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Wat is een goede  
ruimtelijke ordening?

Het bevoegd gezag zorgt voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit gebeurt in het 

kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Het beginsel van een goede ruimtelijke 

ordening blijft van toepassing voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. Maar wat is een 

‘goede ruimtelijke ordening’? En wanneer mag ik afwijken van een bestemmingsplan? 

Hajé van Egmond van Geregeld BV nam tijdens een middagsessie bij het Jaarcongres van 

de Vereniging BWT Nederland de volle zaal mee naar de mogelijkheden, zoals de 

kruimelregeling.

Tekst ing. Frank de Groot, met dank aan Henry de Roo

Beeld Liesbeth van Asselt
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onderbouwd. Maar wat zijn daarbij de spelre-

gels? “De Wabo verwijst daarvoor onder meer 

naar het Besluit omgevingsrecht. Hierin staan 

in bijlage II, onder artikel 4, de zogenoemde 

Kruimelregeling
Voor verlening van een omgevingsver-

gunning voor een activiteit als bedoeld in 

de Wabo, waarbij van het bestemmings-

plan of de beheersverordening wordt af-

geweken, komen in aanmerking (Besluit 

omgevingsrecht, Bijlage II, artikel 4):

1. een bijbehorend bouwwerk of  

uitbreiding daarvan, mits, voor zo-

ver gelegen buiten de bebouwde 

kom, wordt voldaan aan de volgen-

de eisen:

 a.  niet hoger dan 5 m, tenzij sprake 

is van een kas of bedrijfsgebouw 

van lichte constructie ten dienste 

van een agrarisch bedrijf,

 b.  de oppervlakte niet meer dan 150 

m2;

2. een gebouw ten behoeve van een 

infrastructurele of openbare voorzie-

ning als bedoeld in artikel 2, onder-

deel 18, onder a, dat niet voldoet 

aan de in dat subonderdeel ge-

noemd eisen, mits wordt voldaan 

aan de volgende eisen:

 a. niet hoger dan 5 m, en

 b.  de oppervlakte niet meer dan 50 

m²;

3. een bouwwerk, geen gebouw zijn-

de, of een gedeelte van een dergelijk 

bouwwerk, mits wordt voldaan aan 

de volgende eisen:

 a. niet hoger dan 10 m, en

 b.  de oppervlakte niet meer dan 50 

m²;

4. een dakterras, balkon of andere niet 

op de grond gelegen buitenruimte 

aan of op een gebouw, een dakka-

pel, dakopbouw of gelijksoortige uit-

breiding van een gebouw, de uitbrei-

ding van een bouwwerk met een 

bouwdeel van ondergeschikte aard 

dan wel voorzieningen gericht op 

het isoleren van een gebouw;

5. een antenne-installatie, mits niet  

hoger dan 40 m;

6. een installatie bij een glastuinbouw-

bedrijf voor warmtekrachtkoppeling 

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, on-

der w, van de Elektriciteitswet 1998;

7. een installatie bij een agrarisch be-

drijf waarmee duurzame energie 

wordt geproduceerd door het bewer-

ken van uitwerpselen van dieren tot 

krachtens artikel 5, tweede lid, van 

het Uitvoeringsbesluit Meststoffen-

wet aangewezen eindproducten van 

een krachtens dat artikellid omschre-

ven bewerkingsprocedé dat ziet op 

het vergisten van ten minste 50 ge-

wichtsprocenten uitwerpselen van 

dieren met in de omschrijving van 

dat procedé genoemde nevenbe-

standdelen;

8. het gebruiken van gronden voor een 

niet-ingrijpende herinrichting van 

openbaar gebied;

9. het gebruiken van bouwwerken, 

eventueel in samenhang met 

bouwactiviteiten die de bebouwde 

oppervlakte of het bouwvolume niet 

vergroten, en van bij die bouwwer-

ken aansluitend terrein, mits, voor 

zover gelegen buiten de bebouwde 

kom, het uitsluitend betreft een lo-

giesfunctie voor werknemers of de 

opvang van asielzoekers of andere 

categorieën vreemdelingen;

10. het gebruiken van een recreatiewo-

ning voor bewoning, mits wordt vol-

daan aan de volgende eisen:

 a.  de recreatiewoning voldoet aan de 

bij of krachtens de Woningwet 

aan een bestaande woning gestel-

de eisen;

 b.  de bewoning niet in strijd is met 

de bij of krachtens de Wet milieu-

beheer, de Wet geluidhinder, de 

Wet ammoniak en veehouderij en 

de Wet geurhinder en veehouderij 

gestelde regels of de Reconstruc-

tiewet concentratiegebieden,

 c.  de bewoner op 31 oktober 2003 

de recreatiewoning als woning in 

gebruik had en deze sedertdien 

onafgebroken bewoont, en

 d.  de bewoner op 31 oktober 2003 

meerderjarig was;

11. ander gebruik van gronden of bouw-

werken dan bedoeld in de onderde-

len 1 tot en met 10, voor een termijn 

van ten hoogste tien jaar.

