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Samenvatting  
Het bestemmingsplan is het belangrijkste ruimtelijke juridische  instrument om de ruimtelijke 

ordening te kunnen sturen. Het omgevingsrecht is echter aan verandering onderhevig door de 

totstandkoming van de Omgevingswet en daarbij behorend nieuwe instrumentarium: het 

omgevingplan. Deze grootschalige wijziging van het omgevingsrecht hangt samen met een 

verandering van het institutionele perspectief. De manier waarop overheden, burgers en bedrijven 

samenwerken is in beweging en de verhoudingen hierbinnen zijn aan verandering onder hevig 

(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2012). Deze veranderingen in de samenleving als 

geheel zijn ook van invloed op de planologie en de manier waarop ruimtelijke planprocessen vorm 

krijgen. De positie van de overheid binnen de ruimtelijke ordening is dan ook in de loop der jaren 

sterk veranderd. Van een regelgevende rol onder toelatingsplanologie naar een ontwikkelende rol 

onder ontwikkelingsplanologie naar een sturende rol binnen uitnodigingsplanologie.  

Uitnodigingsplanologie probeert aan te sluiten bij de veranderingen in de samenleving. In de nieuwe 

rol van de overheid staan een aantal uitgangspunten centraal: verbinden, ondersteunen en het 

bieden van zekerheden. Deze uitgangspunten staan centraal bij de nieuwe vorm van planologie: 

uitnodigingsplanologie. In het proces van de stelselherziening en de nieuwe institutionele 

veranderingen is het de vraag hoe verkeersmobiliteit hierin een plek krijgt. Waar mobiliteit en 

ruimtelijke inrichting in de praktijk zeer duidelijk tot elkaar verbonden zijn blijkt dit in de planologisch 

wereld niet altijd het geval zijn. Mobiliteit als ruimtelijk aspect is op dit moment niet direct juridisch 

verankerd. De vraag die dan ook rijst is of, en hoe, mobiliteitsaspecten op dit moment wordt 

meegenomen in de juridische planvorming.  

 Alle regels die in een bestemmingsplan worden opgenomen moeten zorg dragen voor het realiseren 

van een goede ruimtelijke ordening waarbij ruimtelijke relevantie centraal staat. Mobiliteit is niet 

direct juridisch verankerd echter indirect is mobiliteit wel degelijke ruimtelijke relevant en wordt het 

dus ook meegenomen in het bestemmingsplan. Basis hiervoor zijn de toetsingsgronden die Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert: het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel uit de Algemene wet bestuursrecht. Binnen het samenspel tussen goede 

ruimtelijke ordening, zorgvuldigheid en motivering is absoluut niet ondenkbaar dat 

mobiliteitsaspecten belangrijke aspecten zijn binnen een bestemmingsplan.  

Bij het omgevingplan verandert het uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening naar veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving. Het is nog moeilijk om te concluderen welke veranderingen dit 

veranderende uitgangspunt precies met zich meebrengt. Sommige experts betogen dat het verschil 

niet zo groot is terwijl andere aangeven dat er wel degelijk verschillen zijn. Belangrijkste conclusie is 

daarom, dat ondanks dat de Omgevingswet een aantal vernieuwingen biedt, de praktijk moet 

uitwijzen wat er daadwerkelijk mogelijk is.  

Hetzelfde geld voor het daadwerkelijk bewerkstelligen van uitnodigingsplanologie. De Omgevingswet 

biedt een aantal handvaten maar het is aan de praktijk om hier de juist invulling aan te geven. De 

Omgevingswet kan helpen om de cultuurverandering op gang te brengen. Daarnaast blijven, net 

zoals bij het bestemmingsplan, de twee uitgangspunten uit de Algemene wet bestuursrecht (het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel) van belang.   
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Op basis van de verschillende waarden die onderdeel zijn van de Waardenkaart Mobiliteit kan 

worden geconcludeerd dat er zeer weinig verschillen bestaan tussen het bestemmingsplan en 

omgevingsplan. Bij sommige waarden biedt het omgevingsplan op detail- en/of casusniveau meer 

mogelijkheden dan het bestemmingsplan. Deze mogelijkheden zijn echter zeer beperkt en sterk 

afhankelijk van de casus en de keuzes die overheden daarin maken. Als men nader kijkt naar welke 

waarde sterk zijn en welke waarde zwak kan een onderscheid gemaakt worden tussen waarde met 

een zogenaamde harde component en waarde met een zachte component. Waarden die harde 

regels of normen kennen hebben een sterke relatie met het ruimtelijk juridisch instrumentarium. De 

zachte waarden, die kunnen worden gezien als waarden met bepaald gevoel, kennen een zwakke 

relatie met het instrumentarium. Deze waarden zijn niet uit te drukken in harde cijfers of regels en in 

vele gevallen is de relatie met de ruimtelijke ordening mede daarom niet te leggen.     

Opvallend is dat mobiliteit als aspect – in de vorm van verschillende waarden – in veel gevallen 

indirect verwerkt is in de instrumenten. Bepaalde keuzes in het ruimtelijke beleid kunnen worden 

verklaard en gemotiveerd vanuit standpunten die worden ingenomen vanuit verschillende waarden 

uit de Waardenkaart Mobiliteit. Het bestemmingsplan en omgevingsplan fungeert in dit soort 

gevallen alleen als instrument om die keuzes, voortkomend uit het ruimtelijk beleid, vast te leggen.  

De belangrijkste conclusie is dan ook niet dat sommige waarden sterk (hard) of zwak (zacht) zijn. De 

neutrale waarde nut is namelijk, zowel in het bestemmingsplan als het omgevingsplan, de 

allerbelangrijkste. Een overheid moet zich ten allen tijden afvragen of het nut heeft om regels die iets 

zeggen over mobiliteit op te nemen in het bestemmingsplan dan wel omgevingsplan. Dit sluit zeer 

sterk aan bij de conclusie dat de uitgangspunten van de instrumenten (goede ruimtelijke ordening bij 

een bestemmingsplan en veilige en gezonde fysieke leefomgeving bij een omgevingsplan) samen met 

de uitgangspunten van de Algemene wet bestuursrecht (het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel) de basis vormen voor de regels die een overheid opneemt in het instrument. 
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“Een megaoperatie, vergelijkbaar met de herziening van het Burgerlijk 
Wetboek. En daar is 40 jaar over gedaan” 

 
Friso de Zeeuw - praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Technische Universiteit Delft 

Uitspraak op het congres Omgevingswet op 12 september 2012 

(F. de Zeeuw, persoonlijke communicatie, 12 september 2012) 

1. Inleiding  

1.1 Aanleiding  

Omgevingsrecht in Nederland  

In Nederland is de overheid sterk betrokken bij de ruimtelijke ordening. Het zorgen voor een goede 

ruimtelijke ordening is een van de kerntaken van de overheid. Om dit te kunnen realiseren zorgt de 

overheid voor wetgeving. Aan het eind van de 19de
 eeuw ontstonden binnen de steden problemen 

door overbevolking en het niet snel genoeg uit kunnen breiden van de steden. Hierdoor ontstonden 

verschillende gezondheidsproblemen. Dit resulteerde in de eerste nationale wetgeving die ging over 

de ruimtelijke ordening: de Woningwet uit 1901 (Van Buuren, De Gier, Nijmeijer en Robbe, 2014).  

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de wetgeving. Het bestemmingsplan als belangrijkste 

instrument om de ruimtelijke ordening te kunnen sturen, werd geboren in de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening (WRO) uit 1962. Lange tijd heeft deze wet standgehouden maar sinds 2008 kent Nederland 

een nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) waarbij een aantal grote veranderingen werden 

doorgevoerd. Maar bij deze wettelijke veranderingen bleef het niet. In 2010 kwamen er twee nieuwe 

wetten: de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het 

doel van de Chw is met name gericht op het versneld ontwikkelen en verwezenlijken van ruimtelijke 

en infrastructurele projecten die, door de economisch crisis, vertraging hadden opgelopen. De Chw 

was aanvankelijk bedoeld als tijdelijk wet maar kent inmiddels een definitief karakter vooruitlopend 

op de grootste wetwijziging ooit in het omgevingsrecht: de Omgevingswet (Ow) (Van Buuren et al., 

2014). 

Dat binnen het omgevingsrecht de gerechtelijke procedures lastig en tijdrovend zijn, is algemeen 

bekend. Dit feit lag dan ook ten grondslag aan het ontstaan van de Wabo, tevens uit 2010. 

Doelstelling van de Wabo is om het bestaande besluitvormingsproces in het omgevingsrecht te 

vereenvoudigen en te komen tot één integrale omgevingsvergunning (Van Buuren et al., 2014).  

Ondanks alle vergaande wijzingen in de beginjaren van de 21ste eeuw staat de grootste wetswijziging 

binnen het omgevingsrecht nog voor de boeg: de Omgevingswet (Ow). Friso de Zeeuw, 

praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft, laat met een pakkende 

uitspraak zien hoe groot de wettelijke verandering in zijn ogen is.  
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Toch zijn de eerste stappen inmiddels gezet. Het eerste wetsvoorstel aangaande de Omgevingswet is 

1 juli 2015 aangenomen in de Tweede Kamer en op 22 maart 2016 aangenomen in de Eerste Kamer 1. 

Hiermee is er geen weg meer terug. Het omgevingsrecht gaat drastisch veranderen. De verwachting 

was dat de Omgevingswet voor 2018 zeker niet ingevoerd zou zijn (Van Buuren, et al., 2014, p. 15; 

Expert 1, persoonlijke communicatie, 5 januari 2016) en in mei 2016 heeft de minister van 

Infrastructuur en Milieu de inwerkingtreding zelfs opgeschort tot het voorjaar van 2019. Of deze 

datum daadwerkelijk gehaald wordt blijft onzeker (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016 a).  

Maar wat gaat er precies veranderen binnen het omgevingsrecht? Leidende gedachte van de 

Omgevingswet is, dat alle regelgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving zoveel 

mogelijk te bundelen in één wet en de daarop steunende uitvoeringswetten (Van Buuren, et al., 

2014). 26 bestaande wetten zullen geheel of gedeeltelijk opgaan in de Omgevingswet en in totaal 

worden 90 wetten aangepast (Smolders, 2014). Dit heeft ook gevolgen voor het ruimtelijke juridisch 

instrumentarium. Het aloude bekende bestemmingsplan wordt namelijk vervangen door een nieuwe 

instrument: het omgevingsplan. In dit alles omvattende omgevingsplan worden alle aspecten die van 

invloed zijn op de fysieke leefomgeving uitgebreid behandeld en juridisch vastgelegd 2 (Van Angeren, 

2016 a).  

Maar waar komt deze grootschalige wijziging van het omgevingsrecht vandaan? Om deze vraag te 

kunnen beantwoorden zal in de volgende paragraaf de institutionele achtergrond  en de 

veranderingen die daarbinnen plaats vinden, nader worden toegelicht.  

Omgevingsrecht in relatie tot institutionele perspectieven  

De manier waarop overheden, burgers en bedrijven samenwerken is in beweging en de 

verhoudingen hierbinnen zijn aan verandering onder hevig (Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, 2012). Fenomenen als de energieke samenleving, eigen kracht, burgerkracht, 

burgerbetrokkenheid en sociaal ondernemerschap zijn te duiden als bewegingen in de verhouding 

tussen overheid, markt en samenleving (Van der Steen,Van Twist, Chin-A-Fat en Kwakkelstein, 2013, 

p.11). 

Deze veranderingen in de samenleving als geheel zijn ook van invloed op de planologie en de manier 

waarop ruimtelijke planprocessen vorm krijgen. Uiteindelijk heeft dit ook invloed op de wetgeving. 

Het omgevingsrecht is tenslotte een afgeleide van de tijdgeest rondom de institutionele 

verhoudingen die plaats vinden in de samenleving en de planologische wereld. Dat deze verandering 

al een tijdje gaande zijn laat figuur 1 zien (Heurkens, 2012). Deze figuur geeft inzicht in de 

machtsverschuivingen en samenwerkingsverbanden tussen overheden, burgers en bedrijven en laat 

een duidelijke verandering zien binnen de Nederlandse ruimtelijke ordening. De afgelopen jaren is er 

veel macht verschoven van de overheid naar de burgers en de marktpartijen.  

De positie van de overheid binnen de ruimtelijke ordening is dan ook in de loop der jaren sterk 

veranderd. Van een regelgevende rol onder toelatingsplanologie naar een ontwikkelende rol onder 

ontwikkelingsplanologie naar een sturende rol binnen uitnodigingsplanologie. Binnen deze sturende 

rol is het aan de overheid om zorg te dragen voor goede samenwerking tussen overheid, 

bedrijfsleven en samenleving om zo te komen tot goede ruimtelijke ontwikkelingen.  

                                                           
1
 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33962_omgevingswet (Geraadpleegd op 23 juni 2016) 

2
 https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-incl-chw/nieuws/ministerie-ienm-en-vng-eens-over-hoofdlijnen-omgevingswet 

(Geraadpleegd op 23 juni 2016) 
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Professor Matthew Carmona (2010) beschrijft deze institutionele veranderingen in de ruimtelijke 

planningsstructuren. Hij noemt het “The shift from master planning to strategic planning”. Één van 

de doelen van strategic planning is de ontwikkeling van een meer flexibele en proactieve aanpak van 

ruimtelijke ontwikkelingen. Deze flexibele aanpak is noodzakelijk, omdat lokale bedrijven en lokale 

gemeenschappen steeds meer invloed krijgen op hun eigen leefomgeving (Van der Steen et al. , 

2013, p.11). Dit vraagt om een verschuiving van master planning, waarbij controleren en limieten 

stellen aan de ruimtelijke ontwikkeling centraal stond (in figuur 1 wordt dit aangeduid als 

toelatingsplanologie), naar strategic planning waarbij de interesses en behoeftes van lokale bedrijven 

en lokale gemeenschappen centraal staat (Carmona, 2010, p. 25).  

Om samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheid mogelijk te maken en te stimuleren is er 

dus meer flexibiliteit nodig binnen de wettelijke kaders. Het huidige omgevingsrecht kent een aantal 

problemen die kort samengevat kunnen worden in twee punten (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2013):  

1.) Complexe en versnipperde regelgeving  

2.) Onbalans tussen zekerheid en dynamiek  

Figuur 1 Governance veranderingen in de Nederlandse ruimtelijke ordening (Heurkens, 2012, p.39) 
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“Culturele revolutie of juridisch gekkenhuis?” 

Friso de Zeeuw - praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Technische Universiteit Delft 

Uitspraak op het congres Omgevingswet op 12 september 2012  

(F. de Zeeuw, persoonlijke communicatie, 12 september 2012) 

 

“Daarnaast moet het ook uitnodigen tot nieuwe initiatieven en 

ontwikkelingen en niet alles bij voorbaat dichttimmeren.” 

Uit: Factsheet Omgevingswet 2014 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014 a) 

 

Dynamiek is belangrijk als het gaat om uitnodigingsplanologie. De overheid wil burgers en bedrijven 

uitnodigingen om te komen met ruimtelijke initiatieven. Dit gegeven is ook een van de 

uitgangspunten van de Omgevingswet.  

 

Het vernieuwde omgevingsrecht moet meer ruimte bieden aan initiatiefnemers om hun ruimtelijke 

initiatieven ten uitvoering te brengen. Een vraag die bovenstaande oproept is in hoeverre 

uitnodigingsplanologie in de praktijk tot uitvoering komt. Een verandering in wetgeving betekend 

niet in perse een verandering in uitvoering van die wetgeving. In 2012 schets Friso de Zeeuw dit 

probleem al. Hij stelt zichzelf de vraag of de Omgevingswet ervoor zorgt dat de dynamiek toe neemt 

en er meer ruimte komt voor initiatiefnemers of dat er een juridische gekkenhuis ontstaat doordat 

het recht wederom veranderd.  

 

Omgevingsrecht in relatie met verkeersmobiliteit  

Binnen de institutionele verhoudingen spelen verschillende ruimtelijke aspecten. Niet alle aspecten 

lenen zich voor uitnodigingsplanologie en de flexibiliteit en dynamiek die daarbij horen. Het 

omgevingsrecht is er uiteindelijk om ruimtelijke ordening, met alle aspecten die daarbij horen, 

juridisch te verankeren. Het maken van ruimtelijke keuzes – waar men woningen mag bouwen en 

bedrijven mag vestigingen – heeft invloed op mobiliteitsstromen en de keuzes die mensen maken 

voor bepaalde mobiliteitsvormen. Vanuit die gedachte is de relatie tussen verkeersmobiliteit en 

ruimtelijke ordening van cruciaal belang. Dit wordt bevestigd door een hoogleraar Omgevingsrecht 

(Expert 1, persoonlijke communicatie, 30 juni 2016).  
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“Voor mijn gevoel is verkeersmobiliteit vooral het idee dat ik van                      

A naar B kom. (…) Enkel dat gegeven, hoe ik van A naar B kom,                                        

is natuurlijk hartstikke ruimtelijke relevant.” 

Hoogleraar Omgevingsrecht  

 (Expert 1, persoonlijke communicatie, 30 juni 2016) 

 

“Nog fnuikender is het gebrek aan verbondenheid tussen de werelden van 
infrastructuur en ruimtelijke inrichting. Beide hebben hun eigen 

deskundigen, hun eigen logica en hun eigen oplossingen, waardoor ze 
steeds meer met de ruggen naar elkaar komen te staan. Terwijl 

infrastructuur en ruimte elkaar toch diepgaand beïnvloeden: mensen 
willen reizen niet van een willekeurig punt naar een even willekeurig 

ander punt, ze willen ergens naartoe omdat je daar  
kunt winkelen, werken, recreëren of wonen.” 

 
Uit: De Mobiele Stad 

(Boomen en Venhoeven, 2012, p.13) 

 

Waar mobiliteit en ruimtelijke inrichting in de praktijk zeer duidelijk tot elkaar verbonden zijn blijkt 

dit in de planologisch wereld niet altijd het geval zijn. Mobiliteit als ruimtelijk aspect is op dit 

moment niet direct juridisch verankerd. De huidige wetgeving laat de gemeentelijke overheid vrij om 

hier wat over te zeggen. Gemeenten zijn vrij om te bepalen of zij mobiliteit als ruimtelijke aspect 

juridisch verankeren. De vraag die dan ook rijst is of, en hoe, mobiliteitsaspecten op dit moment 

wordt meegenomen in de juridische planvorming. Dat er op dit vlak nog veel vragen zijn blijkt uit het 

boek De Mobiele stad (Boomen en Venhoeven, 2012). In de inleiding van hun boek schetsen Boomen 

en Venhoeven een beeld dat niet veelbelovend is.  

 

Naast de juridische verankering is het ook de vraag of mobiliteit als ruimtelijke aspect past binnen de 

institutionele verandering naar uitnodigingsplanologie. Vragen die bij deze constatering rijzen is in 

hoeverre het mobiliteitsaspect wordt meegenomen in de ruimtelijke planvorming met daarbij 

rekening houdend met de uitgangspunten van uitnodigingsplanologie? Worden mobiliteitsstromen 

ingeperkt en hoe wordt er rekening gehouden met de huidige, vaak Europese, normen? Of wordt er 

vrijheid gegeven aan initiatiefnemers om te bepalen hoe zij omgaan met mobiliteitsstromen die hun 

ruimtelijke initiatieven te weeg brengen?  
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1.2 Doelstelling en vraagstelling  

Doelstelling  

Bovenstaande aanleiding leidt dan ook tot een doelstelling voor dit onderzoek. Het onderzoeksdoel is 

opgesteld aan de hand van de theorie zoals uitgelegd in hoofdstuk twee van het boek Ontwerpen van 

een onderzoek  (Verschuren en Doorewaard, 2007).  

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzichten hoe mobiliteit wordt meegenomen in 

het omgevingsrecht met daarbij rekening houdend met de uitgangspunten van 

uitnodigingsplanologie, 

door 

op basis van bureauonderzoek en casestudie onderzoek inzicht te verkrijgen in de werking van het 

bestemmingsplan, het omgevingsplan en de werking van uitnodigingsplanologie in de praktijk in 

relatie tot mobiliteit. 

Vraagstelling  

Welke aspecten van mobiliteit worden meegenomen in de juridische planvorming en welke 

aspecten van uitnodigingsplanologie worden hierbij gehanteerd? 

Deelvragen  

1.) Welke aspecten van mobiliteit worden meegenomen in de huidige juridisch planvorming (het 

bestemmingsplan)?  

a) Is er een wettelijke juridische basis om mobiliteitsaspecten op te nemen in het 

bestemmingsplan?  

b) Wat is de wettelijke ruimte die gemeenten hebben om mobiliteit wel of niet mee te nemen in 

het bestemmingsplan?  

c) Worden mobiliteitsaspecten opgenomen in het bestemmingsplan?  

2.) Welke aspecten van mobiliteit worden meegenomen de toekomstige juridische planvorming (het 

omgevingsplan)?  

a) Is er een wettelijke juridische basis om mobiliteitsaspecten op te nemen in het 

omgevingsplan?  

b) Wat is de wettelijke ruimte die gemeenten hebben om mobiliteit wel of niet mee te nemen in 

het omgevingsplan?  

c) Worden mobiliteitsaspecten opgenomen in het omgevingsplan?  

3.) Wat zijn de verschillen tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan aangaande 

mobiliteitsaspecten?  

a) Zorgt het omgevingsplan voor een meer integrale visie dan het bestemmingsplan?  

b) Is er meer aandacht voor mobiliteit of juist minder aandacht (ten opzicht van het 

bestemmingsplan)?  

c) Stel de overheid kaders of wordt het mobiliteitsaspecten overgelaten aan ruimtelijke 

initiatiefnemers?  
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4.) Welke aspecten van uitnodigingsplanologie komen er voor in de praktijk?  

a) Hanteert de overheid een uitnodigende en faciliterende houding richting ruimtelijke 

initiatieven?  

b) Is er sprake van een cultuurverandering binnen de overheid als organisatie?  

c) Hoe staat de overheid tegenover samenwerking met initiatiefnemers?  

1.3 Maatschappelijke relevantie  

Het verankeren van ruimtelijke ordening in een juridisch kader is ontzettend belangrijk. Dit kader 

geeft rechtszekerheid aan burgers en bedrijven. Echter zorgt een te strak kader voor een gebrek aan 

dynamiek wat het ontstaan van ruimtelijke initiatieven niet ten goede komt. Een te strak juridische 

kader past ook niet bij de institutionele verandering richting uitnodigingsplanologie. Binnen zowel de 

institutionele verandering alsmede ook de verandering in wetgeving spelen mobiliteitsaspecten een 

rol. Ruimtelijke keuzes generen mobiliteitsstromen die van invloed zijn op het woon- en leefklimaat. 

Bij het loslaten van de strikte juridisch kaders is het belangrijk om te weten hoe de soms negatieve 

gevolgen van mobiliteit verankert worden in het omgevingsrecht. Voor de maatschappij als geheel is 

het van belang dat negatieve gevolgen zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom is het belangrijk 

om te weten hoe mobiliteitsaspecten binnen het omgevingsrecht worden meegenomen in de 

vernieuwde planologische wereld.  

Dit onderzoek beoogt inzichten te verschaffen over de wijze waarop mobiliteit een plek krijgt in het 

bestemmingsplan of omgevingsplan. De uitkomsten en inzichten van dit onderzoeken kunnen 

praktijk specialisten, die dagelijks bezig zijn met die instrumenten, gebruiken om te komen tot goede 

ruimtelijke afwegingen en keuzes.  Met name over het nieuwe instrument omgevingsplan is nog 

weinig praktische kennis beschikbaar en dit onderzoek draagt bij aan de kennisontwikkeling die 

praktijk specialisten kunnen gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden.  

1.4 Wetenschappelijke relevantie  
Wetenschappelijk gezien is de verandering in wetgeving een voortvloeisel uit de (theoretische) 

institutionele verandering. De Omgevingswet probeert meer dynamiek te geven aan het juridisch 

kader wat past binnen de theoretische gedachte van uitnodigingsplanologie. Belangrijk om te weten 

is, of en hoe, bij deze verandering rekening wordt gehouden met mobiliteitsaspecten. Als de 

overheid meer macht verschuift naar burgers en bedrijven betekend dat nog niet dat 

mobiliteitsaspecten binnen het ruimtelijke proces goed verankerd zijn. Voor de wetenschap is het 

interessant om te achterhalen hoe de verandering tussen burgers, bedrijven en overheid van invloed 

zijn op mobiliteitsaspecten. De overheid wil ruimte geven aan initiatieven maar wat gebeurt als die 

initiatieven negatieve gevolgen hebben voor de mobiliteit? Welke actor heeft de regie en bepaalt 

binnen welke (juridische) kaders een ruimtelijke initiatief toelaatbaar is? Voor de wetenschap is de 

beantwoording van dit soort vragen ontzettend belangrijk.  

Daarnaast is er nog weinig onderzoek gedaan naar de Omgevingswet. Dit onderzoek probeert, op het 

aspect mobiliteit, bij te dragen aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling aangaande de 

veranderingen in het omgevingsrecht.  
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1.5 Leeswijzer  

Om een antwoord te kunnen geven op de vraagstelling, zal dit onderzoek bestaan uit een zevental 

hoofdstukken. In hoofdstuk 1 van dit onderzoek is het onderwerp van dit onderzoek – Mobiliteit in 

het Omgevingsrecht – geïntroduceerd, resulterend in een doel- en vraagstelling.  

In hoofdstuk 2 staat het theoretische kader centraal waarbij ingegaan wordt op het veranderde 

institutionele perspectief, de Omgevingswet en het begrip mobiliteit. Het begrip mobiliteit wordt 

uiteengezet vanuit een theoretisch oogpunt. Hoofdstuk 2 zal afsluiten met het conceptueel model 

waarin deze drie aspecten samen komen.  

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de gehanteerde onderzoeksmethoden. Uiteengezet wordt op welk 

wijze, en met behulp van welke methoden, dit onderzoek tracht een antwoord te vinden op de 

vraagstelling. De verschillende methoden voor de drie inhoudelijke hoofdstukken (4, 5 en 6) zullen in 

dit hoofdstuk nader worden toegelicht.  

Het eerste inhoudelijk hoofdstuk is hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk betreft een bureauonderzoek waarbij 

wordt ingegaan op de wettelijk mogelijkheden die de instrumenten bestemmingsplan en 

omgevingsplan bieden ten aanzien van mobiliteit. Vanuit vele literatuurbronnen zal in dit hoofdstuk 

uiteen worden gezet wat de juridische mogelijkheden precies zijn.  

Hoofdstuk 5 betreft een praktijkonderzoek. In dit hoofdstuk staat een casus centraal en wordt vanuit 

die praktijk bekeken hoe mobiliteit een plek krijgt in het juridisch instrumentatrium.  

Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de uitkomsten van hoofdstuk 4 en 5 gebundeld. Waar in hoofdstuk 4 

en 5 de focus ligt op mobiliteit in algemene zin gaat hoofdstuk 6 dieper in op het begrip mobiliteit. 

Vanuit het theoretisch kader, zoals geïntroduceerd in hoofdstuk 2,  worden de uitkomsten uit 

hoofdstuk 4 en 5 nader bestudeerd en nader uiteengezet en onverdeeld in verschillende waarden.    

Het laatste hoofdstuk van dit onderzoek – hoofdstuk 7 – bevat de conclusie van dit onderzoek op 

basis van de bevindingen zoals geschetst in de hoofdstukken 4, 5 en 6. Tevens zal in dit hoofdstuk  

reflectie op dit onderzoek centraal staan  en aandacht zijn voor de vragen die – aan de hand van de 

conclusies van dit onderzoek – nog nader onderzoek vereisen.  
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2. Theoretisch kader 

2.1 Institutionele verhoudingen en verbindingen: op weg naar uitnodigingsplanologie 

Van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie  

Zoals uit hoofdstuk 1 blijkt verandert de manier waarop overheid, bedrijven en burgers 

samenwerken. Een beschouwing van de institutionele verhoudingen tussen de verschillende partijen 

is dan ook belangrijk. In de ruimtelijke ordening spelen de verschillende instituten namelijk een 

belangrijk rol. Een overheid, en vooral een gemeentelijke overheid, werkt in haar omgeving samen 

met haar burgers en bedrijven aan het ruimtelijke beleid. De Raad voor de Leefomgeving en 

Infrastructuur (hierna genoemd de Raad of aangeduid met de afkorting RLI) heeft in 2014 een advies 

geschreven waarin de toekomst van de stad centraal staat (RLI, 2014). De ondertitel – De kracht van 

nieuwe verbindingen – laat zien dat verbindingen tussen overheid, samenleving en marktpartijen van 

cruciaal belang zijn.   

Een van de aanleiding die de Raad benoemt om de verbindingen tussen overheid, bedrijven en 

burgers opnieuw te bekijken, is het feit dat er binnen de stedelijke omgeving steeds meer vraag is 

naar ruimte voor maatschappelijk initiatief. Zoals in hoofdstuk 1 al benoemd gaat het hierbij om 

fenomenen zoals de energieke samenleving, eigen kracht, burgerkracht, burgerbetrokkenheid en 

sociaal ondernemerschap. Het ontstaan van dit soort fenomenen is te duiden als beweging in de 

verhouding tussen overheid, markt en samenleving (Van der Steen, et al., p.11). 

Een stad valt of staat met de aanwezigheid van een krachtige maatschappij waarin burgers, bedrijven 

en overheden goed samenwerken. Hierbij is maatschappelijk initiatief cruciaal. Bewoners en 

bedrijven willen bepaalde onderdelen van hun leefomgeving zelf vormgeven zonder daarbij een 

beroep te doen op de overheid. Dit soort maatschappelijk initiatieven, ook wel zelforganisatie 

genoemd, is van alle tijden. De Raad ziet echter wel dat de context waarbinnen deze zelforganisatie 

plaats vindt, verandert. Mede doordat de overheid zich steeds verder terugtrekt en er grenzen 

blijken aan marktwerking en schaalvergroting, ontstaat er meer ruimte voor maatschappelijk 

initiatief. Volgens de Raad is het een fundamentele verandering maar ontstaat deze niet vanzelf. Het 

gat wat de overheid open laat wordt niet automatisch opgevuld door burgers of bedrijven (RLI, 2014, 

p. 7).  

Hierin ligt volgens de Raad een opgave voor de bestuurders van de stad van de toekomst. 

Bestuurders moeten leren om op bepaalde beleidsterreinen meer vrijheid te gunnen aan burgers en 

marktpartijen. Echter volledig loslaten is niet aan de orde. Stadsbesturen moeten inspelen op 

burgerinitiatieven en sociale ondernemers. De Raad stelt dat deze situatie van het stadsbestuur 

vraagt, om duidelijke (politieke) standpunten in te nemen en kaders te stellen waarin doelen en 

opgave staan omschreven. Tevens is een bestuurlijke- en culturele omslag bij bestuurders en 

ambtenaren noodzakelijk om te leren openstaan voor maatschappelijk initiatief. Maatschappelijk 

initiatief ontstaat namelijk niet vanzelf. Initiatiefnemers verwachten dat hun inspanningen worden 

beloont en dat realisatie van hun initiatief uiteindelijk mogelijk wordt gemaakt. Dit vereist vooraf 

duidelijkheid van de overheid (RLI, 2014, p. 23).  
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Er ligt dus een opgave voor de overheid om zelforganisatie en maatschappelijke initiatieven vanuit 

een nieuwe bestuurlijke rol vorm te geven. Zoals de Raad aangeeft vraagt het stimuleren van 

zelforganisatie dat het bestuur duidelijke kaders stelt waarbinnen initiatieven plaats kunnen vinden. 

Samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijven is daarbij heel belangrijk.  

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2012 een handreiking opgesteld waarin wordt 

ingegaan op nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling (Peek, Van Remmen en Tetteroo, 2012). In die 

publicatie wordt onder andere gesproken over nieuwe vormen van samenwerking tussen 

verschillende actoren. Het ministerie geeft een handreiking aan lokale bestuurders om te komen tot 

nieuwe samenwerkingsverbanden. In het advies stelt het ministerie dat de overheid moet voldoen 

aan drie voorwaarden: verbinden, ondersteunen en het bieden van zekerheden (Peek, et al., 2012).  

Het ministerie stelt vast dat lokale overheden – mede gedwongen door bezuinigingen en de omslag 

van actief grondbeleid naar passief grondbeleid – zich een passieve rol hebben toebedeeld als het 

gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Het ministerie beoogt echter juist een actieve rol van lokale 

overheden. Dit is belangrijk, helemaal als het gaat om het initiëren van nieuwe 

samenwerkingsverbanden: de overheid als verbindende en ondersteunende partij. Daarnaast heeft 

de overheid minder eigen financiële middelen ter beschikking maar kan het wel op een andere 

manier bijdragen aan grootschalige investeringen. Investeringen van burgers en bedrijven kunnen 

namelijk gestimuleerd worden als de overheid zorg draagt voor zekerheden die belangrijk zijn bij het 

nemen van investeringsbeslissingen. Een duidelijke visie met daarbinnen duidelijke kaders is 

ontzettend belangrijk (Peek, et al., 2012, p. 55).  

Naast het bieden van zekerheden is volgens het ministerie het verbinden heel belangrijk. Ook het 

Planbureau voor de Leefomgeving  (Buitelaar, et al., 2012) gaat in op de verbindende factor bij 

gebiedsontwikkeling.  Volgens het PBL heeft ook de overheid een verbindende rol. De overheid moet 

proberen om mogelijkheden te bieden, partijen met elkaar in contact te brengen en te verleiden om 

initiatieven te nemen. Het onderhouden van contacten blijkt van belang om wederzijds vertrouwen 

tussen initiatiefnemer en gemeente op te bouwen en om verscheidene (mogelijke) initiatiefnemers 

aan elkaar te koppelen (oftewel te verbinden) en daarmee initiatieven mogelijk te maken of 

onverwachte openingen en mogelijkheden te genereren (Buitelaar, et al., 2012, p. 12).  

Als het initiatief meer bij de samenleving komt te liggen verandert de relatie tussen overheid en 

samenleving. Ruimte laten aan initiatieven vraagt om een andere rol van de overheid, maar niet per 

se om minder overheid. Hajer (2011) spreekt in dit verband van de enabling state, de faciliterende 

overheid. Deze overheid moet barrières voor particulier en kleinschalig initiatief zoveel mogelijk 

proberen te slechten en waar mogelijk prikkels introduceren ter bevordering van deze initiatieven, 

aldus Hajer.  

Ondersteunen van het maatschappelijk initiatief  

In het maatschappelijk en politieke debat worden deze verschuivingen in de verhoudingen inmiddels 

breed erkend. Het debat wordt gevoerd met verschillende termen voor hetzelfde, zoals doe-

democratie, burgerinitiatieven, energieke samenleving, zelfbeheer of zelforganisatie. Het wordt ook 

wel aangeduid als het plaats maken van de verzorgingsstaat voor de participatiestaat. In de 

participatiestaat maken initiëren, regisseren en financieren plaats voor begrippen als rechten en 

plichten, eigenaarschap, wederkerigheid, eigen verantwoording, vertrouwen en zelfredzaamheid 

(Politiek, 2013, p. 71). 
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Centraal bij de verschuivingen staat de publieke waarde die tot stand wordt gebracht via de 

verschillende instituten: de marktpartijen, de overheid en de samenleving. Publieke waarde kan 

worden beschouwd als een breed en open begrip. Het gaat om kwaliteit van de publieke ruimte, 

maar ook om het kunnen lenen van een boek. Om de mogelijkheid om mensen te ontmoeten, om 

een oudere te helpen om boodschappen in huis te halen, maar ook om de opwekking van energie en 

het aanbieden van zorg (Van der Steen et al., 2013). Figuur 2 brengt de beweging in de productie van 

publieke waarde en de conceptuele duiding ervan, in beeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de publieke waarde te realiseren is samenwerking tussen gemeenschap, markt en overheid 

noodzakelijk. In het boek The Art of City-Making van Charles Landry (2006) gaat hij in op die 

samenwerking. Hij geeft aan dat city-making niet een taak is van één partij. Volgens Landry is het 

nodig dat elke partij in de stad weet wat zijn bijdrage kan zijn in een groter geheel. In dit proces van 

city-making gaat het volgens hem om creativiteit van al die partijen en het doorzettingsvermogen en 

de moed te hebben om te experimenteren. Leiderschap is daarbij een voorwaarde, waarbij elke 

partij een goed leider kan zijn, zolang deze in staat is om schijnbaar uiteenlopende belangen te 

versmelten tot één geheel (Landry, 2006).  

De termen verbinden, ondersteunen en het bieden van zekerheden sluiten hier perfect op aan. Als 

een (gemeentelijke) overheid een rol kan aannemen waarbij zij de termen centraal stelt kan zij 

fungeren als een leider en aanjager voor ontwikkelingen van de gemeenschap en de markt.  

Zelfinitiatief in relatie met uitnodigingsplanologie  

Dit nieuwe bestuurlijke denken en de veranderingen in samenwerkingsverbanden tussen overheden, 

burgers en bedrijven die daarbij horen, vinden vanzelfsprekend ook plaats binnen de planologie. Dat 

deze planologisch veranderingen gaande zijn, is in hoofdstuk 1 geschetst (zie hiervoor Heurkens, 

2012 en figuur 1). De afgelopen jaren is er veel macht verschoven van de overheid naar de burgers 

en de marktpartijen. De positie van de overheid binnen de ruimtelijke ordening is dus in de loop der 

jaren sterk veranderd. Van een regelgevende rol onder toelatingsplanologie naar een ontwikkelende 

rol onder ontwikkelingsplanologie naar een sturende rol binnen uitnodigingsplanologie. Binnen deze 

sturende rol is het aan de overheid om zorg te dragen voor goede samenwerking tussen overheid, 

Figuur 2 Bewegingen in de productie van publieke waarde tussen overheid, gemeenschap en markt 
(Van der Steen et al., 2013, p.11) 
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“Hierbij bepalen overheden op hoofdlijnen waar ruimtelijk wel of geen 

veranderingen gewenst zijn met het oog op lange termijn prognoses en 

te beschermen waarden. In deze zin is het met recht nog planologie. 

Maar binnen kaders op hoofdlijnen stellen overheden zich uitnodigend en 

faciliterend op tegenover initiatiefnemers, zowel privaat als particulier. 

Als zij kans zien om dromen te verwezenlijken en risico’s durven te 

nemen, kunnen mentale energie en vele miljarden euro’s vrijkomen voor 

verdere investering in de toekomst van de ruimte.” 

Uit Uitnodigingsplanologie een sociaal-cultureel perspectief  

(Van Rooy, 2011) 

 

bedrijfsleven en samenleving om zo te komen tot goede ruimtelijke ontwikkelingen. Het 

ondersteunen van zelfinitiatief binnen de ruimtelijk ordening vraagt dus andere vorm van 

overheidssturing.  

Uitnodigingsplanologie probeert aan te sluiten bij de veranderingen in de samenleving. Een van de 

eerste planologen die het nieuwe begrip uitnodigingsplanologie introduceert is Peter van Rooy. In 

zijn artikel Uitnodigingsplanologie een sociaal-cultureel perspectief (Van Rooy, 2011) geeft hij een 

eerste definitie van de term uitnodigingsplanologie. 

 

 

Belangrijke aspecten die Van Rooy gebruikt in zijn definitie zijn uitnodigend, faciliterend en kaders op 

hoofdlijnen. Deze definitie wordt bevestigd in een rapport van het Planbureau van de Leefomgeving 

(Buitelaar, et al., 2012) en ook Heurkens (2012) gaat hier verderop in. Hij stelt dat binnen deze 

(machts-) verschuiving de huidige vraaggestuurde vorm van gebiedsontwikkeling te plaatsen is. 

Private en particuliere partijen sturen de ontwikkeling en publieke partijen faciliteren deze 

initiatieven. Een van de aanbeveling die Heurkens doet is om binnen privaatgestuurde 

gebiedsontwikkeling meer ruimte te creëren voor particuliere initiatieven en investeringen, omdat 

daarmee kan worden voldaan aan maatschappelijke behoeften. Belangrijk aspect bij 

uitnodigingsplanologie is, dat in plaats van toetsing en actief ontwikkelen van initiatieven, vervullen 

overheden, en dan vooral de lokale overheden, bij uitnodigingsplanologie veel meer een netwerkrol 

(Buitelaar, et al., 2012). Deze nieuwe vorm van planologie sluit aan bij het advies van de Raad voor 

de Leefomgeving en Infrastructuur zoals dit besproken is in het begin van dit hoofdstuk.  

Een lokale overheid moet dus juist een actieve rol aannemen, maar moet dit doen vanuit een ander 

perspectief. Het verbindt, ondersteund en bied zekerheden en dit sluit aan bij soortgelijke termen die 

Van Rooy (2011) gebruikt namelijk faciliteren en kaderstellend. Dit staat centraal bij de nieuwe vorm 

van planologie: uitnodigingsplanologie. 
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“Uitnodigingsplanologie is gericht op meerwaardecreatie                              

door publiek, privaat en particulier.” 

“Publieke partijen: Inspireer en lever meerwaarde.” 

“Overheden stimuleren en regisseren op                                                       

grond van principes en panorama’s.” 

Peter van Rooy in de publicatie: Meerwaardecreatie – Cahier gebiedsontwikkeling 

(Van Rooy, 2012, p.42) 

 

 “Sturen zonder geld vereist faciliteren met inspiratie” 

Peter van Rooy in de publicatie:                                                                                       

Overheidsparticipatie – Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet 

(Van Rooy, 2016, p.43) 

 

 

Uitnodigingsplanologie en de sturingsvorm: meerwaardecreatie  

Verbinden, ondersteunen en bieden van zekerheden als uitgangspunt voor de nieuwe overheid klinkt 

heel helder. Maar hoe verbindt je als overheid nauw daadwerkelijk de verschillende partijen en 

initiatieven? Hoe zorg je er als overheid voor dat je samen met de samenleving en marktpartijen 

komt tot de uitvoering van goede ruimtelijke initiatieven? Samenwerken aan de taak van de 

ruimtelijke ordening en samen ook verantwoordelijkheid dragen past binnen de gedachte van co-

creatie: samen de ideale ruimtelijke uitkomst creëren.   

Maar hoe wordt dat precies vorm gegeven en welke sturingsvorm dient de overheid aan te nemen 

om samen met de samenleving en de markt de verantwoordelijkheid te kunnen dragen? Zoals 

geschetst in de vorige paragrafen gaat – wat betreft de rol van de overheid – het om drie 

uitgangspunten: verbinden, ondersteunen en het bieden van zekerheden. Deze drie uitgangspunten 

vatten de woorden faciliteren, uitnodigingen en het stellen van kaders, zoals Van Rooy (2011 en 

2012) die benoemt, prima samen. 

Van Rooy (2012) heeft in het kader van Nederland Boven Water – een innovatieprogramma voor 

gebiedsontwikkeling van het kennisnetwerk Habiforum – een publicatie uitgebracht waarin wordt 

ingegaan op de aspecten van uitnodigingsplanologie.  Van Rooy benoemt bij de verschillende vormen 

van planologie ook een aantal sturingsvormen. De sturingsvorm die hoort bij uitnodigingsplanologie 

is volgens Van Rooy meerwaardecreatie (Van Rooy, 2012, p. 16). Van Rooy benoemt meerwaarde als 

belangrijke voorwaarde voor uitnodigingsplanologie. Alle partijen – burgers, bedrijven en overheid – 

moeten in een planologisch proces meerwaarde bieden om het ruimtelijke initiatief te kunnen laten 

slagen en de rol van de overheid in dit proces ligt vooral in het verbinden, ondersteunen en het 

bieden van zekerheden om zodoende initiatiefnemers te stimuleren. Van Rooy verwoordt dit 

passend met een aantal uitspraken. 
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Het betrekken van de verschillende partijen in een vroeg stadium bij de ruimtelijke ontwikkeling is 

cruciaal om ervoor te zorgen dat de betreffende partijen ook meegenomen worden in de gedachtes 

achter de ontwikkeling (Mulder en Stappers, 2009). Op die manier krijgt een bepaalde ruimtelijke 

ontwikkeling meer draagvlak en kunnen alle partijen hun meerwaarde leveren.  

