand en leefbaarheid zijn ruimtelijk relevant (zie NvT Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn, Stb. 2009, 
500, p. 11: “Aan de regels in bestemmingsplannen mogen uiteraard wel ruimtelijke ordeningsmotieven ten 
grondslag liggen, zoals het voorkomen van ontwikkelingen die ongewenst zijn vanuit overwegingen van 
ruimtelijke kwaliteit, overlast, bereikbaarheid van voorzieningen, leegstand en leefbaarheid.”

 Aantasting woon- en leefklimaat vanwege toename leegstand is op zichzelf niet onaanvaardbaar, mits 
onderkend door bevoegd gezag. 

 Niet onderkend in ABRvS 5 december 2012 (Gst. 2013/13 m.nt. C.N.J. Kortmann en J.C. van Oosten) 
(tussenuitspraak Emmeloord), wel onderkend in onder meer ABRvS 7 november 2012 (201203450/1/R1 
(Heerlen) en ABRvS 11 september 2013 (201200385/1/R2 (einduitspraak Emmeloord). In de 
tussenuitspraak Emmeloord wordt het ondernemersklimaat in een adem genoemd met het woon- en 
leefklimaat. Nieuw ruimtelijk relevant aspect?

 Flankerend beleid om negatieve effecten toename leegstand te mitigeren acht de Afdeling van belang 
(einduitspraak Emmeloord, r.o. 11.4, Heerlen, r.o. 6.3).
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Leegstand: detailhandel (3/3)

Ladder voor duurzame verstedelijking

 Strijd met artikel 3.1.6 lid 2 Bro kan soms ter zitting worden gerepareerd (ABRvS 19 juni 2013 
(201301238/1/R6) , r.o. 11.1 (Doetinchem) (detailhandel), soms niet ABRvS 25 september 2013 
(201300782/1/R6) (r.o. 8.7 en 8.8) (kantoren).

 Concrete gegevens vereist om te voldoen aan 3.1.6 lid 2 Bro (ABRvS 4 september 2013, 201304485/1/R6, 
r.o. 8.2) (woningen).
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Leegstand: detailhandel - conclusies

1. Toevoegen extra detailhandel vergt adequate ruimtelijke motivering.

2. Van duurzame ontwrichting zal vanwege beperking tot eerste levensbehoeften nog minder sprake zijn.

3. Indien van toepassing dient te raad expliciet te onderkennen dat een nieuw winkelcentrum leidt tot een 
toename van leegstand, maar dat dat nadelige effect minder zwaar weegt dan de nieuwe ontwikkeling. 
Flankerend beleid ter mitigering van de aantasting van woon-, leef- en ondernemersklimaat is dan 
wenselijk.

4. Het niet in acht nemen van artikel 3.1.6 lid 2 Bro (ladder duurzame verstedelijking) kan leiden tot 
vernietiging van een bestemmingsplan.
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Leegstand: kantoren

 ABRvS 16 januari 2013 (AB 2013, 134): bouwmogelijkheden die het voorheen geldend planologische 
regime bood, maar niet zijn verwezenlijkt, dienen in het kader van de voorbereidingen van het nieuwe plan 
zelfstandig te worden beoordeeld.

 ABRvS 4 september 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1019): reeds verwezenlijkte bestemmingen moeten in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening worden beoordeeld op hun planologische aanvaardbaarheid met 
het oog op de bestaande situatie en de belangen van omwonenden.
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Leegstandswet (kantoren)

 Apart instrumentarium los van de Wro.

 Biedt grondslag voor leegstandsverordening.

 Meldingsplicht indien gebouw langer dan zes maanden leeg staat.

 Leegstandsbeschikking met verplichte gebruiker.
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Leegstand: kantoren - conclusies

1. De Wro biedt instrumentarium om leegstand tegen te gaan door middel van artikel 3.1.6 lid 2 Bro.

2. Bij actualisering moet bij niet verwezenlijkte bestemmingen worden bezien of de bestemmingen nog wel 
noodzakelijk zijn. Kantoorfuncties in oude bestemmingsplannen, die niet zijn verwezenlijkt, behoeven niet 
automatisch te worden meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

3. Ook bij bestaande (leegstaande) kantoren moet in het kader van de actualisering van een 
bestemmingsplan worden bezien of deze nog in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke 
ordening.
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Geluidsnormen in bestemmingsplannen (1/3)

Uitgangspunt: ruimtelijk relevante regels

 Regels in een bestemmingsplan dienen ruimtelijk relevant te zijn (artikel 3.1 lid 1 Wro en onder meer ABRvS 27 februari 
2013, 201200499/1/R1). Daarbij dient uitgegaan te worden van een situatie die representatief is voor de maximale 
planologische mogelijkheden.

Regeling voor evenemententerreinen

 Vaste jurisprudentie voor evenemententerreinen is dat in de planregels aantal, aard en omvang van de evenementen 
geregeld dienen te worden (onder meer ABRvS 29 januari 2012, o.a. AB 2012/100). Dergelijke regels zijn medebepalend 
voor het woon- en leefklimaat.

 Praktisch zou zijn geluidsemissie- en –immissienormen op te nemen in een bestemmingsplan.

APV en evenementenvergunning

 Het ontbreken van een planregeling voor een evenemententerrein die niet voorziet in regulering van aantal, aard en 
omvang van evenementen, kan niet worden geheeld door het verbinden van geluidvoorschriften aan een 
evenementenvergunning (onder meer ABRvS 5 december 2012, TBR 2013/70).

 Beperking festiviteitenregeling in APV zelf (maximering aantal keer overschrijding normen 2.17 Barim) van belang bij 
aanwezigheid aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dat de APV na vaststelling van het bestemmingsplan kan worden 
gewijzigd is niet van belang (ABRvS 11 januari 2012, 201007744/1/R1).

