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Twee jaar geleden besprak ik in deze
rubriek de mogelijkheden om in be-
stemmingsplannen door middel van
beleidsregels op het omgevingsplan
te anticiperen.1 Een jaar geleden
kwam de beleidsregel opnieuw in de-
ze rubriek aan de orde, toen naar
aanleiding van de uitspraak van de
Afdeling over Windpark Kram-
mer.2 En een jaar later is er weer alle
reden om op de actuele ontwikkelin-
gen rond het werken met beleidsre-
gels in te gaan. De beleidsregel krijgt
door verschillende ontwikkelingen
een steeds belangrijkere rol in het
omgevingsrecht:
– In de Omgevingswet zal naar

verwachting veelvuldig worden
gewerkt met beleidsregels.

– In de ‘bestemmingsplannen met
verbrede reikwijdte’, die worden
vastgesteld op basis van artikel
7c Besluit uitvoering Crisis- en
herstelwet, wordt regelmatig van
de verwijzing naar een beleidsre-
gel gebruikgemaakt.

– Mede naar aanleiding van het
overhevelen van de regels om-
trent parkeren van de bouwver-
ordening naar het bestemmings-
plan, wordt ook in gewone be-
stemmingsplannen steeds vaker
naar beleidsregels verwezen.

Een van de gedachten bij het omge-
vingsplan als kerninstrument van de
Omgevingswet is dat daarin op veel
globalere wijze functies aan locaties

kunnen worden toegekend dan er
thans in bestemmingsplannen wordt
bestemd. Daarbij zal dan onderscheid
kunnen worden gemaakt tussen
enerzijds de vraag of een functie ter
plaatse mogelijk is en anderzijds de
vraag hoe dit het geval is. De of-vraag
wordt in het Omgevingsplan beant-
woord, de hoe-vraag wordt pas later,
bij de uitvoering, beantwoord door
middel van beleidsregels. Deze verde-
ling heeft in ieder geval de volgende
voordelen:
– Bij de vaststelling van het plan

kan worden volstaan met een
globaler onderzoek, omdat niet
alle denkbare vormen van uitvoe-
ring en de bijbehorende gevol-
gen behoeven te worden onder-
zocht.

– Doordat niet alle vormen van
uitvoering behoeven te worden
onderzocht, kan ook ruimte
worden gelaten voor vormen die
ten tijde van de vaststelling van
het plan (nog) niet zijn bedacht,
om aldus ruimte te laten voor
innovatie.

– Het wordt eenvoudiger om de
beantwoording van de vraag of
een bepaalde uitvoering daadwer-
kelijk mogelijk is, mede af te la-
ten hangen van de ontwikkelin-
gen ná de vaststelling van het
plan, waarmee ten tijde van de
vaststelling van het plan nog
geen rekening kon worden ge-
houden.

De afgelopen maanden heeft de Afde-
ling in verschillende uitspraken meer
duidelijkheid gegeven over de wijze
waarop naar beleidsregels kan wor-
den verwezen, en omtrent de wijze
waarop van een beleidsregel kan
worden afgeweken. Op grond van de
Awb gelden onder meer de volgende
hoofdregels voor het werken met be-
leidsregels:
– De wet maakt onderscheid tus-

sen verschillende typen beleids-
regels: die welke gaan over de
route naar en inhoud van de be-
langenafweging, beleidsregels
over de wijze van feitenvaststel-
ling en tot slot wetsinterpreteren-
de beleidsregels.

– Een bestuursorgaan kan met
betrekking tot de uitoefening
van een eigen bevoegdheid een
beleidsregel vaststellen.3

– Indien dit uitdrukkelijk zo bij
wet is bepaald, kan een bestuurs-
orgaan ook beleidsregels vaststel-
len ten aanzien van bevoegdhe-
den van andere bestuursorga-
nen.4

– Het bestuursorgaan moet een
vastgestelde beleidsregel volgen,
tenzij dat voor de belanghebben-
de(n) wegens bijzondere omstan-
digheden onevenredig zou zijn
in verhouding met het door de
beleidsregel te dienen doel.5