Conclusie uitnodigingsplanologie 

De nieuwste vorm van planologie, uitnodigingsplanologie, kenmerkt zich door een aantal elementen. 

Allereerst de veranderingen die gaande zijn tussen de verschillende instituten burgers, bedrijven en 

overheden. De machtsverschuivingen tussen deze drie instituten zorgen voor een andere 

samenleving en dus ook een andere vorm van planologie. De verantwoordelijkheid en de macht die 

daarbij hoort komt steeds meer bij ruimtelijke initiatiefnemers te liggen. Dit vraagt om een andere 

rol van de overheid en ook een andere sturingsvorm. Faciliteren, uitnodigingen en het stellen van 

kaders zijn kernwoorden die Van Rooy (2011 en 2012) benoemt. Deze kernwoorden kunnen worden 

samengevat in drie termen: ondersteunen, verbinden en het bieden van zekerheden. Van Rooy (2012) 

voegt hier nog een belangrijk element aan toe. Alle deelnemende partijen handelen vanuit een 

meerwaarde. “Zonder meerwaarde niet aan tafel” (Van Rooy, 2012, p. 38). 

2.2 Uitnodigingsplanologie en de verhouding met de Omgevingswet 

Relatie uitnodigingsplanologie en omgevingsrecht 

Mede als gevolg van de institutionele veranderingen is ook het omgevingsrecht aan verandering 

onderhevig. Zoals in hoofdstuk 1 al is aangeven komt er in de nabije toekomst één wettelijke kader 

voor het omgevingsrecht: de Omgevingswet. Het proces om te komen tot vernieuwing van het 

omgevingsrecht is een langdurig proces. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kondigde in 2011 

de plannen in aan voor een fundamentele herziening van het omgevingsrecht. Hierop hebben de 

Raden voor het Landelijk Gebied, Verkeer en Waterstaat en de VROM-Raad (de voorlopers van de 

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur die in 2012 ontstaan is na samenvoeging van de 

afzonderlijke Raden) een eerste advies uitgebracht waarin zij een aantal aanbeveling doen (Raad 

voor het Landelijk Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaat en VROM-Raad, 2011 a).  

Een van de belangrijkste aanbevelingen die de Raden doen is het hanteren van vijf uitgangspunten. 

Deze uitgangspunten moeten bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving, wat aansluit bij de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet zoals omschreven 

Figuur 3 De verschillende soorten planologie nader uitgewerkt (Rooy, 2012, p.15) 
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in artikel 1:3 van de Omgevingswet (2016). Een van die uitgangspunten is dat de Omgevingswet moet 

zorg dragen voor het faciliteren van uitnodigingsplanologie. De Raden onderkennen de 

veranderingen zoals die geschetst zijn in de vorige paragrafen. Steeds vaker zal de overheid moeten 

volstaan met het scheppen van de randvoorwaarden, waarna anderen worden uitgenodigd daar 

invulling aan te geven. De Omgevingswet dient ook deze ontwikkeling te faciliteren, aldus de Raden 

(Raad voor het Landelijk Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaat en VROM-Raad, 2011 a).  

Dit uitgangspunt van de Raden sluit aan bij een eerdere oproep van de Raden. Begin 2011 – voor het 

advies aangaande de Omgevingswet – stellen zij in een ander advies (Toekomst van het ruimtelijke 

beleid - Raad voor het Landelijk Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaat en VROM-Raad, 2011 b).  

dat er ruimte moet zijn voor een grotere ontvankelijkheid voor initiatieven vanuit de maatschappij. In 

toenemende mate zullen en willen marktpartijen initiatief nemen, voor ontwikkelingen waarop 

voorheen de overheid het voortouw had.   

Ook in andere essays wordt aandacht besteed aan een flexibele aanpak. Een flexibele aanpak is juist 

noodzakelijk vanwege de ruimte voor maatschappelijk initiatief en de invloed die lokale bedrijven en 

lokale gemeenschappen steeds meer krijgen op hun eigen leefomgeving (Van der Steen, et al., 2013, 

p.11). Dynamiek is belangrijk als het gaat om uitnodigingsplanologie.  

Het proces van uitnodigingsplanologie vindt plaats binnen veranderingen in het omgevingsrecht, 

namelijk de totstandkoming van een stelselherziening: de overgang naar de Omgevingswet. Zoals in 

de vorige paragrafen al aangeven hebben de Raden voor de Leefomgeving een aantal 

uitgangspunten aangeboden waarbij een van die uitgangspunten is, dat de Omgevingswet moet zorg 

dragen voor het faciliteren van uitnodigingsplanologie. Volgens Van Rooy (2016) verhoudt 

uitnodigingsplanologie zich als proces tot de doelen van de Omgevingswet. Zowel proces 

(uitnodigingsplanologie) als recht (Omgevingswet) leggen verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk 

bij initiatiefnemers en gebruikers. 

Naast de institutionele veranderingen zoals besproken in de vorige paragrafen, waarbij 

machtsverschuivingen plaats vinden en er een verandering gaande is naar uitnodigingsplanologie, is 

in hoofdstuk 1 ook kort geschetst dat het omgevingsrecht een aantal problemen kent. Deze 

problemen staan de institutionele veranderingen in sommige gevallen in de weg. In een uitgave van 

de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de Technische Universiteit Delft worden een aantal 

problemen geschetst op het gebied van gebiedsontwikkeling en (milieu-) wetgeving (De Zeeuw, 

Puylaert en Werksma, 2009). Een van de problemen is dat er een complexiteit is ontstaan in 

regelgeving wat gebiedsontwikkeling in veel gevallen ontzettend moeilijk realiseerbaar maakt.  

Een van de aanbeveling van het rapport is dan ook om de juridische knelpunten aan te pakken. Dit 

sluit aan bij de bevindingen en adviezen van twee commissies (Commissie Elverding - Commissie 

Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten (2008) en Commissie Dekker - Commissie 

Fundamentele Verkenning Bouw (2008)). Een oplossing wordt gezien in het coördineren van 

besluiten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.  

Ook Ten Veen (2015) geeft aan dat het huidige omgevingsrecht niet klaar is voor de 21ste eeuw. “Het 

omgevingsrecht heeft te veel aandacht voor zekerheid en is te weinig gericht op groei en duurzame 

ontwikkeling” (Ten Veen, 2015, p. 7). De Omgevingswet integreert de gebiedsgerichte onderdelen 
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van de huidige omgevingsrechtelijke wetten in één wet met één samenhangend stelsel van planning, 

besluitvorming en procedures (Ten Veen, 2015).  

De wet kan niet zonder de handen en voeten die worden neergelegd in de bijbehorende Algemene 

Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en ministeriële regelingen. Op welke wijze het wetsvoorstel dus 

precies ruimte gaat bieden voor ontwikkeling en het waarborgen van kwaliteit is nog geheel niet 

duidelijk. Wel is duidelijk dat wordt beoogd met dit wetsvoorstel, het roer om te gooien en meer 

ruimte te bieden voor uitnodigingsplanologie. De Memorie van Toelichting van de Omgevingswet 

zegt er volgende over: “Het nieuwe stelsel gaat uit van een paradigmawisseling: van bescherming 

van de fysieke leefomgeving via een werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus 

waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte 

ontstaat voor ontwikkeling” (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014 b, p. 9). 

Ook Van Rooy (2016, p.33) geeft aan dat het Omgevingsrecht moet veranderen om 

uitnodigingsplanologie te faciliteren: “Zo bezien zit het op het verleden gebaseerde omgevingsrecht 

het op de toekomst gerichte recht van initiatief in de weg. Hoe sterker de geschetste trends 

doorzetten, hoe meer dit gaat knellen. Alle reden om in te zetten op één Omgevingswet.”  

Verbeterdoelen Omgevingswet 

Het centraal coördineren van wetgeving moet er toe bijdragen dat het voor ruimtelijke 

initiatiefnemers duidelijker en overzichtelijker wordt welke wettelijke kaders op hun initiatief van 

toepassing zijn. Hiermee wordt getracht om volop ruimte te geven aan uitnodigingsplanologie. Om 

dit te bewerkstelligen heeft de wetgever een viertal verbeterdoelen van de Omgevingswet 

geformuleerd die zijn weergeven in de Memorie van Toelichting behorende bij de Omgevingswet 3: 

 Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van 

het omgevingsrecht 

 Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke 

leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving 

 Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele 

aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke 

leefomgeving 

 Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke 

leefomgeving 

Deze verbeterdoelen moeten aansluiten bij de termen behorende bij de vernieuwende rol van de 

overheid: verbinden, ondersteunen en bieden van zekerheden. De Omgevingswet moet zich dan ook 

richten op het verbinden van denken en handelen tussen burgers, ondernemers en overheden en de 

samenwerking die daarbij noodzakelijk is. Dat is van directe invloed op de cultuur van betrokken 

organisaties. Het blijkt dat het maken en uitvoeren van een omgevingsvisie (het nieuwe juridische 

kader) een cultuurverandering kan stimuleren. Een omgevingsvisie kan bijdragen aan het 

ontwikkelen van een andere houding en rolopvatting van ambtenaren, politiek en bestuur in het 

publieke domein (Bouma, Duijn en Van de  Klundert, 2016). Het opstellen van een omgevingsvisie 

kan op deze manier bijdrage aan het verbinden, ondersteunen en het bieden van zekerheden.  

                                                           
3
 Kamerstukken ǁ 2013/14, 33 962, 3, p. 7  
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Maak de ambities waar  

Op 3 december 2015 verscheen het advies Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar! 

van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2015) (hierna: RLI). In dit raadsadvies staat de 

vraag centraal in hoeverre het wetsvoorstel Omgevingswet leidt tot een verwezenlijking van de 

verbeterdoelen zoals hierboven beschreven. De RLI constateert dat het wetsvoorstel op onderdelen 

beter kan en doet interessante aanbevelingen voor verbetering. Een van de aanbevelingen die de RLI 

doet is dat samenwerking tussen overheid, initiatiefnemers en burgers gefaciliteerd dient te worden 

in het omgevingsplan, een van de nieuwe instrumenten behorend bij de Omgevingswet (RLI, 2015, p. 

11).  

Aansluitend hierop ondersteund de Raad de gedachte dat de verhoudingen tussen initiatiefnemer, 

markt, samenleving en overheid aan herijking toe is. Het Rijk signaleert terecht een grotere 

zelfredzaamheid in de samenleving en de noodzaak om als overheid een stapje terug te doen, aldus 

de Raad. De Omgevingswet maakt daarom ook uitnodigingsplanologie mogelijk. De Raad 

ondersteunt dit, maar plaatst daar wel een aantal kanttekeningen bij. Een van de kanttekeningen is 

de rol van de nieuwe wetgeving en dan in het bijzonder de AMvB’s. Uitnodigingsplanologie zal in de 

omgevingsplannen leiden tot een andere rol van de initiatiefnemer en de overheid. De burger zal zich 

ten opzichte van beide moeten heroriënteren, met een actievere opstelling tegenover de directe 

eigen omgeving en een op uitwisseling en onderhandeling gerichte attitude. De Raad pleit daarom 

voor een versterking van de positie van de burger (RLI, 2015, p. 12). 

Hoe het advies van de Raad precies vorm gaat krijgen is nog onduidelijk. Duidelijk is echter wel dat 

uitnodigingsplanologie en het omgevingsrecht niet een op een samengaan. De nieuwe 

Omgevingswet probeert uitnodigingsplanologie zeker te faciliteren maar veel zal afhangen van de wil 

van overheden, samenleving en marktpartijen om daadwerkelijk ook een nieuwe rol aan te nemen. 

Daarom is het terecht dat er niet gesproken wordt over een wetswijziging maar een 

stelselherziening. Niet alleen de wet verandert maar ook de manier waarop instituten zoals overheid, 

burgers en bedrijven met elkaar omgaan. Alleen als er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en 

uitnodigingsplanologie daadwerkelijk mogelijk wordt kan de wet een succes worden.  

2.3 Mobiliteit in het Omgevingsrecht  

In het proces van de stelselherziening en de nieuwe institutionele veranderingen is het de vraag hoe 

verkeersmobiliteit hierin een plek krijgt. Op dit moment is de Wet ruimtelijke ordening een van de 

belangrijkste wettelijke kaders van het omgevingsrecht. Een belangrijk wetsartikel uit de Wet 

ruimtelijke ordening is artikel 3:1 (Wet ruimtelijke ordening, 2006). Dit artikel zegt dat gemeente een 

plan moet opstellen dat ten doel heeft om een goede ruimtelijke ordening juridisch te verankeren: 

het aloude bekende bestemmingsplan. Binnen de jurisprudentie spreekt men van een goed woon- en 

leefklimaat (Expert 1, persoonlijke communicatie, 12 januari 2016). De term goede ruimtelijke 

ordening wordt in de wet niet nader beschreven. Welke aspecten, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, 

precies worden bedoeld laat de wet dus in het midden. Motivering is daarom ontzettend belangrijk. 

De motivering bepaald of de regels uit een bestemmingsplan vallen onder een goede ruimtelijke 

ordening. Het gaat dus om de motivering waarom iets ruimtelijke relevant is. Het maken van 

ruimtelijke keuzes – waar men woningen mag bouwen en bedrijven mag vestigingen – heeft invloed 

op mobiliteitsstromen en de keuzes die mensen maken voor bepaalde mobiliteitsvormen. Vanuit die 

gedachte is de relatie tussen verkeersmobiliteit en ruimtelijke ordening van cruciaal belang en dus 

ook ruimtelijke relevant (Expert 1, persoonlijke communicatie, 30 juni 2016). 
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”Het behoeden van de staat en werking van infrastructuur                             
voor nadelige gevolgen van activiteiten” 

 
Artikel 2:1, derde lid, onder L uit de nieuwe Omgevingswet (2016) 

 

Figuur 4 Land Use Transport Feedback Cyclus.       
(Boomen en Venhoeven, 2012 p. 130) 

In tegenstelling tot de Wet ruimtelijke ordening hanteert de nieuwe Omgevingswet een nieuw 

begrip: de fysieke leefomgeving. Het begrip fysiek leefomgeving kent een duidelijke definitie in de 

wet, echter moet de toekomst en dan met name de jurisprudentie nog uitwijzen hoe duidelijk deze 

definitie is. In artikel 1:2:2 van de Omgevingswet worden tien aspecten benoemd. Een aspect is 

infrastructuur (Omgevingswet, 2016). Een bevoegd bestuursorgaan kan op basis van deze aspecten 

een omgevingsplan opstellen. Ook kan het bepaalde regels uitwerken of begrenzen waaronder dus 

regels aangaande het aspect infrastructuur.  

Op welke manier mobiliteit in een plek krijgt in het omgevingsrecht staat als vraagstelling centraal in 

dit onderzoek. In de komende hoofdstukken zal bovenstaande verder worden uitgediept en zal er 

getracht worden een antwoord te formuleren op de vraagstelling behorende bij dit onderzoek.  

2.4 Definitie mobiliteit: Waardenkaart Mobiliteit  
Maar hoe is mobiliteit te definiëren? In de literatuur komen twee belangrijke termen naar voren: 

bereikbaarheid en mobiliteit. Vaak worden deze door elkaar gebruikt maar zonder een duidelijk 

onderscheid er tussen. De verwarring ontstaat gedeeltelijke ook omdat beide begrippen sterk met 

elkaar verbonden zijn. Mobiliteit – de potentie om te verplaatsen – heeft een sterke relatie met hoe 

moeilijk of makkelijk het is om een locatie – waar een ruimtelijke functie is gelegen – te bereiken. 

(Handy, 2002, p. 3; Salomon en Mokhtarian, 1998, p. 130). Er zijn echter wel verschillende artikelen 

en studies verschenen die proberen onderscheid tussen de twee begrippen te maken.  

Bij mobiliteit gaat het om de potentie van verplaatsen 

en de mogelijkheid om te komen van A naar B 

(Hansen, 1959; Handy, 1994).  Om dat uit te drukken 

in maten heeft Jones (1989) in een artikel drie 

verschillen beschreven. Het gaat om individuele 

verplaatsingen in aantallen reizen, tijd en afstand. 

Daarnaast gaat het over de beschikbaarheid van 

transportsystemen en  als laatste gaat het om de 

vrijheid van het individu om te reizen met 

transportsystemen die tot zijn beschikking staan 

(Salomon en Mokhtarian, 1998, p. 130 en 131)  

Een van de eerste en meeste bekende definities van 

bereikbaarheid is de die van Walter Hansen (1959). Hij 

schreef een kort artikel  (How accesibility shapes land 

use) waarin hij de relatie legde tussen verkeers- en 

vervoerssystemen en ruimtelijke functies: “The 

potential of opportunities for interaction” (Hansen, 1959, p.73). Voortkomend uit zijn artikel kwam 

het inzicht van de zogenoemde Land Use Transport Feedback Cyclus (Wegener en Fürst, 1999, p. 5) 
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waarbij het spanningsveld tussen ruimtelijke functies en mobiliteit het uitgangspunt vormt. De cyclus 

gaat er vanuit dat de aanwezigheid van verkeers- en vervoerssystemen invloed heeft op de 

bereikbaarheid van een locatie en zo weer invloed heeft op het grondgebruik en de ruimtelijke 

functies en bijbehorende activiteiten die plaatsvinden op de een bepaalde locatie.  

Waardenkaart Mobiliteit   

In dit onderzoek staat het begrip mobiliteit centraal. Maar uit welke aspecten bestaat mobiliteit? 

Mobiliteit kent vele aspecten en voor elke individu kan de definitie daarom anders. Dit wordt 

beïnvloed door de persoonlijke  opvattingen die worden gehecht aan het begrip mobiliteit. Veel is 

bekend over opvattingen over mobiliteit op basis van marktonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek 

en onderzoek naar het gedrag van weggebruikers, maar een volledig beeld over de achtergronden 

van het denken over mobiliteit ontbreekt. Het helpt om inzicht te hebben in de onderliggende 

waarden die belangrijk zijn voor mensen. Opvattingen, standpunten en argumenten komen in vele 

vormen voor. De onderliggende waarden waarmee die opvattingen verbonden zijn, zijn beperkt in 

aantal en minder veranderlijk. Een overzicht van die waarden maakt het denken over mobiliteit 

makkelijker te herkennen en beter hanteerbaar (Buunk en Bastiaanssen, 2015). 

Om inzicht te verschaffen in de verschillende waarden hebben Buunk en Bastiaanssen (2015 en 2016) 

een onderzoek verricht naar de waarden die ten grondslag liggen achter de opvattingen van het 

begrip mobiliteit. Waarden zijn abstracte begrippen die diepgevoelde voorkeuren, idealen, 

wensbeelden en principes uitdrukken, die mensen nastrevenswaardig vinden. Zo zijn argumenten 

rond de sociale functie van het openbaar vervoer, veelal gerelateerd aan waarden als welzijn en 

gezondheid. De overheid moet ervoor zorgen dat mensen in kwetsbare situaties beschermd worden, 

door de beschikbaarheid en betaalbaarheid van openbaar vervoer te garanderen voor mensen die 

hiervan afhankelijk zijn. Voor iemand die zich druk maakt over teveel bureaucratie, kan vrijheid een 

belangrijke waarde vormen. Het kan gaan van de vrijheid om ongehinderd te toeren over oneindige 

wegen tot het in de wind slaan van de verkeersregels, door het gas vol open te gooien.  

 

 

 

 

 

 

 

Een goede houvast om waarden te typeren zijn morele fundamenten zoals Jonathan Haidt in zijn 

waardentheorie heeft benoemd. Eerder onderzoek heeft laten zien dat de typologie van waarden 

aan de hand van morele fundamenten een goed houvast biedt voor interpretatie van de variëteit aan 

opvattingen (Haidt, 2012; Buunk en Van der Weide, 2012; Buunk en Van der Weide, 2014). Haidt 

onderscheidt zes morele fundamenten die mensen hanteren in morele oordeelsvorming. 

Opvattingen vinden hun oorsprong in waarden en zijn nauw verbonden met een of meerdere van de 

Figuur 5 De invloed van Waarden en Morele fundamenten op opvattingen over mobiliteit. 
(Buunk en Bastiaanssen, 2016, p. 15) 
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zes morele fundamenten. Een moreel fundament is ook een waarde en kan dus niet in een 

hiërarchisch verband worden geplaatst ten opzichte van andere waarden. Het gaat om onderlinge 

verbondenheid van waarde en moreel fundament. Voor het onderling onderscheiden van waarden 

die ten grondslag liggen aan opvattingen zijn deze morele fundamenten een belangrijk hulpmiddel 

(Buunk en Bastiaanssen, 2016, p. 14 t/m 17). 

Het onderzoek van Buunk en Bastiaanssen (2016) heeft uiteindelijk geresulteerd in een de 

Waardenkaart Mobiliteit (De Argumentenfabriek, 2015). In samenwerking met het CROW-KpVV, het 

Planbureau voor de Leefomgeving en de Radboud Universiteit heeft Windesheim (het Lectoraat waar 

Buunk en Bastiaanssen aan verbonden zijn) de kaart ontwikkeld. De Waardenkaart Mobiliteit is 

gemaakt om als analyse instrument de veelkleurigheid in het debat over mobiliteit in beeld te 

brengen. Dat geeft helderheid in de strijd over mobiliteit. Onder mobiliteit wordt in de Waardenkaart 

verstaan de verplaatsing van mensen en hoe beleidsmakers deze verplaatsingen sturen. 

2.4.1 De zes morele fundamenten van Haidt   

Uit het onderzoek van Buunk en Bastiaanssen (2016) komen achttien waarden die ten grondslag 

liggen aan opvattingen over mobiliteit. Deze waarden zijn ingedeeld aan de hand van zes morele 

fundamenten. Deze indeling is gebaseerd op de waardentheorie van de Amerikaanse 

moraalpsycholoog Jonathan Haidt. Morele fundamenten zijn volgens Haidt basale ethische intuïties 

die aanwezig zijn in ieder mens. Het onderscheid in zes morele fundamenten helpt om de variëteit 

aan waarden en opvattingen over mobiliteit beter te duiden en te begrijpen (De Argumentenfabriek, 

2015).  

Zorg & Empathie  

Het morele fundament van Zorg en Empathie vormt de basis voor inlevingsvermogen in anderen en 

een afkeer van wreedheid. Het is herkenbaar in de drang om te zorgen voor kwetsbare 

bevolkingsgroepen of voor kwetsbare ruimtelijke kwaliteit. De wil om te voorkomen dat een ander 

kwaad wordt aangedaan, pijn leidt of ander ongemak ervaren moet is de drijvende kracht van dit 

morele fundament. Zoals mobiliteit die de kwaliteit van leven verhoogt (De Argumentenfabriek, 

2015).  

Rechtvaardigheid & Wederkerigheid  

Het morele fundament van Rechtvaardigheid en Wederkerigheid vormt de basis voor oordelen over 

onderlinge verhoudingen tussen mensen. Het betreft bijvoorbeeld het gevoel van oneerlijkheid over 

de verschillen in reismogelijkheden die mensen hebben of in de bereikbaarheid van gebieden. De 

morele weging kan uitvallen in de richting van rechtvaardigheid als gelijkheid en in de richting van 

wederkerigheid (“voor wat hoort wat”). Rechtvaardigheid betreft onder meer het recht van mensen 

op mobiliteit als voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving (De 

Argumentenfabriek, 2015).  

Loyaliteit & Trots  

Het morele fundament van Loyaliteit en Trots vormt de basis voor een gevoel van verbondenheid 

met mensen uit de eigen kring. Het is herkenbaar in de diepgewortelde neiging van mensen om zich 

bij een groep aan te sluiten, gecultiveerd in de gemeenschap van een streek, de natie of een 

vereniging. Trouw aan verworvenheden en trots op eigenheid en identiteit, zoals de Nederlander en 

zijn fiets, zijn nauw verbonden met dit morele fundament (De Argumentenfabriek, 2015).  
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Respect voor autoriteit  

Het morele fundament van Respect voor autoriteit vormt de basis voor een gevoel van 

gezagsgetrouwheid en acceptatie van leiderschap. Het is een morele houding van ontzag voor de 

overheid, waarin instituties als onmisbare bouwstenen van de samenleving gelden. Hiermee 

verbonden zijn orde en hiërarchie, zoals verankerd in wet- en regelgeving over de ruimtelijke 

inrichting en in de taakverdeling tussen rijksoverheid en decentrale overheden. Het is ook 

herkenbaar in de symbolische waarde van mobiliteit, als uiting van de maatschappelijke status (De 

Argumentenfabriek, 2015).  

Zuiverheid & Schoonheid  

Het morele fundament van Zuiverheid en Schoonheid vormt de basis voor abstracte principes, 

beginselen en overtuigingen. Dit fundament is gebaseerd op het streven naar schoonheid en 

perfectie en doet een appel op idealen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het cultiveren van 

ontwikkeling en volmaaktheid, weerspiegelt in de kwaliteit van vervoermiddelen en infrastructuur, 

en het vermogen tot matigheid zoals beheersing van de reislust (De Argumentenfabriek, 2015).  

Vrijheid  

Het morele fundament van Vrijheid is geworteld in een voorkeur voor de eigen individuele vrijheid 

en die van anderen. Het is een grondhouding waarin autonoom in het leven staan een ethische keuze 

is, die gepaard gaat met een neiging tot verzet tegen inmenging van buitenaf. Het is herkenbaar in 

afkeer van allerlei vormen van dominantie en een negatieve houding ten opzichte van hiërarchie en 

bureaucratie. Bij mobiliteit gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheid vrij en ongehinderd te kunnen 

reizen (De Argumentenfabriek, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 Waardenkaart Mobiliteit (De Argumentenfabriek, 2015) 
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Waardenkaart Mobiliteit uitgangspunt definitie mobiliteit  

De achttien waarden die de basis vormen van de Waardenkaart Mobiliteit staan centraal verderop in 

dit onderzoek. Onderzocht gaat worden hoe die waarden worden meegenomen in het 

omgevingsrecht en of die waarden juridisch worden vastgelegd in de planvorming. Dit sluit aan bij de 

doelstelling, vraagstelling en deelvragen zoals benoemd in hoofdstuk 1.  

2.5 Conceptueel model 

Samenvattend kan worden gesteld dat er op dit moment twee grote veranderingen plaats vinden 

binnen de ruimtelijke ordening. Allereerst de verandering in wetgeving. Het omgevingsrecht 

ondergaat een complete metamorfose en er wordt een nieuw juridisch kader gevormd onder de 

Omgevingswet. De tweede verandering ligt ten grondslag in de institutionele verandering die gaande 

is waarbij er sprake is van een nieuwe vorm van planologie, namelijk uitnodigingsplanologie.  

Binnen deze twee veranderingen is het interessant om te onderzoeken, of en hoe, 

mobiliteitsaspecten een rol spelen in de ruimtelijke (juridische) planvorming en welke invloed deze 

twee veranderingen precies hebben. Wordt mobiliteit meegenomen in de vorming van het juridisch 

kader en gaat dit in de toekomst veranderen? En ligt de verantwoordelijkheid voor een goed woon- 

en leefklimaat aangaande mobiliteit straks bij de initiatiefnemer (degene die uitgenodigd wordt) of 

bij de overheid?  

Het theoretisch kader leidt tot het volgende conceptueel model. Dit conceptueel model is opgesteld 

aan de hand van de theorie zoals uitgelegd in de appendix van het boek Ontwerpen van een 

onderzoek (Verschuren en Doorewaard, 2007). 
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Institutioneel perspectief 

Uitnodigingsplanologie 

Ondersteunen 

Verbinden 

Bieden van zekerheden 

Meerwaardecreatie  

Mobiliteitsaspecten in juridisch planvorming 

Veiligheid – Gezondheid – Welzijn – Ontplooiing  

Orde – Hiërarchie – Status 

Perfectie – Pracht – Matigheid  

Autonomie – Ongeremdheid  

Gemeenschap – Trots – Eigenheid 

Gelijkheid – Proportionaliteit – Nut  

 

Omgevingsrecht - Omgevingswet 

Inzichtelijkheid – Voorspelbaarheid – Gebruiksgemak 

Samenhangende benadering 

Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte 

Versnellen en verbeteren besluitvorming 

 

Figuur 7 Conceptueel model 
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“Onderzoek dat de inductieve methoden gebruikt, houdt zich waarschijnlijk 

vooral bezig met de context waarbinnen de gebeurtenissen plaatshebben.” 

Uit: Methoden en technieken van onderzoek 

(Saunders, et al., 2011, p. 113) 

 

3.Methodologie 

3.1 Onderzoekstrategie  

Het uitwerken van het onderzoek en de daarbij behorende onderzoeksmethoden vraagt allereerst 

om een onderzoekstrategie die bepaalt hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Belangrijk uitgangspunt 

voor de onderzoekstrategie is de onderzoeksfilosofie. Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van de 

beginselen van het sociaal constructivisme. Belangrijk bij deze filosofie zijn sociale factoren, 

machtsfactoren en belangenfactoren (Saunders , Lewis, Thornhill, Booij en Verckens, 2011, p. 106). 

Deze factoren bepalen hoe actoren omgaan met bijvoorbeeld de institutionele veranderingen zoals 

de evolutie van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie. Ook kunnen deze factoren invloed 

hebben op de manier waarop actoren omgaan met mobiliteitsaspecten in juridische planvorming. In 

dit onderzoek is het daarom van belang om inzichtelijk te krijgen hoe actoren omgaan met deze 

factoren.  

Naast de filosofie is de onderzoeksbenadering ook van belang. Er bestaan twee benaderingen 

namelijk inductief en deductief (Saunders et al., 2011, p. 110). Dit onderzoek gaat uit van een 

inductieve benadering. Dit komt voort uit het feit dat context in dit onderzoek heel belangrijk is. Het 

gaat om de houding, macht en belangen die de verschillende actoren hebben bij een ruimtelijk 

initiatief, aangaande mobiliteitsaspecten, en hoe die worden vertaald in de juridische planvorming. 

Hierbij is sociale interactie tussen de actoren en de context waarbinnen die interactie plaats vindt, 

ontzettend belangrijk. Om deze context goed inzichtelijke te krijgen is een inductieve benadering 

noodzakelijk. Bij deze benadering is het houden van (semigestructureerde) interviews een zeer 

geschikte methode.  

 

3.2 Onderzoeksmethoden  

Het onderzoek bestaat uit een drietal gedeeltes. In hoofdstuk 4, waarin de focus ligt op het 

bureauonderzoek, staan de instrumenten en hun juridische mogelijkheden centraal. Welke 

mogelijkheden bieden het bestemmingsplan en het omgevingsplan om mobiliteit juridisch te 

verankeren? In hoofdstuk 5 staat de praktijk centraal. Aan de hand van casusonderzoek wordt 

gekeken hoe de instrumenten werken in de praktijk. Hoe wordt mobiliteit ingepast en welke rol 

speelt uitnodigingsplanologie hierbij? Tenslotte staat in hoofdstuk 6 de Waardenkaart Mobiliteit 

centraal. Welke aspecten van mobiliteit komen terug in het bestemmingsplan of het omgevingsplan?   
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3.2.1 Hoofdstuk 4: Bureauonderzoek 

Literatuuronderzoek 

Om een goed beeld te krijgen van de juridische mogelijkheden die het bestemmingsplan en het 

omgevingsplan bieden, is het noodzakelijk om allereerst een literatuuronderzoek te verrichten. 

Uitgangspunt hierbij is om de beschikbare literatuur te analyseren, zodat deze informatie kan 

verschaffen waarmee de deelvragen beantwoord kunnen worden. Een goede analyse van de         

(on-) mogelijkheden van het bestemmingsplan en het omgevingsplan is daarbij noodzakelijk.  

Expertinterviews  

Aanvullend op het literatuuronderzoek is het houden van expertinterviews noodzakelijk. Deze 

interviews dienen als aanvulling op het bureauonderzoek. Gezien de onderzoeksfilosofie en 

onderzoeksbenadering is het houden van semigestructureerde interviews een goede methode om de 

data te kunnen verzamelen. Uitgangspunt hierbij is de gekozen onderzoeksfilosofie namelijk het 

sociaal constructivisme. Belangrijk hierbij zijn de sociale factoren, machtsfactoren en 

belangenfactoren (Saunders, et al., p. 106). Tijdens de interviews zal de aandacht liggen op 

verhoudingen en belangen die worden vertegenwoordigd. Er worden experts geïnterviewd vanuit 

verschillende achtergronden waarbij het omgevingsrecht en mobiliteit centraal staan. Een 

overzichtstabel van de geïnterviewde experts is te vinden in de bijlage.  

3.2.2 Hoofdstuk 5: Casusonderzoek  

Aanvullend op het bureauonderzoek en de expertinterviews, waarbij de aandacht vooral gevestigd is 

op de juridische mogelijkheden, is een blik op de praktijk noodzakelijk in de vorm van een 

casusonderzoek. Verschillende belanghebbende zullen worden geïnterviewd over hun rol binnen de 

casus en hoe zij omgaan met uitnodigingsplanologie en hoe zij mobiliteit een plek geven in het 

omgevingsrecht. Hierbij wordt de inductieve benadering gebruikt waarbij wordt gekeken naar 

factoren die van invloed zijn op het handelen van actoren. In dit hoofdstuk wordt ook gekeken na de 

uitwerking van uitnodigingsplanologie in de praktijk. Naast interviews wordt ook gebruik gemaakt 

van de bevindingen uit het literatuuronderzoek en de expertinterviews. Een overzichtstabel van de 

geïnterviewde personen voor het casusonderzoek is te vinden in de bijlage.   

In Nederland zijn een aantal gemeenten en provincies die al verschillende pilot projecten hebben 

lopen aangaande de nieuwe omgevingswet en het bijbehorende omgevingsplan (Bouma, Duijn, en 

Klundert, 2016). Via een pilot project kan informatie worden verkregen over de (on-) mogelijkheden 

om mobiliteit mee te nemen in het nieuwe juridische kader.  

Casus Nijmegen – Pilot Radboud  

Een van de gemeentes waar aan een pilot omgevingsplan wordt gewerkt is Nijmegen. Het betreft 

hier project Pilot Radboud. In dit project werken het Radboudumc, Radboud Universiteit, gemeente 

Nijmegen, provincie Gelderland en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) samen aan de 

ontwikkeling van het campusgebied Heijendaal te Nijmegen. Centraal in dit project staat de 

ruimtelijke inrichting van de campus waar het Radboudumc en de Radboud Universiteit zijn 

gevestigd. De gevestigde organisaties hebben veel te maken met het omgevingsrecht. Op dit 

moment wordt er door het Radboud gemiddeld één Wabo vergunning per week aangevraagd. 

Daarnaast ligt er voor de komende vijf jaar een vervangende nieuwbouwopgave van 190.000 m2 (M. 

Cox, M. ter Berg, K. Fleuren, persoonlijke communicatie, 7 april 2016).   
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Voor het gebied moet nieuw bestemmingsplan worden opgesteld omdat het huidige 

bestemmingsplan in 2017 vervalt. In overleg met alle actoren biedt de Crisis en Herstelwet (Chw) de 

mogelijkheid, om voor bepaalde projecten, in plaats van een bestemmingsplan, al een 

omgevingsplan op te stellen (Vijf projectleden Pilot Radboud, persoonlijke communicatie, 19 januari 

2016).  

Binnen het nieuwe omgevingsplan gaat mobiliteit een rol spelen. Zowel het Radboudumc alsmede de 

Radboud Universiteit creëren veel mobiliteitsstromen. Daarnaast zorgt de vervangende nieuwbouw 

voor extra mobiliteitsbewegingen namelijk het aan en afvoer van verschillende bouwmaterialen. 

Omdat deze casus een lopende casus betreft is het een geschikte casus om te onderzoeken hoe 

actoren omgaan met mobiliteitsstromen. Hoe denken actoren over het nieuwe omgevingsplan en 

hoe denken zij daarin om te gaan met mobiliteit? En wie neemt het initiatief? Is het de gemeente die 

het bestemmingsplan moet vernieuwen of neemt het Radboud het initiatief? Dit zijn vragen die 

beantwoord worden in hoofdstuk 5.   

3.2.3 Hoofdstuk 6: Waardenkaart Mobiliteit  

De uitkomsten uit het literatuuronderzoek, de expertinterviews en het casusonderzoek worden in 

hoofdstuk 6 getoetst aan de Waardenkaart Mobiliteit. In hoofdstuk 6 worden de instrumenten 

bestemmingsplan en omgevingsplan vergeleken met de achttien waarden van de Waardenkaart 

Mobiliteit. De verschillende mobiliteitsaspecten staan hierbij centraal. Aan de hand van die aspecten 

kan iets worden gezegd over hoe mobiliteit wordt opgenomen in het bestemmingsplan of 

omgevingsplan.   

3.3 Vergelijking met andere methoden  

In dit onderzoek is het gebruik van kwantitatieve methoden niet geschikt. Dit komt omdat in dit 

onderzoek gezocht wordt naar verklaringen voor het sociale handelen van actoren. Waarom 

handelen actoren wel of niet vanuit de gedachte van uitnodigingsplanologie is een van de vragen van 

het onderzoek. Deze vraag wordt beantwoord door inzichten te verkrijgen in de sociale, macht- en 

belangenfactoren. Deze inzichten zijn specifiek gebonden aan een bepaalde context en daarom ook 

moeilijk generaliseerbaar. Generaliseerbaarheid is een belangrijk uitgangspunt van een kwantitatief 

onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek is generaliseerbaarheid lastiger. In dit onderzoek wordt de 

theorie gebruikt als basis voor de vragen die gesteld worden aan de experts en belanghebbende van 

de casus. Hierbij wordt dus gebruik gemaakt van kwalitatieve data en op basis van de uitkomsten van 

deze interviews kunnen de deelvragen beantwoordt worden.   

Zowel bij de expertinterviews als bij de casus interviews wordt er gebruik gemaakt van de 

kwalitatieve methoden semigestructureerde interviews. De interviews worden per actor afzonderlijk 

afgenomen. Een andere kwalitatieve methoden is het gebruik van focus groepen. In dit onderzoek is 

de methoden van focus groepen echter niet geschikt. In het onderzoek is het noodzakelijk om 

erachter te komen welke belangen en welke macht de verschillende actoren hebben. Bij het 

gezamenlijk spreken van actoren door middel van focus groepen bestaat de kans dat de 

machtsfactoren de overhand nemen waardoor bepaalde actoren niet vrijuit antwoord kunnen geven 

op de verschillende vragen (Saunders, et al., 2011, p. 301). Bij het apart interviewen bestaat die kans 

ook ,maar de kans hierop is minder, aangezien de druk vanuit andere actoren minder nadrukkelijk 

aanwezig is.  
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3.4 Uitkomsten data en analyse  

De uitkomsten van de interviews met de verschillende actoren levert veel data op vanuit 

verschillende invalshoeken. Belangrijk bij de analyse is de vergelijking tussen de verschillende 

actoren en dan met name de belangen van de verschillende actoren en hoe die belangen onderling 

overeenkomen of juist niet overeenkomen. Door tijdens de analyse de data te vergelijken kan inzicht 

worden verkregen in hoe actoren handelen en of ze handelen vanuit de theorie van 

uitnodigingsplanologie. Het is ook mogelijk dat door de inzichten duidelijk wordt dat een bepaalde 

actor zijn gedrag moet aanpassen om zo het optimale resultaat te bereiken waarbij optimale 

samenwerking tussen belanghebbende actoren centraal staat.  

De vergelijking van de data is mogelijk door in de juiste stappen te coderen. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van het software programma Atlas.ti. Het coderen vindt plaats in drie stappen: open 

coderen axiaal, coderen en selectief coderen. Bij de eerste stap van open coderen wordt de 

uitgeschreven tekst van het interview opgedeeld in verschillende stukken die antwoord geven op de 

deelvragen van dit onderzoek. Op deze manier wordt inzicht verkregen over de precieze inhoud van 

het interview. Bij de tweede stap van axiaal coderen vindt er een vergelijking plaats tussen 

tekstdelen met dezelfde codering. Hierbij is het dus mogelijk dat er vanuit verschillende bronnen iets 

wordt gezegd over een bepaald onderwerp. Het ontdekken van verschillen en overeenkomsten staat 

hierbij centraal. Door goed te kijken naar de gegeven codering en deze waar nodig aan te passen is 

hier al een eerste stap in de analyse mogelijk. Bij de laatste stap van selectief coderen wordt er 

gezocht naar kern categorieën. Deze kern categorieën dienen een antwoord te geven op de 

vraagstelling en de bijbehorende deelvragen (Boeije, 2010; Luuk Sloter, persoonlijke communicatie, 

13 november 2015).  

3.4.1 Validiteit en betrouwbaarheid  

Het is van belang om zo veel mogelijk betrokken actoren te interviewen. Helaas kan het ook 

voorkomen dat een actor niet wil meewerken of wel wil meewerken maar niet geheel open kan of 

wil zijn. Dit laatste wordt door Saunders (et al., 2011, p. 283) beschreven als respondentbias. Het kan 

gebeuren dat een actor bepaalde aspecten niet wil benoemen en bespreken. Dit levert dan een 

incompleet beeld op en daarmee komt de betrouwbaarheid van het onderzoek in gevaar. Een manier 

om dit tot een minimum te beperken is de houding van de interviewer. Aan de interviewer is het dan 

ook de taak om duidelijk aan te geven dat hij niet op zoek is naar gevoelig informatie maar alleen 

naar factoren die het handelen van de actor kunnen verklaren. Healey en Rawlison (1994) geven aan 

dat dit een belangrijk aspect is om de geïnterviewde te laten ontspannen en zo ervoor te zorgen dat 

de bereidwilligheid om informatie te delen toeneemt. Ook eventuele garantie van anonimiteit helpt 

om het vertrouwen in de geloofwaardigheid van de interviewer te laten toe nemen. Dit verkleint de 

kans op respondentbias en vergroot daarmee de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek 

(Saunders et al., 2011, p. 288). In dit onderzoek zijn daarom alle interviews anoniem verwerkt. De 

geïnterviewde personen worden in dit onderzoek aangeduid als expert of als participant van de 

casus.  

De validiteit van het onderzoek is ook ontzettend belangrijk bij het analyseren van de kwalitatieve 

data. Belangrijk hierbij is dat er verzadiging optreedt. Dit houdt in dat het maximale aantal codes 

wordt bereikt en het niet meer mogelijk om de codelijst uit te breiden: de codelijst is daarmee 

verzadigd. Dit betekent dat alle data is ingedeeld in codes en dat daarmee alle tekstdelen worden 

geanalyseerd. Bij selectief coderen is er sprake van verzadiging als er een compleet antwoord wordt 
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gegeven op de onderzoeksvragen. Op deze manier is de validiteit van de kwalitatieve data 

gewaarborgd (Boeije, 2010; Luuk Sloter, persoonlijke communicatie, 13 november 2015). 

3.5 Indicatoren en deelvragen  

Om de onderzoeksvraag en de verschillende bijbehorende deelvragen goed te kunnen beantwoorden 

wordt gebruik gemaakt van een aantal indicatoren. Deze indicatoren zijn gebaseerd op het 

conceptueel model zoals weergegeven in hoofdstuk 2 en sluiten aan bij de benoemde 

onderzoeksmethoden voor hoofdstuk 4, 5 en 6.  

3.5.1 Hoofdstuk 4: Bureauonderzoek  

In hoofdstuk 4 zal vooral worden gekeken naar het juridische vraagstuk. Deelvragen 1 en 2 staan 

hierbij centraal. Deze deelvragen kennen geen specifieke indicatoren omdat de focus vooral ligt op 

het juridische aspect en de juridische mogelijkheden. Op onderdelen van deelvraag 3 wordt ook 

antwoord gegeven in hoofdstuk 4. De indicatoren voor deelvraag 3 worden besproken in een 

volgende paragraaf.  

3.5.2 Hoofdstuk 5: Casusonderzoek  

In dit hoofdstuk 5 staat deelvraag 4 centraal. Om deze deelvragen goed te kunnen beantwoorden is 
gekeken naar twee onderdelen van het conceptueel model: het institutioneel perspectief en het 
omgevingsrecht. Aansluitend op hoofdstuk 4 wordt op onderdelen van deelvraag 3 wordt ook 
antwoord gegeven in hoofdstuk 5. De indicatoren voor deelvraag 3 worden besproken in een 
volgende paragraaf.  