 Wanneer wordt voldaan aan de geluidvoorschriften in 2.17 Barim, dan zal sprake zijn van een aanvaardbaar woon-
en leefklimaat (ABRvS 11 april 2012, BR 2012/129).
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Geluidsnormen in bestemmingsplannen (2/3)

Omgevingsvergunning

 Doorschuiven borging aanvaardbaar woon- en leefklimaat naar omgevingsvergunning voor milieu niet 
mogelijk, omdat niet alle gevolgen die ruimtelijk relevant zijn in de beoordeling van een aanvraag om 
omgevingsvergunning voor milieu kunnen worden betrokken (ABRvS 29 februari 2012, o.a. AB 
2012/100).

Maatwerkvoorschriften

 Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd door beperking van de 
geluidgrenswaarden door middel van maatwerkvoorschriften (ABRvS 12 september 2012, 
201106706/1/R4).

 Maatwerkvoorschriften kunnen ook strekken tot verruiming van de geluidsemissie (2.20 lid 2 Barim). In 
ABRvS 11 april 2012, BR 2012/129 (tussenuitspraak Panama) constateert de Afdeling dat niet 
uitgesloten was dat het bevoegd gezag ex 2.20 Barim bij maatwerkvoorschriften hogere 
geluidgrenswaarden vaststelt. Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat was daarmee niet verzekerd.

 Hoe uit te sluiten dat bij maatwerkvoorschriften hogere geluidgrenswaarden worden vastgesteld? In de 
einduitspraak Panama (ABRvS 3 april 2013, 201005158/1/R2) accepteert de Afdeling een planregel die 
bepaalt dat als strijdig gebruik in de zin van artikel 7.10 Wro (oud) in ieder geval wordt aangemerkt de 
geluidsimmissie zoals verwoord in een tabel in de planregels.
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Geluidsnormen in bestemmingsplannen (3/3)

Directe geluidsemissie- en -immissienormen in een bestemmingsplan

 De Panama-einduitspraak past in een lijn dat het opnemen van direct doorwerkende geluidsnormen in 
een bestemmingsplan door de Afdeling wordt geaccepteerd.

 ABRvS 29 februari 2012 (Ellerveld), AB 2010, 100: opdracht in tussenuitspraak aan de raad om te 
onderzoeken of “voor het nieuwe evenemententerrein dusdanige geluidgrenswaarden kunnen worden 
voorgeschreven dat het gebruik waarvan is uitgegaan in het MER en de Aanvulling MER zal kunnen 
plaatvinden”

 Emissienorm: ABRvS 19 december 2012, 201206265/1/R2, r.o. 5: planregels bevatten maximum 
brongeluidsvermogen van 54 dB(A) voor een WKO-installatie. De Afdeling overweegt dat hiermee de 
maximale planologische mogelijkheden wat betreft het aspect geluid zijn begrensd.

 Immissienorm: ABRvS 18 juli 2012, M en R 2013/88 m.nt. J.C. van Oosten. Evenemententerrein. 
Planregeling voorziet in maximale immissienormen: “Nu ingevolge artikel 8.5, aanhef en onder b, van de 
planregels niet is toegestaan dat evenementen plaatsvinden die niet voldoen aan de daarin vermelde 
geluidnormen heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat [appellant sub 3] 
niet bevreesd hoeft te zijn voor onaanvaardbare geluidhinder als gevolg van evenementen in het 
plangebied." 

 Conclusie: de Afdeling lijkt het opnemen van geluidsemissie- en geluidsimmissienormen in 
bestemmingsplannen te hebben aanvaard.
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Enkele ontwikkelingen in de wetgeving (1/2)

Zevende tranche Chw

 O.a. bestemmingsplan met bredere reikwijdte (BmBR) (tot op zekere hoogte vergelijkbaar met flexibele 
bestemmingsplannen in zesde tranche Chw) voor aantal gemeenten, onder meer:

 Planperiode BmBR 20 jaar.

 Voorlopige bestemming van 5 jaar 10 jaar.

 Geen financiële uitvoerbaarheidstoets bij BmBR.

 Exploitatieplan pas bij verlening omgevingsvergunning voor bouwen.

 In BmBR kan worden bepaald dat geen recht op tegemoetkoming in de planschade bestaat ingeval van het verval 
van planologische bouw- en gebruiksmogelijkheden die gedurende ten minste drie jaar ongebruikt zijn gebleven.

 Maximale geluidsbelasting van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen kan eenvoudiger worden 
verhoogd.

 Door aanhaking bij artikel 8.42b Wm kunnen gebiedsgericht milieuvoorschriften worden opgenomen in het BmBR.

 Vooruitlopend op de inwerkingtreding van artikel 2.19 Barim en na de totstandkoming van de VNG-modelverordening 
voor deze bepaling kan in het BmBR worden afgeweken van geluidgrenswaarden in artikel 2.17 Barim

 Het ontwerpbesluit voor de zevende tranche berust nu bij de Tweede Kamer in verband met de voorhangprocedure.
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Enkele ontwikkelingen in de wetgeving (2/2)

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bor en diverse andere AMvB's in verband met het permanent maken van de 
Crisis- en herstelwet

 Verschuiving tijdelijke omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan naar 
kruimelgevallenregeling in artikel 4 bijlage II Bor.

 Verlenging maximale termijn tot 10 jaar. Geldt ook voor tijdelijk bouwwerk

 Aantonen tijdelijkheid behoefte niet meer vereist.

 Datum inwerkingtreding nog niet bekend.
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Vragen of opmerkingen?