W
at is een goede ruimtelijke orde-

ning? Om daar antwoord op te 

geven is eerst kennis nodig van 

de belangrijkste wet- en regel-

geving. Zo geeft de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) onder artikel 2.1, eer-

ste lid onder c aan dat het verboden is zonder 

omgevingsvergunning een project uit te voe-

ren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk be-

staat uit ‘het gebruiken van gronden of bouw-
werken in strijd met een bestemmingsplan, 
een beheersverordening, een exploitatieplan, 
de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde 
lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening of een voorbereidingsbesluit voor 
zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, 
vierde lid, tweede volzin, van die wet.’
Toch kan er wel worden afgeweken van het  

bestemmingsplan. Dat kan op basis van  

Wabo-artikel 2.12, eerste lid onder a, indien 

de activiteit in strijd is met het bestemmings-

plan of de beheersverordening:

1. met toepassing van de in het bestemmings-

plan of de beheersverordening opgenomen 

regels inzake afwijking (binnenplans afwij-

ken genoemd);

2. in de bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen gevallen (kruimelregeling, zie 

kader), of

3. in overige gevallen, indien de motivering van 

het besluit een goede ruimtelijke onderbou-

wing bevat.

Overigens vermeldt artikel 2.12 ook dat er in 

ieder geval nooit strijd mag zijn met een goe-

de ruimtelijke ordening.

Afwijken mag

“Het idee leeft bij veel burgers en onder-

nemers dat men bij activiteiten die onder de 

kruimelregeling vallen, na de toezegging van 

de gemeente, niets hoeft te doen. Maar wat is 

de waarde van die toezegging?”, zegt Hajé van 

Egmond. “Vaak is een gemeente beducht om 

ergens een handtekening onder te zetten, 

want dan heeft het rechtskracht. Hoe regel je 

dat dus op een goede manier?”

“Het wel of niet afwijken is een vrije beschik-

king; dat vraagt dus een goede motivering en 

een belangenafweging. Daarbij legt de over-

heid haar handelen en haar besluiten duide-

lijk uit aan de burger. Daarbij geeft zij aan op 

welke wettelijke bepalingen de handeling of 

het besluit is gebaseerd. Van welke feiten is zij 

uitgegaan en heeft zij rekening gehouden met 

de belangen van de burgers? Deze motivering 

moet voor de burgers bovendien begrijpelijk 

zijn. Duidelijk moet zijn waarom je als ge-

meente afwijkt van regels die je eerder zelf 

heb opgesteld”, legt Van Egmond uit. Elk be-

sluit moet daarbij zijn gebaseerd op het zorg-

vuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel 

en motiveringsbeginsel uit de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). 

Afwijken mag dus, mits goed gemotiveerd en 
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kruimellijst. Dit is een lijst met activiteiten die 

in aanmerking komen voor verlening van een 

omgevingsvergunning indien er wordt afgewe-

ken van het bestemmingsplan of beheersver-

ordening. Hieruit blijkt niet, evenals uit Bijlage 

II uit het Bor, dat beoogd is de toepassing van 

deze bepaling te beperken tot één bijbeho-

rend bouwwerk per perceel of aanvraag om 

omgevingsvergunning.”

Van Egmond wijst erop dat er verscheidene 

onderdelen van de kruimellijst gecombineerd 

mogen worden in één omgevingsvergunning. 

“Je kunt dus een omgevingsvergunning krij-

gen voor meerdere kruimelactiviteiten die 

afwijken van het bestemmingsplan, mits de 

gemeente die goed motiveert. Denk aan de 

combinatie van een bepaald gebruik, de 

bouw en het gebruik van een bijbehorend 

bouwwerk. Wel geldt: hoe groter de ruimtelij-

ke impact van het plan, hoe uitgebreider de 

motivering moet zijn.”

“Wist u trouwens dat provincies ook een 

soort kruimellijst hebben?”, merkt Van  

Egmond op. De zaal blijft akelig stil. “De  

Provincie kan dus bepalen dat je soms de 

kruimelregeling niet toe mag passen. Denk 

aan de transformatie van een kantoor-

gebouw naar woningen in een krimpgebied. 

Maar Provincies doen daar weinig mee.”

Ruimtelijke toetsing

Volgens Van Egmond hebben de meeste ge-

meenten geen standaardprocedure of check-

list om afwijkingen te motiveren. “Je moet 

voorkomen dat belanghebbenden bezwaar 

gaan maken, omdat er met hen geen rekening 

is gehouden bij het verstrekken van een omge-

vingsvergunning voor een activiteit die afwijkt 

van het bestemmingsplan. Stel dat het nieuwe 

gebruik leidt tot meer bezoekers van een  

gebouw, dan kan de buurman de toegenomen 

verkeersdruk als bezwaar aanvoeren. Hetzelf-

de geldt voor geluid en parkeren.”