Indicatoren institutioneel perspectief  

In het conceptueel model zijn vier aspecten benoemd: ondersteunen, verbinden, bieden van 

zekerheden en meerwaardecreatie. Deze aspecten zijn gebaseerd op het institutionele perspectief 

van uitnodigingsplanologie. Naast deze vier aspecten staan nog een drietal aspecten centraal: 

cultuurverandering, flexibiliteit en stimuleren van zelfinitiatief. Deze aspecten staan centraal in de 

Omgevingswet en zijn zodoende van belang om in beeld te krijgen hoe deze aspecten een plek 

krijgen binnen het bestemmingsplan en omgevingsplan.  

Ondersteunen, verbinden en bieden van zekerheden  

Zoals uit hoofdstuk twee blijkt vormen deze drie uitgangspunten de basis voor het institutionele 

perspectief van uitnodigingsplanologie. Deze drie punten komen terug in deelvraag 4a en 4c. In 

hoofdstuk 5 zal worden beschreven hoe deze indicatoren een plek krijgen in de praktijk en welke 

sterke en zwakke kanten deze indicatoren hebben ten aanzien van de instrumenten 

bestemmingsplan en omgevingsplan.  

Meerwaardecreatie  

De basis van uitnodigingsplanologie wordt gevormd door de vorige drie indicatoren. Zoals uit 

hoofdstuk 2 blijkt hoort daar een vierde element bij: meerwaardecreatie. Meerwaardecreatie is een 

bepaalde sturingsvorm die aansluit bij de indicatoren van uitnodigingsplanologie. De deelnemende 

partijen aan een initiatief moeten meerwaarde leveren aan het initiatief. “Zonder meerwaarde niet 

aan tafel” (Van Rooy, 2012, p. 38). De indicator sluit aan bij vraag 4c van dit onderzoek.  

Cultuurverandering 

Een van de belangrijkste indicatoren is het aspect cultuurverandering. Zoals in hoofdstuk 2 

besproken verandert het Omgevingsrecht. Dit gaat niet vanzelf. Dit verreist een verandering in 
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houding en cultuur van alle partijen die betrokken zijn bij een ruimtelijke initiatief. In de casus zal 

onderzocht worden, in hoeverre het werken binnen de nieuwe wettelijke kaders een 

cultuurverandering teweeg brengt. Deze indicator sluit aan bij vraag 4b.  

Stimuleren van zelfinitiatief  

Een van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is dat zelfinitiatief gestimuleerd moet worden door 

dat het omgevingsrecht inzichtelijker, voorspelbaarder en gebruiksvriendelijker wordt onder de 

Omgevingswet. In de casus wordt de vraag gesteld of het nieuwe wettelijke kader zelfinitiatief 

daadwerkelijk stimuleert. Vraag 4a sluit aan bij deze indicator.  

Flexibiliteit  

De laatste indicator is flexibiliteit. In dit hoofdstuk wordt gekeken of de flexibiliteit in het nieuwe 

instrument omgevingsplan toeneemt ten opzichte van het oude instrument bestemmingplan. Dit is 

namelijk een van de verbeterdoelen van de Omgevingswet. Net zoals bij de vorige indicator sluit 

vraag 4a hierbij aan.  

Schema indicatoren institutioneel perspectief 

Bovenstaande beschrijving van de indicatoren resulteert in de volgende tabel. 

 

 

3.5.3 Deelvraag 3: indicatoren verschillen mobiliteit  

De antwoorden op deelvraag 3 proberen inzicht te geven in de verschillen tussen het 

bestemmingsplan en het omgevingsplan ten aanzien van mobiliteit. Deze deelvraag staat centraal in 

hoofdstuk 4 en 5. Om de deelvraag goed te kunnen beantwoorden wordt gefocust op vijf 

indicatoren.   

Relaties tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening 

De eerste indicator gaat over de relaties tussen mobiliteit en ruimtelijk ordening. Hoe wordt in de 

wet en in de casus omgegaan met de relaties die er zijn zoals geschetst in hoofdstuk 1 en 2 – tussen 

mobiliteit en ruimtelijke ordening – is de vraag die hier centraal staat. Belangrijk om te weten te 

Tabel 1 Indicatoren institutioneel perspectief 

Indicatoren 
institutioneel 
perspectief  

Onderzoeks- 
(deel)vraag 

Bestemmingsplan 
(Toelatingsplanologie) 

Omgevingsplan 
(Uitnodigingsplanologie) 

  Sterk Zwak Sterk Zwak 

Ondersteunen 4 a - 4 c     

Verbinden 4 a - 4 c     

Bieden van 
zekerheden 

4 a- 4 c     

Meerwaarde creatie 4 c     

Cultuurverandering 4 b     

Stimuleren van 
zelfinitiatief   

4 a     

Flexibiliteit  4 a     
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komen, is of er een verschil bestaat in aandacht voor aspect mobiliteit tussen de twee instrumenten 

bestemmingsplan en omgevingsplan. Deze indicator sluit dan ook perfect aan bij vraag 3b.  

Relatie met andere (niet juridische) instrumenten 

Mogelijk ken mobiliteit als aspect relaties met andere instrumenten dan het bestemmingsplan en 

omgevingsplan. In hoofdstuk 4, het bureauonderzoek, zal dit worden uitgezocht en in hoofdstuk 5, 

het casusonderzoek, zal gekeken worden hoe men in de casus omgaat met de relaties tussen die 

instrumenten en het bestemmingsplan dan wel het omgevingsplan. Net zoals bij de vorige indicator 

sluit deze indicator aan bij vraag 3b.  

Verantwoordelijkheid: publiek recht of privaat recht 

Aansluitend bij de indicatoren vanuit het institutioneel perspectief hoort de vraag wie er 

verantwoordelijkheid draagt voor het aspect mobiliteit. Is dat de overheid of is dat initiatiefnemer en 

in hoeverre verandert dit bij de veranderingen in het omgevingsrecht? Vraag 3c behoort bij deze 

indicator. 

Integraliteit 

Een van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is het bewerkstelligen van een samenhangende 

benadering van de fysieke leefomgeving. Deze vraag zal zowel in het bureauonderzoek als in het 

casusonderzoek gesteld worden om zo inzichtelijk te krijgen of het instrument omgevingsplan 

inderdaad zorgt draagt voor de uitkomst van het verbeterdoel in relatie tot het aspect mobiliteit. 

Deze indicator hangt sterk samen met de indicator relaties tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening.  

Deze indicator beantwoord vraag 3a. 

Visie op mobiliteit   

Aansluitend op de deelvraag 3c is het van belang om te weten of er door actoren binnen de casus 
wordt gewerkt met een bepaalde visie op mobiliteit. Handelen zij vanuit een eigen visie bij een 
ruimtelijk initiatief of is die visie gebaseerd op de kaders gesteld door de overheid?   

Schema indicatoren op basis van mobiliteit 

In de volgende tabel waarin is weergeven in welk hoofdstuk welke indicator wordt beantwoord. 

Tabel 2 Indicatoren op basis van mobiliteit 

Indicatoren 

op basis van verschillen mobiliteit 

Deelvraag Bron 

Relaties tussen mobiliteit en  
ruimtelijke ordening 

3 b Hoofdstuk  4 en 5 

Relatie met andere (niet juridische) instrumenten  3 b Hoofdstuk 4 en 5 

Verantwoordelijkheid:  
publiek recht of privaat recht  

3 c Hoofdstuk 4 en 5 

Integraliteit  3 a Hoofdstuk 5 

Visie op mobiliteit  3c Hoofdstuk 5  
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3.5.4 Hoofdstuk 6: Waardenkaart Mobiliteit   

In hoofdstuk 6 staat de diepgang centraal. Waar in hoofdstuk 4 en 5 vooral de focus ligt op mobiliteit 

in algemene zin wordt in hoofdstuk 6 antwoord gegeven op het derde deel van het conceptueel 

model: de mobiliteitsaspecten in de juridische planvorming. De achttien verschillende 

mobiliteitsaspecten voortkomend uit de Waardenkaart Mobiliteit dienen in dit hoofdstuk als 

indicatoren. De Waardenkaart Mobiliteit is opgenomen in de bijlage. In tabel 3 zijn de achttien 

waarden weergeven onderverdeeld in de zes morele fundamenten.  

 

Zorg & 

Empathie   

Rechtvaardigheid 

& Wederkerigheid 

Loyaliteit & 

Trots 

Respect voor 

Autoriteit 

Zuiverheid & 

Schoonheid 

Vrijheid 

Veiligheid Gelijkheid Gemeenschap Orde Perfectie Autonomie  

Gezondheid Proportionaliteit Trots Hiërarchie Pracht Ongeremdheid 

Welzijn Nut  Eigenheid Status  Matigheid  

Ontplooiing      

Tabel 3 Indicatoren Waardenkaart Mobiliteit 
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4. Bureauonderzoek 
Centraal in dit onderzoek staat het omgevingsrecht. Zoals uit de deelvragen blijkt ligt de focus op 

twee belangrijke instrumenten binnen het omgevingsrecht: het  bestemmingsplan en het nieuwe 

instrument omgevingsplan. In dit hoofdstuk staan die instrumenten en hun juridische mogelijkheden 

centraal. Om de vraagstelling bij dit onderzoek namelijk goed te kunnen beantwoorden is allereerst 

noodzakelijk om goede analyse van de (on-) mogelijkheden van het bestemmingsplan en het 

omgevingsplan te maken. Welke (wettelijke) relatie heeft de ruimtelijke planvorming nu 

daadwerkelijk als het gaat over mobiliteit en welke mogelijkheden bieden de instrumenten? Hierop 

volgend wordt gekeken wat de invoering van de Omgevingswet hierin verandert en wat de relatie is 

tussen het vernieuwde institutionele perspectief en het veranderde omgevingsrecht. 

Uitgangspunt van het bureauonderzoek is om de beschikbare literatuur te analyseren zodat dit 

inzichten kan verschaffen waarmee de deelvragen zoals benoemd in hoofdstuk 1 beantwoord 

kunnen worden. Waar mogelijk wordt het literatuuronderzoek aangevuld met bronmateriaal uit de 

interviews die voor dit onderzoek hebben plaatsgevonden.   

4.1 Huidig omgevingsrecht: het bestemmingsplan   
Het huidige omgevingsrecht kent verschillende instrumenten om de ruimte om ons heen te ordenen 

en in te richten naar een maatschappelijk wensbare ruimtelijke omgeving waarbij verschillende 

belangen op een goede manier samenkomen. Het meest bekende instrument om de ruimte te 

ordenen is het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan worden regels vastgelegd ten aanzien van 

de ruimtelijke ordening. Overheden, bedrijven en inwoners zijn verplicht om zich aan de regels in het 

bestemmingsplan te houden. Maar wat staat er precies in een bestemmingsplan? De Wet ruimtelijke 

ordening (2006) vormt de juridisch basis voor het bestemmingsplan.  

4.1.1 Goede ruimtelijke ordening 

Op dit moment is de Wet ruimtelijke ordening het belangrijkste wettelijke kader binnen het 

omgevingsrecht. Een belangrijk wetsartikel uit de Wet ruimtelijke ordening is artikel 3:1. Dit artikel 

zegt dat gemeente een plan moet opstellen dat ten doel heeft om een goede ruimtelijke ordening 

juridisch te verankeren: het instrument bestemmingsplan. Het begrip goede ruimtelijke ordening 

wordt in de wet niet nader beschreven (Van Buuren, et al., 2014, p. 38). Uit welke aspecten het 

begrip bestaat laat de wetgever in het midden. Motivering waarom bepaalde aspecten en regels een 

plek vinden in het instrument bestemmingsplan is daarom ontzettend belangrijk. De motivering – 

met andere woorden de verantwoording waarom bepaalde aspecten of regels worden opgenomen 

in het bestemmingsplan – is grotendeels bepalend voor het feit of de regels en aspecten uit een 

bestemmingsplan vallen onder het uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening. 

Bij geschillen en onduidelijkheden over het gegeven, of aspecten en regels opgenomen in een 

bestemmingsplan, vallen onder de noemer van een goede ruimtelijke ordening, komt men in 

Nederland uiteindelijk terecht bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna te 

noemen Afdeling of Raad van State) . Dit gerechtelijk instituut is het hoogste rechtsorgaan wat 

geschillen behandelt op bestuursrechtelijk gebied. Tegen de uitspraken van de Afdeling is geen hoger 

beroep mogelijk 4. Zoals geconstateerd bevat de wetgeving geen duidelijk definitie van het begrip 

goede ruimtelijke ordening. Maar hoe toetst de Afdeling dan of aspecten of regels vallen onder het 

                                                           
4
 https://www.raadvanstate.nl/onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/ruimtelijke-ordeningskamer.html (Geraadpleegd op 8 september 2016)  
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“Heel veel zaken waarvan je op het eerste oog zegt dat is niet ruimtelijk 

relevant, blijken als je de jurisprudentie een beetje kent,                                 

met het goede verhaal best onder die reikwijdte van                                                      

artikel 3:1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening te brengen.” 

 Hoogleraar Omgevingsrecht  

 (Expert 1, persoonlijke communicatie, 30 juni 2016) 

 

“De rechterlijke beoordeling gaat over de beantwoording van de vraag of 

het besluit en de gemaakte afweging in overeenstemming is met het 

wettelijk kader, berust op voldoende kennis over                                            

de relevante feiten en deugdelijk is gemotiveerd.” 

Uit: Jaarverslag 2015 Raad van State 

 (Raad van State, 2016 a, p.66) 

 

begrip? In die gevallen toetst de Afdeling aan de motivering die ten grondslag ligt aan het 

bestemmingsplan (Raad van State, 2016 a, p.66). 

De wettelijke grondslag voor deze toetsingsvoorwaarden ligt in de Algemene wet bestuursrecht 

(1997).  In die wet staan een aantal belangrijke uitgangspunten ten aanzien van besluitvorming van 

overheden. Een voorbeeld is het zorgvuldigheidsbeginsel (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:2). 

Dit wetsartikel verplicht een bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af 

te wegen belangen te vergaren. Daarnaast bevat de Algemene wet bestuursrecht ook een artikel 

over het feit dat een besluit – in dit geval een bestemmingplan – dient te berusten op een 

deugdelijke motivering (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:46; motiveringsbeginsel).  

Door de jaren heeft de Afdeling vele motiveringen van bestemmingsplannen beoordeeld. De 

jurisprudentie die in alle jaren is ontstaan uit de uitspraken van de Afdeling vormt dan ook de basis 

voor de definitie en uitgangspunten van de term goede ruimtelijke ordening. Uitspraken van de 

Afdeling zijn een zogenoemde rechtsbron. De jurisprudentie vormt een richtsnoer voor latere 

uitspraken waarbij rechters kunnen teruggrijpen op vorige beslissingen (Raad van State, 2016 b, p. 2).  

Dat de combinatie van het kennis nemen van de jurisprudentie en dit vertalen naar een goede 

motivering ervoor kan zorgen dat vele aspecten ruimtelijk relevant worden geacht en passen binnen 

de reikwijdte van het begrip goede ruimtelijke ordening, wordt bevestigd door een hoogleraar 

Omgevingsrecht (Expert 1, persoonlijke communicatie, 30 juni 2016).   

 

 

Het gaat dus om de motivering waarom een bepaald aspect of regel ruimtelijk relevant is en een 

bijdrage levert aan de doelstelling van het instrument bestemmingplan: het regelen van een goede 
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ruimtelijke ordening. Het maken van ruimtelijke keuzes – waar men woningen mag bouwen en 

bedrijven mag vestigen – heeft invloed op mobiliteitsstromen en de keuzes die mensen maken voor 

bepaalde mobiliteitsvormen (Van den Boomen en Venhoeven, 2012). Vanuit die gedachte en 

beredenering is de relatie tussen verkeersmobiliteit en ruimtelijke ordening van cruciaal belang en 

dus ook ruimtelijk relevant (Expert 1, persoonlijke communicatie, 30 juni 2016). Het opnemen van 

regels in bestemmingsplan die ingaan op mobiliteitsaspecten is dan ook mogelijk en valt dus binnen 

de reikwijdte van het begrip goede ruimtelijke ordening.  

4.1.2 Inhoud van een bestemmingsplan: Besluit ruimtelijke ordening 

De inhoud van het bestemmingsplan wordt natuurlijk niet alleen bepaald door artikel 3:1 Wet 

ruimtelijke ordening (goede ruimtelijke ordening). Aanvullend op de wet zijn in het Besluit ruimtelijke 

ordening (2008) regels vastgelegd betreffende de inhoud van een bestemmingsplan. De precieze 

inhoud van het bestemmingsplan is nader uitgewerkt in hoofdstuk 3 van het Besluit ruimtelijke 

ordening. Het Besluit ruimtelijke ordening bevat verschillende wetsartikelen die iets zeggen over de 

verplichte inhoud van een bestemmingsplan. In paragraaf 3.1 worden algemene regels uiteengezet. 

De artikelen zeggen bijvoorbeeld iets over de houdbaarheid van onderzoeksgegevens (Besluit 

ruimtelijke ordening, artikel 3:1:1a) of dat het mogelijk is – ten behoeve van de uitvoerbaarheid van 

een bestemmingsplan – om regels op te nemen over verschillende woningbouw categorieën (Besluit 

ruimtelijke ordening, artikel 3:1:2, eerste lid). Daarnaast bevat paragraaf 3:2 van het Besluit 

ruimtelijke ordening een aantal standaardregels die letterlijk in een bestemmingsplan moeten 

worden opgenomen.  

In paragraaf 3:1 van het Besluit ruimtelijke ordening is wettelijk geregeld dat naast planregels het 

bestemmingsplan ook een toelichting dient te bevatten. Deze toelichting kan worden gezien als een 

onderbouwing en motivering – en kan dus worden gezien in samenhang met artikel 3:46 Algemene 

wet bestuursrecht: het motiveringsbeginsel – van de ruimtelijke keuzes die worden gemaakt in het 

bestemmingsplan. Dit is geregeld in artikel 3:1:6 van het Besluit ruimtelijke ordening in het eerste lid. 

Het eerste lid beschrijft de verplichte inhoud van een toelichting. Het tweede lid van dit artikel stelt 

een aantal voorwaarden aan de toelichting van een bestemmingsplan dat nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen mogelijk maakt. Hierbij is aandacht nodig voor het aspect bereikbaarheid en 

mobiliteit. Dit specifieke artikel (Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3:1:6, tweede lid) wordt in de 

ruimtelijke ordeningspraktijk ook wel omschreven als de Ladder voor duurzame verstedelijking.  

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Het wetsartikel beschrijft drie stappen. Stap één zegt dat er een bepaalde behoefte moet zijn voor de 

gewenste ontwikkeling. Tijdens stap twee wordt bekeken of die behoefte in bestaande stedelijke 

gebied kan worden ontwikkeld. Is dat niet het geval dan volgt stap drie. Stap drie gaat specifiek in op 

bereikbaarheid. Mocht de ontwikkeling niet mogelijk zijn in bestaand stedelijk gebied dan moet 

worden beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van 

verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld (artikel 

3:1:6, tweede lid onder c, Besluit ruimtelijke ordening). De koppeling tussen ruimtelijke functies en 

mobiliteit wordt hier door de wet specifiek gelegd. Dat dit proces niet altijd even makkelijk is laat de 

casus van het nieuw te bouwen Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zien (zie kader op volgende 

pagina). 
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Worsteling met de ladder: nieuwbouw 

Slingeland  ziekenhuis in Doetinchem 
Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is toe aan 

nieuwbouw en heeft hiervoor onderzoek gedaan naar 

verschillende locaties. Uit het onderzoek van het ziekenhuis 

blijkt een locatie aan de snelweg A18 het beste alternatief. 

Goed bereikbaar per auto maar ook  een uitbreiding van de 

stad. 

Toen dit voornemen bekend werd reageerde de Provinciale 

Staten fractie van Groenlinks  hierop door te stellen dat de 

locatiekeuze niet past binnen de Ladder voor Duurzame 

Verstedelijking. Het nieuwe ziekenhuis zou ook passen op 

locatie binnen de stadsgrenzen – nabij het trein- en busstation 

– wat inbreiding zou betekenen. Hierop liet het ziekenhuis 

nader onderzoek doen maar de conclusie bleef hetzelfde: 

uitbreiding van de stad aan de snelweg.  

Waar deze casus precies op uit loopt is nog onduidelijk. Nu het 

ziekenhuis de plannen heeft gepresenteerd, is de gemeente 

Doetinchem aan zet. 'We toetsen de plannen nu en dan komen 

we met een conclusie. De gemeenteraad is daarna aan zet', 

zegt Wethouder Ingrid Lambregts 2. Dat tijdens de toetsing 

zeer goed gemotiveerd moet worden waarom de uitbreiding 

aan de snelweg past binnen de ladder lijkt op voorhand 

overduidelijk. 

1 http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2098892/Nieuwbouw-

ziekenhuis-Doetinchem-bij-A18-in-strijd-met-provinciebeleid 

(Geraadpleegd op 19 mei 2016) 

2 http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2104491/Directeur-

Slingeland-Ziekenhuis-Alleen-A18-locatie-geschikt-voor-nieuwbouw 

(Geraadpleegd op 19 mei 2016) 

 

 

 

De Ladder voor duurzame verstedelijking 

werkt echter niet helemaal naar behoren 

(Planbureau voor de Leefomgeving, 2014). 

Reden voor het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu om de ladder te 

wijzingen (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2016 b). De Minister beoogt de tekst 

van de ladder terug te brengen naar de 

essentie, namelijk de noodzaak om aan te 

geven dat de voorgenomen nieuwe 

stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

behoefte (stap één) plus een motivering 

indien de stedelijke ontwikkeling niet 

binnen bestaand stedelijk gebied kan 

worden gerealiseerd (stap twee) 5. De derde 

stap, de nadrukkelijk koppeling met 

mobiliteit, vervalt in het voorstel van de 

minister. Maar is er dan geen link meer 

tussen mobiliteit en ruimtelijke 

ontwikkeling? Het antwoord op deze vraag 

is natuurlijk nee.  

Het eerste lid van artikel 3:1:6 van het 

Besluit ruimtelijke ordening (verplichte 

toelichting bij een bestemmingsplan) geeft 

volgens de minister voldoende houvast en 

garantie. In artikel 3:1:6, eerste lid, van het 

Besluit ruimtelijke ordening is onder f 

opgenomen dat een toelichting van een bestemmingsplan inzichten moet bevatten over de 

uitvoerbaarheid van het plan. Dat bereikbaarheid en mobiliteit ruimtelijk relevant is, is te verklaren. 

Dat bereikbaarheid cruciaal is voor de uitvoerbaarheid van het plan is dan ook logisch. Motivering 

van de gemaakte mobiliteitskeuzes is hierin dus ontzettend belangrijk. Ontbreekt de motivering dan 

bestaat er een reële kans dat het bestemmingsplan wordt vernietigd door de Afdeling. In de bijlage 

wordt nader ingegaan op de relatie tussen het motiveringsbeginsel en de Ladder voor Duurzame 

Verstedelijking. 

Dynamisch beleidsregels  

Zoals uit de vorige paragrafen blijkt moeten, bij de totstandkoming van een bestemmingsplan, de 

ruimtelijk keuzes goed gemotiveerd worden. Mede hierdoor kent een bestemmingsplan een 

uitgebreide voorbereiding wat het instrument, en de regels die daarin zijn opgenomen, niet echt 

flexibel maakt. In het najaar van 2014 is het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd om wat meer 

flexibiliteit mogelijk te maken. Sindsdien is het mogelijk om in het bestemmingsplan regels op te 

nemen waarvan de uitleg van die regels uitgewerkt wordt in beleidsregels (Besluit ruimtelijke 

                                                           
5
 Inmiddels is het wetsartikel gewijzigd. Sinds 1 juli 2017 gelden de nieuwe regels.                                                

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ontwikkelingen/ladder-duurzame/ (Geraadpleegd op 7 juli 2017) 

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2098892/Nieuwbouw-ziekenhuis-Doetinchem-bij-A18-in-strijd-met-provinciebeleid
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2098892/Nieuwbouw-ziekenhuis-Doetinchem-bij-A18-in-strijd-met-provinciebeleid
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2104491/Directeur-Slingeland-Ziekenhuis-Alleen-A18-locatie-geschikt-voor-nieuwbouw
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2104491/Directeur-Slingeland-Ziekenhuis-Alleen-A18-locatie-geschikt-voor-nieuwbouw
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ordening, artikel 3:1:2, tweede lid onder a). Directe aanleiding voor deze aanpassing was de wens 

van gemeenten om het thema parkeren – een gevolg van mobiliteit –  op dynamische wijze te 

regelen (Van Dijk en Naeff, 2015 a, p. 34).  

Deze wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening past binnen de institutionele veranderingen 

richting uitnodigingsplanologie. Zoals gezegd kennen bestemmingsplannen een uitgebreide en lange 

voorbereidingsprocedure waardoor (kleine) aanpassingen in sommige gevallen niet makkelijk te 

realiseren zijn. In het voorbeeld van parkeren kan het gewenst zijn om – aan de hand van vernieuwde 

inzichten – de norm voor het aantal parkeerplaatsen, die opgenomen is het bestemmingsplan, aan te 

passen. Door de uitgebreide wijzigingsprocedure is dit een moeilijk en lastig proces. De wettelijke 

constructie zoals sinds 2014 opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening biedt flexibiliteit.  

Wijzigingen in beleid kunnen – los van het bestemmingsplan – zonder voorbereidingsprocedure 

worden vastgesteld. Gemeentes zijn hiermee in staat sneller in te spelen op maatschappelijke 

behoeftes en ontwikkelingen, waardoor de robuustheid van het bestemmingsplan toeneemt. Dit past 

in de institutionele verandering van uitnodigingsplanologie omdat er ruimte is, of ruimte gemaakt 

kan worden, voor initiatiefnemers. Dit neemt niet weg dat de totstandkoming van beleidsregels op 

zorgvuldige wijze moet geschieden. Hiervoor gelden dezelfde inhoudelijke eisen als voor gewone 

planregels. Ze moeten naleefbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn (Van Dijk en Naeff, 2015 a, p. 

34).  

Inmiddels zijn de eerste uitspraken van de Afdeling over dit onderwerp verschenen. In een uitspraak 

bevestigt de Afdeling de mogelijkheid om een dynamische verwijzing in de planregels op te nemen 

naar beleidsregels met betrekking tot parkeren 6. Deze uitspraak lijkt de ruimte te bieden om deze 

werkwijze ook toe te passen op andere onderwerpen. Er is echter nog weinig ervaring met het 

werken met open normen, waarvan de uitleg afhankelijk is van beleidsregels. De mogelijkheid 

voorziet echter wel in een behoefte. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt op dit 

moment geëxperimenteerd met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte 7. In de ontwikkeling 

zijnde bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte wordt er volop mee geëxperimenteerd. In 

verschillende pilots is de reikwijdte niet beperkt tot parkeren alleen, maar worden ook voor andere 

aspecten open normen opgenomen. Het gaat dan om welstand, bouwhoogte, duurzaamheid, 

stedenbouw, toelaatbaarheid van functies en voorzieningen maar ook de pasbaarheid binnen 

voorzieningenstructuur. Ook het aspect mobiliteit kan hier onder vallen. In een van de pilots wordt 

gesproken over het onderwerp verantwoorde verkeersafwikkeling (Van Dijk en Naeff, 2015, p. 34 en 

35).   

Het werken met open normen en beleidsregels kent een aantal voordelen, maar vraagt ook om een 

goede en heldere voorbereiding om toepassing daadwerkelijk mogelijk te maken. Een open norm 

moet wel rechtszekerheid bieden dus moet het onderwerp goed afgebakend zijn en betrekking 

hebben op de vraag of een bepaalde functie van uit ruimtelijk oogpunt is toegestaan. Daarnaast 

moet duidelijk worden geformuleerd voor welke activiteiten de beleidsregel geldt. Gaat het om 

bestaande of nieuwe situaties? Gaat het om bouwen of gebruik en is de koppeling met 

                                                           
6 ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2837.  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:2837                                       

(Geraadpleegd op 28 september 2016) 

7 https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/de-crisis--en-herstelwet/innovatieve-experimenten (Geraadpleegd op 28 september 2016) 
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Toepassing van de CROW-richtlijn                               

in de rechtspraak 
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wilden een 

oud bedrijventerrein her ontwikkelen tot nieuwe woongebied 

in combinatie met een jachthaven en een groengebied. Het 

gebied kent een aantal ontsluitingswegen en ten behoeve van 

de planvorming heeft de gemeenteraad een viertal 

onderzoeken laten uitvoeren naar de verkeersafwikkeling. Uit 

de onderzoeken blijkt dat de verkeersintensiteit in de nieuwe 

situatie afneemt. Echter blijkt ook het onderzoek dat de 

verkeersintensiteit drukker is dan wenselijk. Hierbij wordt 

verwezen naar de richtlijnen van het CROW. De gemeenteraad 

kwam echter tot de conclusie dat de verkeersafwikkeling 

aanvaardbaar is omdat het nieuwe bestemmingsplan (de 

woonwijk) minder verkeer geneert dan het oude 

bestemmingsplan (het bedrijventerrein). De Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroept zich 

echter op de richtlijnen van het CROW en komt tot de 

conclusie dat, ondanks de afname van verkeer in de praktijk, 

er geen sprake kan zijn van een goede ruimtelijke ordening. De 

Afdeling concludeert dat de ontsluiting van de woonwijk 

onvoldoende gewaarborgd is en vernietigd het 

bestemmingsplan op basis van het zorgvuldigheidsbeginsel .  

Ook in de gemeente Bronckhorst speelt de CROW-richtlijn een 

belangrijke rol in het bestemmingsplanproces. De uitbreiding 

van een bungalowpark zorgt voor extra verkeersintensiteit 

over een smalle weg. De initiatiefnemer gaat de weg 

verbreden maar voldoet dan nog niet aan de CROW-richtlijn. 

Door middel van een zienswijze hebben omwonende dit punt 

ook aangedragen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

is door de gemeenteraad een amendement aangenomen dat 

na de realisering van het bungalowpark een 

verkeersonderzoek plaats vindt om de feitelijke 

verkeersintensiteit vast te stellen. Afhankelijk van dit 

onderzoek moet de initiatiefnemer mogelijk aanvullende 

verkeersmaatregelen treffen. De bewoners hebben beroep 

aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Die zal uiteindelijk een beslissing moeten vellen of 

het bestemmingsplan voldoet  2 en 3.  

1 
ABRvS 9 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU3752. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-

uitspraak.html?id=61490&summary_only=&q=haarlemmerliede 

(Geraadpleegd op 29 september 2016) 

2 http://www.gelderlander.nl/bronckhorst/uitbreiding-dorado-beach-

behandeld-door-raad-van-state~ae081344/                                   

(Geraadpleegd op 15 februari 2017)  

3 https://www.bronckhorst.nl/home/vergaderingen-

gemeenteraad_45360/item/gemeenteraad_1991.html                 

(Geraadpleegd op 25 januari 2017) 
 

 

 

 

vergunningverlening goed vastgelegd? Het bestemmingsplan is namelijk een van de toetsingskaders 

voor het verlenen van een omgevingsvergunning dus moet er getoetst kunnen worden aan de open 

norm (Van Dijk en Naeff, 2015, p. 35; Breeman en Bäcker, 2015).  

Zorgvuldigheidsbeginsel in relatie met mobiliteit: 

CROW-richtlijnen wegontwerp  

Zoals in de vorige alinea’s besproken toetst de 

rechter een bestemmingsplan aan een goede 

ruimtelijke ordening, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel. In sommige gevallen 

baseert de rechter zich niet op de wet maar op 

richtlijnen die geen wettelijke status kennen. 

Op het gebied van mobiliteit publiceert het 

CROW regelmatig richtlijnen. Het CROW is een 

non-profit kennispartner voor (decentrale) 

overheden, aannemers en adviesbureaus. Zij 

kunnen bij het CROW terecht voor slimme en 

praktische oplossingen onder andere op het 

gebied van infrastructuur en verkeer en 

vervoer 8. Een van de taken van het CROW is 

dan ook het publiceren van literatuur die 

toepasbaar is in de praktijk. Een voorbeeld 

hiervan is de CROW-richtlijn voor het 

ontwerpen van een weg (CROW, 2013). 

Maar hoe werkt een richtlijn in de praktijk? Het 

zorgvuldigheidsbeginsel (Algemene wet  

bestuursrecht, artikel 3:2) vormt een belangrijk 

startpunt in combinatie met artikel 3:1:6, 

eerste lid, onder f van het Besluit ruimtelijke 

ordening. Dat artikel stelt dat een toelichting 

van een bestemmingsplan inzichten moet 

bevatten over de uitvoerbaarheid van het plan. 

Een bestemmingsplan wat bijvoorbeeld een 

nieuwe woonwijk mogelijk maakt moet ook 

goed ontsloten zijn en een goede en degelijke 

ontsluiting is dan ook noodzakelijk anders kan 

er geen sprake zijn van een goede ruimtelijke 

ordening. De wegen waarover de ontsluiting 

plaats vindt moeten de verwachte 

verkeersintensiteit dan ook aankunnen. Om te 

toetsen of de ontsluitingswegen voldoende 

capaciteit en voldoende veilig zijn, oftewel of 

                                                           
8
 http://www.crow.nl/over-crow (Geraadpleegd op 29 september 2016) 
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het plan uitvoerbaar is, toetst de rechter aan de CROW-richtlijn voor wegontwerp. Dat een 

bestemmingsplan op dit punt onder uit kan gaan blijkt uit een uitspraak uit 2011 van de Afdeling (zie 

kader op de vorige pagina).  

4.1.3 Bestemmingsplan, milieukwaliteitseisen en mobiliteit 

Ruimtelijke keuzes hebben dus invloed op mobiliteit en het aspect speelt een rol binnen de 

planvorming. Een gevolg van mobiliteit zijn verkeers- en vervoersbewegingen. Naast invloed op de 

ruimtelijke omgeving zoals de wegen in de omgeving, hebben deze bewegingen ook invloed op 

bepaalde milieuaspecten. Milieuaspecten zijn dan ook ontzettend van belang bij de 

belangenafweging die ten grondslag ligt aan de totstandkoming van een bestemmingsplan. In het 

juridisch jargon van de ruimtelijke ordening worden milieuaspecten omschreven als 

milieukwaliteitseisen.   

Wegenverkeerslawaai 

Een van de meest voor de hand liggende milieukwaliteitseisen is geluid. Verkeers- en 

vervoersbewegingen en dan met name verplaatsingen door middel van auto, bus of trein 

veroorzaken nu eenmaal geluid. In bepaalde gevallen kan dit geluid als hinder worden ervaren en in 

de praktijk en literatuur wordt dit  aangeduid met de term verkeerslawaai. Verkeerslawaai en de 

overlast die dat teweeg brengt speelt een rol binnen ruimtelijke keuzes. De juridische basis omtrent 

de ruimtelijke afweging aangaande verkeerslawaai is terug te vinden in de Wet geluidhinder (1979). 

De Wet geluidhinder is een wettelijk beoordelingskader bij het vaststellen van het bestemmingsplan. 

In het Besluit ruimtelijke ordening wordt daarom ook verwezen naar de Wet geluidhinder.  

Naast paragraaf 3:1 (Algemeen) en paragraaf 3:2 (Standaardregels in bestemmingsplannen) bevat 

het Besluit ruimtelijke ordening namelijk ook paragraaf 3:3 en deze paragraaf heeft betrekking op 

geluidzones. In het Besluit ruimtelijke ordening staan een aantal verplichtingen opgenomen die, 

indien de Wet geluidhinder dat vereist, moeten worden opgenomen in het bestemmingsplan. Het 

gaat dan om ligging en afmetingen van ruimtelijke functies, de functie van de wegen, het 

dwarsprofiel of het aantal rijstroken, dan wel de as van de weg.  

Ten aanzien van wegenverkeerslawaai worden nog een aantal dingen geregeld door de Wet 

geluidhinder. De Wet geluidhinder stelt dat een weg een bepaalde zone heeft. Binnen deze zone is 

een maximaal geluidsniveau vastgesteld. Ruimtelijke ontwikkelingen binnen die zone, zoals 

woningbouw, is toegestaan tenzij het geluidsniveau van de weg boven het maximum uitkomt. Er zijn 

uitzonderingsituaties en die uitzonderingsituatie zijn ook vastgelegd in de Wet geluidhinder.   

De essentie van deze artikelen uit de Wet geluidhinder gaat over het gegeven dat geluid dat wordt 

veroorzaakt door verkeer wordt beperkt tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Bij het 

opstellen van een bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met het maximale 

geluidsniveau en via wettelijke regels wordt wegenverkeerslawaai dus beperkt. Motivering is, zoals al 

eerder aangegeven, ontzettend belangrijk. Daarom bevat de Wet geluidhinder een artikel wat stelt 

dat akoestisch onderzoek bij een bestemmingsplan verplicht is. Een uitgebreide toelichting is 

opgenomen in de bijlage.  

Niet alle wegen vallen onder de reikwijdte van de Wet geluidhinder. Woonerven en wegen met een 

maximum snelheid van 30 kilometer per uur zijn uitgezonderd. Echter ook hier moet zorg gedragen 

worden voor het niet overschrijden van het niveau van wegenverkeerslawaai. Het begrip goede 
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“Een goede ruimtelijke ordening heeft buiten de Wet geluidhinder een 

zelfstandige betekenis. Dat betekent dat ook in gevallen buiten de 

reikwijdte van de Wet geluidhinder in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening akoestisch onderzoek kan zijn vereist en het nodig kan zijn 

bepaalde eisen te stellen aan geluidsbelastende activiteiten.” 

Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 oktober 2013 

(ABRvS 23 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1654. Opgevraagd van:                

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2013:1654 op 20 september 2016)  

 

 

(T. Nijmeijer, persoonlijke communicatie, 30 juni 2016) 

 

ruimtelijke ordening staat namelijk nog steeds centraal bij een bestemmingsplan. Bij de afweging 

met betrekking tot een goede ruimtelijke ordening dienen ook de mogelijke gevolgen op het woon- 

en leefmilieu ter plaatse te worden meegewogen. Dit criterium is in de jurisprudentie van het 

bestuursrecht ontwikkeld en wordt afgeleid van het vereiste van een goede ruimtelijke ordening. Is 

er sprake van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat, dan is er geen sprake van een goede 

ruimtelijke ordening (Koning, 2014, p. 45). 

Via het criterium van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kunnen verschillende milieuaspecten 

die niet wenselijk, maar niet zijn vastgelegd in milieuwet- en regelgeving, toch van belang zijn. 

Geluidhinder als gevolg van een 30 kilometerweg is een duidelijk voorbeeld hiervan. Zoals gezegd 

vallen dergelijke wegen niet onder de Wet geluidhinder. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat een 

geluidzonering op grond van die wet in het geheel niet aan de orde. Dat is echter niet altijd het geval. 

Via de eis van een goede ruimtelijke ordening waaruit voortvloeit dat er sprake moet zijn van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat is het denkbaar dat geluidhinder afkomstig van 30 kilometerweg 

in de belangenafweging moet worden meegenomen en derhalve akoestisch onderzoek moet worden 

uitgevoerd (Koning, 2014, p.45).  

 

De in de vorige alinea’s besproken situaties hebben enkel betrekking op nieuwe ruimtelijke situaties. 

Het beleid is er echter ook op gericht om geluidhindersituaties die al langer bestaan aan te pakken. 

Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Voor situaties waarbij op het moment van in 

werking treden van de Wet geluidhinder al sprake was van een te hoge geluidbelasting, is in de Wet 

geluidhinder een saneringsplicht opgenomen. De sanering kan bestaan uit maatregelen aan de bron 

(bijvoorbeeld verkeersmaatregelen of een stiller wegdek), in de overdracht (schermen of wallen) of 

aan de woning (gevelisolatie) 9. Omdat sanering van bestaande situaties waarbij sprake is van teveel 

wegenverkeerslawaai rechtstreeks via de wet geregeld is, heeft sanering geen relatie met het 

instrument bestemmingsplan.  

Milieueffectrapport, luchtkwaliteit en externe veiligheid 

Naast geluid zijn er ook andere milieukwaliteitseisen die voortkomen uit mobiliteit. Denk hierbij aan 

luchtvervuiling en externe veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen. Dat deze aspecten 

                                                           
9
 http://www.bsv.nu/lokale-sanering-3/sanering/ (Geraadpleegd op 22 september 2016)  
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onderdeel zijn van een goede ruimtelijke ordening en dus thuis kunnen horen in het 

bestemmingsplan blijkt ook het Besluit ruimtelijke ordening.  

In het Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3:1:6, vijfde lid is opgenomen dat in een aantal gevallen  

het verplicht is, om bij een bestemmingsplan een milieueffectrapport op te stellen. Er wordt hierbij 

verwezen naar hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (1979). Daarin  is opgenomen in welke gevallen 

het milieueffectrapport verplicht is. Echter, ook als er geen verplichting is om een milieueffectrapport 

op te stellen, moet de gemeenteraad, bij het opstellen van het bestemmingsplan, in de toelichting 

aangeven hoe het milieu bij het plan  betrokken is. Dit uitgangspunt staat in het Besluit ruimtelijke 

ordening (artikel 3:1:6, vijfde lid, onder c) en hier wordt wederom verwezen naar de Wet 

milieubeheer, echter dit keer naar hoofdstuk 5.  

Hoofdstuk 5 bepaald dat, in het belang van de bescherming van het milieu, er Algemene 

Maatregelen van Bestuur kunnen worden vastgesteld ten aanzien van de kwaliteit van onderdelen 

van het milieu. Niet alleen in de Wet milieubeheer is dit opgenomen maar ook de Wet ruimtelijke 

ordening biedt de mogelijkheid tot het vaststellen van een Algemene Maatregel van Bestuur 

aangaande ruimtelijke relevante kwaliteitseisen (Wet ruimtelijke ordening, artikel 3:37). De 

gemeente moet dergelijke eisen vervolgens bij de planvorming in acht nemen (grenswaarden) of 

hiermee rekening houden (richtwaarden/streefwaarden). 

Voorgeschreven is dat de gemeente bij de voorbereiding van een bestemmingsplan onderzoekt 

welke waarden in het geding zijn en wat de gevolgen van het plan zijn voor deze waarden. De basis 

hiervoor zijn de artikelen 3:2 Algemene wet bestuursrecht (het zorgvuldigheidbeginsel) en dus 3:1:6 

Besluit ruimtelijke ordening. De resultaten van deze onderzoeken moeten worden beschreven in de 

toelichting bij het bestemmingsplan. Dit kan in een aparte milieuparagraaf of geïntegreerd in de 

overige onderdelen van de toelichting (Rothengatter en Mathijsen, 2008, p. 39).  

In tegenstelling tot het opnemen van het milieuaspecten in de toelichting, is de mogelijkheid tot het 

opnemen van milieukwaliteitseisen in bestemmingsplanregels zeer beperkt. Het direct of 

rechtstreeks door vertalen is veelal niet mogelijk. In zijn algemeenheid geldt dat er slechts 

kwaliteitsonderwerpen worden opgenomen, voor zover zij relevant zijn voor de fysieke 

leefomgeving, dus een fysiek element bevatten, aangezien het uitgangspunt van een 

bestemmingsplan het regelen van een goede ruimtelijke ordening is.  Naast geluid heeft de 

Rijksoverheid ook voor lucht en externe veiligheid kwaliteitseisen gesteld. Zo moeten bijvoorbeeld de 

grenswaarden die zijn vastgesteld op basis van de Wet milieubeheer, titel 5:2 Luchtkwaliteitseisen,  

in acht worden genomen bij het opstellen van een bestemmingsplan (op basis van Wet milieubeheer, 

artikel 5:16). Een ander voorbeeld van milieukwaliteitseisen is het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). Een aantal activiteiten en bedrijfstypen valt onder het Bevi. Hiervoor moet vooraf 

toetsing plaatsvinden in het kader van externe veiligheid. Zoneringen die voortkomen uit de toetsing 

worden opgenomen in de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. Het betreft hier een 

directe doorwerking van milieukwaliteitseisen in het bestemmingsplan 10 (Koning, 2014, p. 46 en 47; 

Rothengatter en Mathijsen, 2008; Van Buuren, et al., 2014, p.368). 