De dynamische verwijzing
naar een beleidsregel

Hoewel een bestemmingsplan in we-
zen gewoon een verordening is, en
via de systematiek van de Awb daar-
bij zou kunnen worden gewerkt met
beleidsregels, heeft dat pas een vlucht
genomen nadat eind november 2014
de Woningwet zo werd gewijzigd dat
er geen stedenbouwkundige voor-
waarden meer in de bouwverordening
konden worden opgenomen.6 Die
regels moeten als gevolg van deze
wijziging vóór 1 juli 2018 worden
verplaatst naar de bestemmingsplan-
nen. Deze wijziging was al bij de in-
voering van de Wet ruimtelijke orde-
ning (hierna: Wro) in 2008 voorzien,
maar alvorens deze in werking te la-
ten treden, moest de vraag van de ge-
meenten of in het bestemmingsplan
dezelfde flexibiliteit kan worden op-
genomen als in de bouwverordening,
worden beantwoord. Dat antwoord
is met de wetswijziging van 2014 ge-
geven: in artikel 3.1.2 Besluit ruimte-
lijke ordening (hierna: Bro) is nadruk-
kelijk bepaald dat een bestemmings-
plan regels kan bevatten waarvan de
uitleg afhankelijk is van beleidsregels.
In de toelichting bij deze wijziging
staat onder meer:

‘De mogelijkheid om deze zogenoem-
de “wetsinterpreterende beleidsre-
gels” vast te stellen, vloeit reeds voort
uit artikel 4:81 van de Awb. Om bui-
ten twijfel te stellen dat net als in een
“gewone” verordening ook in een
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bestemmingsplan regels kunnen
worden gesteld die een zekere inter-
pretatieruimte laten, is deze bepaling
aan artikel 3.1.2, tweede lid, van het
Bro toegevoegd.’7

Om gemeenten gerust te stellen over
de mogelijkheden flexibiliteit toe te
passen, moest dus in het Bro een be-
paling worden opgenomen die regelt
wat ook al in de wet is geregeld.
Daarmee waren echter nog niet alle
vragen beantwoord. In 2015 bevestig-
de de Afdeling dat de verwijzing in
een bestemmingsplan naar een beleids-
regel ook een dynamische verwijzing
kan zijn, dat wil zeggen dat indien
die beleidsregel wijzigt, met die wijzi-
ging rekening wordt gehouden.8 Op
deze wijze kunnen ook inzichten en
wijzigingen van beleid van ná de
vaststelling van het bestemmingsplan
doorwerken in de uitvoering van dat
plan. Wel moet volgens de Afdeling
in de planregels duidelijk worden be-
paald dat in het betreffende geval de
beleidsregel moet worden toegepast,
en voor welke bevoegdheid dit dan
geldt.

Met de uitspraak van de Afdeling van
8 maart 2017 wordt de samenwerking
tussen bestemmingsplan en beleidsre-
gel een stap verder uitgelegd.9 Deze
uitspraak betrof een paraplubestem-
mingsplan van de Gemeente Gronin-
gen, waarmee in één keer in 86 be-
stemmingsplannen een dynamische
verwijzing naar de beleidsregel met
betrekking tot parkeren werd opgeno-
men. De Afdeling overweegt in deze
uitspraak dat duidelijk moet zijn naar
welke planregels er wordt verwezen.
De eerste gedachte is dan dat de be-
treffende planregels met naam en
toenaam moeten worden genoemd,
maar dat is niet het geval. In deze
kwestie had de gemeente maar één set
beleidsregels met betrekking tot het
betreffende onderwerp, zodat de Af-
deling oordeelde dat er in redelijkheid
geen onduidelijkheid over kon be-
staan dat die regels werden bedoeld.
Verder kwam in deze uitspraak de
vraag aan de orde of ook gebruik mag
worden gemaakt van beleidsregels die
gaan over de toe te passen belangenaf-
weging. In het plan waren betrekke-
lijk open normen opgenomen, die
door middel van de beleidsregels
moesten worden ingevuld. In artikel
3.1.2 Bro is alleen bepaald dat in een

bestemmingsplan naar wetsinterpre-
terende beleidsregels mag worden
verwezen, niet dat dit ook voor ande-
re typen beleidsregels geldt. De Afde-
ling legt helder uit dat artikel 3.1.2
Bro niet is bedoeld als beperking ten
opzichte van de systematiek van de
Awb, en dat in een verordening als
een bestemmingsplan dus ook naar
andere beleidsregels dan wetsinterpre-
terende beleidsregels mag worden
verwezen. Daar waar het opnemen
van artikel 3.1.2 Bro bedoeld was om
duidelijkheid te geven over een al be-
staande bevoegdheid, leidde deze be-
paling dus ook weer tot onduidelijk-
heid die door de Afdeling moest
worden weggenomen.

