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In de eerste aflevering van VGR van
dit jaar ging ik al in op de toegeno-
men aandacht voor de ladder voor
duurzame verstedelijking.1 Dit jaar is
deze aandacht onverminderd groot
gebleven. Omdat er inmiddels een
paar belangrijke, principiële uitspra-
ken zijn gedaan, is het hoog tijd voor
een korte update.

De ladder is geregeld in artikel 3.1.6
lid 2 Bro en beschrijft drie stappen
die in de toelichting bij een bestem-

mingsplan dat een nieuwe stedelijke
ontwikkeling mogelijk maakt, moeten
worden gezet door in de toelichting
te beschrijven in hoeverre:
1. de voorgenomen ontwikkeling

voorziet in een actuele regionale
behoefte;

2. binnen bestaand stedelijk gebied
in die behoefte kan worden
voorzien; en

3. indien de ontwikkeling niet
binnen bestaand stedelijk gebied
kan plaatsvinden, hoe er dan in
die behoefte wordt voorzien op
locaties die, gebruikmakend van
verschillende middelen van ver-
voer, passend ontsloten zijn of
als zodanig worden ontwikkeld.

Voor een belangrijk deel gaat het in
de jurisprudentie tot nu toe niet zo-
zeer om de concrete toepassing van
de ladder,2 maar om de vraag of aan
de toepassing daarvan wordt toegeko-
men, dat wil zeggen de vraag of spra-
ke is van een nieuwe stedelijke ont-
wikkeling, en de vraag in hoeverre
het relativiteitsvereiste aan een beroep
op de ladder in de weg staat.

Nieuwe stedelijke
ontwikkeling

In 2014 leek de Afdeling bij de beant-
woording van de vraag of sprake is
van een nieuwe stedelijke ontwikke-
ling te schuiven van een vergelijking
met de voorheen vigerende planologi-
sche situatie naar een vergelijking met
de bestaande feitelijke situatie.3 Een
dergelijke verschuiving stond op ge-
spannen voet met het doel waarvoor
de ladder was geïntroduceerd: het
stimuleren van duurzaam ruimtege-
bruik. In plaats van het laten plaats-
vinden van nieuwe ontwikkelingen
in het buitengebied, zouden deze zo
veel als mogelijk is in bestaand stede-
lijk gebied moeten plaatsvinden. Te-
gen die achtergrond is het (her)gebrui-
ken van als stedelijk gebied bestemde
locaties alleen maar toe te juichen.

Door middel van de uitspraak van
21 oktober 20154 geeft de Afdeling
een duidelijk oordeel over de vraag
of van de bestaande feitelijke situatie,
dan wel van de bestaande planologi-
sche situatie zou moeten worden uit-
gegaan. In een bestemmingsplan uit
2009 was op de betreffende locatie
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perifere detailhandel mogelijk ge-
maakt, maar deze bestemming was
niet gerealiseerd. Inmiddels had zich
een partij gemeld die deze mogelijk-
heid ter plaatse wel wilde benutten,
maar kennelijk was het getekende,
L-vormige bouwvlak ongewenst. In
het nieuwe bestemmingsplan wordt
daarom het bouwvlak gewijzigd naar
een rechthoek, en verder zijn de
maximaal toegestane bouwhoogte en
de maximaal toegestane bruto vloer-
oppervlakte (b.v.o.) beperkt, respec-
tievelijk van 15 naar 12 meter en van
21 000 m2 tot 15 500 m2.
Bij de beantwoording van de vraag
of sprake is van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling neemt de Afdeling een
aantal relevante omstandigheden in
ogenschouw:
– het bouwvlak is vergroot;
– de toegelaten functies blijven

gelijk;
– het maximaal aantal vierkante

meters is substantieel vermin-
derd;

– de gronden waar het ruimtebe-
slag betrekking op heeft, hadden
al de bestemming perifere detail-
handel;

– voor die functie was al eerder
een bouwvergunning verleend;

– het voorgaande bestemmings-
plan is van recente datum.

Op basis van deze omstandigheden
oordeelt de Afdeling dat geen sprake
is van een nieuwe stedelijke ontwik-
keling.

Voor de praktijk is dit een belangrijke
uitspraak, want dikwijls doet zich de
situatie voor dat na verloop van tijd
eindelijk een al langer bestaande pla-
nologische ontwikkeling ter hand kan
worden genomen, maar een beperkte
aanpassing van de planologische ka-
ders – zoals in het geval van de bespro-
ken uitspraak het bouwvlak – ge-
wenst is. Onder meer de vrees voor
het opnieuw moeten toepassen van
de ladder, hetgeen alleen al vanwege
de benodigde investering in tijd en
geld onaantrekkelijk kan zijn, staat
in dergelijke gevallen dikwijls aan het
aanpassen van de planologische ka-
ders in de weg, met als gevolg dat
alsnog van ontwikkeling wordt afge-
zien, of dat deze in suboptimale vorm
wordt uitgevoerd. Uit de besproken
uitspraak blijkt dat, in elk geval in de
daar bestaande omstandigheden, op
basis van de planologische situatie en
in plaats van de feitelijke situatie kan

worden beoordeeld of sprake is van
een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Overigens betekent het niet hoeven
toepassen van de ladder niet dat hele-
maal niet meer behoeft te worden
beoordeeld of het handhaven van de
bestemming een goed idee is. In een
overweging die ten overvloede lijkt
te zijn opgenomen,5 overweegt de
Afdeling dat bij de vaststelling van
het bestemmingsplan nog steeds wel
moet worden beoordeeld of de betref-
fende bestemming naar de alsdan
geldende inzichten en aanwezige fei-
ten en omstandigheden een passende
bestemming is. In die beoordeling is
het echter niet de raad die via de toe-
passing van de ladder tot een goede
onderbouwing van deze beoordeling
moet komen, maar de appellant die
nieuwe inzichten, feiten en omstan-
digheden moet aandragen teneinde
de Afdeling tot het oordeel te bren-
gen dat de raad zich niet in redelijk-
heid op het standpunt heeft kunnen
stellen dat de bestemming ter plaatse
passend is.6 Duidelijk is dat een appel-
lant daar veel meer moeite voor zal
moeten doen dan alleen het ter discus-
sie stellen van de toepassing van de
ladder.