                                                           
10 http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/handreiking/regelgeving/instrumenten-wet/bestemmingsplan/milieu/#Milieukwaliteitseisen                                       

(Geraadpleegd op 28 september 2016)  
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Dat het wettelijke kader niet altijd van toepassing is maar toch relevant kan zijn blijkt wel uit het 

aspect luchtkwaliteit. Bij het opstellen van een bestemmingsplan zorgt de gemeente ervoor dat het 

vast te stellen bestemmingsplan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kent. Centraal uitgangspunt 

is wederom een goede ruimtelijke ordening. Het beginsel van een goede ruimtelijke ordening blijft 

van toepassing voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. Ook als voor besluiten volgens artikel 5:16, 

eerste lid, van de Wet milieubeheer geen beoordeling nodig is op het gebied van luchtkwaliteit. Dat 

de balans tussen luchtkwaliteit en goede ruimtelijke ordening soms lastig is laat de hoeveelheid 

jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State goed zien 11.  

4.1.4 Conclusie bestemmingsplan en mobiliteit 

De basis voor het bestemmingsplan vormt het begrip goede ruimtelijke ordening. Alle regels die in 

een bestemmingsplan worden opgenomen moeten zorg dragen voor het realiseren van een goede 

ruimtelijke ordening. Het gaat dan om ruimtelijke relevantie. In het Besluit ruimtelijke ordening zijn 

verschillende artikelen opgenomen die iets zeggen over de inhoud van het bestemmingsplan. Het 

gaat dan om algemene regels, standaardregels en regels die betrekking hebben op geluidzones. Ook  

sectorale wetten zoals bijvoorbeeld de Wet geluidhinder hebben invloed op de inhoud van het 

bestemmingsplan.  

In de wetgeving wordt het mobiliteit als aspect niet direct benoemd. Echter indirect is mobiliteit wel 

degelijke ruimtelijke relevant en wordt het dus ook meegenomen in het bestemmingsplan. Basis 

hiervoor zijn de toetsingsgronden die Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert. 

Naast artikel 3:1 uit de Wet ruimtelijke ordening (goede ruimtelijke ordening) toetst de Afdeling aan 

twee aspecten uit de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat dan om het zorgvuldigheidsbeginsel en 

het motiveringsbeginsel. De Afdeling toetst of een bestemmingsplan zorgvuldig tot stand gekomen is. 

Hierbij wordt gekeken of in het bestemmingsplanproces alle verschillende belangen zijn 

meegenomen, er een zorgvuldig afweging heeft plaats gevonden en of de afweging gebaseerd is op 

voldoende relevante kennis en feiten. Aanvullend op de zorgvuldigheid is de motivering waarom  

bepaalde ruimtelijke keuzes zijn gemaakt ontzettend belangrijk. 

Binnen het samenspel tussen goede ruimtelijke ordening, zorgvuldigheid en motivering is absoluut 

niet ondenkbaar dat mobiliteitsaspecten belangrijke aspecten zijn binnen een bestemmingsplan. Het 

is dan ook zeker mogelijk om regels in een bestemmingsplan op te nemen die betrekking hebben op 

het aspect mobiliteit. Uitgangspunt blijft echter de ruimtelijke relevantie. Dit is een cruciaal 

uitgangspunt.  

4.2 Huidig omgevingsrecht: overige instrumenten 

De ruimtelijke ordening kent naast het bestemmingsplan nog een aantal andere instrumenten. Deze 

zijn juridisch vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening en in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht  12. De Wet ruimtelijke ordening is de wettelijke basis voor instrumenten die worden 

gebruikt binnen de ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument maar 

niet het enige instrument. In de Wet ruimtelijke ordening is een scheiding aangebracht tussen 

instrumenten waarin ruimtelijk beleid kan worden verwoord en instrumenten waarin ruimtelijke 

relevante normen kunnen worden vastgelegd zoals het bestemmingsplan (Van Zundert, 2008; De 

Gier, 2009).  

                                                           
11

 http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/regelgeving/jurisprudentie/belangenafweging/ (Geraadpleegd op 28 september 2016)  
12

 http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/wet-ruimtelijke-0/instrumentarium-wro/ (Geraadpleegd op 30 september 2016)  
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4.2.1 Instrumenten Wet ruimtelijke ordening  

Structuurvisie  

Het instrument voor het vaststellen van ruimtelijke beleid is de structuurvisie. De Wet ruimtelijke 

ordening bevat de verplichting voor het vaststellen van een structuurvisie op drie beleidsniveaus: het 

Rijk, de provincie en de gemeente. De structuurvisie kent een beleidsnota-achtig karakter waarin de 

hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid worden vastgesteld (Van Buuren, et al., 2014, p. 18; 

Van Zundert, 2008). Structuurvisies hebben slechts een indicatieve betekenis. Uit de Wet ruimtelijke 

ordening valt dan ook niet op te maken dat de structuurvisie op enige wijze rechtsgevolgen in het 

leven roept, noch rechtstreeks, noch langs de weg van de doorwerking, in ander planologisch besluit 

(Van Buuren, et al., 2014, p. 19 en p. 314).  

Hoewel er in de Wet ruimtelijke ordening geen expliciete verbinding wordt gelegd tussen de 

structuurvisie en het bestemmingsplan, heeft een structuurvisie wel degelijk juridische relevantie op 

basis van het motiverings- en vertrouwensbeginsel voortkomend uit de Algemene wet bestuursrecht. 

Hoewel een structuurvisie niet bindend is, blijkt uit de rechtspraak dat de inhoud van een 

structuurvisie een rol speelt bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Komt een planologische 

keuze overeen met hetgeen in een structuurvisie is bepaald, dan kan ter onderbouwing van die 

keuze door de planvaststeller worden verwezen naar de structuurvisie. Wijk het bestemmingsplan af 

van de structuurvisie, dan behoeft die afwijking een deugdelijke onderbouwing (Van Buuren, et al., 

2014, p. 19).  

De structuurvisie is een algemene, samenhangende en integrale visie op het ruimtelijke beleid. 

Mobiliteit, als ruimtelijk relevant aspect, is hier een onderdeel van, maar de Wet ruimtelijke ordening 

(artikel 2:1, lid 2; artikel 2:2, lid 2; artikel 2:3, lid 2) maakt het ook mogelijk om alleen voor het aspect 

mobiliteit een sectorale structuurvisie op te stellen. In de bijlage is een voorbeeld opgenomen over 

hoe mobiliteit centraal staat in de Rijksstructuurvisie.  

Provinciale- en rijksinstrumenten  

Omdat sommige ruimtelijke ordenings taken gemeentelijke belangen overstijgen, biedt de Wet 

ruimtelijke ordening provincies en het Rijk mogelijkheden om, via wettelijke instrumenten, te sturen 

op de provinciale, respectievelijk nationale, ruimtelijke ordenings belangen (Van Buuren, et al., 2014, 

p.7). De structuurvisie is hiervan een voorbeeld, maar de provincies en het Rijk hebben ook de 

mogelijkheid om zelf een bestemmingsplan op te stellen: een inpassingsplan. (Wet ruimtelijke 

ordening, artikel 3:26 en 3:28) Uitgangspunt is wel dat dit soort plannen noodzakelijk zijn vanuit 

provinciaal of nationaal belang (Van Buuren, et al., 2014, p.7; De Gier, 2009).   

Voor het realiseren van een snelweg of spoorlijn van nationaal belang wordt geen rijksinpassingsplan 

opgesteld maar gebruik gemaakt van een ander juridisch instrument namelijk het tracébesluit. 

Verderop in dit hoofdstuk wordt dit instrument nader toegelicht. Ten aanzien van mobiliteit en het 

vastleggen hiervan in inpassingsplannen is er tussen provincies en de rijksoverheid wel een duidelijk 

verschil. Provincies gebruiken het provinciaal inpassingsplan namelijk wel voor projecten waarbij 

mobiliteit centraal staat. Veelal wordt bij de aanleg of aanpassing van provinciale wegen een 

inpassingsplan opgesteld. Een voorbeeld is de provincie Gelderland die voor een aantal rondwegen, 

kruisingen en een regionale spoorlijn, provinciale inpassingsplannen heeft vastgesteld of heeft lopen 
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in de procedure. Bij deze plannen is  duidelijk sprake van een provinciaal belang 13. Een uitgebreide 

toelichting op provinciale- en rijksinstrumenten vindt u in de bijlage.  

4.2.2 Omgevingsvergunning  

Naast de instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening die met namen sturen op het normerende 

kader, kennen we in het ruimtelijke domein ook een vergunningenstelsel. In 2010 is het ruimtelijke 

vergunningstelsel ingrijpend veranderd door middel van de invoering van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. Doelstelling van die wet is om bestaande besluitvormingsprocedures in 

het omgevingsrecht te vereenvoudigen en te komen tot één integrale omgevingsvergunning. Onder 

meer wat voorheen de bouwvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning en ontheffing van het 

bestemmingsplan heette, zijn geïntegreerd in de omgevingsvergunning (Van Buuren, et al., 2014, p. 

14).   

Maar in hoeverre speelt mobiliteit een rol bij het verlenen of aanvragen van een 

omgevingsvergunning? Daarvoor is het belangrijk om te kijken naar de toetsingsgronden voor het 

verlenen van een omgevingsvergunning die terug te vinden zijn in paragraaf 2:3 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht. Omdat in dit onderzoek de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht geen hoofdonderwerp is van het onderzoek wordt in deze paragraaf alleen gekeken 

naar de omgevingsvergunning voor bouwen.  

Een aanvraag omtrent omgevingsvergunning voor bouwen (omgevingsvergunning op basis van Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2:1, eerste lid, onder a) wordt getoetst aan vier kaders 

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2:10, eerste lid; D. Jansen, persoonlijke 

communicatie, 2 juni 2016).  

 Bouwbesluit 2012 (artikel 2:10, eerste lid, onder a) 

 Gemeentelijke bouwverordening (artikel 2:10, eerste lid, onder b) 

 Bestemmingsplan (artikel 2:10, eerste lid, onder c) 

 Redelijke eisen van welstand (artikel 2:10, eerste lid, onder d) 

Ten aanzien van mobiliteit zijn het  tweede en vierde kader (gemeentelijke bouwverordening en 

welstand) niet relevant. Mobiliteit heeft geen raakvlakken met deze gemeentelijke regels. Het derde 

kader (bestemmingsplan) is in de vorige paragrafen uitgebreid besproken. Mobiliteit als ruimtelijke 

afwegingsaspect is een onderdeel van een goede ruimtelijke ordening. Tijdens de toetsing van een 

vergunning voor bouwen wordt getoetst of op een bepaalde locatie een bepaald bouwwerk mag 

worden gebouwd, inclusief de verkeersaantrekkende werking van het bouwwerk. Het 

bestemmingplan bepaalt of het bouwwerk op een bepaalde locatie toegestaan is. Bij het opstellen 

van het bestemmingsplan is rekening gehouden met mobiliteitsaspecten zoals onder ander 

verkeersaantrekkende werking.   

Ten aanzien van het eerste kader (Bouwbesluit 2012) speelt mobiliteit een marginale rol. In het 

Bouwbesluit 2012 zijn regels opgenomen die specifiek iets zeggen over de bouw van het bouwwerk. 

Hierin staan alle technische bouwvoorschriften die bij de uitvoering in acht moeten worden genomen 
14. Uitzondering is hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012. Hoofdstuk 8 bevat zaken die gaan over 

                                                           
13

  Voor de provinciale inpassingplannen van de provincie Gelderland zie: https://www.gelderland.nl/Inpassingsplannen (Geraadpleegd op 6 oktober 2016).  
14

 Hoofdstuk indeling Bouwbesluit 2012: http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012 (Opgevraagd op 7 oktober 2016).  
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“Als ik een aanvraag omgevingsvergunning verleen,                                    

dan verleen ik alleen de beoogde eindsituatie.” 

Vergunningverlener Omgevingsdient Regio Nijmegen (ODRN) 

 (Participant 4, persoonlijke communicatie, 21 juni 2016) 

 

bouw- en sloopwerkzaamheden. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden moet zodanig 

zijn dat, voor de omgeving, een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid, nadelige 

hinder zo veel mogelijk wordt voorkomen (Kuindersma, 2012, p.6; Koning, 2014, p. 273 – 277). 

Mobiliteit kan hierbij een kleine rol spelen aangezien in  artikel 8:7 van het Bouwbesluit 2012 is 

opgenomen dat het bevoegd gezag (de vergunningverlener) bij de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor bouwen het opstellen van een bouwveiligheidsplan verplicht kan stellen. 

Een van de onderdelen van een bouwveiligheidsplan is dat de aan- en afvoerwegen van het 

bouwverkeer zo veilig mogelijk moeten zijn waarbij de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd 

(Kuindersma, 2012, p. 8).  

Uit deze analyse blijkt dat mobiliteit dus een hele kleine rol speelt bij de omgevingsvergunning voor 

bouwen. Dit wordt ook bevestigd in twee interviews met vergunningverleners die werkzaam zijn 

voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (Participant 4, persoonlijke communicatie, 21 juni 2016: 

Participant 5, persoonlijke communicatie, 2 juni 2016). Mobiliteit speelt eigenlijk alleen een rol bij de 

ruimtelijke afweging die gemaakt wordt tijdens het bestemmingsplan proces. Dit kader is een van de 

belangrijkste kaders waaraan getoetst wordt. De omgevingsvergunning is een aanvraag voor een 

beoogde eindsituatie en de vergunningverlener beoordeeld of deze eindsituatie past binnen de vier 

kaders. Mobiliteit als aspect wordt in het vergunningverleningtraject nauwelijks meegenomen.  

 

Mobiliteit bij een omgevingsvergunning komt ook terug bij een de in- en uitritvergunning 

(Omgevingsvergunning onder Wabo, artikel 2:2, eerste lid, onder e). Deze vergunning is vaak 

geregeld door dat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgelegd is dat het verboden is 

om een in- en uitrit aan te leggen tenzij wordt voldaan aan de in de APV gestelde voorwaarden. 

Wordt aan de voorwaarden voldaan dan wordt er een omgevingsvergunning voor verleend. 

(Participant 5, persoonlijke communicatie, 2 juni 2016; Participant 4, persoonlijke communicatie, 21 

juni 2016). In de bijlage is een uitgebreide uitleg opgenomen.  

Conclusie omgevingsvergunning  

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan mobiliteit een rol spelen. Echter is deze rol zeer 

beperkt en gaat het vaak om hele specifieke situaties. Met name bij de omgevingsvergunning voor 

bouwen is het toetsingskader belangrijk. Binnen de vier kaders komt mobiliteit terug in het 

bestemmingsplan. Hierin staat een goede ruimtelijke ordening centraal en mobiliteit is een aspect 

wat in de ruimtelijke afweging wordt meegenomen. Of een omgevingsvergunning verleent kan 

worden hangt af van de mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt. Via deze weg wordt 

mobiliteit dus indirect meegenomen in het vergunningstraject. 
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4.2.3 Sectorale instrumenten 

Naast de instrumenten uit de ruimtelijke ordening en het stelsel van de omgevingsvergunning, komt 

het aspect mobiliteit ook terug in een aantal sectorale instrumenten. Net zoals bij de Wet ruimtelijke 

ordening kent mobiliteit een onderscheid in instrumenten die iets zeggen over mobiliteitsbeleid en 

instrumenten die mobiliteit ruimtelijke juridisch vastleggen.  

Ten aanzien van mobiliteitsbeleid is dit wettelijke vastgelegd in de Planwet Verkeer en Vervoer 

(1998). Die wet is ontstaan vanuit de integratie tussen de onderdelen verkeer en vervoer. In deze 

wet is de basis opgenomen om te komen tot een samenhangend beleid tussen verkeer en vervoer. 

De Planwet Verkeer en Vervoer heeft een stelsel van nationale, provinciale en gemeentelijke 

verkeers- en vervoerplannen geïntroduceerd (Struiksma  en Tillema, 2009). Het mobiliteitsbeleid 

wordt uiteindelijk vertaald in bestemmingsplannen en inpassingplannen. Een uitgebreide blik op 

mobiliteitsbeleid is opgenomen in de bijlage.   

Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven wordt de infrastructuur op rijksniveau niet geregeld in 

bestemmingsplannen of inpassingplannen. Hiervoor is een sectoraal instrument: het tracébesluit. 

Thans bepaalt de Tracéwet (1993) dat het tracébesluit van rechtswege geldt als een 

omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Met deze omgevingsvergunning 

worden alle planologische belemmering weggenomen die op grond van de toepasselijke 

bestemmingsplannen in de weg zouden kunnen staan aan de realisering van een tracé. De afweging 

van ruimtelijke relevante aspecten – net zoals dat bij een bestemmingsplan plaats vindt – vindt plaats 

bij de voorbereiding en totstandkoming van het tracébesluit 15. Het tracébesluit kan worden gezien 

als een soort van bestemmingsplan speciaal voor mobiliteitsprojecten. Een uitgebreide blik op de 

werking van de Tracéwet en het tracébesluit is opgenomen in de bijlage.   

4.3 Nieuwe omgevingsrecht: de Omgevingswet  

4.3.1 Inleiding Omgevingswet 

Uit voorgaande paragrafen blijkt dat er ontzettend veel instrumenten zijn die gaan over de 

ruimtelijke ordening en de relatie met het aspect mobiliteit en de koppeling van beide aspecten. 

Zoals uit hoofdstuk 1 en 2 blijkt ondergaat de ruimtelijke ordening een complete stelselherziening. 

De instrumenten zoals benoemd in de vorige paragrafen ondergaan een complete metamorfose als 

gevolg van een verandering in wetgeving: de Omgevingswet.  

De leidende gedachte van de Omgevingswet is alle regelgeving die betrekking heeft op de fysieke 

leefomgeving zoveel mogelijk te bundelen in één wet. Daarnaast worden de tientallen bestaande 

algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en ministeriële regeling samengevoegd tot vier AMvB’s 

(Van Buuren, et al., 2014).  

Verbeterdoelen Omgevingswet 

In hoofdstuk 2  is de Omgevingswet en de relatie met de institutionele  veranderingen naar 

uitnodigingsplanologie nader toegelicht. De Omgevingswet is een grootschalige stelselherziening 

maar wordt tevens gezien als een cultuuromslag in denken en handelen binnen het omgevingsrecht. 

De ruimtelijke ordening kent vele aspecten en veelal wordt er nog sectoraal gedacht en gehandeld. 
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 Kamerstukken ǁ 1998/99, 26 343, 3, p. 3. 

 



47 
 

Aspecten                                     

fysieke leefomgeving 
In de Omgevingswet is een artikel 

opgenomen die ingaat op de aspecten 

behorende bij het begrip fysieke 

leefomgeving.  

Artikel 1:2, tweede lid, luid als volgt: 

De fysieke leefomgeving omvat               

in ieder geval: 

a. bouwwerken, 

b. infrastructuur, 

c. watersystemen, 

d. water, 

e. bodem, 

f. lucht, 

g. landschappen, 

h. natuur,  

i. cultureel erfgoed, 

j. werelderfgoed.  

 

De Omgevingswet probeert integraliteit tussen de verschillende aspecten te bevorderen door als 

uitgangspunten het centraal coördineren van wetgeving te hanteren. Dit moet er toe bijdragen dat 

het voor ruimtelijke initiatiefnemers duidelijker en overzichtelijker wordt welke wettelijke kaders op 

hun initiatief van toepassing zijn. Hiermee wordt getracht om volop ruimte te geven aan de 

institutionele verandering naar uitnodigingsplanologie. Aan de veranderingen liggen een aantal 

doelen ten grondslag. De doelstellingen van de Omgevingswet zijn als volgt geformuleerd 16: 

 Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van 

het omgevingsrecht 

 Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke 

leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving 

 Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele 

aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke 

leefomgeving 

 Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke 

leefomgeving 

4.3.2 Goede ruimtelijke ordening vs Fysieke leefomgeving 

Het belangrijkste instrument uit de Wet ruimtelijke ordening, 

het bestemmingsplan, kent als uitgangspunt een goede 

ruimtelijke ordening. Dit uitgangspunt staat centraal in het 

huidig omgevingsrecht. De nieuwe Omgevingswet combineert 

vele wetten die iets zeggen over het fysieke domein en het 

omgevingsrecht. De combinatie van wetten betekent 

vanzelfsprekend dat het uitgangspunt van de verschillende 

instrumenten die de Omgevingswet kent, een ander karakter 

heeft. De Omgevingswet bevat regels over het  beschermen en 

benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet, 2016) 

terwijl de Wet ruimtelijke ordening een sectorale wet is die 

regels bevat omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke 

Ordening, 2006). Integraliteit binnen het Omgevingsrecht staat 

dus centraal en dit sluit aan bij de tweede doelstelling van een 

samenhangende benadering.  

Zoals uit paragraaf 4.1.1 van dit hoofdstuk blijkt wordt in de 

Wet ruimtelijke ordening het begrip goede ruimtelijke ordening 

niet gedefinieerd. Een van de kaders om te kunnen vaststellen wat valt binnen de definitie van een 

goede ruimtelijke ordening is de jurisprudentie. Daarnaast is, zoals aangegeven in paragraaf 4.1.1, 

zorgvuldigheid en motivering ontzettend belangrijk.  

Het begrip fysieke leefomgeving wordt wel gedefinieerd in de Omgevingswet. Artikel 1:2, tweede lid 

van de Omgevingswet bevat een lijst met aspecten die in ieder geval worden geschaard onder het 

begrip fysieke leefomgeving. Door de opname van de term in ieder geval is hier sprake van een niet 

limitatieve lijst. Het is dus mogelijk dat ook andere aspecten die niet genoemd worden in de wet 
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 Kamerstukken ǁ 2013/14, 33 962, 3, p. 7  
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vallen onder het begrip fysieke leefomgeving. Jurisprudentie zal in de toekomst moeten gaan 

uitwijzen hoe het begrip precies vorm gaat krijgen. Net zoals bij het begrip goede ruimtelijke 

ordening zal zorgvuldigheid en motivering, waarvan de wettelijke grondslag terug te vinden is in de 

Algemene wet bestuursrecht, ontzettend belangrijk zijn om te kunnen bepalen waarom bepaalde 

aspecten opgenomen worden in het omgevingsplan. 

4.3.3 De instrumenten van de Omgevingswet 

Bij het nieuwe wettelijke kader behoren ook nieuwe instrumenten. De nieuwe instrumenten komen 

voort uit de samenvoeging van de huidige wetgeving.  

Welke wetten vallen onder de Omgevingswet? 

Maar welke wetgeving en instrumenten die daarbij horen gaan precies op in de Omgevingswet? In de 

Memorie van Toelichting van de Omgevingswet staat een opsomming van wetten die opgaan in de 

Omgevingswet 17. De wetten die in paragraaf 4.1 en 4.2 van dit hoofdstuk zijn besproken gaan 

grotendeels op in de Omgevingswet. De wetten Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen 

Omgevingsrecht,  Tracéwet en de Planwet Verkeer en Vervoer zullen in hun geheel, dan wel 

grotendeels, opgaan in de Omgevingswet. De Wet geluidhinder en de Wet Milieubeheer zullen voor 

een deel opgaan in de Omgevingswet. Daarnaast zijn er nog vele andere wetten die of in zijn geheel, 

of voor een deel, opgaan in de nieuwe wet. Als gevolg hiervan gaat het instrumentarium zoals 

besproken in de vorige paragrafen ook veranderen. De verschillende instrumenten worden 

vervangen door zes instrumenten: Omgevingsvisie, programma’s, decentrale regels (waaronder het 

omgevingsplan), algemene rijksregels, omgevingsvergunning en het projectbesluit. In dit hoofdstuk 

worden de twee belangrijkste instrumenten besproken: het omgevingsplan en het projectbesluit. De 

analyse van de overige instrumenten vindt u in de bijlage.  

Omgevingsplan 

Een van de belangrijkste instrumenten binnen de Omgevingswet is het Omgevingsplan. Dit 

instrument vervangt het belangrijkste instrument uit het huidige omgevingsrecht: het 

bestemmingsplan. In de Omgevingswet is opgenomen dat de uitoefening van taken en 

bevoegdheden op grond van de Omgevingswet in eerste instantie wordt overgelaten aan de 

bestuursorganen van de gemeente (artikel 2:3, eerste lid van de Omgevingswet). Voor de gemeente, 

en dus ook voor het nieuwe omgevingsrecht, is het omgevingsplan het belangrijkste instrument. Het 

omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan maar kent wel een andere uitgangspunt. Waar het 

bestemmingsplan uit gaat van het begrip een goede ruimtelijke ordening kan het omgevingsplan alle 

aspecten van de fysieke leefomgeving omvatten. Het uitgangspunt is dan ook dat overheden de 

regels over de fysieke leefomgeving samenbrengen in één regeling. Één regeling bevordert de 

inzichtelijkheid, samenhang en naleving, is de gedachte die wordt benoemd in de Memorie van 

Toelichting behorende bij de Omgevingswet. Op dit moment zijn de regels voor de fysieke 

leefomgeving verspreidt in vele sectorale verordeningen wat de inhoudelijke afstemming van regels 

niet bevordert 18.  

                                                           
17

 Kamerstukken || 2013/14, 33 962, 3,  p. 303 – 329. 

18
 Kamerstukken || 2013/14, 33 962,  3,  p. 52 
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“Is het omgevingsplan nu een geheel nieuw instrument? Naar mijn 

mening kan die conclusie op dit moment niet worden getrokken. (…)    

Er is geen groot verschil tussen ruimtelijk relevant en gevolgen voor 

de fysieke leefomgeving.(…) Of het omgevingsplan verder nog 

vernieuwingen gaat brengen (…) is nog niet te zeggen. (…) De 

ambitie om het omgevingsrecht te vernieuwen bestaat nog steeds.“ 

(Van Angeren, 2016 a, p. 26) 

“Nijmeijer en ik zijn het denk ik eens over het feit dat of het 

omgevingsplan echt iets anders biedt dan hetgeen nu via 

bestemmingsplannen mogelijk is, in grote mate afhangt van de 

praktijk en de invulling door middel van AMvB’s.”  

(Van Angeren, 2016 b) 

Jan Reinier van Angeren – Omgevingsrecht advocaat 

 

“Een belangrijk element in het betoog van Van Angeren is dat het 

verschil tussen het evenwichtig toedelen van functies (Artikel 4:2 

Omgevingswet) en het toedelen van bestemmingen (Artikel 3:1, 

eerste lid, Wet ruimtelijke ordening) niet zo groot is. Ik deel die 

observatie. (…) Hoewel ik onderschrijf dat veel afhangt van de wijze 

waarop de praktijk straks met het omgevingsplan omgaat, denk ik dat 

de conclusie te weinig recht doet aan de nieuwigheden die het 

omgevingsplan wel degelijk brengt.” 

Tonny Nijmeijer – Hoogleraar Omgevingsrecht 

(Nijmeijer, 2016 a, p. 93)  

 

Hoewel het instrument omgevingsplan nog niet wordt gebruikt in de praktijk (op enkele 

pilotprojecten na 19) wordt het instrument al wel uitgebreid besproken in het vaktijdschrift Tijdschrift 

voor Omgevingsrecht. In een tweetal artikelen bespreekt de heer Van Angeren (omgevingsrecht 

advocaat) uitgebreid het instrument Omgevingsplan (Van Angeren, 2016 a; Van Angeren, 2016 b). De 

(voorlopige) conclusie die Van Angeren trekt is dat het Omgevingsplan als instrument niet nieuw is. 

Veel is binnen het huidige Omgevingsrecht al mogelijk.  
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 https://www.omgevingswetportaal.nl/praktijk/pilots-vooruitlopend-op-de-omgevingswet/pilots-omgevingsplan (Geraadpleegd op 23 december 2016)  
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“Bij die flexibiliteit en vrijheid passen wel enkele kanttekeningen. Niet 

valt uit te sluiten dat de bestuursrechter (…) de vrijheid van de 

gemeenteraden in de jurisprudentie zal gaan begrenzen. (…) Normen en 

beginselen zullen aanleiding kunnen zijn voor de ontwikkeling van 

jurisprudentie, die de door de wetgever beoogde vrijheid kan beperken 

of begrenzen.(…) Duidelijk is dat het omgevingsplan nieuwe kansen en 

mogelijkheden biedt. Tegelijkertijd zal sprake zijn van nieuwe vragen die 

door de bestuursorganen en door de                                                                   

rechter beantwoord moeten worden.”  

Niels Koeman – Staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(Koeman, 2016, p. 98 – 99)  

 

Hoogleraar Omgevingsrecht, de heer Nijmeijer, reageert in hetzelfde tijdschrift op het artikel van Van 

Angeren (2016 a ; Nijmeijer, 2016). Hij deelt de observaties van Van Angeren  dat het veranderende 

uitgangspunt (goede ruimtelijke ordening tegenover fysieke leefomgeving) niet veel verandering 

teweeg brengt. Nijmeijer is echter wel van mening dat het instrument omgevingsplan een aantal 

nieuwigheden kent waardoor de conclusie die van Van Angeren trekt, niet recht doet het vernieuwde 

karakter van het instrument omgevingsplan. Beide zijn overigens van mening dat de rechtspraak 

uiteindelijk heel belangrijk gaat worden. De rechtspraak gaat voor een groot gedeelte bepalen of het 

omgevingsplan een vernieuwd instrument wordt. 

Naast de heren Van Angeren en Nijmeijer, heeft ook de heer Koeman (staatsraad bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State) een bijdrage geschreven waarin hij zijn visie van het 

instrument omgevingsplan probeert te duiden. Die verwachting die de heer Koeman uitspreekt is dat 

het omgevingsplan, in tegenstelling tot het bestemmingsplan, een minder sterk plankarakter zal 

krijgen. Koeman plaatst hierbij de kanttekening dat flexibiliteit en vrijheid die het Omgevingsplan kan 

gaan bieden mogelijk wel wordt ingeperkt door de rechtspraak. Dit sluit aan bij de verwachtingen 

van Van Angeren en Nijmeijer. Koeman verwacht dat bij een globaal omgevingsplan, waarbij sprake 

is van veel flexibiliteit en vrijheid, beleidsregels invulling zullen gaan geven aan de lokale 

afwegingsruimte (Koeman, 2016). Deze verandering is al ingang gezet. Zoals besproken is in 

hoofdstuk 4.1.2 is het Besluit ruimtelijke ordening in 2014 al aangepast zodat het mogelijk is om in 

het bestemmingsplan te verwijzen naar beleidsregels. De jurisprudentie zoals besproken is in dat 

hoofdstuk bevestigd dat deze verwijzing naar dynamisch beleid daadwerkelijk mogelijk is.  
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Beperkingen aan fysieke leefomgeving 

In zijn artikel trekt Van Angeren  (2016 a, p. 25) een aantal conclusies over de reikwijdte van het 

omgevingsplan aangaande het uitgangspunt van de fysieke leefomgeving. Hij concludeert dat de 

doelstelling die de Omgevingswet beoogt, namelijk om het omgevingsplan alle onderwerpen te laten 

bevatten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving,  leidt tot nieuwe 

afbakeningsproblemen. Welk onderwerp heeft als doel om de fysieke leefomgeving te reguleren en 

welke hebben dat niet? De oplossing die gekozen is om in werkgroepverband dit onderscheid verder 

af te bakenen leidt tot aantasting van de ambitie om alle onderwerpen die betrekking hebben op de 

fysieke leefomgeving te regelen in een omgevingsplan. De reden waarom het ene onderwerp wel in 

een omgevingsplan moet worden geregeld en het andere niet, wordt dan onderwerp van een 

compromis. Op zichzelf niet erg, maar dan is het wel zaak om bij AMvB’s duidelijk te vermelden 

welke onderwerpen wel en welke onderwerpen niet in het omgevingsplan behoeven te worden 

geregeld. 

Het omgevingsplan moet regels bevatten over de fysieke leefomgeving, waarbij ook regels kunnen 

worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke 

leefomgeving. Wat hieronder precies moet worden verstaan, is niet duidelijk en ook hier spelen 

afbakeningsvraagstukken. In elk geval is niet bedoeld gedrag tussen mensen te regelen als activiteit 

in een omgevingsplan. Een voorbeeld op het gebied van mobiliteit is verkeersveiligheid. Om 

verkeersveiligheid te regelen worden bijvoorbeeld snelheidsmaatregelen genomen. De Raad van 

State heeft in uitspraak in het verleden al aangegeven dat dit soort regels niet thuis horen in een 

bestemmingsplan 20. Onder de Omgevingswet zal dit, aldus Van Angeren (2016 a), waarschijnlijk niet 

veranderen. Hij leidt dit af uit het feit dat de wegenverkeerswetgeving een ander motief heeft dan 

het reguleren van de fysieke leefomgeving, namelijk veilig verkeersgedrag, dat ziet op gedragingen 

tussen mensen.  

Een belangrijk verschil ten aanzien van het bestemmingsplan is dat het omgevingsplan, naar alle 

waarschijnlijkheid, het wel mogelijk maakt om regels te stellen omtrent de uitvoering. Het gaat dan 

om zogenaamde uitvoeringsaspecten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. Van 

Angeren (2016 a) benoemt bouwoverlast als voorbeeld.  De Raad van State heeft geoordeeld dat 

regels aangaande de beperking van bouwoverlast geen plek kunnen vinden in het bestemmingsplan 
21. Aangezien bouwoverlast wel invloed heeft op de fysieke leefomgeving zou het kunnen dat het 

wellicht wel in een omgevingsplan wordt geregeld. Deze conclusie wordt ook gedeeld door een 

hoogleraar Omgevingsrecht die als expert geïnterviewd is voor dit onderzoek (Expert 1, persoonlijke 

communicatie, 10 januari 2017). Echter stelt hij wel dat de praktijk moet uitwijzen in hoeverre dit 

daadwerkelijk een toegevoegde waarde biedt. In hoofdstuk 5 zal op dit aspect verder worden 

ingegaan.  

Privaat of publiek rechtelijke? 

De geïnterviewde expert waarschuwt tevens voor de zogenoemde doorkruisingsleer voorkomend uit 

het zogenaamde Windmill arrest  (Expert 1, persoonlijke communicatie, 10 januari 2017). In dit arrest 

stond de vraag centraal of de overheid een privaat rechtelijk instrument mocht gebruiken terwijl het 

                                                           
20

 ABRvS 16 april 1996, ECLI:NL:RVS:1996:AP8130. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:1996:AP8130 (Geraadpleegd op 16 

februari 2017)  

21
 ABRvS 20 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1652. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2013:BZ1669 (Geraadpleegd op 16 

februari 2017)  
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ook via het publiek recht geregeld kon worden.  Het arrest resulteerde in het feit dat overheden 

voortaan beter moeten beoordelen welke juridische route zij volgen. Bij de beantwoording van de 

vraag of het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden de publiekrechtelijke regeling op 

onaanvaardbare wijze doorkruist,  dient volgens de Hoge Raad in het Windmill-arrest te worden 

bekeken of de overheid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling  een vergelijkbaar 

resultaat kan bereiken als door gebruikmaking van de privaatrechtelijke bevoegdheid. Indien dat het 

geval is, is dit een belangrijke aanwijzing  dat er geen plaats is voor de privaatrechtelijke weg 

(Duijkersloot, De Gier, Jurgens en Schueler, 2010). 

De geïnterviewde expert (Expert 1, persoonlijke communicatie, 10 januari 2017) betoogt dat deze 

vraag bij het opnemen van uitvoeringsaspecten in het omgevingsplan kan gaan spelen. Vandaag de 

dag speelt deze kwestie niet, want het bestemmingsplan – een publiek rechtelijk instrument – biedt 

niet de mogelijkheid om uitvoeringsaspecten op te nemen. Maar op het moment dat dit standpunt 

wijzigt in het omgevingsplan waardoor uitvoeringsaspecten wel publiek rechtelijke geregeld kunnen 

worden kan de vraag worden gesteld of overheden het dan überhaupt nog wel privaat rechtelijk 

mogen kunnen regelen. De toekomstige rechtspraktijk en nieuwe jurisprudentie zal deze vraag 

moeten beantwoorden.  

Projectbesluit 

Naast het omgevingsplan kent de Omgevingswet het instrument projectbesluit. Dit instrument 

vervangt een aantal sectorale instrumenten die gebruikt worden in het huidige omgevingsrecht. Het 

kan worden gezien als de opvolger van het inpassingsplan op grond van de Wro, het tracébesluit op 

grond van de Tracéwet en het projectplan uit de Waterwet. Het projectbesluit is een bevoegdheid 

van het Rijk, provincies en waterschappen voor vaak complexe projecten in de fysieke leefomgeving 

met een publiek belang. Het instrument kan ingezet worden als provinciale of nationale belangen in 

het geding zijn en als gemeente de ten nemen besluiten niet doelmatig en op doeltreffende wijze 

kunnen uitvoeren (Van Oosten, 2015; Loozeman, et al., 2016, p.66 en 67). Het kan worden gezien als 

een omgevingsplan voor complexe projecten.  

Het instrument inpassingplan wordt binnen het huidige omgevingsrecht door provincies in sommige 

gevallen gebruikt voor de aanleg van infrastructuur. Het toekomstige instrument wat provincies gaan 

gebruiken is het projectbesluit. Inhoudelijk en procesmatig kunnen er wel degelijk veranderingen 

optreden onder de nieuwe wetgeving. Echter het uitgangspunt dat de provincie een instrument heeft 

om provinciale infrastructuur juridisch vast te leggen verandert niet. Wel verandert het uitgangspunt 

van het instrument. De Omgevingswet gaat namelijk uit van het bredere begrip fysieke leefomgeving 

in tegenstelling tot het beperkende begrip goede ruimtelijke ordening wat van toepassing is op het 

instrument inpassingplan.  

Een tweede instrument wat opgaat in het projectbesluit, is het tracébesluit. Van dit sectorale 

instrument wordt gebruik gemaakt bij de aanleg van hoofdinfrastructuur. Of dit verstandig is wordt 

door sommigen betwijfelt. De heer Gierveld – werkzaam op het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu als wetgevingsjurist met specialisatie Tracéwet – stelt in een artikel dat het opnemen van de 

Tracéwet in de Omgevingswet nauwelijks voordelen kent (Gierveld, 2016).  
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“Het is dan ook dat ik mijzelf de vraag heb gesteld of de 

tracévaststellingsprocedure met de Omgevingswet Sneller, Eenvoudiger 

of Beter wordt. Het antwoord is driemaal nee. (…) Er is natuurlijk wel veel 

te zeggen voor het meenemen van de Tracéwet als onderwerp van 

streven één wet voor de fysieke leefomgeving is. Maar vanuit de praktijk 

mag dan wel worden verlangd dat de besluitvormingsprocedure er niet 

op achteruitgaat. Dat is echter wel het geval:                                                           

het wordt niet eenvoudiger, niet beter en niet sneller”  

Henk Gierveld – Wetgevingsjurist 

(Gierveld, 2014, p. 81 en 94)  

 

Ondanks de kritiek is het nog niet precies duidelijk wat de gevolgen van de veranderingen binnen het 

omgevingsrecht precies zullen zijn. In de Omgevingswet is in ieder geval vastgelegd dat de minister 

verplicht is om in sommige gevallen een projectbesluit in te stellen. Het gaat dan om projecten 

waarbij er sprake is van aanleg of wijziging van een autoweg, autosnelweg of spoorweg (Artikel 5:46 

Omgevingswet). Net zoals bij het inpassingsplan moet in de praktijk blijken wat de veranderingen 

inhoudelijk en procesmatig zijn. Echter zorgt het instrument projectbesluit er wel voor dat er voor 

grootschalige infrastructuur projecten een aparte ruimtelijke procedure blijft waarbij de regie op een 

hogere bestuurslaag ligt dan bij de gemeentelijke overheid. Dit is van cruciaal belang zodat 

procedures met voldoende kennis en vanuit een hoger schaalniveau benaderd kunnen worden.  

Net zoals bij het tracébesluit kan het projectbesluit tevens gelden als omgevingsvergunning voor een 

normaliter nog aan te vragen uitvoeringsvergunning. Het projectbesluit heeft de mogelijkheid in zich 

dat met één besluit alle toestemmingen voor het project worden verleend en daarmee direct alle 

toestemmingen en vergunningen bevatten die worden benoemd in het betreffende besluit 

(Loozeman, Gans, Groeneveld en Ros, 20162016, p. 67).  

4.2.4 Omgevingswet in de relatie met uitnodigingsplanologie 

Met name het instrument omgevingsplan heeft als uitgangspunt om meer flexibiliteit te bieden dan 

het huidige starre bestemmingsplan. Dit sluit aan bij de verbeterdoelen van de Omgevingswet. 

Echter wordt in de praktijk door sommige getwijfeld aan de werkbaarheid van die dynamiek en 

flexibiliteit binnen de Omgevingswet die nodig zou zijn om uitnodigingsplanologie in de praktijk toe 

te passen. In een artikel in het Tijdschrift voor Bouwrecht  betoogt Eddie Alders - jurist 

omgevingsrecht bij de Vereniging FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie 

in Nederland – dat het op dit moment nog totaal onduidelijk is hoe het instrument omgevingsplan er 

in de praktijk uit gaat zien (Alders, 2016).  Dit betoog heeft de heer Alders tevens ingediend als 



54 
 

reactie op de internetconsultatie van de AMvB Omgevingsbesluit 22. Dit sluit aan bij de bevindingen 

en conclusies die Van Angeren, Nijmeijer en Koeman schetsen.  

In zijn betoog gaat Alders in op de dynamische verwijzing naar beleidsregel die flexibiliteit en 

uitnodigingsplanologie mogelijk moet maken. Alders constateert dat het mogelijk wordt dat het 

toetsingskader aangepast kan worden aan het ruimtelijke initiatief in plaats van dat het initiatief 

wordt getoetst aan een bestaand kader. Volgens Alders is hier sprake van een Barbapapaachtige 

constructie waarbij de toetsingskaders zich vanzelf kunnen vormen aan het gewenste initiatief.  

Of dit echter een verandering is ten opzichte het huidige omgevingsrecht valt te betwijfelen. 

Bestemmingsplannen worden vaak ook pas opgesteld aan de hand van ruimtelijke initiatief. De 

initiatiefnemer gaat in gesprek met de gemeente en geeft zijn randvoorwaarden mee. Aan de hand 

van die randvoorwaarde neemt de gemeente uiteindelijk een besluit. Een hoogleraar 

Omgevingsrecht geeft aan dat in de praktijk het bestemmingsplan volgend is op een ruimtelijke 

initiatief. Het bestemmingsplan kent in de meeste gevallen geen leidende functie. Het volgt de 

ontwikkeling die gewenst wordt te beogen (Expert 1, persoonlijke communicatie, 10 januari 2017).  

Aansluitend op de flexibiliteit gaat Alders in zijn artikel ook in op het feit dat het huidig 

Omgevingrecht erg ingewikkeld is met vaak overgedetailleerde bestemmingsplannen. De huidige 

problemen met te gedetailleerde plannen zijn volgens Alders ook oplosbaar door te werken met 

meer globale plannen met ruimer geformuleerde veranderingsmogelijkheden en door het loslaten 

van de huidige bestemmingsplancultuur bij veel planologen om per se alles tot in detail te willen 

regelen. Deze constatering die Alders doet is een versimpeling van de werkelijkheid.  

Dat bestemmingsplannen overgedetaileerd zijn, is volgens hoogleraar Omgevingsrecht namelijk heel 

logisch en het kent een aantal oorzaken (Expert 1, persoonlijke communicatie, 30 juni 2016). Een van 

de belangrijkste is volgens de expert de mogelijkheid tot een planschadeclaim. Bij een globaal 

bestemmingsplan is een grotere planschade claim mogelijk wat in de praktijk tot gevolg heeft dat 

gemeente ervoor kiezen om zo gedetailleerd mogelijk, een bestemming te leggen op gronden, om 

het risico op planschade te verkleinen. Om te komen tot een flexibeler omgevingsrecht moet er 

volgens de expert, gesleuteld worden aan het systeem van planschade (Expert 1, persoonlijke 

communicatie, 30 juni 2016). 