Uit de jurisprudentie blijkt nu dat de
Afdeling de ruimte die de wet de ge-
meenten biedt bevestigt: in een be-
stemmingsplan mag naar beleidsregels
worden verwezen, zowel wetsinter-
preterende beleidsregels alsook ande-
re typen beleidsregels. Het mag
daarbij ook om een dynamische ver-
wijzing gaan. Wel moet de verwijzing
naar die beleidsregels in het bestem-
mingsplan zelf, en dus niet alleen in
de toelichting, zijn opgenomen.10

Gezien de historie is het begrijpelijk
dat de toepassing van de beleidsregel
zich voornamelijk beperkt tot de
parkeerproblematiek. Op basis van
de Wro en het Bro is het ook moge-
lijk voor andere onderwerpen gebruik
te maken van een dynamische verwij-
zing naar een beleidsregel, zowel voor
de invulling van een norm als voor
de toepassing van een binnenplanse
afwijkbevoegdheid. En daarmee zou
dan al dichtbij de flexibiliteit die
straks ook onder de Omgevingswet
wordt beoogd worden gekomen. Wel
is het de vraag of de Afdeling een
toepassing van de dynamische verwij-
zing naar een beleidsregel voor ande-
re onderwerpen, zoals bijvoorbeeld
ook bouw- en gebruiksvoorschriften,
zal toestaan. Vanuit de systematiek
van de wet is daar niets op tegen,
maar het kan het karakter van een
bestemmingsplan wel behoorlijk ver-
anderen.

Afwijken van de beleidsregel
Het kunnen werken met beleidsregels
leidt tot meer flexibiliteit omdat be-
leidsregels eenvoudiger kunnen wor-
den herzien, en omdat van beleidsre-
gels kan of moet worden afgeweken.

In de uitspraak over Windpark
Krammer, die ik vorig jaar op deze
plaats besprak, oordeelde de Afdeling
dat het bestuursorgaan dat de beleids-
regel moet toepassen niet zelf de be-
langhebbende is jegens wie het toepas-
sen van de beleidsregel zodanig on-
evenredig kan zijn dat van toepassing
behoort te worden afgezien. Ook als
een beleidsregel achterhaald is, is dat
geen bijzondere omstandigheid die
de reden vormt om van de beleidsre-
gel af te wijken, maar is het aan het
bestuursorgaan zelf om tot aanpas-
sing van de beleidsregel over te gaan.

Wanneer is dan wel sprake van bijzon-
dere omstandigheden die aanleiding
kunnen vormen voor het afwijken
van een beleidsregel? De lijn in de
jurisprudentie was dat alleen omstan-
digheden die niet bij de vaststelling
van de beleidsregel waren betrokken,
en aldus niet al in die beleidsregel
waren verdisconteerd, een dergelijke
bijzondere omstandigheid kunnen
vormen.

Op 26 oktober 2016 is de Afdeling
‘omgegaan’. In een uitspraak van die
datum heeft de Afdeling overwogen
dat ook omstandigheden die in de
beleidsregel (geacht moeten te) zijn
verdisconteerd, niet reeds om die re-
den een bijzondere omstandigheid
kunnen vormen.11 Voor de beant-
woording van de vraag of sprake is
van bijzondere omstandigheden die
in geval van toepassing van de beleids-
regel tot een onevenredige uitkomst
zouden leiden in verhouding tot het
met de beleidsregel te dienen doel,
moet het bestuursorgaan alle omstan-
digheden meewegen. Dus ook de
omstandigheden die al in de beleids-
regel zijn verdisconteerd. Dit maakt
de kans dat zal worden geoordeeld
dat moet worden afgeweken van een
beleidsregel groter.

Tot slot
De verschillende uitspraken laten een
ontwikkeling zien waarin de Afdeling
meegaat in de wens van de wetgever
meer ruimte te bieden voor flexibili-
teit. Dit past in de huidige trend
waarin flexibiliteit een groter gewicht
wordt toegekend, iets wat in de Om-
gevingswet alleen maar meer het geval
zal zijn. Wel gaat dit ten koste van de
rechtszekerheid. Op voorhand kan
niet meer volledig worden ingeschat
of een ontwikkeling mogelijk is, maar
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zal steeds vaker moeten worden opge-
merkt dat dit ook afhankelijk is van
de inhoud en toepassing van beleids-
regels, met de optie dat daarvan
wordt afgeweken. Dit biedt initiatief-
nemers kansen voor het realiseren van
projecten, maar ook hoofdbrekers.
Bijvoorbeeld omdat aan financiers of
kopers van een project minder zeker-
heid kan worden geboden omtrent
het verkrijgen van de benodigde toe-
stemmingen. Zo heeft ook in het
omgevingsrecht elk voordeel zijn na-
deel.
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