Relativiteit
De uitspraak van 21 oktober 2015
betrof de komst van een Bauhaus in
Hengelo, waartegen door onder meer
Praxis was opgekomen. Dezelfde
partijen waren betrokken in de proce-
dure die leidde tot de uitspraak van
de Afdeling van 9 september 2015,7

waar het wederom ging om de komst
van een Bauhaus, zij het deze keer in
Venlo. In laatstgenoemde uitspraak
stond niet ter discussie of sprake was
van een nieuwe stedelijke ontwikke-
ling. Nu was het de vraag of het rela-
tiviteitsvereiste8 – een besluit wordt
niet vernietigd op de grond dat het in
strijd is met een regel of beginsel in-
dien die zich niet kennelijk strekt tot
de bescherming van de belangen van
degene die zich daarop beroept – niet
aan een beoordeling van de toepas-
sing van de ladder, althans vernieti-
ging in geval van een onjuiste toepas-
sing van die ladder, in de weg stond.

In de rechtspraak is reeds uitgemaakt
dat de ladder tot doel heeft zorgvul-
dig ruimtegebruik te stimuleren en
daarmee mede beoogt leegstand te
voorkomen.9 Natuurlijke en rechts-

personen die zich beroepen op het
behoud van het eigen goede woon-
en leefklimaat, wordt daarom het re-
lativiteitsvereiste niet tegengeworpen.

Voor concurrenten was dit in begin-
sel gelijk, zij het dat hun belang be-
stond in het voorkomen van leeg-
stand.10 In een uitspraak van 20 mei
201511 heeft de Afdeling dit criterium
echter aangescherpt tot ‘relevante
leegstand’, aan welk criterium nog
niet wordt voldaan als sprake zal zijn
van leegstand, maar slechts onder
bijzondere omstandigheden, bijvoor-
beeld indien het betreffende gebouw
bijzondere eigenschappen bezit
waardoor in geval van leegstand an-
der gebruik (vrijwel) niet mogelijk is.
Van dergelijke omstandigheden zal
niet snel sprake zijn en hiermee leek
de mogelijkheid voor concurrenten
om het een nieuwe ontwikkeling via
de ladder moeilijk te maken aanmer-
kelijk ingeperkt.

In de al genoemde uitspraak van
9 september 2015 kwamen drie ver-
schillende concurrenten op tegen het
bestemmingsplan dat de komst van
Bauhaus mogelijk zou maken. Het
beroep van één appellant, een exploi-
tant van een Gamma, strandde op de
ladder omdat geen sprake was van
relevante leegstand.

Een andere appellant, Praxis, koos
voor een andere route en stelde er
met het oog op het goede onderne-
mingsklimaat belang bij te hebben
verloedering van de omgeving te
voorkomen, die bijvoorbeeld zou
kunnen ontstaan doordat het te reali-
seren pand leeg zou komen te staan.
Dat Praxis ook een concurrent is,
speelt op deze wijze geen rol en
Praxis werd het relativiteitsvereiste
niet tegengeworpen.

Een derde appellant, een exploitant
van Karwei, koos voor een variant op
deze route. Deze was op grotere af-
stand van de nieuw te realiseren Bau-
haus gevestigd, maar wel met als di-
recte buur een Praxis Tuincentrum
dat door de komst van Bauhaus mo-
gelijk leeg zou komen te staan met
verloedering van de omgeving van
deze Karwei tot gevolg. Aldus is de
komst van Bauhaus relevant voor het
ondernemingsklimaat van de exploi-
tant van Karwei en wordt hem daar-
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om het relativiteitsvereiste niet tegen-
geworpen.

Daarmee zijn Praxis en Karwei er
overigens nog niet. Dat de komst van
Bauhaus tot overaanbod kan leiden,
met als gevolg dat wellicht een concur-
rerende winkel zal moeten sluiten,
betekent namelijk nog niet dat dit
leidt tot, vanuit het oogpunt van een
goede ruimtelijke ordening, onaan-
vaardbare leegstand. Het alsdan vrij-
komende pand kan immers weer
worden gevuld met andere perifere
detailhandel of andere bedrijvigheid.
Op deze wijze komen in wezen de
norm van de relevante leegstand en
het bijbehorende voorbeeld van de
bijzondere eigenschappen van het
pand die ander gebruik (vrijwel) uit-
sluiten weer om de hoek kijken.

Voor ondernemers geldt dat ze zich
niet meer vanuit het concurrentiebe-
lang op de dreigende leegstand van
het eigen pand of andere panden
kunnen beroepen om met succes te-
gen een nieuwe ontwikkeling op te
komen. Een beroep op het goede on-
dernemersklimaat, uitgewerkt in de
vrees voor dreigende relevante leeg-
stand, is daarentegen wel mogelijk.
De onderbouwing van die dreiging
is dan vervolgens ook geheel aan de
appellerende ondernemer. Daarbij
kan zowel op de dreigende verpaupe-
ring van de omgeving alsook, in meer
bijzondere gevallen, op de dreigende
leegstand van het eigen pand worden
gewezen.
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