Uitnodigingsplanologie en de relatie met burgerparticipatie   

Naast de problematiek rondom planschade speelt ook vroegtijdige participatie een belangrijke rol bij 

de werking van uitnodigingsplanologie. Een van de kernpunten van de Omgevingswet is vroegtijdig 

samenwerken met de omgeving en de participatie die daarbij komt kijken (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2015). Zoals besproken in hoofdstuk 2 is de sturingsvorm die hoort bij 

uitnodigingsplanologie volgens de  heer Van Rooy meerwaardecreatie (Van Rooy, 2012, p. 16). Van 

Rooy benoemt meerwaarde als belangrijke voorwaarde voor uitnodigingsplanologie. Alle partijen – 

burgers, bedrijven en overheid – moeten in een planologisch proces meerwaarde bieden om het 

ruimtelijke initiatief te kunnen laten slagen. De rol van de overheid in dit proces ligt vooral in het 

verbinden, ondersteunen en het bieden van zekerheden om zodoende initiatiefnemers te 

stimuleren.  

                                                           
22

 https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_omgevingsbesluit/reactie/d7dffa89-9261-42c4-a34c-1ae5471e5d5d (Geraadpleegd op 24 december 

2016)  
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“Het meerwaardegesprek is een voorbeeld van de cultuurverandering die 

het kabinet beoogt en die ook met de Omgevingswet wordt gestimuleerd. 

Het is een middel om invulling te geven aan een meer faciliterende 

houding van de overheid.” 

Melanie Schultz van Haegen– Minister van Infrastructuur en Milieu 

(Kamerstukken || 2016/17, 33 118 nr 19.,  p. 3) 

 

Bij de inhoudelijke behandeling van de AMvB’s is door Tweede Kamerleden de vraag gesteld of het 

instrument meerwaardegesprek verplicht kan worden gesteld 23. Het nieuwe instrument kan 

gemeenten helpen zorg te dragen voor participatie en kwaliteit van plannen voor de leefomgeving. 

Het verzoek vanuit de Tweede Kamer om het gesprek als verplichting op te nemen in de 

Omgevingswet, is door minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) niet 

gehonoreerd, maar ze beveelt het instrument gemeenten van harte aan.  

Dat burgerparticipatie in de Omgevingswet nog niet perfect geregeld is blijkt uit het rapport Niet 

buiten de burger rekenen! van het Sociaal en Cultuur Planbureau (Van den Broek, Steenbekkers, Van 

Houwelingen en Putters, 2016). In het rapport staan een aantal opvallende dingen. In het rapport is 

te lezen dat in de Omgevingswet en de bijbehorende AMvB’s de wetgever weinig blijk geeft van de 

ambitie de burgerparticipatie te willen bevorderen. Het woord burger(s) komt in de Omgevingswet 

slechts twee keer voor (Van den Broek, et al., 2016, p. 30). Het primaire belang van het betrekken 

van de burger in het besluitvormingsproces brengt volgens de auteurs van het rapport een 

overheidsverantwoordelijkheid met zich mee voor de kwaliteit van communicatie, voor de 

gevoeligheid van overheidsantennes en voor de reikwijdte van (c.q. de grenzen aan) de participatieve 

samenleving. De uitwerking van deze drie punten is van cruciaal belang voor het laten slagen van 

burgerparticipatie.  

Het nieuwe omgevingsrecht berust op een grotere rol en verantwoordelijkheid van de samenleving 

(burgers en bedrijven), vanuit de gedachte daarmee de regeldruk te verminderen en de energie uit 

de samenleving beter te benutten. De auteurs concluderen dat een overheid die van burgers vraagt 

om zich betrokken op te stellen, moet zorgen voor een adequaat omgevingsrecht, dat burgers 

prikkelt, hen vroegtijdig informeert, hen vroegtijdig bij plannen en besluitvorming betrekt, en hun 

inspraak, bezwaren, ideeën en initiatieven serieus neemt. Het idee dat burgers zelf verantwoordelijk 

zijn voor hun leefomgeving en zelf de kwaliteit ervan bewaken, veronderstelt geïnformeerde en 

geopinieerde burgers, die hun verbondenheid met de omgeving (en elkaar) weten vorm te geven in 

organisatievormen met slagkracht. De randvoorwaarden daarvoor zijn niet allemaal als vanzelf 

vervuld. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat in het rapport ook nog aandacht wordt gevraagd 

voor het zogenaamde Mattheüseffect. Om op een goede manier als burger bij te kunnen dragen aan 

participatie zijn bepaalde hulp- of kapitaalbronnen noodzakelijk. Te denken valt aan tijd, geld, 

netwerk en de kennis van inhoud en procedures. Deze bronnen zijn ongelijkmatig verdeeld over de 

bevolking. Een verschil in het vermogen de grotere verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving 

                                                           
23

 Kamerstukken || 2016/2017, 33 118, 19,  p. 3 
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“Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk 

hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden,                         

ook dat hij heeft.” 

Mattheüseffect 

(Van den Broek, et al., 2016, p. 90) 

 

te dragen, kan tot verdere ruimtelijke ongelijkheid leiden. Als het nieuwe omgevingsrecht sommigen 

(verder) op voorsprong zet om hun leefomgeving beter te ontwikkelen en te beschermen dan 

anderen, is dat in strijd met het streven van de wet dat allen er voordeel van moeten hebben. 

Aandacht is dan ook geboden om te voorkomen dat belangen van sommige groepen niet 

vertegenwoordigd zijn in de participatie bij ruimtelijke projecten, initiatieven en ontwikkeling (Van 

den Broek, et al., 2016, p. 90 en 91). 

Uit de praktijk zal de komende jaren moeten blijken in hoeverre de nieuwe Omgevingswet bij gaat 

dragen aan een goede invulling van het samenspel wat burgers, bedrijven en overheden ondergaan 

bij het ontwikkelen van ruimtelijke initiatieven. Burgerparticipatie is niet nieuw en ervaringen die 

opgedaan zijn kunnen dan ook zeker helpen om het proces in zijn algemeenheid te verbeteren. 

Echter moet er voor worden gewaakt dat participatie altijd van de grond komt en leidt tot een goed 

en positief resultaat. De Omgevingswet biedt een aantal handvaten maar de praktijk moet deze 

handvaten aangrijpen en de ervaringen gebruiken om participatie op een positieve manier in te 

zetten zodat initiatiefnemers inderdaad worden uitgenodigd om planologie te bedrijven.    

4.2.5 Conclusie Omgevingswet en de nieuwe instrumenten  

De vraag die overblijft is er of er juridische technisch gezien er daadwerkelijk wel iets verandert 

binnen het omgevingsrecht. Het uitgangspunt verandert van een goede ruimtelijke ordening naar  

fysieke leefomgeving. Het is nog moeilijk om te concluderen welke veranderingen dit veranderende 

uitgangspunt precies met zich meebrengt. Sommige betogen dat het verschil niet zo groot is terwijl 

andere aangeven dat er wel degelijk verschillen zijn. Zo is een belangrijk verschil dat 

uitvoeringsaspecten in het omgevingsplan – naar alle waarschijnlijkheid – wel kunnen worden 

opgenomen.  

Mobiliteitsaspecten vinden hun weg vaak in de uitvoering, bijvoorbeeld de vervoersbewegingen naar 

een bepaalde locatie. Als voorbeeld is bouwoverlast aangegeven, waarbij ook gedacht kan worden 

aan de vervoersbewegingen van het bouwverkeer.  Belangrijkste conclusie is echter dat ondanks dat 

de Omgevingswet een aantal vernieuwingen biedt de praktijk moet uitwijzen wat er daadwerkelijk 

mogelijk is. Pakken gemeentes de vrijheden die ze krijgen? En in hoeverre gaat de Raad van State 

door middel van nieuwe jurisprudentie deze vrijheden weer inperken?  

Hetzelfde geld voor het daadwerkelijk bewerkstelligen van uitnodigingsplanologie. De Omgevingswet 

biedt een aantal handvaten maar het is aan de praktijk om hier de juist invulling aan te geven. De 

Omgevingswet kan wel helpen om de cultuurverandering op gang te brengen.   

Daarnaast blijven, net zoals bij het bestemmingsplan, de twee uitgangspunten uit de Algemene wet 

bestuursrecht (het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel) van belang. Ten allen tijde 
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dienen alle verschillende belangen te worden meegenomen, zorgvuldig te worden afgewogen en de 

afweging moet gebaseerd zijn op voldoende relevante kennis en feiten. Hierbij moet er voldoende 

aandacht zijn voor de motivering waarom  bepaalde ruimtelijke keuzes gemaakt zijn.  
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De schaal van deze kaart is onduidelijk. Daarom kunnen aan deze 
kaart geen maten en rechten worden ontleent. 
Kaart is afkomstig van http://www.google.nl/maps 

5. Praktijkonderzoek  

In hoofdstuk 4 is duidelijk geworden welke juridische mogelijkheden de instrumenten 

bestemmingsplan en omgevingsplan bieden ten aanzien van het aspect mobiliteit. Om inzicht te 

krijgen in de werking van de juridische mogelijkheden in de praktijk, is een aanvullend 

casusonderzoek noodzakelijk. Centraal in dit hoofdstuk staat casus Pilot Radboud in de gemeente 

Nijmegen. Vooruitlopend op de Omgevingswet wordt er in deze casus gewerkt aan de 

totstandkoming van een omgevingsplan (bestemmingsplan verbrede reikwijdte). In deze casus wordt 

onder andere onderzocht hoe men kan omgaan met mobiliteit in het omgevingsplan en hoe dit 

daadwerkelijk moet worden vorm gegeven.  

5.1 Casus Nijmegen: Pilot Radboud  
Vooruitlopend op de nieuwe 

Omgevingswet, waarbij het instrument 

omgevingsplan centraal staat, is het voor 

gemeentes mogelijk om te experimenteren 

met de wettelijke verandering. Dit kan door 

gebruik te maken van de mogelijkheden die 

de Crisis- en herstelwet (2010) biedt. Sinds 

2014 is het namelijk mogelijk om te 

experimenteren door het opstellen van een 

bestemmingsplan verbrede reikwijdte: een 

bestemmingsplan wat vooruitloopt en 

aansluit op de nieuwe mogelijkheden die 

het omgevingsplan gaat bieden (Van Dijk 

en Naeff, 2015, p. 4).  

Nijmegen is een van de gemeente die 

gebruikt maakt van de mogelijkheden die 

de Crisis- en herstelwet biedt. De gemeente 

stelt voor het gebied Heijendaal een 

bestemmingsplan verbrede reikwijdte op. 

Hiervoor zijn een aantal aanleidingen. In 

Heijendaal bevinden zich de gebouwen van 

de Radboud Universiteit en het 

academische ziekenhuis Radboudumc 

(samen aangeduid als Radboud). Tezamen 

vormen zij één campusterrein en een groot 

gedeelte van het gebied Heijendaal.  

Figuur 8 Kaart van Nijmegen met in de cirkel plangebied Heijendaal 
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Nieuwe technologieën, verandering in de zorg en ontwikkelingen in het hoger onderwijs vragen om 

een flexibel bouw- en ruimtelijk inrichtingsconcept voor het campusterrein. Radboud heeft in de 

praktijk echter vaak te maken met veel regels en onderzoeksverplichtingen waardoor de ruimtelijke 

(ontwikkel-) opgaven op het terrein worden belemmerd. In het kader van deze veranderingen willen 

betrokken partijen daarom gezamenlijk onderzoeken welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt 

om de activiteiten op het campusterrein zo goed mogelijk te faciliteren. Als onderdeel van de pilot 

zijn, vanuit de belangen en behoefte van de betrokken partijen, verschillende onderzoeksvragen 

opgesteld. Een van de belangrijkste vragen die wordt beantwoordt in Pilot Radboud is de vraag welke 

mogelijkheden het bestemmingsplan verbrede reikwijdte biedt waarbij ook op het gebied van 

mobiliteit wordt gekeken naar de nieuwe mogelijkheden. Naast de algemene onderzoeksvraag wordt 

in de pilot ook een specifieke vraag gesteld ten aanzien van mobiliteit. Deze vraag gaat over de 

verduurzaming van bouwlogistiek en hoe hiermee om te gaan in het vast te stellen bestemmingsplan 

verbrede reikwijdte.  

 

Betrokken partijen Pilot Radboud 

Bij deze pilot zijn vele partijen betrokken. De gemeente Nijmegen, die uiteindelijk het 

bestemmingsplan verbrede reikwijdte opstelt en vaststelt, werkt in de pilot samen met het Radboud, 

de provincie Gelderland en de Omgevingdienst Regio Nijmegen (ODRN) (Gemeente Nijmegen, 2016).  

Radboud 

De Radboud Universiteit en het Radboudumc zijn gevestigd op campus Heijendaal. De gebouwen 

hebben een gezamenlijk bruto vloer oppervlak van circa 650.000 m2 op een oppervlak van ongeveer  

90 hectare. Dagelijks komen rond de 40.000 mensen naar de campus: patiënten, studenten, 

medewerkers en bezoekers. Voor de komende 5 jaar ligt er een vervangende nieuwbouw opgave van 

ongeveer 190.000 m2 (M. Cox, M. ter Berg, K. Fleuren, persoonlijke communicatie, 7 april 2016). 

Naast de grote nieuwbouwprojecten vinden er ook verschillende kleine projecten plaats zoals 

Figuur 9 Luchtfoto van de gebouwen van het Radboud. Rood omlijnt zijn de Universiteitsgebouwen. 
Geel omlijnt zijn de gebouwen van het UMC. (Gemeente Nijmegen, 2016)  



61 
 

reguliere verbouwingen en aanpassingen. Dit resulteert in het feit dat de Radboud gemiddeld gezien 

één vergunningsprocedure per week op start. De aanvragen zijn divers: van het kappen van één 

boom tot grote nieuwbouw projecten van tientallen miljoenen euro’s. De hoeveelheid 

vergunningaanvragen leveren zowel voor de Radboud als de bevoegde gezagen stevige 

administratieve inspanningen en lasten op (Gemeente Nijmegen, 2016) 

Naast een ruimtelijk vraagstuk speelt er ook een concreet mobiliteitsvraagstuk. De campus kent vele 

mobiliteitstromen: medewerkers, studenten, bezoekers en patiënten van het ziekenhuis. De 

grootschalige vervangende nieuwbouw creëert nog een extra mobiliteitsstroom: bouwlogistiek. Bij 

de Radboud bestaat er behoefte aan het slimmer en meer duurzaam regelen van deze bouwlogistiek. 

Dit zou kunnen worden bereikt door, vanuit een meer integrale aanpak, bouwlogistiek vanaf het 

begin van het planproces mee te nemen (Gemeente Nijmegen, 2016). Verderop in dit hoofdstuk 

wordt specifiek ingegaan op bouwlogistiek en de relatie met Pilot Radboud. 

Provincie Gelderland 

De Provincie Gelderland is het bevoegde gezag als het gaat om de vergunningverlening in het kader 

van de Wabo, Natuurwetgeving en Grondwaterbescherming. De Provincie wil vooral graag 

anticiperen op de mogelijkheden van de Omgevingswet in het kader van vergunningverlening en 

handhaving (Gemeente Nijmegen, 2016).  

Gemeente Nijmegen 

Als het gaat over de ruimtelijke aspecten op het campusterrein, is de gemeente Nijmegen het 

bevoegde gezag en in het kader daarvan is de gemeente verplicht om voor de campus een 

bestemmingsplan op te stellen. In overleg met de overige betrokken partners is voor het opstellen 

van het nieuwe bestemmingsplan Heijendaal, gekozen voor het opstellen van bestemmingsplan 

verbrede reikwijdte. Het is voor de gemeente interessant om deel te nemen aan een experiment 

omdat daarmee alvast ervaring opgedaan kan worden met de mogelijkheden en de inhoud van de 

Omgevingswet. De gemeentelijke organisatie kan zich hierdoor actief voorbereiden op de komst van 

de Omgevingswet (Gemeente Nijmegen, 2016).  

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) 

De ODRN voert in mandaat van zowel de provincie Gelderland als de gemeente Nijmegen taken uit 

op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Als uitvoeringsinstantie wil de ODRN ook 

graag een verbindende rol spelen tussen de betrokken partijen. Voor de ODRN is het interessant om 

in Pilot Radboud te onderzoeken wat de volgens de Omgevingswet gevraagde cultuurverandering in 

de praktijk voor de medewerkers vergunningverlening en handhaving gaat betekenen (Gemeente 

Nijmegen, 2016).  

5.2 Juridisch kader Pilot Radboud  

Binnen het nieuwe bestemmingsplan met verbrede reikwijdte gaat mobiliteit een belangrijk rol 

spelen. Zoals in de vorige paragrafen geschetst creëren zowel het ziekenhuis als de universiteit veel 

mobiliteitsstromen binnen de stad Nijmegen. Daarnaast geneert de vervangende nieuwbouw extra 

mobiliteitsbewegingen. Omdat deze casus een lopende casus betreft, waarbij betrokken partijen zelf 

onderzoeken welke mogelijkheden het nieuwe juridische kader biedt, is het een geschikte casus om 

te onderzoeken hoe de diverse actoren omgaan met deze verschillende mobiliteitsstromen en hoe 

de actoren mobiliteit inpassen in het nieuwe omgevingsplan. Inzicht verkrijgen in de praktische 
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processen en afwegingen, die gemaakt worden ten aanzien van de juridische doorvertaling van 

mobiliteit, staat centraal in dit gedeelte van het onderzoek.   

5.2.1 Bestemmingsplan Heijendaal 2007 

Allereerst is een blik op het huidige bestemmingsplan noodzakelijk. Welke rol heeft mobiliteit in het 

huidige bestemmingsplan? Een belangrijk beleidsstuk wat de basis vormt voor het bestemmingsplan 

is het Raamwerk Nijmegen Heyendaal uit april 2006 (Gemeente Nijmegen, 2006). Dit raamwerk is 

opgesteld voorafgaand aan het Bestemmingsplan Nijmegen Heyendaal (Gemeente Nijmegen, 2007) 

en maakt in die hoedanigheid deel uit van de toelichting van het bestemmingsplan.  

Het Bestemmingsplan Nijmegen Heyendaal vervangt 19 bestemmingsplannen tot één 

bestemmingsplan (Gemeente Nijmegen, 2006, p. 3). Mede om deze reden is ervoor gekozen om het 

zogenoemde raamwerk op te stellen. Het beoogd een beleidskader te bieden om de gewenste 

ontwikkeling van die tijd te bepalen. In het raamwerk komt het aspect verkeer aan de orde. Er wordt 

ingegaan op gemotoriseerd verkeer, parkeren, openbaar vervoer en fietsverkeer. In de zevental 

pagina’s komen een aantal inhoudelijke punten voorbij waardoor richting wordt gegeven aan het 

verkeers- en mobiliteitsbeleid specifiek gericht op campus Heijendaal. Er worden een aantal 

praktische herinrichtingmaatregelen benoemd om mobiliteitstromen op de campus beter te 

faciliteren.  

In de voorschriften van het bestemmingsplan kennen de wegen in het gebied de bestemming 

verkeersdoeleinden. Volgens de bijbehorende toelichting biedt de bestemming verkeersdoeleinden 

alle ruimte voor de herinrichtingsplannen zoals benoemd in het raamwerk (Gemeente Nijmegen, 

2007, p. 8). De maatregelen uit het verkeersbeleid worden hierdoor niet onnodig vertraagd wegens 

strijd met het bestemmingsplan. Door het juridisch vastleggen van de bestemming 

verkeersdoeleinden wordt ruimte geboden aan de uitvoering van de maatregelen om de 

mobiliteitstromen beter te faciliteren.  

Uit deze korte analyse blijkt dat verkeer en mobiliteit in de toelichting van het bestemmingsplan 

redelijk uitgebreid wordt besproken. Beleidsuitgangspunten vanuit verschillende beleidsdocumenten 

vormen hierbij de basis. Dit sluit aan bij de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zoals in 

hoofdstuk 4 besproken staat bij de totstandkoming van een bestemmingsplan een aantal 

uitgangspunten uit de Algemene wet bestuursrecht centraal: het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel. De voorschriften en de bijbehorende toelichting wat betrekking heeft op 

mobiliteit zijn een praktisch voortvloeisel van deze beginselen en zijn zo opgesteld dat het 

bestemmingsplan geen belemmering vormt voor de plannen zoals benoemd in het raamwerk. 

5.2.2 Mobiliteitsbeleid Gemeente Nijmegen  

Het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel staan natuurlijk ook centraal bij het nieuwe 

omgevingsplan. De gemeente Nijmegen heeft een uitgebreid mobiliteitsbeleid wat wordt gebruikt bij 

de onderbouwing van de ruimtelijke keuzes die in het bestemmingsplan verbrede reikwijdte worden 

vastgelegd.  

Nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar  

De basis voor het huidige mobiliteitsbeleid van de gemeente Nijmegen vormt de nota Nijmegen 

Duurzaam Bereikbaar (Gemeente Nijmegen, 2011). In deze nota wordt er richting gegeven aan de 

beleidsuitgangspunten betreffende mobiliteit voor de periode 2011 – 2020. Dat deze 
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beleidsuitgangspunten nog steeds actueel zijn, wordt bevestigd door ambtenaren van de gemeente 

Nijmegen (Participant 1, persoonlijke communicatie, 12 mei 2016; Participant 2, persoonlijke 

communicatie, 3 mei 2016).  

Het mobiliteitsbeleid kent een aantal algemene uitgangspunten en een aantal specifieke punten die 

van toepassing zijn op het gebied Heijendaal. Een van de kern uitgangspunten is de keuze voor een 

multimodale aanpak gericht op auto, fiets, openbaar vervoer en sommige gevallen een combinatie 

van die vervoerswijzen. Er wordt gestreefd naar een infrastructuur die de reiziger de keuze geeft 

tussen aantrekkelijke alternatieven of een combinatie daarvan.  Waar belangen conflicteren en de 

ruimte beperkt is, worden prioriteiten gesteld en gekeken naar de meest kansrijke verwijzen.  

Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten (Gemeente 

Nijmegen, 2011).  

De gemeente wil daarnaast investeren in duurzaam vervoer. De transitie naar schonere brandstoffen 

is in volle gang en de gemeente zet extra in op het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Wie 

met de auto wil komen, is van harte welkom, maar moet zich bewust zijn dat er – vooral in het sterk 

stedelijke gebied – grenzen zijn aan de mogelijkheden om het autoverkeer de ruimte te geven 

(Gemeente Nijmegen, 2011).  

Om de doelstelling die de gemeente Nijmegen zichzelf stelt te behalen is samenwerking met andere 

partijen zoals burgers, bedrijven en belangengroepen noodzakelijk. De gemeente Nijmegen stelt dat  

er een gezamenlijk verantwoordelijkheid is om de bereikbaarheid van de stad Nijmegen te 

verbeteren (Gemeente Nijmegen, 2011).  

In de nota wordt het gebied Heijendaal aangemerkt als een belangrijk bestemmingsgebied. Voor het 

gebied Heijendaal, is de algemene visie op mobiliteit voor de stad Nijmegen zoals geschetst in de 

nota, uitgewerkt in aantal concrete maatregelen die de gemeente wil gaan treffen. Naast fysieke 

maatregelen wil de gemeente inzetten op juiste communicatie en overleg met de instellingen op 

Heijendaal in het kader van de verdere uitwerking van te nemen maatregelen.  

Een van de fysieke maatregelen die gemeente voor ogen heeft is het upgraden van het treinstation 

Heijendaal gelegen aan de Maaslijn tussen Nijmegen – Venlo. De gemeente stelt zicht tot doel om 

het station op te waarderen omdat het niet berekend is op de grote aantallen passagiers (Gemeente 

Nijmegen, 2011, p. 52). In de nota stelde de gemeente zichzelf tevens ten doel om te onderzoeken of 

er een Hoogwaardige Openbaar Vervoers (HOV) verbinding kan worden ingericht tussen Nijmegen 

Noord (woongebied Waalsprong), het Centraal Station en campus Heijendaal. In eerste instantie 

werd gedacht aan een tram maar bij de vaststelling van de HOV visie in 2012 is tot de conclusie 

gekomen dat een tramverbinding voorlopig niet haalbaar is. Er is gekozen voor een directe 

busverbinding over veelal vrijliggende busbanen, waarbij het tracé wel wordt voorbereid op de 

mogelijkheid tot een tramverbinding (Gemeente Nijmegen, 2012).  

5.2.3 Omgevingsplan Pilot Radboud 

De vraag die rijst is hoe het geschetste mobiliteitsbeleid een plek krijgt binnen het bestemmingsplan 

verbrede reikwijdte wat wordt opgesteld voor het campusterrein. Dit proces is begin 2016 in gang 

gezet waarbij is gestart vanuit een andere startpunt als bij een normaal bestemmingsplan. De huidige 

benadering, waarbij gestart werd met een inventarisatie vanuit verschillende sectoren, werd 

vervangen door een – voor zover dat mogelijk is – integrale benadering. Dit vraagt niet alleen om een 
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Figuur 10 Aanpak bestemmingsplan verbrede reikwijdte op 
hoofdlijnen (Van Dijk en Naeff, 2015, p. 16) 

andere mindset maar ook om een andere 

inrichting van het proces. Het betekent een 

zoektocht naar de juiste aanvliegroute, met 

durf om te experimenteren. Het gebied komt 

centraal te staan waarbij de sectorale krachten 

binnen de (gemeentelijke) organisatie worden 

gebundeld. Dit proces gaat dwars door de 

organisatie heen, zowel op ambtelijk als op 

bestuurlijk niveau 24.  

Om dit proces vorm te geven is gebruik 

gemaakt van ervaringen opgedaan door 

andere gemeentes (onder andere Breda en 

Den Haag) en is gebruik gemaakt van de 

informatie zoals gebundeld in de Inspiratiegids 

bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(Van Dijk en Naeff, 2015). 

Fase één en twee zoals benoemd in figuur 10 

vormen de basis van de inhoudelijke keuzes die 

gemaakt moeten worden in het omgevingsplan. Hier komen drie componenten – referentiesituatie, 

thematische ambities en gebiedsambities – samen. Het ordenen van de drie componenten is nodig 

om inzicht te krijgen in de eventuele tegenstrijdigheden (stap twee: confrontatie). Vervolgens zullen 

prioriteiten gesteld moeten worden en keuzes gemaakt moeten worden om de doelstellingen en 

ambities te verwezenlijken. Op basis van het resultaat van deze werkstap kan het omgevingsplan 

worden opgesteld. 

De verwachting was dat de inhoudelijke inventarisatie op de drie componenten plaats zou vinden in 

2016. Echter duurde het langer dan verwacht om het proces op de juiste manier vorm te geven. Op 

dit moment (voorjaar 2017) zijn er een vijftal inhoudelijke thema’s gevormd waarbij vanuit die 

thema’s wordt geïnventariseerd en thematisch wordt geconfronteerd. De inhoudelijke basis voor die 

thema’s wordt gevormd door inbreng van medewerkers van de gemeente Nijmegen, provincie 

Gelderland, ODRN, Radboud, GGD (alleen bij het aspect gezondheid) en Brandweer (alleen bij het 

aspect veiligheid). 

Binnen deze thema’s wordt gekeken naar de sectorale ambities, gebiedsambities en ambities van de 

betrokken partijen zoals de gemeente en het Radboud. Samen worden daarin keuzes en 

overwegingen gemaakt die kunnen resulteren in het bijstellen van ambities, uitgangspunten of 

bestaand beleid. De uitkomsten van deze inhoudelijke thema’s wordt gebundeld en vormen het 

uitgangspunt voor het uiteindelijke omgevingsplan. Een valkuil is dat te snel naar het regelniveau 

wordt overgestapt zonder dat er een goed en volledig beeld van de basis ingrediënten en 

                                                           
24

 Bron is het Plan van Aanpak Omgevingsplan Heijendaal uit mei 2016. Dit betreft een intern werkdocument van de gemeente Nijmegen is daarom niet 

openbaar beschikbaar.  
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1. Gezondheid                                                                                                 
(Klassieke milieuthema’s en 

bevorderen gezondheid)  

2. Bereikbaarheid                                                                                                                        
(O.a. mobiliteit en parkeren) 

3. Duurzaamheid                                                                                                                   
(‘Planet- aspecten’: o.a. water, 

bodem, ondergrond, energie en 

materialen)   

4. Kwaliteit leefomgeving                                                                      
(Beeldkwaliteit, stedenbouw, 

cultuurhistorie, groen) 

5. Veiligheid                                                                                                    
(Relatie Vergunning, Toezicht en 

Handhaving) 

 

Inhoudelijke werkgroep thema’s 

Omgevingsplan Radboud 

Gepresenteerd aan de Klankbordgroep     

Pilot Radboud 

30 januari 2017 

 

doelstellingen bestaat. Juist het in beeld krijgen van de mogelijke tegenstrijdigheden in beleid en 

regelgeving tussen de verschillende domeinen is de sleutel naar integraliteit 25.  

Eerste ervaringen 

In de pilot zijn al een aantal eerste ervaringen 

geconstateerd. De betrokkenen geven aan dat 

qua wetgeving nu al veel mogelijk is. De Crisis- 

en herstelwet biedt een aantal nieuwe 

mogelijkheden maar door op een andere 

manier tegen het proces aan te kijken worden 

ook de al bestaande mogelijkheden meer 

gestimuleerd.  Daarnaast ontstaat er ook een 

spanningveld. Tegenover minder regeldruk 

staat namelijk de wens om het aspect 

gezondheid een duidelijker plek te geven in de 

regels van de fysieke leefomgeving. Daarnaast 

is het mogelijk om met dynamische 

beleidsregels te werken (zie hiervoor 

hoofdstuk 4). Bij een dynamische beleidsregel 

geeft de gemeente een stuk vrijheid en 

verantwoordelijkheid af aan de 

initiatiefnemer, om een bepaalde kwaliteit te 

waarborgen.  De vraag die daarbij komt kijken 

is of het huidige beleid daarvoor geschikt is. 

De ambtenaren van de gemeente Nijmegen 

zijn op dit moment (voorjaar 2017) binnen de 

verschillende thema’s aan het onderzoeken in 

hoeverre beleid hierop van toepassing is en 

wat voor inhoudelijke aanpassingen er 

eventueel nodig zijn.  

Ook zullen er bestuurlijke keuzes moeten 

worden gemaakt over het feit of het bevoegd 

gezag daadwerkelijk aspecten wil gaan 

loslaten. Daarbij komt ook de vraag wat voor invloed dit heeft voor  belanghebbenden in de 

omgeving. Antwoorden op dit soort vragen zijn op dit moment nog niet beschikbaar en hangen ook 

samen met politieke keuzes die in de nabije toekomst gemaakt moeten gaan worden. De gemeente 

Nijmegen zit middenin het proces om de gevolgen van deze keuzes in beeld te krijgen om zo een 

duidelijk ambtelijk advies te kunnen geven aan het bevoegde gezag, in dit geval de gemeenteraad 

van Nijmegen. Dit orgaan zal uiteindelijk een beslissing moeten nemen over bijvoorbeeld het loslaten 

aangaande regelgeving.   

                                                           
25

 Bronnen zijn het Plan van Aanpak Omgevingsplan Heijendaal uit mei 2016 en een presentatie aan de Klankbordgroep Pilot Radboud gegeven op 30 januari 

2017. Beide betreffen interne werkdocumenten van de gemeente Nijmegen zijn daarom niet openbaar beschikbaar 
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In een bijdrage geschreven door de heer Koeman (2016), zoals weergeven en besproken in hoofdstuk 

4, worden deze praktische afwegingen al benoemd. Antwoorden op deze praktische vragen zijn 

helaas nog niet beschikbaar. De toekomst zal moeten uitwijzen wat de te volgen weg is en wat voor 

juridische consequenties de te maken keuzes daadwerkelijk hebben.   

Eerste conclusie: mobiliteit in het omgevingsplan 

Zoals uit deze eerste analyse van het omgevingsplan blijkt speelt mobiliteit wel degelijk een 

belangrijk rol. Niet voor niets is een van de vijf inhoudelijke thema’s bereikbaarheid. Binnen dat 

thema komen alle aspecten ten aanzien van verkeer en vervoer aan bod. Vanuit het 

motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel is het zeker niet onlogisch dat mobiliteit een rol 

speelt in het omgevingsplan. De gevolgen van mobiliteit hebben tenslotte een grote invloed op de 

fysieke leefomgeving. Echter is het nog onduidelijk wat precies in het omgevingsplan komt te staan.  

Om toch wat meer specifieke inzichten te krijgen in hoeverre mobiliteit een rol speelt wordt er in de 

komende paragrafen gefocust op twee onderwerpen. Zoals aangegeven is bouwlogistiek een aspect 

wat specifiek speelt in Pilot Radboud. Daarnaast zijn verschillende betrokken partijen geïnterviewd 

met daarbij de centrale vraag hoe zij omgaan met mobiliteit en het juridisch kader. Een analyse van 

beide wordt besproken in de volgende paragrafen.   

5.3 Bouwlogistiek Pilot Radboud 

Naast een brede blik op verkeersmobiliteit en de verhouding met het nieuwe Omgevingsplan voor 

campus Radboud, wordt in de pilot ook specifiek gekeken naar een klein specifiek aspect binnen 

mobiliteit. Zoals aangegeven vinden er de komende jaren veel bouwwerkzaamheden plaats binnen 

het campus gebied en daarom wordt in de pilot onderzocht in hoeverre het mogelijk is om bepaalde 

regels in het Omgevingsplan op te nemen die de verduurzaming van bouwlogistiek ten goede komen.  

Bouwlogistiek in het Omgevingsrecht - Duurzame bouwlogistiek: hoe te stimuleren?  

Uit het Plan van Aanpak –  Projectvoorstel Duurzame Bouwlogistiek onderdeel van de Pilot Raboud 

(bijgevoegd als bijlage) en uit een interview met praktijk expert op het gebied van bouwlogistiek  

(Participant 6, persoonlijke communicatie, 22 juni 2016) blijkt dat de verduurzaming van 

bouwlogistiek in zijn algemeenheid een moeilijk proces is. Problemen die worden geschetst is het feit 

dat er te weinig aandacht is voor bouwlogistiek en dat afstemming op een hoger schaalniveau vaak 

ontbreekt. Gedurende aanbestedingsprocessen worden aannemers onvoldoende uitgedaagd om na 

te denken over duurzame vormen van bouwlogistiek waardoor aannemers zich ook onvoldoende 

onderscheiden op dit vlak. In de casus Radboud worden afspraken omtrent bouwlogistiek op dit 

moment geregeld via privaatrechtelijke contracten tussen aannemers en de Radboud als 

opdrachtgevende partij (Participant 3, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016).  

Via deze privaat rechtelijke constructie vindt er echter weinig innovatie plaats in de verduurzaming 

van de bouwlogistiek. Om de innovatie op gang te brengen is het interessant om te kijken naar 

andere mogelijkheden om afspraken vast te leggen. Een van die mogelijkheden die wordt onderzocht 

is of via het publiek recht er een mogelijkheid bestaat om verduurzaming van bouwlogistiek te 

stimuleren. Een van de onderzoeksvragen binnen de Pilot Radboud is dan ook om te kijken welke 

mogelijkheden het nieuwe Omgevingsplan kan bieden. 
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“Nagaan in hoeverre duurzame bouwlogistiek opgenomen kan worden in 

het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.                                                                          

Welke onderbouwing moet daarvoor in                                                                     

het bestemmingsplan gegeven worden?” 

Onderzoeksvraag zoals geformuleerd in het Projectplan Pilot Radboud 

 (Gemeente Nijmegen, 2016, p. 11 ) 

  

Mogelijkheden Omgevingsplan 

Zoals uit hoofdstuk 4 blijkt biedt een Omgevingsplan (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) meer 

mogelijkheden dan het huidige instrument bestemmingsplan. In tegenstelling tot het oude 

instrument bestemmingsplan is het (naar alle waarschijnlijkheid; nieuwe jurisprudentie zal hier in de 

toekomst zekerheid over gaan geven) mogelijk om in het Omgevingsplan regels op te nemen die 

gaan over uitvoeringsaspecten (Angeren, 2016). Bouwlogistiek en de uitvoeringsaspecten 

(transportbewegingen) die dit oplevert heeft, hebben namelijk invloed op de fysieke leefomgeving en 

een verduurzaming van bouwlogistiek kan een positieve bijdrage leveren  aan een aantal aspecten 

van de gezonde fysieke leefomgeving.  Door bijvoorbeeld bundeling van vervoersstromen vermindert 

het aantal transportbewegingen wat bijdraagt aan veiligheid (minder vervoersbewegingen) en 

gezondheid (minder uitstoot). Ook alternatieve vervoerswijzen zoals bijvoorbeeld elektrisch vervoer 

kunnen de gezondheidsaspecten positief beïnvloeden door minder uitstoot. Regels ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid kunnen worden opgenomen in een omgevingsplan (Omgevingswet, artikel 

2.1, lid 3, onder a en b) dus het is niet ondenkbaar dat een omgevingsplan regels kan bevatten die, 

ten aanzien van de uitvoeringsaspecten zoals bouwlogistiek, ingaan op bijvoorbeeld veiligheid en 

gezondheid. In de bijlage is een stuk opgenomen waarin de nieuwe mogelijkheden uiteen worden 

gezet.    

In een betoog in bouwvakblad Cobouw pleiten twee logistieke experts (Walther Ploos van Amstel en 

René Postulart) om bouwlogistiek structureel te verankeren in voorschriften zoals bijvoorbeeld in het 

Omgevingsplan 26. Het vele bouwverkeer leidt tot congestie, problemen met luchtkwaliteit, geluid en 

verkeersveiligheid aldus Van Amstel en Postulart. Zij stellen dat de aanwezigheid van deze 

problemen een keuze is. Vooraf nadenken over een slimme bouwlogistiek voorkomt de meeste 

 overlast, stellen zij. Ondanks experimenten om de overlast te beperken is slimme bouwlogistiek nog 

niet structureel verankerd in de praktijk. Het verankeren van bouwlogistiek in het omgevingsplan 

kan, volgens de betogers, een bijdrage leveren aan het oplossen van een aantal problemen rondom 

bouwlogistiek. De vraag is echter of het omgevingsplan wel het juiste instrument is om de problemen 

rondom bouwlogistiek op te lossen. In tegenstelling tot het bestemmingsplan biedt het 

omgevingsplan zoals gezegd wel de ruimte om zulk soort regels op te nemen. Vraag is wel in 

hoeverre men extra regels wil toevoegen aan het publieke recht. Meer regels is niet perse een 

logische oplossing voor het probleem dat de bouwlogistiek onvoldoende wordt geïnnoveerd in 

                                                           
26

 http://www.cobouw.nl/opinie/slimme-bouwlogistiek-houdt-steden-leefbaar-chaos-keuze (Geraadpleegd op 3 april 2017)  

 



68 
 

“Om bouwlogistiek structureel te verankeren is méér nodig. Bouwlogistiek 

dient structureel in aanbestedingsprocedures of in voorschriften rond 

bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te worden geagendeerd.” 

Betoog van Walther Ploos van Amstel en René Postulart                                                           

op de website van het vaktijdschrift Cobouw 

 http://www.cobouw.nl/opinie/slimme-bouwlogistiek-houdt-steden-leefbaar-chaos-keuze (Geraadpleegd op 3 april 2017)   

 

duurzaamheid. Hierin zal door de gemeente – als bevoegd gezag aangaande de inhoud van het 

omgevingsplan – een keuze moeten worden gemaakt of het noodzakelijk is om meer regels op te 

stellen terwijl de Omgevingswet  in eerste instanties beoogt om meer vrijheid te bieden. Tevens 

dient de vraag te worden gesteld in hoeverre hier sprake is van de doorkruisingsleer zoals benoemt in 

hoofdstuk 4.  

Een andere mogelijkheid is het aanpassen van aanbestedingscriteria zoals Van Amstel en Postulart 

betogen. Een publiek rechtelijke instrument zoals het omgevingsplan kan dan mogelijkerwijs als stok 

achter de deur dienen ten tijde van het aanbestedingstraject. De opdrachtgever kan verwijzen naar 

de regels die via het publiek recht zijn vastgelegd.  

 

5.4 Interviews Pilot Radboud 

Als onderdeel van het praktijkonderzoek zijn er zeven interviews gehouden met betrokken actoren. 

In tabel 4 zijn deze interviews weergegeven. Het gaat hier om interviews met verschillende actoren 

die allen betrokken zijn of belang hebben bij het project Pilot Radboud. De uitkomsten van de 

interviews zijn geanalyseerd op basis van de indicatoren institutioneel perspectief en mobiliteit zoals 

benoemd in hoofdstuk 3. In onderstaande paragrafen wordt per indicator weergegeven wat de 

uitkomsten zijn vanuit de interviews. 

Actor  Naam Functie  
Gemeente Nijmegen Participant 1  Programmamanager Mobiliteit 

Gemeente Nijmegen Participant 2 Ambtenaar mobiliteit Campus 
Heijendaal 

Radboud Participant 3 Vanuit Radboud 
vertegenwoordiger in Pilot 
Radboud 

Omgevingsdienst Regio 
Nijmegen (ODRN) 

Participant 4 Vergunningverlener Radboud 

Omgevingsdienst Regio 
Nijmegen (ODRN) 

Participant 5 Vanuit ODRN 
vertegenwoordiger in Pilot 
Radboud 

Connekt Participant 6  Programmamanager 
Bouwlogistiek 

Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN) 

Participant 7 Vanuit HAN verantwoordelijk 
voor mobiliteit  

Tabel 4 Overzicht interviews praktijkonderzoek Casus Radboud 
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Flexibiliteit en rechtszekerheid: voorbeeld 

nieuwbouw parkeergarage HAN 
Hoe flexibiliteit en rechtszekerheid samenhangen komt 

duidelijk naar voren in een praktijkvoorbeeld op campus 

Heijendaal. Bij de nieuwbouw van de faculteit Educatie van 

de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in 2013/2014 was er 

sprake van een probleem ten aanzien van de in- en uitgang 

van de nieuw te bouwen parkeergarage. Doordat de garage 

uitkwam op een zeer drukke weg, is bij de 

vergunningverlening bepaald dat de garage alleen gebruikt 

kan worden voor rechtsom in- en rechtsom uitgaand verkeer. 

Toen de garage eenmaal gerealiseerd was, heeft de HAN de 

gemeente uitgenodigd om de situatie nader te bekijken. In 

onderling overleg is gekozen voor een proef periode om te 

kijken of linksom uitrijden eventueel alsnog mogelijk was. 

Uiteindelijk is gebleken dat het mogelijk is om veilig links- en 

rechtsom uit te rijden. Hierop is de situatie aangepast. 

Dit voorbeeld laat zien dat er eerst rechtszekerheid wordt 

geboden door de vergunning alleen te verlenen voor 

rechtsom in- en rechtsom uitgaand verkeer. Later blijkt het in 

de praktijk toch mogelijk om ook linksom uit te kunnen rijden 

en wordt dit als nog geregeld en afgestemd. Dit voorbeeld 

toont aan dat de gemeente in sommige gevallen flexibiliteit 

kan bieden.  

(Participant 7, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016) 

 

5.4.1 Institutioneel perspectief  

Zoals benoemd staan zeven aspecten centraal als het gaat om het institutioneel perspectief: 

ondersteunen, verbinden, bieden van zekerheden, meerwaardecreatie, cultuurverandering, 

flexibiliteit en stimuleren van zelfinitiatief. Uit de analyse van de interviews blijkt dat er tussen 

indicatoren een aantal verbindingen bestaan.  

Stimuleren van zelfinitiatief in relatie met cultuurverandering  

De verschillende actoren geven aan dat er in het recente verleden veel is gedaan aan 

cultuurverandering op het gebied van mobiliteit. Specifiek gaat het hierbij over het project Beter 

Benutten waarbij actief is ingezet op gedragsverandering door het stimuleren van alternatieve 

vervoerswijze en het reizen op andere tijdstippen. Door de actoren wordt geconstateerd dat er 

sprake is van ochtendpiek qua mobiliteitsstromen waarbij de bereikbaarheid van de campus tijdens 

die piekuren in het geding komt. Volgens de actoren spelen er verschillende kleinschalige projecten 

om de piekuren te ontlasten. De relatie tussen mobiliteit en het juridische kader is hierbij lastig te 

ontdekken. Maatregelen om de piekuren te ontlasten hebben wel degelijk invloed op de fysieke 

leefomgeving en dus op de uitgangspunten van het omgevingsplan. Echter geven actoren aan dat de 

cultuur- en gedragsverandering waarbij zelfinitiatief tot uiting komt, het beste werkt als mensen 

(financieel) beloond worden.  