Algemeen gezegd moet de gemeente zorgen 

voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Dat gebeurt middels de ruimtelijke toetsing 

van plannen, aan de hand van (algemene) 

wet- en regelgeving, Rijks-, Provinciaal en 

vooral gemeentelijk beleid en – daar is hij 

weer – een goede ruimtelijke ordening. “Dat is 

best wel veel”, bekent Van Egmond. Maar 

waar moeten we dan allemaal op letten? Dat is 

toch een hele lijst aan factoren die van toe-

passing kunnen zijn op een ruimtelijke ontwik-

keling: archeologie, bodem, externe veilig-

heid, ecologie, water, milieu(hinder), geluid 

en akoestiek, verkeer en vervoer en luchtkwa-

liteit. “Het lastige is dat de eisen aan milieu, 

geluid, bouwen, verkeer, et cetera, op diverse 

plekken liggen. Straks staan die allemaal in 

het Omgevingsplan, de opvolger van het 

bestemmings plan onder de nieuwe  

Omgevingswet.”

Externe veiligheid

Externe veiligheid is binnen de ruimtelijke 

Er is een hele lijst aan factoren die van toepassing kunnen zijn op een ruimtelijke ontwikkeling: archeologie, bodem, externe veiligheid, ecologie, water, milieu(hinder), 

geluid en akoestiek, verkeer en vervoer en luchtkwaliteit. 
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bescherming tegen geluidsoverlast van weg-

verkeer-, spoorweg- en industrielawaai. Bij 

binnenplanse of tijdelijke afwijking geldt Wgh 

trouwens niet, maar dan zal het bevoegd  

gezag toch moeten toetsen of er sprake is van 

een goede ruimtelijke ordening.”

Tot slot nog een tip: gaat het om een aanvraag 

voor de activiteit bouwen die strijdig is met 

het bestemmingsplan, dan omvat de ingedien-

de aanvraag impliciet een aanvraag tot afwij-

king van het bestemmingsplan. “Wordt er al-

leen vergunning verleend voor ‘bouwen’ maar 

is er tevens sprake van strijd met het bestem-

mingsplan, dan bevat deze vergunning ook de 

activiteit ‘afwijken van bestemmingsplan’. En 

let op: een niet aangevraagde binnenplanse 

afwijking of een kruimelafwijking kan ook van 

rechtswege ontstaan”, besluit Van Egmond. 

De bezoekers verlaten de zaal met de weten-

schap dat BWT’ers nog genoeg werk te doen 

hebben de komende jaren. 

Archeologie: bijvoorbeeld het verbieden van 

gebruik van funderingspalen door de aanwe-

zigheid van archeologische waarden in de on-

dergrond. Of het stellen van eisen aan het 

doen van archeologisch bodemonderzoek. 

Bodem: bijvoorbeeld het verbod op bouwen 

op verontreinigde grond. Ecologie: hoe houd 

je rekening met de flora en fauna? Regels rond 

Natura 2000 gebieden, beschermde natuur-

monumenten, wetlands, nationale landschap-

pen, ecologische hoofdstructuur en bescher-

ming van soorten (Wet Natuurbescherming). 

“We hebben het al eens meegemaakt. Graaft 

een aannemer een bouwput met steile wan-

den en na een paar dagen zit de oeverzwaluw 

in uw bouwput. Tip: zorg voor schuine wan-

den”, zegt Van Egmond. 

Geluid is ook altijd een heet hangijzer.  

“Belangrijke basis in de ruimtelijke afweging 

voor het aspect geluid is de Wet geluidhinder 

(Wgh). Biedt bij geluidgevoelige functies  

toetsing een belangrijk aandachtspunt. Het 

doel van het Besluit externe veiligheid inrich-

tingen (Bevi) is om mensen in de buurt van 

een bedrijf met gevaarlijke stoffen te bescher-

men. Het gaat dus om omgevingsveiligheid. 

Risicobronnen zijn gastransportleidingen, rou-

te gevaarlijke stoffen, hoogspanningsmasten, 

inrichtingen in of nabij een plangebied, et ce-

tera. “Dat leidt soms tot lastige kwesties, zo-

als een mantelzorgwoning bij een woning in 

het buitengebied. Blijken er ineens hoogspan-

ningsmasten in de buurt te staan of er loopt 

een gastransportleiding. Een afweging om dan 

af te wijken van het bestemmingsplan kan het 

zogenoemde plaatsgebonden en groepsrisico 

zijn. Een enkele bewoner is een minder groot 

risico dan een hele groep bewoners. Dus zou 

je een mantelzorgwoning in de buurt van een 

gastransportleiding kunnen toestaan, maar 

een nieuwe wijk niet.”

Ook de andere factoren passeren de revue. 

Hajé van Egmond: “Het wel of niet afwijken is een vrije beschikking; dat vraagt dus een goede motivering en een belangenafweging.”