Flexibiliteit in relatie met bieden van zekerheden  

De Omgevingswet probeert door veranderende 

regelgeving meer flexibiliteit mogelijk te maken. 

Een van de uitgangspunten die hier haaks op 

staat is een van de aspecten van 

uitnodigingsplanologie namelijk het bieden van 

zekerheden. Zoals in hoofdstuk 4 al benoemd 

bestaat er een spanningsveld tussen flexibiliteit 

en rechtszekerheid. Dit spanningsveld wordt ook 

benoemd door de actoren.  

Ten aanzien van vergunningverlening en het 

aspect mobiliteit wordt door de ODRN 

aangegeven dat hier flexibel mee omgegaan 

wordt. Bij vergunningen voor kleinschalige 

projecten speelt mobiliteit geen rol. Bij grote 

bouwprojecten wel. In die gevallen wordt op dit 

moment, in de te verlenen vergunning, vermeld 

dat mobiliteitsaspecten moeten worden 

afgestemd met het bevoegd gezag. Een 

voorbeeld wat afgestemd dient te worden is de 

routering van bouwlogistiek. In het 

bestemmingsplan (een van de huidige 

toetsingskaders) ontbreekt een juridische 

grondslag om iets te zeggen over routering. Het omgevingsplan kent wel de mogelijkheid om in te 

gaan op mobiliteitsaspecten zoals bijvoorbeeld routering. De vraag die door de actoren zelf wordt 



70 
 

gesteld, is of er een algemene regel moet komen, of dat het op maatwerk niveau – in onderling 

overleg per specifiek geval – bekeken moet worden, zoals nu het geval is.  

Verbinden in relatie met meerwaardecreatie 

De basis van uitnodigingsplanologie wordt gevormd door drie indicatoren: verbinden, ondersteunen 

en het bieden van zekerheden.  Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt hoort daar een bepaalde sturingsvorm bij: 

meerwaardecreatie. De deelnemende partijen aan een initiatief moeten meerwaarde leveren aan 

het initiatief. “Zonder meerwaarde niet aan tafel” (Van Rooy, 2012, p. 38).  

Uit de gesprekken met de verschillende actoren blijkt dat het aspect verbinden heel vaak cruciaal is.                                                                                       

Bij verbinden kan het gaan om partijen samen te brengen maar ook het samenbrengen en in 

samenhang zien van losse projecten. Ten aanzien van de campus zijn er verschillende 

overlegstructuren met campuspartners, zowel op bestuurlijk als op ambtenaren niveau. Het Radboud 

geeft echter aan dat het baat heeft bij goede verbindingen maar dat soms als initiatiefnemer wel 

genoodzaakt is om die verbinding tussen verschillende disciplines en partijen op gang te brengen.  

Door de actoren wordt tevens aangegeven dat mobiliteit als aspect niet op zichzelf staat. Mobiliteit is 

verbonden met allerlei andere factoren en aspecten. Bij het aspect verbinden bestaat duidelijk een 

relatie met de indicator integraliteit. In sommige gevallen is mobiliteit namelijk niet altijd leidend 

omdat andere aspecten, vanuit een integrale benadering, belangrijker zijn.  

 

 

5.4.2 Verschillen mobiliteit bestemmingsplan vs omgevingsplan   

Integraliteit: relatie mobiliteit ruimtelijke ordening 

De actoren is ook gevraagd naar de eventuele verschillen tussen het bestemmingsplan en 

omgevingsplan aangaande het aspect mobiliteit (zie hoofdstuk 3). Aan de actoren is gevraagd in 

hoeverre mobiliteit een rol speelt bij een integrale benadering. Uit de analyse blijkt dat het zoeken 

van verbindingen (een van de indicatoren van institutioneel perspectief) van cruciaal belang is. 

Mobiliteit wordt steeds meer in samenhang met andere aspecten benaderd en in de verschillende 

interviews wordt aangegeven dat op het gebied van mobiliteit het leggen van verbindingen tussen 

Indicatoren 
Institutioneel 
perspectief  

Onderzoeks- 
(deel)vraag 

Bestemmingsplan 
(Toelatingsplanologie) 

Omgevingsplan 
(Uitnodigingsplanologie) 

  Sterk Zwak Sterk Zwak 

Cultuurverandering 4 b  X X  

Verbinden 4 a - 4 c  X X  

Ondersteunen 4 a - 4 c     

Meerwaarde creatie 4 c   X  

Bieden van 
zekerheden 

4 a- 4 c X    

Stimuleren van 
zelfinitiatief   

4 a  X   

Flexibiliteit  4 a  X   

Tabel 5 Uitkomsten indicatoren institutioneel perspectief  
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actoren en projecten ontzettend belangrijk is.  Alleen door het leggen van die verbindingen kan er 

sprake zijn van integraliteit. Soms staat integraliteit op gespannen voet met mobiliteit, bijvoorbeeld 

als het gaat om stedenbouwkundige aspecten. Soms is een situatie namelijk vanuit 

mobiliteitsoogpunt gewenst maar vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet haalbaar. 

Bij dit soort situaties is er een sterke relatie tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening. Zoals in 

hoofdstuk 4 uitgebreid geschetst komt mobiliteit als aspect niet direct terug in het bestemmingsplan 

of omgevingsplan. Echter is het aspect wel belangrijk bij de belangenafwegingen aangaande of er 

sprake is van een goede ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) dan wel het beschermen en 

benutten van de fysieke leefomgeving (omgevingsplan). Dit wordt bevestigd in de interviews. 

Relatie met vergunningstelsel  

In de casus geldt het bestemmingsplan als een van de belangrijkste toetsingskader voor 

omgevingsvergunningen die ontwikkelingen op de campus mogelijk maken. Zoals uit hoofdstuk 4 al 

bleek, geeft de ODRN aan dat mobiliteit als aspect op zichzelf geen toetsingskader is. 

Mobiliteitsafwegingen vinden hun plaats in het bestemmingsplan waar afwegingen worden gemaakt 

of bepaalde functies onder andere vanuit mobiliteitsoogpunt toelaatbaar zijn. Dit uitgangspunt 

verandert niet in het Omgevingsplan. Dat blijft het plan waarin wordt bepaald welke functies waar 

toelaatbaar zijn.  

Verantwoordelijkheid 

Ten aanzien van het project Beter Benutten wordt door de gemeente nog een opmerking gemaakt 

over de verantwoordelijkheid. Om de piekuren te ontlasten is private verantwoordelijkheid 

noodzakelijk. De gemeente kent geen publiek rechtelijke mogelijkheden om bijvoorbeeld 

collegetijden aan te passen of bezoekuren te veranderen. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij de 

gebruikers van de campus om dit, in samenwerking met de gemeente, op te lossen.  

Visie op mobiliteit  

Alle actoren geven in de interviews aan dat zij een bepaalde visie hebben op het gebied van 

mobiliteit. De gemeente Nijmegen stelt dat mensen een vrije keuze moeten hebben tussen de drie 

belangrijkste vervoersmiddelen: auto, fiets en openbaar vervoer. Het Radboud streeft naar een 

duurzame bereikbaarheid, wat inhoudt dat de campus goed bereikbaar moet zijn maar met een zo 

laag mogelijke CO2 footprint, terwijl de HAN haar bezoekers juist de ruimte biedt om te komen met 

de auto. Deze verschillende visies hebben invloed op de keuzes die actoren maken omtrent de 

invulling van een bestemmingsplan dan wel omgevingsplan. Of het veranderende instrumentarium 

dit het proces verandert is sterk de vraag. Initiatiefnemers denken bij het omgevingsplan wel meer 

mee –bijvoorbeeld het initiatief van het Radboud om bouwlogistiek te verankeren in het 

omgevingsplan – maar uiteindelijk bepaalt de gemeente de inhoud van het plan. Het omgevingsplan 

sluit aan bij de visie van de gemeente waarbij de visie van een initiatiefnemer kan worden 

meegenomen mits dit past binnen de gemeentelijke visie.  
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5.5 Conclusie Casus Pilot Radboud 

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in casus Pilot Radboud. Het ziekenhuis, de universiteit en de 

hogeschool zorgen voor grote mobiliteitsstromen. Kijkend naar het juridisch kader valt op dat 

mobiliteit ook in het bestemmingsplan een belangrijke rol speelt. In de voorschriften van het 

bestemmingsplan is destijds rekening gehouden met de aanpassingen aan de infrastructuur die 

gerealiseerd werden. De voorschriften kunnen dan ook gezien worden als praktische uitwerking van 

beleid zoals dat verwoord is in onder andere het Raamwerk Heijendaal. 

In het project Pilot Radboud speelt het aspect mobiliteit een duidelijke rol. Eén van de vijf 

inhoudelijke thema’s is bereikbaarheid. Daarnaast speelt in de casus de vraag hoe om te gaan met 

bouwlogistiek. De vraag die gesteld wordt is, of er in het omgevingsplan regels gesteld kunnen 

worden die verduurzaming van bouwlogistiek mogelijk maken. In hoofdstuk 4 is geconcludeerd dat 

het omgevingsplan – in tegenstelling tot het bestemmingsplan – mogelijkheden biedt om regels ten 

aanzien van uitvoeringsaspecten zoals bouwlogistiek vast te leggen. Verschillende actoren vragen 

zich echter wel af of dit wenselijk is aangezien er ook mogelijkheden zijn via het privaat recht. Tevens 

vindt op dit moment in het kader van de vergunningverlening afstemming plaats over bijvoorbeeld 

routering. De keuze om bouwlogistiek via het publiek recht te regelen zal uiteindelijk gemaakt 

moeten worden door het bevoegd gezag, de gemeenteraad van Nijmegen.  

Institutioneel perspectief 

Uit de analyse van de casus zijn ten aanzien van de indicatoren behorende bij het institutioneel 

perspectief een aantal conclusies te trekken. De uitgangspunten van het omgevingsplan nodigen uit 

tot een cultuurverandering. De aanpak aan de hand van de beschreven vier stappen en het feit dat 

initiatiefnemer (Radboud) en overheden (Gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, ODRN) samen 

aan tafel zitten bij de ontwikkeling van het plan laten zien dat het instrument helpt om een 

cultuurverandering op gang te brengen. Dit stimuleert tevens de verbindingen tussen actoren en 

aspecten ten opzichte van het bestemmingsplan. Op het gebied van ondersteunen kan geen 

conclusie worden getrokken. Het bestemmingsplan en het omgevingsplan verschillen op dit punt te 

weinig van elkaar.  

Het concept meerwaardecreatie komt sterk tot uiting in het omgevingsplan. Alle partijen zitten 

samen aan tafel en proberen zo gezamenlijk op zoek te gaan naar meerwaarde voor het gebied. Dit is 

een sterk punt. Onduidelijk is geworden in hoeverre meerwaardecreatie een rol had in het 

bestemmingsplanproces.  

Door het strikte karakter van het bestemmingsplan biedt dit instrument genoeg zekerheden. In 

hoeverre het omgevingsplan zekerheden gaat bieden blijft onduidelijk. Uit het bureauonderzoek 

kwam dit punt naar voren en ook het casusonderzoek kan hier geen antwoord op geven. Dit hangt 

samen met flexibiliteit. Het bestemmingsplan biedt weinig flexibiliteit en in hoeverre het 

omgevingsplan deze flexibiliteit wel biedt is nog de vraag. Dit laatste geld ook voor het aspect 

zelfinitiatief.  

Verschillen mobiliteit  

Er is ook gekeken naar de verschillen op het gebied van mobiliteit tussen het bestemmingsplan en 

het omgevingsplan. De verschillen blijken niet groot. Uit de interviews blijkt dat voor integraliteit – 

een van de uitgangspunten van de Omgevingswet – het zoeken van verbindingen (een van de 

indicatoren van institutioneel perspectief) van cruciaal belang is. Alleen door het leggen van 
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verbindingen tussen verschillende actoren en aspecten kan er sprake zijn van integraliteit. Dit 

uitgangspunt verandert niet door het instrumentarium. De verbinding tussen ruimtelijke ordening en 

mobiliteit is heel sterk. Echter ontbreekt er, bij zowel het bestemmingsplan als omgevingsplan, een 

directe juridisch verbinding. Indirecte verbindingen zijn, zoals ook geschetst in hoofdstuk 4 wel 

aanwezig. Actoren denken echter tijdens het proces, vanuit hun eigen visie op mobiliteit, wel mee 

over de inhoud van het omgevingsplan. De uitkomst moet, net zoals bij een bestemmingsplan, wel 

passen binnen de gemeentelijke visie. Het omgevingsplan is tenslotte een publiek rechtelijke 

instrument.  

Juridische doorvertaling van mobiliteitsbeleid  

Zoals in hoofdstuk 4 al geconcludeerd is, biedt zowel het bestemmingsplan als het omgevingsplan 

praktische weinig mogelijkheden om mobiliteitsaspecten direct op te nemen in het juridische kader. 

Dit komt ook naar voren in het casusonderzoek. Het huidige bestemmingsplan is wel zo opgesteld 

dat plannen ten aanzien van mobiliteit niet worden belemmerd door regels in bestemmingsplan. Dit 

uitgangspunt is ook van toepassing op het nieuwe omgevingsplan.  

Wel wordt aangegeven dat mobiliteitsbeleid cruciaal is voor de onderbouwing van ruimtelijke keuzes 

die worden vastgelegd in het bestemmingsplan dan wel omgevingsplan. Mobiliteitsbeleid vormt een 

belangrijk uitgangspunt en heeft dan ook zijn waarde in het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

motiveringbeginsel. 

In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de verschillende aspecten van mobiliteit. Aan de 

hand van de 18 waarden van de Waardenkaart Mobiliteit wordt bekeken welke waarden direct van 

invloed zijn op het juridische kader en welke waarden indirect, via bijvoorbeeld mobiliteitsbeleid, als 

nog hun plek vinden in het juridische kader.  
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6. Waardenkaart Mobiliteit  
Nu aan de hand van het bureau- (hoofdstuk 4) en casusonderzoek (hoofdstuk 5) inzichtelijk is 

geworden op welke manier mobiliteit een plaats krijgt binnen het omgevingsrecht is het noodzakelijk 

om die uitkomsten nader te bekijken. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de verschillende 

aspecten van mobiliteit. Waar in hoofdstuk 4 en 5 vooral de focus ligt op mobiliteit in algemene zin 

wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op het derde deel van het conceptueel model: de 

verschillende mobiliteitsaspecten in de juridische planvorming. De achttien verschillende 

mobiliteitsaspecten voortkomend uit de Waardenkaart Mobiliteit dienen in dit hoofdstuk als 

indicatoren.  

Op basis van die verschillende indicatoren wordt gekeken welke waarde van mobiliteit een plek 

vinden in het huidige instrument bestemmingsplan dan wel het in het nieuwe instrument 

omgevingsplan. Niet alle waarden kennen namelijk een plek in het omgevingsrecht en aan de hand 

van de analyse kan ook bekeken worden in hoeverre er verschillen zijn binnen het huidige en 

toekomstige omgevingsrecht.  Om een goed beeld te krijgen van alle waarden van mobiliteit is het 

noodzakelijk om vanuit de onderzoeksresultaten vanuit hoofdstuk 4 en 5 een beeld te vormen van de 

verschillende aspecten van mobiliteit en hun relatie met het omgevingsrecht.  

 

 

 

  

Figuur 11 De achttien waarden behorende bij de Waardenkaart Mobiliteit (De Argumentenfabriek, 2015) 
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Basis voor dit hoofdstuk vormen de uitkomsten van hoofdstuk 4 en 5. Daarnaast zijn de interviews 

(zowel de zeven casus- als ook de drie expertinterviews) nader geanalyseerd vanuit de achttien 

verschillende waarden. In dit hoofdstuk worden verschillende voorbeelden gebruikt voortkomend uit 

hoofdstuk 4 en 5 maar ook voorbeelden uit andere literatuurbronnen.  

Zoals in hoofdstuk 4 aangegeven is het mogelijk om  regels die iets zeggen over mobiliteitsaspecten 

op te nemen in het bestemmingsplan dan wel omgevingsplan, mits er een zorgvuldig afweging heeft 

plaats gevonden en de afweging gebaseerd is op voldoende relevante kennis en feiten. Aanvullend 

op de zorgvuldigheid is de motivering waarom het opnemen van regels die gaan over mobiliteit, van 

belang.  

Omdat motivering een belangrijk rol speelt bij het opnemen van regels in bestemmingsplan dan wel 

omgevingsplan zal in dit hoofdstuk per waarde worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om te 

motiveren in hoeverre de waarde een relatie heeft met een goede ruimtelijke ordening (het 

uitgangspunt van het instrument bestemmingsplan) en/of de fysieke leefomgeving (het uitgangspunt 

van het instrument omgevingsplan).  

6.1 Zorg & Empathie  
Het eerste morele fundament Zorg en Empathie  bestaat uit een viertal waarden: veiligheid, 

gezondheid, welzijn en ontplooiing. Veiligheid en gezondheid kunnen worden gezien als harde 

waarden met veelal bijbehorende regels die van invloed zijn op het fysieke domein. Een veilige 

ingerichte ruimtelijke omgeving, waarin verkeersregels leidend zijn, zorgt er namelijk voor dat de 

verschillende verkeersdeelnemers zich kunnen verplaatsen van A naar B zonder dat het gevaar 

oplevert. Op gezondheidsgebied worden maatregelen genomen om de nadelige effecten van 

verkeersmobiliteit, zoals bijvoorbeeld geluid en uitstoot van schadelijke stoffen, tot een minimum te 

beperken.  

Veiligheid 

De Wegenverkeerswet (1994) vormt de basis van alle verkeerswetgeving. De wet regelt de veiligheid 

en de doorstroming op de weg, en het voorkomen van schade en overlast door het verkeer aan 

anderen. Daarnaast regelt de wet nog meer zoals bijvoorbeeld de afgifte van rijbewijzen en 

kentekens, en welke voertuigen er wel of niet op de weg worden toegelaten 27.  

Veel regels uit de Wegenverkeerswet (1994) kennen geen directe ruimtelijke relevantie en kunnen 

dan ook geen plek krijgen in een bestemmingsplan dan wel omgevingsplan. Zoals aangegeven in 

hoofdstuk 4 kent bestemmingsplan dan wel omgevingsplan het motiveringsbeginsel waarbij het van 

belang om te motiveren waarom een opgenomen regel ruimtelijke relevant is. Echter is het in 

sommige gevallen, met de juiste motivering, wel mogelijk om indirect bij te dragen aan de 

verkeersveiligheid. Een voorbeeld wordt geschetst door een hoogleraar Omgevingsrecht. Deze 

expert stelt dat als een tweebaansweg verkeersonveiliger is dan een vierbaansweg met een 

middenberm biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om een dwarsprofiel op te nemen op de 

plankaart en in de regels. Via deze omweg wordt verkeersveiligheid ruimtelijke relevant en wordt de 

verkeersveiligheid indirect gediend (Expert 1, persoonlijke communicatie, 30 juni 2016).  

 

                                                           
27

 https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/verkeerswetten/verkeersregels.aspx  (Geraadpleegd op 8 mei 

2017).  
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Een tweede voorbeeld komt uit hoofdstuk 4. Daarin is ingegaan op de CROW-richtlijn voor het 

ontwerpen van een weg (CROW, 2013). De rechter gebruikt deze richtlijn om te toetsen of de 

ontsluitingswegen voldoende capaciteit bieden en voldoende veiligheid biedt ten aanzien van de 

ruimtelijke functies die het plan toelaat dan wel beoogt toe te laten. Dit in het kader van de 

uitvoerbaarheid van het plan. Via een richtlijn krijgt verkeersveiligheid een plaats in het 

bestemmingsplan dan wel omgevingsplan.  

De Waardenkaart Mobiliteit benoemt ook sociale veiligheid als een veiligheidsaspect  waarbij als 

voorbeeld wordt geschetst dat goed verlichte bushaltes en fietspaden het veiligheidsgevoel 

vergroten (De Argumentenfabriek, 2015). Regels omtrent verlichting met als doel de sociale 

veiligheid te vergroten kennen geen ruimtelijke relatie met een goede ruimtelijke ordening. Echter in 

een omgevingsplan, waarbij de fysieke leefomgeving centraal staat, zouden regels omtrent 

verlichting eventueel wel opgenomen kunnen worden. Dit hangt samen met de uitwerking van het 

begrip fysieke leefomgeving dat wordt geschetst in artikel 2:1 onder lid 3, onder a en s van de 

Omgevingswet. Onder a stelt dat het omgevingsplan moet bijdragen aan het waarborgen van de 

veiligheid en onder s stelt dat regels in het omgevingsplan de toegankelijkheid van de openbare 

buitenruimte voor personen kan bevorderen. Een regel waarin geschetst wordt dat alle bushaltes 

verplicht verlicht moeten zijn draagt bij aan de sociale veiligheid en zorgt ervoor dat kwetsbare 

groepen ’s avonds en ’s nachts ook met openbaar vervoer durven te gaan. Op die manier wordt de 

toegankelijkheid van de openbare buitenruimte bevorderd.  

Of dergelijke regel in de toekomst wordt opgenomen in een omgevingsplan valt te betwijfelen. Als de 

overheid zich als prioriteit stelt om bushaltes ’s avonds en ’s nachts te verlichten vanwege de sociale 

veiligheid kan zij dit ook vaststellen in beleid. Beleid wordt tenslotte vastgelegd om uiteindelijk te 

worden uitgevoerd. Het juridisch vastleggen van een regel aan jezelf als overheid, is in deze een 

overbodige regel en draagt niet bij aan het oplossen van een probleem. Het neemt niet weg dat het 

omgevingsplan in tegenstelling tot het bestemmingsplan ruimere mogelijkheden kent om 

veiligheidsaspecten op te nemen.   

Gezondheid 

Zoals in hoofdstuk 4 uitgebreid besproken is gezondheid een belangrijke waarde binnen de 

ruimtelijke ordening en dus ook binnen het bestemmingsplan. Een gevolg van mobiliteit zijn 

verkeers- en vervoersbewegingen en deze bewegingen zijn van invloed op bepaalde milieuaspecten. 

Het beperken van de negatieve gezondheidseffecten van mobiliteit zit verstopt achter deze 

milieuaspecten. In hoofdstuk 4 is uitgebreid beschreven hoe milieuaspecten – en dus ook het aspect 

gezondheid –  een plek krijgen in het bestemmingsplan en welke rol mobiliteit hierin speelt.   

Dat op de samenwerking van het gebied van ruimtelijke ordering en gezondheid nog winst te 

behalen is, is een van de conclusies van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM) (Kruize, De Bont, Van Dale, Van der Ree, Wendel-Vos en Den Hertog, 2015). De 

auteurs concluderen dat ruimtelijke, milieu- en volksgezondheidsdomeinen veel  meer van elkaars 

kennis en kunde profiteren dan nu het geval is. Het bundelen van de versnipperde kennis uit deze 

domeinen, en het vertalen naar en aanbieden aan de praktijk, draagt bij aan een beter inzicht in  

elkaars achtergronden, drijfveren en belangen. Dit kan helpen om de  professionals uit deze 

domeinen beter te laten samenwerken aan een slimme en gezonde ruimtelijke inrichting. Heldere 
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(beleids-) kaders en verankering van gezondheid in ruimtelijke planvorming, zijn essentieel voor het 

verder bouwen aan een gezonde inrichting van de leefomgeving (Kruize et al, 2015, p. 12). 

Deze oproep heeft een plek gekregen in de Omgevingswet. In de wet is gezondheid expliciet 

genoemd als een van de aspecten (Omgevingswet, artikel 2.1, lid 3, onder b: “het beschermen van de 

gezondheid”). De toekomst zal exact moeten uitwijzen in hoeverre het expliciet noemen van het 

aspect gezondheid bijdraagt aan de verbetering van een gezonde inrichting van de leefomgeving. De 

waarde gezondheid kent in ieder geval een duidelijk plek in het omgevingsplan.   

Veiligheid en gezondheid in casus Pilot Radboud 

In de casus Pilot Radboud wordt gekeken naar de mogelijkheden die het omgevingsplan biedt om te 

komen tot een verduurzaming van bouwlogistiek. Zoals aangegeven in hoofdstuk 5 heeft 

bouwlogistiek invloed op de fysieke leefomgeving. De verduurzaming van bouwlogistiek kan een 

positieve bijdrage leveren  aan een aantal aspecten van de fysieke leefomgeving en de Waardenkaart 

Mobiliteit.  Een bundeling van vervoersstromen vermindert het aantal transportbewegingen wat 

bijdraagt aan de aspecten veiligheid (minder vervoersbewegingen) en gezondheid (minder uitstoot). 

Ook het verplicht stellen van alternatieve vervoerswijzen zoals bijvoorbeeld elektrisch vervoer 

kunnen de gezondheidsaspecten positief beïnvloeden door minder uitstoot. Regels ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid kunnen worden opgenomen in een omgevingsplan (Omgevingswet, artikel 

2:1, lid 3, onder a en b) dus het is niet ondenkbaar dat een omgevingsplan regels kan bevatten die, 

ten aanzien van de uitvoeringsaspecten zoals bouwlogistiek, ingaan op de waarden veiligheid en 

gezondheid. 

Welzijn 

Naast de harde kant kent het morele fundament Zorg en Empathie ook een zachte kant. Aan de 

opvatting dat mobiliteit een noodzakelijke voorwaarde is om volwaardig deel te nemen aan de 

samenleving, liggen een tweetal waarden aan ten grondslag: welzijn en ontplooiing. 

Welzijn betekend volgens woordenboek Van Dale28 “toestand dat je je goed voelt”. In de 

Waardenkaart Mobiliteit (De Argumentenfabriek, 2015) worden hier zinnen aangekoppeld zoals 

“Mobiliteit is een voorwaarde voor actieve deelname aan de samenleving” en “Comfortabele auto’s 

en treinen, en aantrekkelijk ingerichte stations maken reizen aangenaam”. Mobiliteit stelt mensen in 

staat om ruimtelijk verspreide activiteiten zoals werk, voorzieningen en hun sociale contacten te 

bereiken, en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van leven en via deze weg dus aan de “toestand dat 

je je goed voelt” (Buunk en Bastiaanssen, 2016, p. 46).  

De vraag is echter wel in hoeverre er een (directe) relatie is tussen welzijn en de goede ruimtelijke 

ordening en fysieke leefomgeving. Als een reis goed verloopt en comfortabel is draagt dit bij aan een 

goed welzijnsgevoel. Bij een juiste inrichting van de fysieke leefomgeving en daarbij voldoende 

aandacht voor het goed laten verlopen van mobiliteitsstromen ontstaat een goed welzijn. Een goed 

welzijn (ten aanzien van mobiliteit) is een dus gevolg van een goede ingerichte leefomgeving en 

goede ruimtelijke ordening waarin mensen met een goed gevoel kunnen reizen. Het inrichtingen van 

de ruimte staat centraal bij zowel het bestemmingsplan als omgevingsplan en via deze weg is welzijn 

indirect gekoppeld aan beide instrumenten. In casus Pilot Radboud wordt door de geïnterviewde  

participanten welzijn als waarde echter niet specifiek benoemt.  

                                                           
28

 http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=welzijn&lang=nn (Geraadpleegd op 9 mei 2017) 
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Ontplooiing  

Mobiliteit stelt mensen in staat om ruimtelijk verspreide activiteiten zoals werk, voorzieningen en 

hun sociale contacten te bereiken. Het kunnen bereiken van die activiteiten draagt bij aan de 

kwaliteit van leven (Buunk en Bastiaanssen, 2016, p.46). De vraag is of bij het aspect ontplooiing wel 

sprake is van ruimtelijk relatie. Mobiliteit en het bijbehorende netwerk heeft zijn invloed op de 

ruimte en fysieke leefomgeving. Het bestemmingsplan of omgevingsplan regelt waar de ruimtelijke 

activiteiten plaats vinden en deze activiteiten dienen goed ontsloten te zijn mede in het kader van de 

veiligheid.   

Sommige mensen zijn beperkt in hun vervoersmogelijkheden en kunnen daardoor niet volwaardig 

deelnemen aan de samenleving. In een artikel wordt het ontbreken van vervoersmogelijkheden 

aangeduid als vervoersarmoede (Bastiaanssen, Donkers en Martens, 2013). In het artikel wordt een 

voorbeeld benoemt van een ruimtelijke mismatch  tussen het openbaarvervoersnetwerk en de 

locaties voor laaggeschoold werk. De werklocaties – vaak bedrijventerreinen langs snelwegen –  

worden slecht bediend door het openbaar vervoer. Ook sluiten de dienstregelingen van het 

openbaar vervoer in de ochtenden en op zondagen niet aan op de werktijden. In het artikel wordt 

geconcludeerd dat vervoersarmoede tegen te gaan is, door het openbaar vervoer op peil te houden 

of te verbeteren. 

De ruimtelijke ordening kan ook helpen bij het verminderen van vervoersarmoede. In de 

instrumenten bestemmingsplan en omgevingsplan kunnen locaties worden aangewezen die qua 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer het meest geschikt zijn voor vestiging van (nieuwe) 

bedrijven, winkels en voorzieningen zoals ziekenhuizen. Indirect wordt op die manier de 

ontplooiingskansen van mensen vergroot. Aansluitend op het aspect welzijn wordt in casus Pilot 

Radboud door de geïnterviewde  participanten ontplooiing als waarde niet specifiek benoemt. 

6.2 Rechtvaardigheid & Wederkerigheid  

Gelijkheid 

De waarde gelijkheid wordt door Buunk en Bastiaanssen (2016, p. 47) gedefinieerd op een hele 

pakkende wijze: “Ieder mens heeft recht op mobiliteit”. Voorbeelden van uitingen die horen bij de 

waarde gelijkheid, is het systeem van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, wat opgezet en 

beheerd wordt door de overheid. Het biedt vervoersarme mensen de mogelijkheid om te reizen en 

zo volwaardig aan de samenleving deel te nemen. 

In casus Pilot Radboud komt de waarde gelijkheid op een andere manier ter sprake. De gemeente 

Nijmegen hanteert namelijk een mobiliteitsbeleid waarin niet gekozen wordt voor één modaliteit 

maar voor een multimodale aanpak gericht op verschillende modaliteiten (auto, openbaar vervoer 

en fiets) die in beginsel gelijk aan elkaar zijn, daarbij wel rekening houdend met een aantal 

randvoorwaarden zoals eisen op het gebied van ruimtelijke ordening, financiering en milieu.   

Gelijkheid als waarde kent dus geen directe relatie met de ruimtelijke ordening. Wel kunnen keuzes 

die gemaakt zijn met als onderliggende waarde gelijkheid van invloed zijn op mobiliteitsnetwerken. 

Het bestemmingsplan dan wel omgevingsplan is het ruimtelijk juridisch kader waarin die netwerken 

een plek krijgen en waarin afwegingen worden gemaakt ten aanzien van de goede ruimtelijke 

ordening dan wel veilige en gezonde fysieke leefomgeving.  
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“De vervoerswijzekeuze is voor ons de vrijheid van elke individu. (…)         
Wij willen – binnen de gestelde randvoorwaarden en mogelijkheden –    

alle vervoerswijzen zo goed mogelijk faciliteren.“ 
 

Uit: Nijmegen Duurzaam Bereikbaar. Beleidsnota Mobiliteit Nijmegen 2011-2020 

 (Gemeente Nijmegen, 2011, p.36) 

 
 

Proportionaliteit 

Aansluitend op de waarde gelijkheid waarbij het recht op mobiliteit centraal staat kent het morele 

fundament Rechtvaardigheid en Wederkerigheid ook de waarde proportionaliteit. Bij deze waarde 

staat de verdeling van de lusten en lasten van mobiliteit centraal (De Argumentenfabriek, 2015). Een 

voorbeeld van een maatregel die zijn oorsprong vindt in de waarde proportionaliteit is prijsbeleid 

zoals een spits- of kilometerheffing waarin aan het gebruik van infrastructuur en vervoersdiensten 

een prijskaartje wordt gehangen (Buunk en Bastiaanssen, 2016, p. 46).  

De relatie tussen de waarde proportionaliteit en het juridische kader is hierbij lastig te ontdekken. 

Ook in de casus Pilot Radboud komt proportionaliteit als waarde niet terug. Echter kunnen (beleids-) 

maatregelen zoals een spits- of kilometerheffing hebben wel degelijk invloed op de fysieke 

leefomgeving doordat zij zorg dragen voor een vermindering, dan wel betere spreiding van 

mobiliteitstromen.  

Nut  

De waarde nut kan worden gezien als een van de belangrijkste waarden ten aanzien van mobiliteit en 

de koppeling met het juridische kader. Bij de waarde nut, kan namelijk de vraag gesteld worden, of 

regels die iets zeggen over mobiliteit, functioneel en doelmatig zijn. Buunk en Bastiaanssen (2015, p. 

7; 2016, p. 46) stellen dat investeren in het mobiliteitssysteem van groot belang wordt geacht, omdat 

het de welvaart en ontplooiingsmogelijkheden van mensen bevordert. Een goed functionerende 

infrastructuur helpt steden en regio´s beter te functioneren en is cruciaal voor economische groei. 

Vanuit dit oogpunt is het dus functioneel en doelmatig om bijvoorbeeld – dit geldt zowel voor 

bedrijven als overheden –mobiliteitsbeleid te hebben.  

Of het dan ook nut heeft om regels op te nemen in een bestemmingsplan dan wel omgevingsplan is 

een tweede. De instrumenten kunnen gebruikt worden om mobiliteitsbeleid te concreet te vertalen 

naar de praktijk. In de casus Pilot Radboud is bijvoorbeeld aandacht voor het stimuleren van 

fietsgebruik. De gemeente Nijmegen zet extra in op de het gebruik van de fiets door onder andere de 

aanleg van snelfietsroutes (Gemeente Nijmegen, 2011, p. 13; p. 46 t/m 48). Het bestemmingsplan en 

omgevingsplan moeten wel juridische ruimte bieden om die snelfietsroutes fysiek mogelijk te maken. 

Zoals uit hoofdstuk 5 blijkt is in het huidige bestemmingsplan Heijendaal rekening gehouden met de 

te nemen maatregelen door juridisch ruimte te bieden aan de nieuwe situatie. Ook in het 

omgevingsplan zal deze ruimte geboden worden aangezien bereikbaarheid een van de inhoudelijke 

thema’s is en vanuit de inhoudelijke beoordeling nieuwe plannen worden opgenomen in het 

omgevingsplan.  
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Een tweede voorbeeld uit de casus Pilot Radboud is de vraag of er regels moeten worden 

opgenomen ten aanzien van bouwlogistiek in het nieuwe omgevingsplan. Zoals aangegeven in 

hoofdstuk 5 zal hierin door de gemeente – als bevoegd gezag aangaande de inhoud van het 

omgevingsplan – een keuze moeten worden gemaakt of het noodzakelijk om regels aangaande 

bouwlogistiek op te nemen.  

In sommige gevallen kan het opnemen van regels in een bestemmingsplan of omgevingsplan ten 

aanzien van mobiliteit zeker een bepaald nut dienen. In andere gevallen is dit nut er niet en kan 

gebruik worden gemaakt van andere instrumenten. Functionaliteit en doelmatigheid van de op te 

nemen regels zijn hierbij van belang en de relatie met zorgvuldigheidbeginsel en motiveringsbeginsel 

is hierbij duidelijk aanwezig.  

6.3 Loyaliteit & Trots  

Gemeenschap 

Het morele fundament Loyaliteit en Trots vormt de basis voor gevoelens van saamhorigheid en 

verbondenheid met mensen uit de eigen kring. Mobiliteit kan in sommige gevallen een bindmiddel 

zijn voor een bepaalde gemeenschap. Een voorbeeld van een gemeenschap is een motorclub die 

gevormd wordt uit mensen met eenzelfde motorfiets. Een ander voorbeeld is een wijk in een stad die 

zich sterk identificeert met een buslijn of tramlijn. Alleen al het nummer van de lijn noemen is 

voldoende om een gebied aan te duiden, de verbinding van belangrijke pleinen of gebouwen of 

markten in de buurt en de mensen die er wonen. De herkenbaar waarde is gemeenschap waarin 

mensen en gebieden zich identificeren met vervoersmiddelen en infrastructuur (Buunk en 

Bastiaanssen, 2016, p. 67).  

Kijkende naar de relatie van deze waarde met het juridische instrumentarium kan worden gesteld 

dat die niet aanwezig is. In een bestemmingsplan of omgevingsplan staan ruimtelijke aspecten 

centraal en de waarde gemeenschap kent geen ruimtelijke relaties. Een bepaald vervoersnetwerk 

zoals een tramlijn kenmerkt wel de ruimtelijke omgeving maar de relatie tussen een gemeenschap 

die zich identificeert met het vervoersnetwerk en de ruimtelijke omgeving is er niet. Ook in casus 

Pilot Radboud wordt niet gesproken over de waarde gemeenschap.  

Trots & Eigenheid 

Ook bij de waarde trots en eigenheid is er een onduidelijk relatie met de goede ruimtelijke ordening 

dan wel veilige en gezonde fysieke leefomgeving, de uitgangspunten van de instrumenten 

bestemmingsplan en omgevingsplan. Dat een individu of een overheid trots kan zijn of zich kan 

identificeren met zijn of haar vervoersmiddel dan wel mobiliteitsnetwerk, is natuurlijk 

vanzelfsprekend. De keuze voor een bepaald type vervoersnetwerk of vervoersmiddel heeft 

natuurlijk wel degelijk invloed op de ruimte, bijvoorbeeld ten aanzien van het aanleggen van 

bijbehorende infrastructuur verbindingen. Niet overal zal er ruimte beschikbaar zijn om het gewenste 

netwerk daadwerkelijk aan te leggen. Dit is een ruimtelijke constatering maar kent geen directe 

relatie met trots of eigenheid. Die waarden dienen als onderliggende waarde waarom er gekozen 

wordt voor de aanleg van een bepaald type netwerk of vervoersmiddel. In een bestemmingsplan of 

omgevingsplan wordt alleen gekeken naar de ruimtelijke consequenties van het netwerk en wordt 

een ruimtelijke afweging gemaakt of het wel of niet mogelijk is om het netwerk fysieke mogelijk te 

maken door het juridisch vast te leggen. Dit wordt bevestigd door hoogleraar Omgevingsrecht. Hij 
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“Mobiliteit is verbonden met allemaal factoren andere factoren. Daarom 
zitten we in één afdeling die instaat is om te integreren. Want mobiliteit 

staat niet op zichzelf. Ik ga geen wegen, fietspaden                                   
aanleggen waar niks gebouwd wordt. “ 

 
Gemeente Nijmegen - Participant 1  

 (Persoonlijke communicatie, 12 mei 2016) 

 

geeft aan dat de keuze voor een bepaald vervoersnetwerk bepaalde eisen stelt aan de inrichting van 

een gebied (Expert 1, persoonlijke communicatie, 10 januari 2017).  

In hoofdstuk 5 is aangegeven dat in casus Pilot Radboud wordt nagedacht over het opnemen van 

regels ten aanzien van de verduurzaming van bouwlogistiek. De gedachte om regels op te nemen 

over duurzame bouwlogistiek komt voort uit de visie die de Radboud Universiteit nastreeft om te 

voldoen aan hoge duurzaamheidsnormen bij het bouwen van nieuwe gebouwen (Radboud 

Universiteit, 2015, p 41; participant 3, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). Dit streven kan 

worden gezien als een uitkomst van de waarde eigenheid. De Waardenkaart Mobiliteit duidt dit met 

een voorbeeld als volgt: “Een vervoermiddel drukt een overtuiging uit, denk aan elektrische auto’s 

van een groen bedrijf” (De Argumentenfabriek, 2015). Door het inzetten op verduurzaming van 

bouwlogistiek en het eventueel opnemen van regels in het omgevingsplan probeert de Radboud 

Universiteit haar eigen visie te verwezenlijken.  

6.4 Respect voor autoriteit  

Orde & Hiërarchie 

Orde en Hiërarchie zijn twee waarden die cruciaal zijn als het gaat om de instrumenten 

bestemmingsplan en omgevingsplan. Beide instrumenten kennen als basisuitgangspunt – zoals 

uiteen is gezet in hoofdstuk 4 – dat in die instrument de regels worden vastgelegd om de ruimte, 

waarin burgers en bedrijven wonen en werken, zo in te richten dat er ofwel een goede ruimtelijke 

ordening is dan wel een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Het hiërarchisch aspect hierbij is 

dat er bij beide instrumenten ook sprake kan zijn van een provinciaal of rijksbelang. In die gevallen 

kunnen provincie of rijk een eigen instrument inzetten om hun belangen te dienen.  

Zoals inmiddels duidelijk is geworden in dit onderzoek is mobiliteit een element wat een plaats krijgt 

in het bestemmingsplan of omgevingsplan. In de casus Pilot Radboud wordt ook aangegeven dat 

mobiliteit als aspect niet op zichzelf staat. 

In de praktijk is samenwerking binnen de hiërarchisch gestructureerde overheid voor het ordelijk 

functioneren van het verkeerssysteem even onmisbaar als uitdagend. Bij aanleg of aanpassing van 

infrastructuur is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheden om te zorgen voor 

een goede landschappelijke inpassing, die recht doet aan de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied. 

(Buunk en Bastiaanssen, 2016, p. 54). Uiteindelijk wordt de ruimtelijke inpassing juridisch vastgelegd 

in het bestemmingsplan of omgevingsplan rekening houdend met verschillende mobiliteitswaarden.  
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Status 

De waarde status kenmerkt zich door uiting in bezit en uitstraling. Denk hierbij aan het bezit van een 

bepaalde type fiets of dure sportauto maar ook aan bijvoorbeeld aan de aanleg van hoogwaardige 

infrastructuur of een brug met een bepaalde architectonische waarde (De Argumentenfabriek, 2015). 

Het bezit van deze elementen als burger of gemeente straalt een bepaalde waarde uit: het geeft 

maatschappelijk aanzien 29.   

Deze waarde kan als basis dienen voor mobiliteitsbeleid. De keuze voor hoogwaardige infrastructuur 

of een bepaald type brug kan maatschappelijk verantwoord worden vanuit de waarde status. Deze 

waarde vastleggen in het bestemmingsplan of omgevingsplan is echter niet aan de orde. Status kent 

geen relatie met goede ruimtelijke ordening dan wel veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In het 

instrument kan men vastleggen dat er bijvoorbeeld een burg of fietspaden ter stimulering van het 

fietsgebruik moeten komen, maar de exacte (architectonische) uitwerking, kan niet worden 

vastgelegd in het instrument.   

In casus Pilot Radboud wordt door de geïnterviewde  participanten status als waarde niet specifiek 

benoemt in relatie met de instrumenten bestemmingsplan en omgevingsplan. Wel geeft een 

onderzoeker aan dat status als waarde, heel belangrijk kan zijn voor de onderbouwing van bepaalde 

ruimtelijke keuzes (Expert 2, persoonlijke communicatie, 22 april 2016).  

6.5 Zuiverheid & Schoonheid  

Perfectie 

Bij het ontwerpen van verkeersystemen spelen ideaalbeelden een krachtige rol. Planologen en 

verkeerskundige streven vaak naar een perfect verkeersysteem waarbij er geen sprake is van 

eventuele haperingen (Buunk en Bastiaanssen, 2016, p. 86 en 87; De Argumentenfabriek, 2015). De 

praktijk is echter weerbarstig wat ook blijkt uit de casus Pilot Radboud waarbij er met name in de 

ochtend uren sprake is van overbelasting van het verkeerssysteem (Gemeente Nijmegen, 2011, p. 11; 

p. 19; p. 62; participant 2, persoonlijke communicatie, 3 mei 2016; participant 3, persoonlijke 

communicatie, 10 mei 2016; participant 7, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016).  

Een bestemmingsplan dan wel omgevingsplan dient als toetsingkader voor het wel of niet toestaan 

van functies in de fysieke leefomgeving. Met name bij het toestaan van nieuwe functies is het van 

belang om te toetsen, dan wel te onderzoeken, of het (geplande) verkeersysteem de 

verkeersstromen die het gevolg zijn van de nieuwe functie wel aan kan. Dat op dit punt een 

bestemmingsplan onderuit kan gaan bij de rechter blijkt wel uit het benoemde voorbeeld in 

hoofdstuk 4 (p. 37) ten aanzien van ontsluiting van een woonwijk en de rol van de CROW-richtlijn 

wegontwerp hierbij. Een perfect verkeerssysteem bestaat natuurlijk niet maar in een 

bestemmingsplan of omgevingsplan moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de wegen 

waarover verkeersontsluiting plaats vindt de verwachte verkeersintensiteit aan moet kunnen. Anders 

kan er geen sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening of goede fysieke leefomgeving. Op dit 

aspect verschillen de instrumenten dus niet.  

                                                           
29

  http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/betekenis/nederlands/status (Geraadpleegd op 19 mei 2017)  
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Pracht  

Waarbij de waarde perfectie uitgaat van een reis zonder haperingen gaat de waarde pracht in op een 

ander kant van mobiliteit: schoonheid. Voorbeeld hiervan is een mooi ontworpen 

verkeersknooppunt wat aan architectonische schoonheid gekoppeld wordt. Ook in de keuze voor een 

vervoersmiddel gaat het mensen niet altijd om snelheid, gemak of status, maar in het bijzonder om 

het genieten van schoonheid, bijvoorbeeld door het maken van reis door een prachtig landschap 

(Buunk en Bastiaanssen, 2016, p. 87; De Argumentenfabriek, 2015). 

Regels opnemen ten aanzien van pracht en schoonheid in een bestemmingsplan lijkt niet 

waarschijnlijk. Het bestemmingsplan dient tenslotte te gaan over een goede ruimtelijke ordening. In 

het huidige instrumentarium geldt voor het bouwen van bouwwerken wel de welstandstoets waarbij 

de waarde pracht een rol speelt. In een omgevingsplan kan dit mogelijk anders zijn. In een van de 

casus interviews (Participant 1, persoonlijke communicatie, 12 mei 2016) wordt benoemd dat het 

stimuleren van fietsgebruik – wat een bijdrage kan leveren aan de een vermindering van het 

autogebruik en zo aan een vermindering van uitstoot van schadelijk stoffen en via die weg een 

bijdrage levert aan de totstandkoming van een gezonde fysiek leefomgeving (een van de 

maatschappelijk doelen van de Omgevingswet) –  gepaard gaat met investeren in comfortabele en 

herkenbare fietspaden. In een omgevingsplan zou je als bevoegd gezag iets kunnen zeggen over de 

inrichting van fietspaden. De waarde pracht (een comfortabel fietspad) wordt in dit voorbeeld 

gebruikt om de waarde gezondheid (meer fietsgebruik) te verbeteren. Echter is de kritische 

kanttekening hierbij wel dat men zich af moet vragen in hoeverre men dit wil regelen in een 

omgevingsplan wat tenslotte een sterk juridisch kader kent. Een beleidsvisie op fietsgebied lijkt 

eerder een logische plek voor het opnemen van uitgangspunten voor de vormgeving van fietspaden.  

Zoals al geschetst in de conclusie van de analyse van de Omgevingswet (paragraaf 4.2.5 p. 55 en 56) 

zal de praktijk moeten uitwijzen in hoeverre de ruimte die het omgevingsplan biedt benut wordt 

voor, in dit geval, regels omtrent pracht.  

Matigheid 

Het streven naar een vermindering van mobiliteitstromen is een uiting van de waarde matigheid. 

Ruimtelijke ordening kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de mobiliteitsstromen door 

in te zetten op nabijheid van wonen, werken en voorzieningen. Een voorbeeld van ruimtelijke 

ordeningsbeleid gericht op vermindering van mobiliteitsstromen is het Vinex beleid (Ministerie van 

VROM, 1990). Door het stedelijk gebied compact te houden wordt geprobeerd de noodzaak tot 

reizen te beperken. Juist omdat ruimtelijke spreiding van activiteiten de afhankelijkheid van        

(auto-)mobiliteit vergroot, worden in veel ruimtelijke strategieën, zoals het Vinex beleid, de principes 

van verdichting en diversificatie van activiteiten gehanteerd (Jenks,  2000).  

Een andere uitkomst van de waarde matigheid is het streven naar een duurzame mobiliteit dat een 

minder groot beroep doet op fossiele brandstoffen en minder negatieve externe effecten heeft in 

het stedelijk gebied (met name op het gebied van luchtkwaliteit en geluid). De achterliggende 

waarde van opvattingen over een duurzame mobiliteit is in veel gevallen matigheid, dat werkt als 

geloofsartikel dat met overtuiging wordt uitgedragen om te werken aan een betere wereld (Buunk 

en Bastiaanssen, 2016, p. 87).  

Matigheid kan dus als uitgangspunt centraal staan in het ruimtelijke ordeningsbeleid en zodoende 

een uitvloeisel hebben in een bestemmingsplan of omgevingsplan. In die instrumenten wordt 
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bepaald welke functies waar zijn toegestaan en er kan dus worden gekozen voor het minder spreiden 

van ruimtelijke functies vanuit de waarde matigheid.  

Duurzaamheid is een van de aspecten die centraal staat in casus Pilot Radboud. Zoals in hoofdstuk 5 

weergegeven is het mogelijk om via het omgevingsplan de verduurzaming van bouwlogistiek te 

stimuleren. Tevens is de verwachting dat het omgevingsplan meer juridisch ruimte geeft om regels 

ten aanzien van duurzaamheid op te nemen dan dat er nu mogelijk is in het bestemmingsplan 

(Expert 1, persoonlijke communicatie, 30 juni 2016). Matigheid kan dus in een aantal gevallen de 

achterliggende waarde zijn voor het opnemen van regels ten aanzien van duurzaamheid in een 

omgevingsplan.    

6.6 Vrijheid  

Autonomie en Ongeremdheid 

Het morele fundament Vrijheid bestaat uit twee waarden: autonomie en ongeremdheid.  De waarde 

autonomie kenmerkt zich door het feit dat mensen zelf de mogelijkheid willen hebben om richting te 

geven aan hun eigen leven en dus ook ten aanzien van keuzes op mobiliteitsgebied: “Mensen zijn vrij 

om te reizen met een vervoermiddel naar eigen keuze” (De Argumentenfabriek, 2015). Dit gaat soms 

gepaard met een neiging tegen inmenging van buitenaf, bijvoorbeeld bij te hard rijden. Dit kan 

worden gezien als een uitkomst van andere vrijheidswaarde namelijk ongeremdheid waarbij mensen 

het gevoel krijgen te worden beperkt in hun vrijheid beperkt door regels (Buunk en Bastiaanssen, 

2016, p. 87 en 88).  

Als voorbeeld op de Waardenkaart Mobiliteit (De Argumentenfabriek, 2015) wordt het parkeren van 

de auto benoemt: “Bewoners en ondernemers hechten aan het gebruik van de parkeerplaats voor 

hun deur” en “Mensen zijn vrij om overal hun auto te parkeren”. Zoals blijkt uit hoofdstuk 4 kan een 

bestemmingsplan of omgevingsplan regels bevatten ten aanzien van parkeren. Dit gaat in tegen de 

vrijheid die mensen willen ervaren. De reden dat de vrijheid om overal de auto te parkeren wordt 

ingeperkt is dat de vrijheid van de een de ander kan belemmeren in zijn vrijheid. Een afweging van 

vrijheden wordt onder ander gemaakt in het bestemmingsplan of omgevingsplan maar ook in de 

verkeerswetgeving als het gaat over snelheidsbeperkingen. Juist om de vrijheid van een ieder te 

beschermen worden er grenzen gesteld aan die vrijheid.  

Een tweede voorbeeld van beperking van vrijheid ten aanzien van mobiliteit is het instellen van een 

milieuzone. In de toekomst kan dit worden geregeld in het omgevingsplan maar op dit moment biedt 

de Wegenverkeerswet (1994) de mogelijkheid om een milieuzone in te stellen. Binnen een 

milieuzone mogen bepaalde vervuilende voertuigen niet rijden ter verbetering van de luchtkwaliteit 

(Braams, 2009). Iemand met een sterk vervuilend vervoersmiddel wordt dus beperkt in zijn vrijheid 

vanuit het belang van andere, namelijk de gezondheid binnen de milieuzone.  

In de casus Pilot Radboud vormt de Nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar (Gemeente Nijmegen, 

2011) het beleidsuitgangspunt als het gaat om mobiliteit. De gemeente maakt hierin de keuze om 

niet in te zetten op één modaliteit maar in te zetten op een multimodale aanpak: soms is de auto de 

beste keuze, soms de fiets, soms het openbaar vervoer en soms een combinatie van vervoerswijzen. 

Hierbij hebben mensen een vrije keuze tussen deze drie modaliteiten (Gemeente Nijmegen, 2011, p. 

7; Participant 1, persoonlijke communicatie, 12 mei 2016; Participant 2, persoonlijke communicatie, 

3 mei 2016). Dit uitgangspunt vormt de basis voor de keuzes die de gemeente maakt op 
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mobiliteitsgebied, dus ook de keuzes die worden genomen betreffende de inhoud van een 

bestemmingsplan of omgevingsplan.  

 Vrijheid als waarde komt dus niet direct terug in een bestemmingsplan of omgevingsplan. Indirect 

vormen regels die vrijheden ten aanzien van mobiliteit verruimen of beperken wel relatie met de 

waarden autonomie en ongeremdheid waarbij moet worden opgemerkt dat het omgevingsplan 

ruimere mogelijkheden kent dan het bestemmingsplan.  

6.7 Conclusie Waardenkaart Mobiliteit  

Op basis van de bevindingen zoals geconstateerd in dit hoofdstuk voor de achttien verschillende 

waarden, kunnen aantal conclusie worden getrokken over hoe mobiliteit kan worden opgenomen in 

de instrumenten bestemmingsplan of omgevingsplan. In tabel 6, weergegeven op de volgende 

pagina, is per waarde weergeven of en hoe die waarde een plek kan krijgen in de instrumenten. Er is 

een keuze gemaakt tussen sterk (waarde kent een duidelijk relatie met het instrument), zwak 

(waarde kent geen duidelijk relatie met het instrumenten) of neutraal (relatie is onduidelijk: 

afhankelijk van de casus, keuzes die overheden maken en in sommige gevallen indirect aanwezig).  In 

sommige gevallen wordt in een paar steekwoorden de keuze onderbouwd.  

Geconcludeerd kan worden dat er zeer weinig verschillen bestaan tussen het bestemmingsplan en 

omgevingsplan. Bij sommige waarden biedt het omgevingsplan op detail- en/of casusniveau in 

sommige gevallen meer mogelijkheden dan het bestemmingsplan. Deze mogelijkheden zijn echter 

zeer beperkt en sterk afhankelijk van de casus en de keuzes die overheden daarin maken. Zoals ook 

geconcludeerd in hoofdstuk 4 en 5 is het zeer de vraag of deze ruimere mogelijkheden ook 

daadwerkelijk benut gaan worden.  

Als men nader kijkt naar welke waarde sterk zijn en welke waarde zwak kan een onderscheid 

gemaakt worden tussen waarde met een zogenaamde harde component en waarde met een zachte 

component. Waarden die harde regels of normen kennen zoals gezondheid en veiligheid kennen een 

sterke relatie met het ruimtelijk juridisch instrumentarium. Dit geldt ook voor de waarde perfectie en 

matigheid die een sterke relatie kennen met de daadwerkelijk ruimtelijke inrichting.  

Waarden zoals gelijkheid, proportionaliteit, status, gemeenschap en pracht kunnen worden gezien 

als waarden met bepaald gevoel. Deze waarden zijn niet uit te drukken in harde cijfers of regels en in 

vele gevallen is de relatie met de ruimtelijke ordening mede daarom niet te leggen.     

Opvallend is dat mobiliteit als aspect – in de vorm van verschillende waarden – in veel gevallen 

indirect verwerkt is in de instrumenten. Bepaalde keuzes in het ruimtelijke beleid kunnen worden 

verklaard en gemotiveerd vanuit standpunten die worden ingenomen vanuit verschillende waarden 

uit de Waardenkaart Mobiliteit. Het bestemmingsplan en omgevingsplan fungeert in dit soort 

gevallen alleen als instrument om die keuzes, voortkomend uit het ruimtelijk beleid, vast te leggen.  

De belangrijkste conclusie is dan ook niet dat sommige waarden sterk (hard) of zwak (zacht) zijn. De 

neutrale waarde nut is namelijk, zowel in het bestemmingsplan als het omgevingsplan, de 

allerbelangrijkste. Een overheid moet zich ten allen tijden afvragen of het nut heeft om regels die iets 

zeggen over mobiliteit op te nemen in het bestemmingsplan dan wel omgevingsplan. Dit sluit zeer 

sterk aan bij de conclusie uit hoofdstuk 4 waarbij wordt geconcludeerd dat de uitgangspunten van de 

instrumenten (goede ruimtelijke ordening bij een bestemmingsplan en veilige en gezonde fysieke 
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leefomgeving bij een omgevingsplan) samen met de uitgangspunten van de Algemene wet 

bestuursrecht (het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel) de basis vormen voor de 

regels die een overheid opneemt in het instrument. 

 

Waarden Bestemmingsplan 

(Toelatingsplanologie) 

Omgevingsplan 

(Uitnodigingsplanologie) 

 Sterk Zwak Sterk Zwak 

Veiligheid X  X 
Meer mogelijkheden. 
Ook sociale veiligheid 

 

Gezondheid X 
Verstopt in 

milieukwaliteitseisen 

 X 
Expliciet opgenomen in 

Omgevingswet. 
Uitvoeringsaspecten 

 

Welzijn Neutraal 
Indirect aanwezig  

Neutraal 
Indirect aanwezig 

Ontplooiing  Neutraal 
Kan worden opgenomen 

Neutraal 
Kan worden opgenomen 

Gelijkheid  X  X 

Proportionaliteit  X  X 

Nut Neutraal 
Belangrijkste aspect 

Relatie met motiveringsbeginsel en 
zorgvuldigheidsbeginsel 

Neutraal 
Belangrijkste aspect 

Relatie met motiveringsbeginsel en 
zorgvuldigheidsbeginsel 

Gemeenschap  X  X 

Trots & Eigenheid  X Neutraal 
Afhankelijk van casus mogelijkheid om regels in 

omgevingsplan op te nemen  

Orde & Hiërarchie  Neutraal 
 

Neutraal 
 

Status   X  X 

Perfectie X  X  

Pracht  X Kan mogelijk worden opgenomen maar lijkt                    
niet waarschijnlijk 

Matigheid X  X 
Meer mogelijkheden:  

duurzaamheid 

 

Autonomie & 

Ongeremdheid 

Neutraal 
Indirect aanwezig 

Neutraal 
Meer mogelijkheden 

Meestal indirect  - soms direct 

Tabel 6 Achttien waarden uit de Waardenkaart Mobiliteit en hun relatie met de instrumenten bestemmingsplan en 
omgevingsplan 
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7. Conclusies en aanbevelingen  

7.1 Bevindingen 

De deelconclusies zoals weergegeven in de hoofdstukken 4, 5 en 6 vormen de basis voor de algehele 

bevindingen die antwoord geven op de vraagstelling van dit onderzoek. Voor de volledigheid worden 

hier nogmaals de doelstelling en vraagstelling weergegeven.  

Doelstelling  

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzichten hoe mobiliteit wordt meegenomen in 

het omgevingsrecht met daarbij rekening houdend met de uitgangspunten van 

uitnodigingsplanologie, 

door 

op basis van bureauonderzoek en casestudie onderzoek inzicht te verkrijgen in de werking van het 

bestemmingsplan, het omgevingsplan en de werking van uitnodigingsplanologie in de praktijk in 

relatie tot mobiliteit. 

Vraagstelling  

Welke aspecten van mobiliteit worden meegenomen in de juridische planvorming en welke 

aspecten van uitnodigingsplanologie worden hierbij gehanteerd? 

 

7.1.1 Mobiliteit in het juridisch instrumentarium 

Mogelijkheden bestemmingsplan  

De basis voor het bestemmingsplan vormt het begrip goede ruimtelijke ordening. Alle regels die in 

een bestemmingsplan worden opgenomen moeten zorg dragen voor het realiseren van een goede 

ruimtelijke ordening waarbij er een duidelijke ruimtelijke relevantie moet zijn. Een directe wettelijke 

basis om mobiliteit op te nemen is er niet maar indirect is mobiliteit wel degelijke ruimtelijke 

relevant. Basis hiervoor zijn de toetsingsgronden die Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State hanteert namelijk de uitgangspunten uit de Algemene wet bestuursrecht: het 

zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel.  

Binnen het samenspel tussen goede ruimtelijke ordening, zorgvuldigheid en motivering is absoluut 

niet ondenkbaar dat mobiliteitsaspecten belangrijke aspecten zijn binnen een bestemmingsplan. Het 

is dan ook zeker mogelijk om regels in een bestemmingsplan op te nemen die betrekking hebben op 

het aspect mobiliteit. Uitgangspunt blijft echter de ruimtelijke relevantie. Dit is een cruciaal 

uitgangspunt.  

Mogelijkheden omgevingsplan 

Het omgevingsplan kent een andere uitgangspunt dan het bestemmingsplan. In plaats van een goede 

ruimtelijke ordening hanteert het omgevingsplan als uitgangspunt een veilige en gezonde fysieke 

leefomgeving. Omdat het omgevingsplan als instrument nog in de experimentele fase zit, is het zeer 

lastig om conclusies te trekken over de precieze juridische mogelijkheden ten aanzien van mobiliteit. 

Sommige experts betogen dat het omgevingsplan meer ruimte biedt om regels op te nemen dan in 

het bestemmingsplan terwijl andere betogen dat de het verschil niet zo groot is. Een absolute 
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overeenkomst is echter wel dat mobiliteit ook in het omgevingsplan een rol speelt aangezien 

mobiliteit van invloed is op de fysiek leefomgeving. 

Verschillen bestemmingsplan omgevingsplan 

Een klein maar belangrijk verschil is dat het omgevingsplan de mogelijkheid biedt om in het 

instrument in te gaan op de uitvoering van werkzaamheden. In het bestemmingsplan wordt alleen de 

eindsituatie vastgelegd in het omgevingplan kunnen ook regels worden opgenomen ten aanzien van 

uitvoeringsaspecten. Mobiliteitsaspecten vinden hun weg vaak in de uitvoering, bijvoorbeeld de 

vervoersbewegingen naar een bepaalde locatie. Echter zoals eerder aangegeven is de belangrijkste 

conclusie dat, ondanks dat de Omgevingswet en het bijbehorende instrument omgevingsplan een 

aantal vernieuwingen biedt, de praktijk moet uitwijzen wat er daadwerkelijk mogelijk is. De casus 

Pilot Radboud laat daarin ook zien dat er zeker wordt nagedacht over mobiliteit en de behorende 

uitvoeringsaspecten maar dat nog niet vaststaat hoe men hier in het instrument omgevingsplan mee 

omgaat. Veel zal afhangen van bestuurlijke keuzes.  

7.1.2 Aspecten mobiliteit: Waardenkaart Mobiliteit  

In hoofdstuk 6 is gekeken vanuit achttien verschillende mobiliteitswaarde en de verschillen tussen 

het bestemmingsplan en omgevingsplan. Op basis van de analyse van die waarden kan worden 

gesteld dat er zeer weinig verschillen bestaan tussen het bestemmingsplan en omgevingsplan. Bij 

sommige waarden biedt het omgevingsplan op detail- en/of casusniveau in sommige gevallen meer 

mogelijkheden dan het bestemmingsplan. Deze mogelijkheden zijn echter zeer beperkt en sterk 

afhankelijk van de casus en de keuzes die overheden daarin maken.  

Wat uit de analyse van de Waardenkaart naar voren komt is dat de  waarde nut de belangrijkste 

waarde is, zowel in het bestemmingsplan als het omgevingsplan. Centraal bij de waarde nut staat de 

vraag of het nut heeft om regels die iets zeggen over mobiliteit op te nemen in het bestemmingsplan 

dan wel omgevingsplan. Dit sluit zeer sterk aan bij de deelconclusie uit hoofdstuk 4 waarbij wordt 

geconcludeerd dat de uitgangspunten van de instrumenten (goede ruimtelijke ordening bij een 

bestemmingsplan en fysieke leefomgeving bij een omgevingsplan) samen met de uitgangspunten van 

de Algemene wet bestuursrecht (het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel) de basis 

vormen voor de regels die een overheid opneemt in het instrument. 

De uitkomsten uit de analyse van de Waardenkaart Mobiliteit laten zien dat waarden zoals 

gezondheid, veiligheid, perfectie en matigheid een sterke rol kennen in zowel het oude als nieuwe 

ruimtelijke juridische instrumentatrium. Deze waarden kennen een zogenaamde harde component. 

Bij veiligheid kunnen hele duidelijke regels worden gesteld bijvoorbeeld over de inrichting van de 

weg. Bij gezondheid spelen harde milieunormen een belangrijke rol ten aanzien van 

bestemmingsplan en omgevingsplan. Bij matigheid en perfectie gaat het over de inrichting van de 

ruimte. Locatiekeuzes kunnen van invloed op het vervoersmiddel dat gebruikt wordt en zo kunnen 

bijvoorbeeld autoreizen worden verminderd en verkeersystemen zo worden ontworpen dat het 

verkeer niet vastloopt.  

 Echter zijn er ook waarden die een zwakke juridische rol kennen. Het gaat hierbij om de waarden 

gelijkheid, proportionaliteit, status, gemeenschap en pracht. Deze aspecten kunnen worden gezien 

als aspecten met een zachte component. Aspecten zoals status, gemeenschap en pracht zijn namelijk 

niet uit te drukken in harde cijfers maar zijn gebaseerd op gevoel en vele gevallen is de relatie met de 

ruimtelijke ordening niet te leggen.     
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Welzijn, ontplooiing, nut, orde, hiërarchie, autonomie en ongeremdheid  kennen een neutrale rol. Ze 

spelen geen sterke rol maar zijn in sommige gevallen wel van invloed op de regels in een 

bestemmingsplan of omgevingsplan. De waarde trots en eigenheid, die ook sterk gebaseerd zijn op 

het gevoel van een individu, kennen een zwakke rol waarbij echter het omgevingsplan, mede 

afhankelijk van de casus en omstandigheden, wel meer mogelijkheden biedt.   

Uit de Waardenkaart Mobiliteit blijkt dat mobiliteit een zeer breed begrip is met zeer verschillende 

aspecten. Sommige waarden kennen een duidelijk relatie met het juridische instrumentatrium en 

andere waarden echter niet. Wel kan worden geconcludeerd dat waarden met een harde component 

een duidelijker rol spelen in het juridisch kader dan waarde met een zachte component. Gezien het 

feit dat het bestemmingsplan en omgevingsplan ruimtelijke juridische kaders zijn is dit ook logische 

te verklaren. In die kaders wordt vastgelegd wat er aan ruimtelijke functies mag en kan op een 

bepaalde locatie. Waarde die sterk zijn gebaseerd op gevoel (de zachte component) kunnen wel als 

uitgangspunt dienen voor de onderbouwing van bepaald mobiliteitsbeleid maar er bestaat geen 

directe relatie met het juridisch kader waarin er sprake is van harde ruimtelijke en toetsbare regels.  

Geconcludeerd kan dan ook worden dat mobiliteit wel degelijk een rol speelt binnen het juridische 

instrumentarium maar dat dit zeer afhankelijk is van de waarde. Hierbij spelen de uitgangspunten 

van de Algemene wet bestuursrecht (zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel) een grote rol. 

Vanuit het startpunt van een bepaalde waarde kan, vanuit goed en gedegen onderbouwing waarbij 

de uitgangspunten goede ruimtelijke ordening of veilige en gezonde fysieke leefomgeving centraal 

staan, gemotiveerd worden waarom een bepaalde regel een plek verdient in het bestemmingsplan 

dan wel omgevingsplan.    

7.1.3 Uitnodigingsplanologie?  

Behalve een verandering in wetgeving is ook het institutioneel perspectief aan verandering 

onderhevig. Van een strikte publieke vorm van toelatingsplanologie naar een evenwichtsvorm van 

ontwikkelingsplanologie naar een privaat en vraag gestuurde vorm van uitnodigingsplanologie. De 

vraag die is gesteld is, is hoe dit veranderde institutionele perspectief van invloed is op 

mobiliteitsaspecten in zowel het bestemmingsplan als omgevingsplan.  

De Omgevingswet is een grootschalige stelselherziening maar wordt tevens gezien als een 

cultuuromslag in denken en handelen binnen het omgevingsrecht. Uit de casus Pilot Radboud blijkt 

dat de uitgangspunten van het omgevingsplan daadwerkelijk uitnodigingen tot die 

cultuurverandering. De aanpak aan de hand van het omgevingsplan en het feit dat initiatiefnemer 

(Radboud) en overheden (gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, ODRN) samen aan tafel zitten 

bij de ontwikkeling van het plan laten zien dat het instrument helpt om een cultuurverandering op 

gang te brengen. Dit stimuleert tevens de verbindingen tussen actoren en aspecten ten opzichte van 

het bestemmingsplan.  

Door het strikte karakter van het bestemmingsplan biedt dit instrument genoeg zekerheden. In 

hoeverre het omgevingsplan zekerheden gaat bieden blijft onduidelijk. Uit het bureauonderzoek 

kwam dit punt naar voren en ook het casusonderzoek kan hier geen antwoord opgeven. Dit hangt 

samen met flexibiliteit. Het bestemmingsplan biedt weinig flexibiliteit en in hoeverre het 

omgevingsplan deze flexibiliteit wel biedt is nog de vraag. Dit laatste geld ook voor het aspect 

zelfinitiatief wat een belangrijk uitgangspunt vormt bij uitnodigingsplanologie.  
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In hoeverre uitnodigingsplanologie daadwerkelijk wordt toegepast is sterk afhankelijk van de 

gemeentelijke organisatie en het beleid van bestuurders. Ten aanzien van de omgang met 

mobiliteitsaspecten binnen het bestemmingsplan of omgevingsplan zal het veranderde institutionele 

perspectief nauwelijks van invloed zijn. Echter doordat partijen eerder en op een andere wijze met 

elkaar in gesprek gaan kan de dynamiek ten aanzien van mobiliteitsregels wel veranderen. Een 

voorbeeld komt uit Pilot Radboud waarbij door de initiatiefnemer wordt nagedacht over de 

mogelijkheden die het omgevingsplan kan bieden op het gebied van duurzame bouwlogistiek.  

7.2 Discussie, reflectie en limitaties   
Dit onderzoek heeft inzicht geboden in de wijze waarop het brede begrip mobiliteit een plek vindt – 

en krijgt – in het ruimtelijke juridische instrumentatrium. Het heeft laten zien dat, ondanks dat dit 

instrumentarium in de nabije toekomst drastisch gaat veranderen, het aspect mobiliteit nauwelijks 

aan verandering onderhevig is. Voor professionals die dagelijks bezig zijn met 

mobiliteitsvraagstukken en die vraagstukken moeten doorvertalen naar het juridische kader bevat dit 

onderzoek inzichten in hoe zij om kunnen gaan met dit proces. De uitkomsten van de analyse van de 

Waardenkaart Mobiliteit toont een breed palet aan waarden en laat duidelijk zien welke waarden 

een sterke rol en welke waarden een zwakke rol kennen in het bestemmingsplan dan wel 

omgevingsplan.  

Echter zijn er wel een paar kanttekeningen te plaatsen aan dit onderzoek. De mogelijkheden die het 

omgevingsplan in de toekomst namelijk gaat bieden, zijn namelijk nog zeer onzeker. Nieuwe 

mogelijkheden die het omgevingsplan biedt ten opzichte van het bestemmingsplan moeten namelijk 

wel opgepakt worden door gemeentes. Grote vraag is of gemeentes de vrijheden die ze krijgen wel 

gaan benutten. In sommige gevallen zullen gemeentes –  om voor hun gegronde redenen – deze 

mogelijkheden niet benutten. Ook bestaat er de mogelijkheid dat de Raad van State door middel van 

nieuwe jurisprudentie bepaalde vrijheden van de Omgevingswet uiteindelijk gaat inperken. Dit 

onderzoek probeert echter wel een beeld te schetsen van de nieuwe mogelijkheden.  

Casus Pilot Radboud laat duidelijk een voorbeeld zien welke mogelijkheden er in de casus benut 

kunnen gaan worden. Een tekortkoming van dit onderzoek is, dat in dit onderzoek gebruik gemaakt is 

van de data van één casus. Zoals mede uit de analyse van de Waardenkaart Mobiliteit blijkt, zijn 

sommige waarde echter sterk casus afhankelijk. De uitkomsten van casus Pilot Radboud zijn 

vanzelfsprekend dan ook niet overal toepasbaar maar bieden wel een aantal praktische inzichten. 

Elke casus kent zijn eigenaardigheden en verschillende mobiliteitsaspecten en dat kan dus ook van 

invloed zijn op de verschillende waarden van mobiliteit.  

Dit sluit aan bij een belangrijkste conclusie van dit onderzoek. Geconcludeerd wordt dat vanuit de 

Waardenkaart Mobiliteit de waarde nut de belangrijkste waarde is. Dit in samenhang met de 

uitgangspunten uit de Algemene wet bestuursrecht – het zorgvuldigheidsbeginsel en 

motiveringsbeginsel –  dat regels in het bestemmingsplan of omgevingsplan altijd goed moeten 

worden onderbouwd op basis van de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen 

belangen, en daarnaast dient te berusten op een deugdelijke motivering. In essentie zijn deze drie 

punten arbitrair. Om aan de uitkomst van deze punten enige waarde toe te kennen, hebben we in 

Nederland de Raad van State die, door het doen van uitspraken, bepaalde regels en motivering 

omzet in jurisprudentie.   
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Dit vraagstuk speelt een belangrijk rol bij het nieuwe instrument omgevingsplan. De wetgever biedt 

een aantal nieuwe mogelijkheden en door het hanteren van het zorgvuldigheidbeginsel en 

motiveringsbeginsel kunnen er vele nieuwe mogelijkheden ontstaan. Echter is het altijd de vraag of 

de motivering de gerechtelijke toetst doorstaat. Dit wordt bevestigd door drie vooraanstaande 

kenners van het Omgevingsrecht (zoals beschreven in hoofdstuk 4) die van mening zijn dat de 

rechtspraak uiteindelijk heel belangrijk gaat worden. De rechtspraak gaat voor een groot gedeelte 

bepalen of het omgevingsplan een vernieuwend instrument wordt. 

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel een belangrijke rol speelt is een 

tekortkoming van dit onderzoek. Door de onvoorspelbaarheid van de wetgeving is het soms lastig te 

zeggen of een aspect of waarde wel of niet kan worden opgenomen in een bestemmingsplan dan wel 

omgevingsplan. Dat motivering hierbij van cruciaal belang is en dat uiteindelijk een (arbitraire) 

gerechtelijk beoordeling kan bepalen of een bepaalde regels wel of niet kunnen maakt het zeer lastig 

om in dit onderzoek duidelijke en waterdichte conclusies te kunnen trekken.  

7.3 Vervolg onderzoek 
Het nieuwe instrument omgevingsplan zal de komende jaren regelmatig onderdeel zijn van mening 

wettenschappelijk onderzoek. Echter zal de praktijk gaan uitwijzen welke mogelijkheden er 

daadwerkelijk ook mogelijk zijn. De wetenschap kan deze ontwikkelingen monitoren om via die weg 

de gevolgen van de nieuwe jurisprudentie duidelijk te verwoorden zodat professionals de nieuwe 

bevindingen en gerechtelijke uitspraken direct kunnen toepassen in de praktijk. Dit geld niet alleen 

voor het aspect mobiliteit maar voor alle nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet.  

Doorkruisingsleer 

In dit onderzoek is wel een duidelijk vervolgvraag naar voren gekomen. Het gaat hier om de 

zogenoemde doorkruisingsleer. In dit arrest stond de vraag centraal of de overheid een privaat 

rechtelijk instrument mocht gebruiken terwijl het ook via het publiek recht geregeld kon worden. 

Volgens de Hoge Raad in het Windmill-arrest dient te worden bekeken of de overheid door 

gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling  een vergelijkbaar resultaat kan bereiken als door 

gebruikmaking van de privaatrechtelijke bevoegdheid. Indien dat het geval is, is dit een belangrijke 

aanwijzing  dat er geen plaats is voor de privaatrechtelijke weg (Duijkersloot, De Gier, Jurgens en 

Schueler, 2010). 

In hoofdstuk 4 van dit onderzoek wordt betoogt dat deze vraag bij het opnemen van 

uitvoeringsaspecten in het omgevingsplan kan gaan spelen. Vandaag de dag speelt deze kwestie niet, 

want het bestemmingsplan – een publiek rechtelijk instrument – biedt niet de mogelijkheid om 

uitvoeringsaspecten op te nemen. Maar op het moment dat dit standpunt wijzigt in het 

omgevingsplan waardoor uitvoeringsaspecten wel publiek rechtelijke geregeld kunnen worden kan 

de vraag worden gesteld of overheden het dan überhaupt nog wel privaat rechtelijk mogen kunnen 

regelen. In het kader van het zorgvuldigheidbeginsel dient een gemeente die uitvoeringsaspecten wil 

opnemen in een omgevingsplan dit goed te onderzoeken. Naast onderzoek kan eventuele 

toekomstige rechtspraktijk en nieuwe jurisprudentie deze vraag ook beantwoorden.  

Dynamische verwijzing: operationaliseren van normen  

In hoofdstuk 4 wordt ook gesproken over de mogelijkheid van dynamische verwijzing waarbij 

normen niet worden opgenomen in het bestemmingsplan of omgevingsplan maar in beleidsregels. 

Voor het aspect parkeren is dit toegestaan en bevestigd in uitspraken van de Afdeling 
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bestuursrechtspraak van de Raad van State. Doordat het voor het aspect parkeren mogelijk is lijkt  dit 

ruimte te bieden om deze werkwijze ook toe te passen op andere onderwerpen. Zoals in hoofdstuk 4 

betoogt is er echter nog weinig ervaring met het werken met open normen, waarvan de uitleg 

afhankelijk is van beleidsregels.  

Het werken met open normen roept een aantal vragen op die nader onderzocht dienen te worden 

alvorens die toegepast kunnen worden. Een open norm moet wel rechtszekerheid bieden dus moet 

het onderwerp goed afgebakend zijn en betrekking hebben op de vraag of een bepaalde functie van 

uit ruimtelijke oogpunt is toegestaan. Daarnaast moet duidelijk worden geformuleerd voor welke 

activiteiten de beleidsregel geldt. Gaat om bestaande of nieuwe situaties? Gaat om bouwen of 

gebruik en is de koppeling met vergunningverlening goed vastgelegd? Het bestemmingsplan of 

omgevingsplan is namelijk een van de toetsingskaders voor het verlenen van een 

omgevingsvergunning dus moet er getoetst kunnen worden aan de open norm (Van Dijk en Naeff, 

2015, p. 35; Breeman en Bäcker, 2015). Nader onderzoek naar de mogelijkheden betreffende het 

opnemen van open normen en op welke wijze dit geoperationaliseerd kan worden in een 

bestemmingsplan dan wel omgevingsplan verdient dan ook een aanbeveling.  

Evaluatie van de pilot projecten 

Niet alleen in Nijmegen maar in heel Nederland wordt volop geëxperimenteerd met de voorloper van 

het omgevingsplan, het bestemmingsplan  verbrede reikwijdte. Het is van het grootste belang om 

deze pilots grondig te evalueren. In alle processen die leiden tot een bestemmingsplan verbrede 

reikwijdte komen veel aspecten voorbij waarvan andere gemeentes kunnen leren. Een breed 

consortium heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar 

de pilots Omgevingsvisie (Bouma, Duijn en Van de Klundert, 2016). Het minister heeft het initiatief 

genomen voor het opzetten van een negental pilots omgevingsvisie en het consortium heeft die 

pilots uitgebreid geëvalueerd. Het verdient ook zeker aanbeveling om een soort gelijk onderzoek te 

doen naar de pilots die experimenteren met het omgevingsplan (bestemmingsplan verbrede 

reikwijdte). Zo kunnen alle professionals die werkzaam zijn in het omgevingsrecht inzicht krijgen in 

de verschillende pilots en hun verschillen en overeenkomsten.  
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1. Interviews 

In het kader van anonimiteit zijn de namen van de geïnterviewde personen niet weergegeven.  

 

Organisatie Naam Functie 

Universiteit in Nederland * Expert 1 ** Hoogleraar Omgevingsrecht 

Windesheim Lectoraat Area 

Development  

Expert 2 Onderzoeker  

Tabel 7 Expertinterviews 

* Er wordt niet vermeld welke Nederlandse universiteit het betreft omdat het dan herleidbaar is om welke expert het gaat. 

** Expert 1 is twee maal geïnterviewd.  

 

 

 

 

 

  

Organisatie Naam Functie  
Gemeente Nijmegen Participant 1  Programmamanager Mobiliteit 

Gemeente Nijmegen Participant 2 Ambtenaar mobiliteit Campus Heijendaal 

Radboud Participant 3 Vanuit Radboud vertegenwoordiger in Pilot 
Radboud 

Omgevingsdienst Regio 
Nijmegen (ODRN) 

Participant 4 Vergunningverlener Radboud 

Omgevingsdienst Regio 
Nijmegen (ODRN) 

Participant 5 Vanuit ODRN vertegenwoordiger in Pilot Radboud 

Connekt Participant 6  Programmamanager Bouwlogistiek 

Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN) 

Participant 7 Vanuit HAN verantwoordelijk voor mobiliteit  

Tabel 8 Casus interviews Pilot Radboud 
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2. Huidige juridische kader  

2.1 Ladder voor Duurzame verstedelijking in relatie tot het motiveringsbeginsel 

Waar in de huidige Ladder mobiliteit specifiek benoemt wordt, verdwijnt het begrip in de nieuwe 

Ladder en wordt hierbij verondersteld dat mobiliteit een onderdeel vormt van de algemene 

motivering zoals opgenomen in de (verplichte) toelichting van het bestemmingsplan.   

Maar in hoeverre is de Ladder dan een aanvulling op het motiveringsbeginsel zoals vermeld in artikel 

3:46 Algemene wet bestuursrecht? Die vraag stellen advocaten van Stibbe, een internationaal 

advocatenkantoren onderen andere gespecialiseerd in omgevingsrecht, ook aan zichzelf. In een 

blogpost op hun website 30 gaan zij in op de relatie tussen de motiveringseisen die de Ladder stelt en 

het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht) en het motiveringsbeginsel 

(artikel 3:46 Algemene wet bestuursrecht). 

“Gelet op de jurisprudentie, kan worden betwijfeld in hoeverre de Ladder zelfstandige 

motiveringseisen stelt naast de goede ruimtelijke ordening en de artikelen 3:2 en 3:46 

Algemene wet bestuursrecht. Wel kan worden vastgesteld dat de Ladderregeling de aandacht 

heeft gevestigd op deze motiveringseisen. Hoe dan ook menen wij dat de Ladder een 

belangrijke rol speelt bij het op de kaart zetten van het streven naar zorgvuldig ruimtegebruik 

en het voorkomen van onaanvaardbare leegstand. In die zin heeft de Ladderregeling een 

zelfstandig bestaansrecht.” 

Blog van Stibbe advocaten over de aanpassing aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking 
30

  

Stibbe ziet in de Ladder vooral een rol weggelegd voor het streven naar zorgvuldig ruimtegebruik en 

onaanvaardbare leegstand. Dat is de kern van de Ladder. De motivering van ontsluiting en mobiliteit 

valt onder het zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel uit de Algemene wet bestuursrecht en 

past binnen het  begrip goede ruimtelijke ordening uit de Wet ruimtelijk ordening. Het wettelijk 

apart regelen is dan ook niet nodig en mede daarom verdwijnt het mobiliteitsaspect in de nieuwe 

Ladder.   

De Ladder als instrument wat zorgt draagt voor extra aandacht voor zorgvuldig ruimtegebruik draagt 

bij aan het niet onnodig uitbreiden van de stad. Het beperken van uitbreiding kan zorgen voor 

vermindering in afstand van de af te leggen verplaatsingen. Een vraag die rijst is, of inbreiding van de 

stad, in plaats van uitbreiding van de stad, invloed heeft op mobiliteit. Uit onderzoek is gebleken dat 

beleid gericht op bundeling van ruimtelijke functies – inbreiding voor uitbreiding – een 

onderstantiële bijdrage levert aan het reduceren van de noodzaak tot mobiliteit. Zo onderzochten 

Geurs en Van Wee (2006) wat het gevolg zou zijn geweest als Nederland tussen 1970 en 2000 geen 

bundelingsbeleid had gevoerd. Hieruit blijkt dat zonder dat beleid het autogebruik naar schatting vijf 

tot tien procent hoger zou zijn geweest. De congestie zou ook hoger zijn geweest, en de 

bereikbaarheid van mensen en banen zou vijf tot enkele tientallen procenten lager zijn geweest. 

                                                           
30

 http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/aanpassing-ladder-voor-duurzame-verstedelijking-ophanden/ (Geraadpleegd op 15 

september 2016)  
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Bundeling – en dus ook nabijheid – heeft dus wel degelijk een positief effect op bereikbaarheid. In 

deze optiek is het startpunt van de Ladder, namelijk zorgen voor minder uitbreiding, zeer wenselijk. 

Helemaal gezien het feit dat bestaande woningen en bedrijven niet zomaar te verplaatsen zijn. De 

winst zit hem in de nieuw te ontwikkel functies. De effecten van bundeling zijn bovendien langdurig. 

Een woning blijft decennialang staan en zo werken de mobiliteitseffecten van de locatiekeuze ook 

decennia door (Verrips en Hoen, 2016).  

Dit laatste uitgangspunt bevestigd dat het motiveren van ruimtelijke keuzes ontzettend belangrijk is. 

De locatiekeuze voor ruimtelijke functies die veel mobiliteitseffecten te weeg brengen heeft nog 

decennia lang invloed op de ruimtelijke omgeving en daarom dient goed gemotiveerd te worden wat 

het effect is van die invloeden en hoe hier mee om te gaan om uiteindelijk te komen tot een goede 

ruimtelijke ordening waarin mobiliteit en ruimtelijke functies samenkomen.   

2.2 Wegenverkeerslawaai – Wet geluidhinder 

Ten aanzien van wegenverkeerslawaai zijn twee artikelen van toepassing: artikel 74 en artikel 76 van 

de Wet geluidhinder. Deze artikelen zijn van toepassing op bestemmingsplannen die nieuwe 

ruimtelijke situaties mogelijk maken. Artikel 74 stelt dat een weg een zone heeft die zich uitstrekt 

vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg. Hiervoor gelden 

verschillende afstanden wat afhankelijk is van het aantal rijstroken en of de betreffende weg binnen 

of buiten stedelijke gebied ligt. Artikel 76 stelt dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan wat 

nieuwe ruimtelijke situaties mogelijk maakt zoals bijvoorbeeld woningbouw, binnen de zone uit 

artikel 74 er een maximaal geluidsniveau van toepassing is op gevel van woningen en andere 

geluidsgevoelige gebouwen. Het maximale geluidsniveau is vastgelegd in artikel 82 van de Wet 

geluidhinder wat stelt dat de geluidsbelasting maximaal 48 dB mag zijn. Artikel 100 en 100a geeft een 

aantal uitzonderingen waardoor de maximale geluidsbelasting in bepaalde gevallen hoger mag zijn.  

De essentie van deze artikelen uit de Wet geluidhinder gaat over het gegeven dat geluid dat wordt 

veroorzaakt door verkeer wordt beperkt tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Dit niveau is 

dus vastgelegd  in artikel 82 van de  Wet geluidhinder op 48 dB. Bij het opstellen van een 

bestemmingsplan moet hiermee rekening worden gehouden en via deze wettelijke regels wordt 

wegenverkeerslawaai dus beperkt. Motivering is, zoals al eerder aangegeven, ontzettend belangrijk. 

Daarom bevat de Wet geluidhinder artikel 77 wat stelt dat akoestisch onderzoek bij 

bestemmingsplan, dat te maken heeft met wegen zoals gesteld in artikel 74 Wet geluidhinder, 

verplicht is.  

Niet alle wegen vallen onder de reikwijdte van de Wet geluidhinder. Artikel 74, tweede lid, maakt 

een uitzondering voor woonerven en wegen met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. 

Echter ook hier moet zorg gedragen worden voor het niet overschrijden van het niveau van 

wegenverkeerslawaai. Het begrip goede ruimtelijke ordening  staat namelijk nog steeds centraal bij 

een bestemmingsplan. Bij de afweging met betrekking tot een goede ruimtelijke ordening dienen ook 

de mogelijke gevolgen van het woon- en leefmilieu ter plaatse te worden meegewogen. Dit criterium 

is in de jurisprudentie van de bestuursrechter ontwikkeld en wordt afgeleid van het vereiste van een 

goede ruimtelijke ordening. Is er sprake van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat, dan is er 

geen sprake op dat punt van een goede ruimtelijke ordening (Koning, 2014, p. 45). 

Via het criterium van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kunnen verschillende milieuaspecten 

die niet wenselijk zijn vastgelegd in milieuwet- en regelgeving van belang zijn. Geluidhinder als gevolg 
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van een 30 kilometer-weg is een duidelijk voorbeeld hiervan. Zoals gezegd vallen dergelijke wegen 

niet onder de Wet geluidhinder. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat een geluidzonering op grond 

van die wet in het geheel niet aan de orde. Dat is echter niet altijd het geval. Via de eis van een           

goede ruimtelijke ordening waaruit voortvloeit dat er sprake moet zijn van een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat is het denkbaar dat geluidhinder afkomstig van 30 kilometer-weg in de 

belangenafweging moet worden meegenomen en derhalve akoestisch onderzoek moet worden 

uitgevoerd (Koning, 2014, p.45).  

De artikelen uit de Wet geluidhinder die in de vorige alinea’s zijn besproken hebben enkel betrekking 

op nieuwe ruimtelijke situaties. Het beleid is er echter ook op gericht om geluidhindersituaties die al 

langer bestaan aan te pakken. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Voor situaties 

waarbij op het moment van in werking treden van de Wet geluidhinder al sprake was van een te 

hoge geluidbelasting, is in de Wet geluidhinder een saneringsplicht opgenomen. De sanering kan 

bestaan uit maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen of een stiller wegdek), in de 

overdracht (schermen of wallen) of aan de woning (gevelisolatie) 31. Omdat sanering van bestaande 

situaties waarbij sprake is van teveel wegenverkeerslawaai rechtstreeks via de wet geregeld is, heeft 

sanering geen relatie met het instrument bestemmingsplan.  

2.3 Structuurvisie    

Rijksstructuurvisie: verbanden tussen mobiliteit en ruimte  

Dat beleidsuitgangspunten vanuit sectorale structuurvisies op de aspecten ruimte en mobiliteit in 

een aantal gevallen veel overeenkomsten vertonen blijkt als men de nationale structuurvisies op de 

aspecten gaat vergelijken. In 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een 

structuurvisie vastgesteld met de titel Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2012). In deze structuurvisie staat de koppeling tussen ruimtelijke  beleid en 

mobiliteitsbeleid centraal en het Rijk kiest hierin voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 

dertien nationale belangen. Mobiliteit staat centraal in drie van die nationale belangen en  tezamen 

zeggen die nationale belangen iets over het verbeteren en ruimtelijke zeker stellen van de 

bereikbaarheid van Nederland (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012; Bakker, 2012).  

De SVIR is de opvolger van de Nota Mobiliteit (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2004) en de 

Nota Ruimte (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2004). Ook in 

deze sectorale structuurvisies waren de verbanden al duidelijk zichtbaar. In de Nota Mobiliteit 

worden duidelijke links gelegd met ruimtelijke planning, en de Nota Ruimte in het bijzonder. Een van 

de belangrijkste thema’s van de Nota Ruimte, namelijk stedelijke netwerken, komt veel naar voor in 

de Nota Mobiliteit. Mobiliteit en ruimte zijn als aspecten apart benoemt en kennen sectorale 

beleidsuitgangspunten in sectorale structuurvisies maar verbanden worden dus wel degelijk gelegd 

(De Vos, Van Acker en Witlox, 2012).   

2.4 Provinciale- en rijksinstrumenten 

Omdat sommige ruimtelijke ordenings taken gemeentelijke belangen overstijgen, biedt de Wet 

ruimtelijke ordening provincies en het Rijk mogelijkheden, om via wettelijke instrumenten te sturen 

op de provinciale, respectievelijk nationale, ruimtelijke ordenings belangen (Van Buuren, et al., 2014, 

                                                           
31

 http://www.bsv.nu/lokale-sanering-3/sanering/ (Geraadpleegd op 22 september 2016)  
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p.7). De structuurvisie is hiervan een voorbeeld maar de provincies en het Rijk hebben ook de 

mogelijkheid om wettelijke normen vast te stellen. 

Binnen de Wet ruimtelijke ordening hebben Provinciale Staten en  namelijk de bevoegdheid om 

algemene regels omtrent de inhoud van een bestemmingsplan op te stellen (Wet ruimtelijke 

ordening, artikel 4:1 en 4:3). Naast het stellen van algemene regels kunnen provinciale staten of de 

minister (meestal de minister verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening – momenteel de minister 

van Infrastructuur en Milieu – maar in sommige gevallen ook in samenwerking met andere ministers 
32) in plaats van de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen. Dat heet dan een provinciaal- of 

rijksinpassingsplan (Wet ruimtelijke ordening, artikel 3:26 en 3:28) Uitgangspunt is wel dat dit soort 

plannen noodzakelijk zijn vanuit provinciaal of nationaal belang (Van Buuren, et al., 2014, p.7; De 

Gier, 2009).   

Maar hoe verhouden een proviciaal- of rijksstructuurvisie, een provinciaal- of rijksinpassingsplan en 

algemene regels zich in de praktijk tot elkaar? En wat is de rol van mobiliteit hierin? Een voorbeeld is 

te vinden in de laatste rijksstructuurvisie de SVIR. Zoals al eerder aangegeven bieden structuurvisies 

geen enkele rechtszekerheid. Een gemeente mag, maar ook een provincie of het Rijk, mits goed 

gemotiveerd, afwijken van de SVIR. Om de nationale belangen die in het SVIR staan toch juridisch te 

kunnen afdwingen, is het mogelijk om nationale belangen op te nemen in algemene rijksregels. De 

rijksoverheid heeft dat dan ook gedaan: het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011; 

hierna: Barro). Het Barro is een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4:3, eerste lid 

van de Wet ruimtelijke ordening. De nationale belangen die zijn opgenomen in het Barro hebben dus 

wel juridische doorwerking. Deze doorwerking vindt onder andere plaats in het bestemmingsplan 

(Bakker, 2012; Van Buuren, et al., 2014, p. 328 - 330). Ten aanzien van mobiliteit maakt het Barro het 

mogelijk om, voor de verbreding of aanleg van hoofdinfrastructuur zoals snelwegen en spoorlijnen, 

reserveringsgebieden aan te wijzen. Binnen deze reserveringsgebieden moet het bestemmingsplan 

voldoen aan een aantal voorwaarden en wordt het bouwen van bouwwerken onmogelijk gemaakt.  

Voor het realiseren van een snelweg of spoorlijn van nationaal belang wordt geen rijksinpassingsplan 

opgesteld maar gebruik gemaakt van een ander juridisch instrument: het tracébesluit. Ten aanzien 

van mobiliteit en het vastleggen hiervan in inpassingsplannen is er tussen provincies en de 

rijksoverheid een duidelijk verschil. Provincies gebruiken het provinciaal inpassingsplan namelijk wel 

voor projecten waarbij mobiliteit centraal staat. Veelal wordt bij de aanleg of aanpassing van 

provinciale wegen een inpassingsplan opgesteld. Een voorbeeld is de provincie Gelderland die voor 

een aantal rondwegen, kruisingen en een regionale spoorlijn, provinciale inpassingsplannen heeft 

vastgesteld of heeft lopen in de procedure. Bij deze plannen is  duidelijk sprake van een provinciaal 

belang 33.  

2.5 Omgevingsvergunning onder artikel 2:2 Wabo: in- uitrit vergunning  

Onder artikel 2:2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn projecten te vinden die alleen 

vergunningplichtig zijn als een gemeentelijk of provinciale verordening dit mogelijk maakt. Ten 

aanzien van mobiliteit is er een project wat opvalt namelijk de in praktijk zogenoemde in- en 

uitritvergunning. Artikel 2:2, eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

                                                           
32

 Een voorbeeld is het rijksinpassingsplan voor de te realiseren hoogspanningsverbinding Doetichem – Wesel. Dit inpassingsplan is vastgesteld door de 

minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economisch Zaken. Zie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0000.EZip13DW380-
3000/vb_NL.IMRO.0000.EZip13DW380-3000.pdf (Geraadpleegd op 6 oktober 2016).  
33

  Voor de provinciale inpassingplannen van de provincie Gelderland zie: https://www.gelderland.nl/Inpassingsplannen (Geraadpleegd op 6 oktober 2016).  
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stelt namelijk dat, als een verordening het verbied, een uitweg maken, of te hebben, of te 

veranderen of het gebruik daarvan te veranderen dit verboden is. Vaak is dit verbod opgenomen in 

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De toetsingsgronden waarop een omgevingsvergunning 

kan worden verleent is te vinden in artikel 2:18 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De 

omgevingsvergunning – in dit geval betrekking hebbende op een in- en uitrit – kan slechts worden 

verleend of geweigerd op de gronden die zijn aangegeven in de betrokken verordening, meestal de 

APV (D. Jansen, persoonlijke communicatie, 2 juni 2016; P. Kuster, persoonlijke communicatie, 21 

juni 2016). 

2.6 Sectorale instrumenten 

Mobiliteitsbeleid 

In de jaren ’60 van de vorige eeuw groeide de hoeveelheid autoverkeer explosief en dit resulteerde 

in de behoefte aan met name rijkswegen. Om dit goed te kunnen realiseren is een sectorale 

beleidskolom ontwikkeld (Struiksma  en Tillema, 2009; Struiksma, Tillema en Arts, 2008; Ligtermoet, 

1990). Aan het eind van de zestiger jaren drong echter geleidelijk een maatschappelijke 

bewustwording door dat de louter positief gewaardeerde groei van het autoverkeer ook negatieve 

effecten had. Dit gold zowel voor het verkeer, denk aan vervuiling en verkeersveiligheid, als ook voor 

de infrastructuur zelf, bijvoorbeeld barrièrevorming en aantasting van landschappen. Het leidde 

onder andere tot maatschappelijke weerstand tegen diverse infrastructuurprojecten. De 

hoogtijdagen van de sectorale aanpak waren daarmee voorbij (Struiksma  en Tillema, 2009).  

Als gevolg van het afnemend draagvlak voor infrastructuur werd ingezien dat het moeilijker werd de 

mobiliteit in goede banen te leiden met de aanleg van infrastructuur alleen. Dit gaf aanleiding tot een 

inhoudelijke verbreding van de infrastructuurplanning: een interne integratie van de sector verkeer 

en vervoer werd ingezet. Met interne integratie wordt een beleidsproces bedoeld gericht op de 

integratie van diverse onderdelen binnen een sector van het overheidsbeleid (De Roo, 2001). Het 

huidige wettelijk kader, de Planwet Verkeer en Vervoer (1998), is ontstaan vanuit de integratie 

tussen de onderdelen verkeer en vervoer. In deze wet is de basis opgenomen om te komen tot een 

samenhangend beleid tussen verkeer en vervoer. De Planwet Verkeer en Vervoer heeft een stelsel 

van nationale, provinciale en gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen geïntroduceerd (Struiksma  

en Tillema, 2009). Een verder integratie tussen mobiliteit (verkeer en vervoer) en ruimtelijke 

ordening lijkt aanstaande met de totstandkoming van de Omgevingswet (zie hoofdstuk 2 van dit 

onderzoek).  

Vooruitlopend op de Omgevingswet kennen mobiliteitsplannen de laatste jaren steeds vaker een 

connectie met ruimtelijke beleidsdomein. Het meest sprekende voorbeeld is de laatste nationale 

structuurvisie, waaruit de naam al blijkt dat er duidelijk connectie is tussen de twee beleidsvelden:                          

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In deze structuurvisie schetst het Rijk haar ambities voor het 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2012).   

Op gemeentelijk niveau is de connectie nog niet altijd even duidelijk zichtbaar. Zo kent de gemeente 

Nijmegen een duidelijke mobiliteits nota (Gemeente Nijmegen, 2011) waarin mobiliteit centraal staat 

maar de link met de ruimtelijke ordening natuurlijk wel wordt gelegd. Ten opzichte van de gemeente 

Nijmegen gaat de gemeente Breda een stap verder in hun structuurvisie waarbij mobiliteit is 

geïntegreerd (Gemeente Breda, 2013). Uniek aan deze structuurvisie is dat voor mobiliteit een 
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dominante rol is weggelegd. Net als de nationale structuurvisie is dit een opvolger van een sectoraal 

beleidsdocument voor mobiliteit (Gemeentelijk Verkeers en Vervoer Plan) op basis van de Planwet 

Verkeer en Vervoer 34.  

Tracéwet  

Ondanks dat het mobiliteitsbeleid steeds minder sectoraal van aard is, is er voor de aanleg van 

hoofdinfrastructuur nog steeds sectorale wetgeving van kracht. Zoals eerder besproken wordt voor 

de aanleg van hoofdinfrastructuur (snelwegen en spoorlijnen) niet gebruik gemaakt van het 

instrument rijksinpassingsplan. Dit in tegenstelling tot provinciale infrastructuur. Voor het juridische 

vastleggen van hoofdinfrastructuur is een aparte wet in Nederland: de Tracéwet (1993).  

Het proces van besluitvorming om uiteindelijk te komen tot het aanleggen van infrastructuur 

verloopt van oudsher via twee wegen. Het oude sectorale denken staat hierbij centraal. Vanuit de 

sector verkeer en vervoer werden (en worden) plannen gemaakt ten aanzien van de aanleg van 

infrastructuur. Uiteindelijk dienen deze plannen ruimtelijke juridisch verankert te worden in het 

bestemmingsplan (het tweede spoor). Oorspronkelijk vond de besluitvorming in beide sporen geheel 

los van elkaar en na elkaar plaats. Deze tweesporigheid kon verlammend werken, aangezien de 

uitkomst in beide sporen verschillend kon zijn (Van den Broek, 2013, p. 177).  

Om dit probleem op te lossen is voor de aanleg van hoofdinfrastructuur op rijksniveau de Tracéwet 

opgesteld. De besluitvorming ten aanzien van de sector verkeer en het facet ruimtelijke ordening 

werd gecombineerd 35. De Tracéwet legt daarbij de nadruk op de sectorale besluitvorming, waaraan 

de gemeentelijke planologische besluitvorming (het bestemmingsplan) min of meer onderschikt 

wordt gemaakt (De Gier, 2007).  Maar de verbinding met het bestemmingsplan blijft natuurlijk 

noodzakelijk want een tracébesluit op basis van de Tracéwet is namelijk geen bestemmingsplan. In 

de Tracéwet is het tracébesluit – waarin de feitelijke afweging van de ruimtelijke relevante aspecten 

is vastgelegd – boven het bestemmingsplan gezet. Als een bestemmingsplan tegenstrijdig is aan het 

tracébesluit dan is het tracébesluit het juridisch geldige besluit (Van den Broek, 2013, p. 177). In de 

Memorie van Toelichting behorende bij de wijziging van de Tracéwet eerste tranche, wordt het 

volgende opgemerkt te aanzien van de verhouding tussen de ruimtelijke ordening en het 

tracébesluit:  

“Het zal duidelijk zijn dat de meerwaarde van de zojuist beschreven RO-procedures voor zover 

zij niet meer inhouden dan het ruimtelijk vertalen van het desbetreffende tracébesluit, hoogst 

betrekkelijk is. De feitelijke afweging van de ruimtelijk relevante aspecten heeft immer al 

plaatsgehad in het kader van de totstandkoming van het tracébesluit. Uitgaande van de 

zojuist beschreven overweging is de conclusie dat het apart bewandelen van het ruimtelijk-

ordeningstraject, voor zover dit er uitsluitend toe strekt om de planologische beletselen weg 

te nemen als gevolg van het tracébesluit, niet nodig is en dus ondoelmatig.” 36 

Thans bepaalt Tracéwet, artikel 13, lid 4, dat het tracébesluit van rechtswege geldt als een 

omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan als bedoeld in Wet algemene 

                                                           
34

 http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/beleidsdocumenten/structuurvisie-breda-2013-

2030?tab=beleidsdocumenten&page=1&searchsort=date&pagesize=10&parenturl=/Vakgebieden/Verkeer-en-Vervoer/Bibliotheek (Geraadpleegd op 11 
oktober 2016)  
35

 Kamerstukken ǁ 1991/92, 22 500, nr 3, p. 4.  
36

  Kamerstukken ǁ 1998/99, 26 343, nr 3, p. 3.  
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bepalingen omgevingsrecht, artikel 2:12, eerste lid, onder a, onder 3o.  Met deze 

omgevingsvergunning worden alle planologische belemmering weggenomen die op grond van de 

toepasselijke bestemmingsplannen in de weg zouden kunnen staan aan de realisering van een tracé. 

Dat neemt niet weg dat implementatie in het bestemmingsplan nog steeds verplicht is op grond van 

Tracéwet, artikel 13 lid 10. Maar met de aanleg van het tracé hoeft niet meer gewacht te worden 

totdat het bestemmingsplan is aangepast (Van den Broek, 2013, p. 178).  
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3. Nieuwe juridische kader: Omgevingswet 

3.1 Omgevingsvisie 

Het eerste instrument van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Volgens de Memorie van 

Toelichting van de Omgevingswet komt de omgevingsvisie in plaats van de huidige structuurvisies, 

delen van de natuurvisie, nationale en provinciale waterplannen, verkeers- en vervoerplannen en 

milieubeleidsplannen37. Mobiliteit als aspect is hier vanzelfsprekend een onderdeel van en dat blijkt 

ook uit het feit dat verkeers- en vervoersplannen vervallen en worden geïntegreerd in de 

omgevingsvisie. Dit sluit aan bij de huidige veranderingen aangaande mobiliteitsbeleid.  

Het instrument Omgevingsvisie vertoont sterke overeenkomsten met het instrument structuurvisie 

voortkomend uit de Wet ruimtelijke ordening. De omgevingsvisie heeft geen juridische binding. 

Gemeenten, provincies en Rijk zijn niet gebonden aan elkaars visie. Echter, net zoals bij de 

structuurvisie, kan niet zomaar voorbij worden voorbij gegaan aan het zorgvuldigheids- en 

motiveringsbeginsel. Die dwingen een bestuursorgaan uiteraard ook rekening te houden met de van 

toepassing zijnde omgevingsvisies die andere bestuursorganen hebben opgesteld (Saris, 2015, p. 12). 

In hoeverre in de praktijk een integrale omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving daadwerkelijk van 

de grond van komt is nog te bezien. Om te komen tot een integratie van de verschillende sectorale 

visies in één omgevingsvisie, is het vereist dat opstellers van omgevingsvisies op een nieuwe, 

integrale, manier te werk moeten gaan. Volgens sommige deskundigen is dat een grote uitdaging en 

valt in de praktijk te bezien of dat ook zal gebeuren (Saris, 2015, p. 13) 

3.2 Programma 

De visie van een bestuursorgaan op de fysieke leefomgeving die vastgelegd is in een structuurvisie 

dient ook praktisch uitgevoerd te worden. De Omgevingswet kent hiervoor het instrument 

programma. Het programma is een praktisch instrument, waarin het beleid dat is neergelegd in de 

integrale omgevingsvisie wordt vertaald naar concrete maatregelen. Dit programma kan gaan over 

één of meerdere onderdelen van de fysieke leefomgeving. Het is de dubbele rol van het programma 

– enerzijds beleidsmatig en anderzijds sterk uitvoeringsgericht – wat het programma bijzonder maakt 
38.           

De Omgevingswet maakt onderscheid tussen drie varianten: verplichte programma’s, onverplichte 

programma’s en de programmatische aanpak. In bepaalde gevallen zijn bestuursorganen verplicht 

om programma’s op te stellen. Die gevallen zijn benoemd in de Omgevingswet (artikel 3:6 tot en met 

3:10 van de Omgevingswet). Een verplichting vloeit voort uit een EU-richtlijn of in het geval er sprake 

is van een dreigende overschrijding van een omgevingswaarde39.  Ten aanzien van mobiliteit is het 

voor bestuursorganen verplicht om, in het kader van Europese richtlijn omgevingslawaai, een 

actieplan op te stellen voor wegen en spoorwegen. Ten aanzien van de huidige wetgeving is dit geen 

verandering aangezien het opstellen van een actieplan op dit moment ook verplicht is.  

                                                           
37

 Kamerstukken || 2013/14, 33 962, nr 3.,  p. 51 
38 https://www.banning.nl/publicaties/het-programma-in-de-omgevingswet-een-praktisch-instrument-voor-de-operationalisering-van-beleid/ (Geraadpleegd 

op 17 november 2016)   

39
 http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/programma-en-de-omgevingswet-1 (Geraadpleegd op 17 november 2016)  



117 
 

Provinciale Omgevingsverordening 

Voorbeeld Provincie Gelderland 
 De provincie Gelderland heeft in september 2014 een 

Omgevingsverordening vastgesteld. Hierin zijn 

verschillende provinciale regels opgenomen die iets 

zeggen over de omgeving van de provincie Gelderland. Er 

zijn regels opgenomen over ruimte, milieu, water en ook 

verkeer. De provinciale omgevingsverordening is een 

verzameling van alle tot dan toe bestaande sectorale 

verordeningen zoals onder andere de Gelderse 

Wegenverordening. De regels ten aanzien van verkeer 

hebben als doelstelling het beschermen van de 

provinciale openbare wegen en het verzekeren van het 

doelmatig en veilig gebruik van deze wegen. Ook is de 

Omgevingsverordening vast gelegd welke provinciale 

wegen wel of niet gebruikt mogen worden voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen. Het provinciaal belang 

staat hierbij centraal omdat de omgevingsverordening 

alleen betrekking heeft op provinciale wegen.  

De Omgevingsverordening van de provincie Gelderland is 

te vinden onder de volgende link: 

https://gldanders.planoview.nl/planoview/omgevingspla

nnen/NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-

gc02?s=SAAUY4QmOgF7vzJFxEZCEAPQP4P_______x--

hwcw (Geraadpleegd op 17 november 2016)  

De speciale variant is de programmatische aanpak. De programmatische aanpak is bedoeld voor 

gebieden waar niet dreigt te worden voldaan aan de omgevingswaarden en waar moeilijk nieuwe 

activiteiten kunnen worden ontplooid. Met de programmatische aanpak kan gebruiksruimte worden 

gecreëerd en kunnen nieuwe activiteiten mogelijk worden gemaakt. We kennen in dit kader al de 

specifieke regeling op het gebied van lucht, de NSL, en op het gebied van stikstof, de PAS.  

Conclusie is, dat het instrument programma, ten aanzien van mobiliteit, geen vernieuwing van het 

omgevingsrecht met zich mee brengt.  

3.3 Decentrale regeling - provincie 

De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat decentrale overheden hun regels over de fysieke 

leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Daarmee wordt de inzichtelijkheid, 

samenhang en naleving van de regelgeving bevorderd volgens de wetgever. In Afdeling 2:2 van de 

Omgevingswet is vastgelegd dat provincies hun regels voor de fysieke leefomgevingen vast leggen in 

een zogeheten Provinciale omgevingsverordening (Artikel 2:6 Omgevingswet), waterschappen in een 

Waterschapsverordening (Artikel 2:5 Omgevingswet) en gemeentes leggen hun regels voor de 

fysieke leefomgeving vast in een Omgevingsplan (Artikel 2:4 Omgevingswet). 

Van deze drie verschillende decentrale 

regelingen is het Omgevingsplan, als 

instrument, het belangrijkste. Artikel 2:3 van 

de Omgevingswet bepaalt namelijk dat de 

uitoefening van de taken en bevoegdheden 

op grond van de Omgevingswet wordt 

overgelaten aan de bestuursorganen van een 

gemeente, tenzij daarover andere regels zijn 

gesteld. Voor aspecten die specifieke behoren 

bij provincies en waterschappen is dat het 

geval. Aspecten die een provinciaal of 

waterschapsbelang dienen worden dus 

opgenomen in een Omgevingsverordening.  

Artikel 2:2 van de Omgevingswet bepaald dat 

gemeentes bij het opstellen van hun 

Omgevingsplannen rekening moet houden 

met de taken en bevoegdheden van andere 

bestuursorganen. Bij het opstellen van een 

Omgevingsplan moeten gemeentes dan ook 

rekening houden met de verordeningen die 

opgesteld zijn door de provincies en de 

waterschappen.   

Ten aanzien van mobiliteit is niet ondenkbaar dat in een provinciale Omgevingsverordening ingegaan 

wordt op dit aspect aangezien de provincie als overheid voor bepaalde verkeerswegen 

verantwoordelijk is.  Hoe dit precies in de praktijk werkt laat het voorbeeld van de provincie 

Gelderland duidelijk zien.  
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3.4 Algemene rijksregels  - AMvB’s Omgevingswet 

Ondanks het uitgangspunt van het vernieuwde omgevingsrecht dat regels voor de fysieke 

leefomgeving zoveel mogelijk op decentraal niveau worden vastgelegd is er binnen het nieuwe 

omgevingsrecht wel plaats voor rijksregels. De intentie van de Omgevingswet is echter om het aantal 

regels beperken en meer verantwoordelijkheid te leggen bij de initiatiefnemers. Om die reden 

strekken de algemene rijksregels tot de meer relevante aspecten van veel voorkomende activiteiten 

die daadwerkelijk risico’s voor de fysieke leefomgeving inhouden. Deze rijksregels bevatten een 

generieke basisbescherming voor het gehele land en zijn niet locatiespecifiek (Loozeman, Gans, 

Groeneveld en Ros, 2016, p. 37).  

Deze vernieuwde rijksregels worden vastgelegd in vier Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s -

zie figuur 12) die tientallen bestaande AMvB’s en ministeriële regeling vervangen (Buuren et al., 

2014; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014 b, p. 40 en 52). De vier AMvB’s zijn het Besluit 

activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit 

leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (Ob). In de periode van juli 2016 tot en met half 

september 2016 hebben de concept AMvB’s opengestaan ter consultatie 40.  Het wetgevingstraject is 

dan ook nog volop in beweging.  

Het merendeel van de activiteiten in de fysieke leefomgeving betreft initiatieven van burgers en 

bedrijven. Wanneer het uit het oogpunt van de bescherming van de fysieke leefomgeving gewenst is 

om nationaal regels aan bepaalde activiteiten te stellen, worden er algemene rijksregels vastgesteld. 

Dat voorkomt dat burgers en bedrijven steeds toestemming moeten vragen van de overheid 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014 b, p. 53). De regels voor initiatiefnemers worden 

vastgelegd in twee AMvB’s: het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken 

leefomgeving.  

Het Besluit activiteiten leefomgeving bevat regels om het milieu, waterstaatwerken, wegen en 

spoorwegen, zwemmers en cultureel erfgoed te beschermen. Omdat de regelgeving nog in 

ontwikkeling is, zijn niet alle regels opgenomen. De regels ter bescherming van het spoor en de 

zwemmers worden met het Invoeringsbesluit Omgevingswet ingevoegd. Het Besluit bouwwerken 

leefomgeving bevat voornamelijk regels over veiligheid, gezondheid en duurzaamheid bij 

(ver)bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Dit AMvB vervangt hiermee het Bouwbesluit 

2012. Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat de inhoudelijke kaders voor overheidsorganen, 

waarbinnen zij hun taken en bevoegdheden op het terrein van de fysieke leefomgeving uitoefenen. 

De laatste AMvB, het Omgevingsbesluit, regelt welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een 

omgevingsvergunning te verlenen. Ook regelt het welke bestuursorganen, adviesorganen en 

adviseurs betrokken moeten worden bij de besluitvorming, de invulling van procedures en stelt het 

regels aan een aantal op zichzelf staande onderwerpen zoals de milieueffectrapportage. 

                                                           
40 https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_omgevingsbesluit (Geraadpleegd op 29 november 2016)  
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Grondslag rijksregels 
 De wettelijke grondslag voor het stellen van algemene 

rijksregels is terug te vinden in artikel 4:3 van de 

Omgevingswet. Algemene rijksregels moeten worden 

opgesteld voor de volgende activiteiten: 

a. Bouwactiviteiten 

b. Sloopactiviteiten 

c. Het gebruik en in standhouden van 

bouwwerken 

d. Milieubelastende activiteiten 

e. Lozingsactiviteiten 

f. Waterontrekkingsactiviteiten 

g. Mijnbouwactiviteiten 

h. Beperkingengebiedactiviteiten 

a. weg 

b. waterstaatwerk 

c. installatie in het waterstaatwerk  

i. Het gelegenheid bieden tot zwemmen of 

baden 

j. Activiteiten die cultureel erfgoed betreffen 

k. Activiteiten die werelderfgoed betreffen. 

 

In de Omgevingswet is ook opgenomen voor welke 

activiteiten er rijksregels kunnen worden opgesteld. 

a. Ontgrondingsactiviteiten 

b. Stortingsactiveiten op zee 

c. Beperkingengebiedenactiviteiten 

a. Luchthaven 

b. Spoorwegen 

 

 

 

 

 

 

Dat de nieuwe AMvB’s lastig te doorgronden zijn 

blijkt uit de reacties die zijn binnengekomen tijdens 

de internetconsultaties. De Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, die namens 

elf gemeenten en de provincie Noord-Holland een 

reactie heeft ingediend, constateert dat de materie 

behoorlijk ingewikkeld is. De dienst geeft het Besluit 

activiteiten leefomgeving als voorbeeld. “Het Bal is 

niet makkelijker leesbaar ten opzichte van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. Het is een zoektocht 

vol met verwijzingen. Voor iemand die niet dagelijks 

werkt met het Bal en/of niet juridisch onderricht is, 

zal het een vrijwel onmogelijk opgave zijn om de 

structuur, inhoud en uitzonderingen te overzien en te 

begrijpen.” (Buitelaar, 2016) 

Mobiliteit in de AMvB’s  

De vraag die rijst is welke plek mobiliteit krijgt in de 

AMvB’s. In de Omgevingswet wordt limitatief 

bepaald voor welke activiteiten, die gevolgen hebben 

of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, 

verplicht algemene regels worden opgesteld 

(Omgevingswet, artikel 4:3, grondslag rijksregels). 

Twee AMvB’s vinden hier hun oorsprong: het Besluit 

activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken 

leefomgeving. Ten aanzien van mobiliteit blijven de 

Figuur 12 Indeling van de AMvB´s behorende bij de Omgevingswet  

Nota van Toelichting – Algemeen – Ontwerp Omgevingsbesluit -  p. 11 

 https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_omgevingsbesluit (Geraadpleegd op 29 november 2016) 
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algemene rijksregels vrij beperkt. In het Besluit activiteiten leefomgeving  zijn in hoofdstuk 8 regels 

opgenomen ten aanzien beperkingen die gelden langs rijkswegen. Initiatiefnemers mogen in die 

gebieden bepaalde activiteiten niet uitvoeren. De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld vanwege het 

belang van het behoeden van de staat en werking van een weg voor nadelige gevolgen van 

activiteiten op of rond die weg, inclusief het belang van verruiming of wijziging van die weg 

(Loozeman, et al., 2016, p. 34) 41. 

Een andere verandering in het Besluit bouwwerken leefomgeving is het bouwveiligheidsplan. In het 

huidige Bouwbesluit 2012 is, zoals eerder aangegeven, het verplicht om aan- en afvoerwegen te 

benoemen in dit plan. In het Besluit bouwwerken leefomgeving is de verplichting losgelaten. Er 

wordt alleen gesproken over “gegevens en bescheiden over de maatregelen om de veiligheid te 

waarborgen en de gezondheid” (Artikel 7:8 onder b. – Ontwerpbesluit Bouwwerken leefomgeving).  

In de Nota van toelichting wordt het aanwijzen van aan- en afvoerwegen wel als voorbeeld 

aangedragen 42.  De verandering en gelijktijdig vermindering regels  is een voorbeeld van 

deregulering.  

3.5 Omgevingsvergunning 

Een instrument wat blijft bestaan binnen het nieuwe omgevingsrecht is de omgevingsvergunning.  De 

omgevingsvergunning bouwt voort op de huidige omgevingsvergunning uit de huidige Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. In de Omgevingswet wordt de huidige omgevingsvergunning zelfs 

uitgebreid. De omgevingsvergunning integreert en harmoniseert de vergunningverlening. Een aantal 

vergunningstelsels dat voorheen buiten het bereik van de Wabo viel, is binnen de werkingssfeer van 

de Omgevingswet gebracht, zoals vergunningen voor ontgrondingen en 

beperkingengebiedactiviteiten bij wegen en spoorwegen (Ten Veen, 2015; Loozeman, et al., 2016, p. 

56).  

De vraag die rijst is of er binnen het instrument omgevingsvergunning en verandering optreedt ten 

aanzien van het aspect mobiliteit. Daarvoor is het belangrijk om te kijken naar de toetsingsgronden 

voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Anders dan in de Wabo, staan de 

beoordelingscriteria voor het verlenen van een omgevingsvergunning niet in de Omgevingswet zelf. 

In de Omgevingswet worden wel enkele heel fundamentele regels opgenomen zoals bijvoorbeeld 

voor bouwactiviteiten en afwijkingsactiviteiten van het Omgevingsplan. De inhoudelijke criteria voor 

de beoordeling van vergunningaanvragen (voor bijvoorbeeld het verlenen of weigeren van een 

omgevingsvergunning) worden onder andere gebundeld in de vier AMvB’s behorende bij de 

Omgevingswet (Loozeman, et al., 2016, p.51).  

In hoofdstuk 4.1, waarin het huidige omgevingsrecht bekeken is, is gekeken naar het toetsingskader 

voor de omgevingsvergunning voor bouwen en welke relatie deze vergunning heeft met mobiliteit. 

De omgevingsvergunning voor bouwen wordt in het huidige omgevingsrecht getoetst aan vier 

criteria: het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingplan, en welstand (zie 

paragraaf 4.2.2). Dit toetsingskader verandert onder de nieuwe Omgevingswet. Het Bouwbesluit 

wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving en de gemeentelijk bouwverordening, 

                                                           
41

 Nota van toelichting – artikelgewijs – Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving – p. 384 

https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_besluit_activiteitenleefomgeving/details (Geraadpleegd 29 november 2016) 
42

 Nota van toelichting – artikelgewijs – Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving – p. 386 

https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_besluit_activiteitenleefomgeving/details (Geraadpleegd 29 november 2016) 
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het bestemmingsplan en welstandseisen worden geïntegreerd in één toetsingskader: het 

omgevingsplan.   

Dit veranderende toetsingskader heeft gevolgen voor de omgevingsvergunning voor bouwen. Het 

kabinet wil bij Invoeringswet Omgevingswet (treedt volgens de huidige planning pas in het voorjaar 

van 2019 in werking) een andere opzet voorstellen waarbij  technische aspecten en omgevingsplan 

aspecten worden gescheiden 43 (Nijmeijer, 2016 b). Dat zal worden bereikt door de vergunningplicht 

voor de bouwactiviteit op te splitsen in een vergunningplicht voor een technische bouwactiviteit en 

een vergunningplicht op grond van het omgevingsplan. Door het voorstel bepaalt een gemeente in 

het omgevingsplan niet alleen aan welke regels een bouwwerk op een locatie moet voldoen. De 

gemeente bepaalt in het omgevingsplan ook of het voor de bouwregels nodig is dat er in het kader 

van een vergunning preventief aan die regels wordt getoetst. Onder de Omgevingswet is het ook 

mogelijk om in het omgevingsplan te werken met open normen. Dergelijke normen vergen een 

interpretatie. Daarvoor kunnen ook zogenoemde wetsinterpreterende beleidsregels worden 

vastgesteld 44. Dit sluit aan bij bestaande wijzigingen in het huidige omgevingsrecht zoals de 

mogelijkheid in het bestemmingsplan tot dynamisch verwijzing naar beleidsregels.  

Ten aanzien van mobiliteit is het niet ondenkbaar dat dit aspect wordt opgenomen in het 

omgevingsplan. Verkeer- en vervoerstromen hebben tenslotte veel invloed op de fysieke 

leefomgeving. Ook is het logisch dat er mobiliteitsregels worden gesteld als men een bouwwerk op 

wil richten. Te denken valt aan huidige regels omtrent parkeren en het aanleggen van in- en uitritten.  
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 Kamerstukken || 2015/16, 33 962, nr 185. 
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 Nota van toelichting – algemeen – Ontwerp Omgevingsbesluit – p. 42 – 43 

https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_omgevingsbesluit (Geraadpleegd op 26 november 2016) 
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4. Casus Pilot Radboud  

 

4.1 Bouwlogistiek in het Omgevingsplan 

 

 

De verankering van bouwlogistiek in het nieuwe omgevingsplan  

(bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) 

 

‘Casus: Duurzame Bouwlogistiek Radboud’ 
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Bouwlogistiek in het Omgevingsrecht  
Hoe ga je om met mobiliteit in het Omgevingsrecht? Die vraag staat centraal in mijn masterthesis als 

afronding van mijn opleiding Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Om die vraag te 

kunnen beantwoorden is niet alleen een theoretische analyse van wetgevingsmogelijkheden 

noodzakelijk maar ook praktijk ervaringen. Een onderdeel van mijn masterthesis is dan ook te 

onderzoeken hoe om te gaan met verkeersmobiliteit binnen het project  Pilot Radboud. Het project 

Pilot Radboud behelst het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte waarbij 

telgelijktijdig onderzoeksvragen worden beantwoord die inzicht geven in de mogelijkheden die de 

nieuwe Omgevingswet biedt. Een van die onderzoeksvragen gaat over het verduurzamen van de 

bouwlogistiek rondom grote bouwprojecten die plaats vinden op de campus Radboud.  

Duurzame bouwlogistiek: hoe te stimuleren?  

Uit het Plan van Aanpak Projectvoorstel Duurzame Bouwlogistiek (bijlage 4.2) onderdeel van de Pilot 

Raboud en uit een interview met participant 6 (persoonlijke communicatie, 22 juni 2016) blijkt dat de 

verduurzaming van bouwlogistiek een moeilijk proces is. Een van de problemen is dat er te weinig 

aandacht is voor bouwlogistiek en dat afstemming op een hoger niveau vaak ontbreekt. Gedurende 

aanbestedingsprocessen worden aannemers onvoldoende uitgedaagd om na te denken over 

duurzame vormen van bouwlogistiek waardoor aannemers zich ook onvoldoende onderscheiden op 

dit vlak. Op dit moment worden afspraken betreffende bouwlogistiek geregeld via privaatrechtelijke 

contracten tussen aannemers en de Radboud als opdrachtgevende partij. Er wordt echter te weinig 

geïnnoveerd in de verduurzaming van de bouwlogistiek. Om de innovatie op gang te brengen kan 

worden bekeken of via het publiek recht er een mogelijkheid bestaat om verduurzaming van 

bouwlogistiek te stimuleren. Een van de onderzoeksvragen binnen de Pilot Radboud (Gemeente 

Nijmegen, 2016) is dan ook om te kijken welke mogelijkheden het nieuwe bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte biedt.   

Nagaan in hoeverre duurzame bouwlogistiek opgenomen kan worden in het 

bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Welke onderbouwing moet daarvoor in 

het bestemmingsplan gegeven worden? 

Nieuwe juridisch kader: bestemmingsplan met verbrede reikwijdte  

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt meer mogelijkheden dan het huidige instrument 

bestemmingsplan. Een normaal bestemmingsplan gaat over regels die zorg dragen voor een goede 

ruimtelijke ordening. Artikel 7 c,  eerste lid onder a van het Besluit uitvoering Crisis en Herstelwet 

biedt de mogelijkheid om regels op te nemen die aanvullend zijn aan een goede ruimtelijke ordening.  

Het gaat dan over regels die gaan over het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 

leefomgeving. Deze regel loopt vooruit op de veranderingen die in het Omgevingsrecht gaande zijn: 

de ontwikkeling van één nieuw wettelijk kader: de Omgevingswet. Gezondheid als aspect krijgt een 

prominente rol binnen die vernieuwde wetgeving.  

Verduurzaming van de bouwlogistiek kan een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van 

gezondheidsaspecten in zijn algemeenheid. Door bijvoorbeeld bundeling van vervoersstromen 

vermindert het aantal transportbewegingen wat bijdraagt aan veiligheid (minder 

vervoersbewegingen) en gezondheid (minder uitstoot). Ook alternatieve vervoerswijzen zoals 
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bijvoorbeeld elektrisch vervoer kunnen de gezondheidsaspecten positief beïnvloeden door minder 

uitstoot.  

In tegenstelling tot het oude instrument bestemmingsplan is het (naar alle waarschijnlijkheid; nieuwe 

jurisprudentie zal hier in de toekomst zekerheid over gaan geven) mogelijk om in het 

bestemmingsplan met verbrede reikwijdte regels op te nemen die gaan over uitvoeringsaspecten 

(Angeren, 2016). Bouwlogistiek en de uitvoeringsaspecten (transportbewegingen) die dit oplevert 

heeft, hebben namelijk invloed op de fysieke leefomgeving en een verduurzaming daarvan draagt bij 

aan een gezonde fysieke leefomgeving.   

Door regels te stellen in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kunnen die regels getoetst 

worden. Algemene regels over het stellen van bijvoorbeeld het aantal vervoersbewegingen is (mijn 

inziens) onwenselijk. Dit is namelijk niet uitvoerbaar op het gebied van handhaving en toezicht. Het 

stellen van uitstootregels zou wel een mogelijkheid kunnen bieden. Hier zijn genoeg ervaringen mee 

opgedaan in bijvoorbeeld winkelgebieden (waaronder in Nijmegen) waar alleen vrachtverkeer is 

toegestaan vanaf een bepaalde milieu categorie.  

Daarnaast is mogelijk om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte regels op te nemen die 

betrekking hebben op bepaalde toetsingsmomenten. Gedacht kan worden aan de 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk.  Er kan dan getoetst worden in hoeverre 

er bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan 

duurzame bouwlogistiek.  

In de regels kan dan worden opgenomen dat voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor 

bouwen moet worden voldaan aan het beleid ten aanzien van het verantwoord afwikkelen van 

bouwlogistiek. Hiervoor kan de gemeente dan beleid ontwikkelen ten aanzien van bouwlogistiek. In 

het beleid kan bijvoorbeeld komen te staan dat er bijvoorbeeld op bepaalde tijden geen 

vervoersbewegingen mogen plaatsvinden of bijvoorbeeld een beperking in het aantal 

vervoersbewegingen om op deze manier de bouwlogistiek op de bouwplaats te verminderen (en zo 

de (verkeers-) veiligheid te vergroten) en het realiseren van een hub aantrekkelijker te maken. Door 

die regels te koppelen aan een beschikking, in tegenstelling tot een algemeen regel, maakt het voor 

toetsing, handhaving en toezicht gemakkelijker.  

Van deze mogelijkheid kan gebruik gemaakt worden op basis van het Besluit Uitvoering Crisis en 

Herstelwet. Op basis van artikel 7c, lid 6 Chw is het mogelijk om in het bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte regels op te nemen, die open normen bevatten die door de gemeenteraad of 

burgemeester en wethouders worden uitgewerkt in beleidsregels. Een voorbeeld kan zijn dat er 

regels worden opgesteld over bijvoorbeeld verantwoorde verkeersafwikkeling (Van Dijk en Naeff, 

2015, p. 34 - 36). Precieze invulling hiervan moet nog nader worden onderzocht en is mede 

afhankelijk van de bouwlogistiek plannen van het Radboud. 

Een tweede mogelijkheid is om het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte  een regel  op te 

nemen dat bij een omgevingsvergunning voor bouwen van een bepaalde omvang, het bouwverkeer 

wat hiervoor nodig is een bepaalde maximaal hoeveelheid CO2, fijnstof en andere stoffen mag 

uitstoten. Dit kan dan worden aangetoond door bijvoorbeeld het opstellen van een bouwverkeer 

gezondheidsplan waarin het aantal voertuigbewegingen staat vermeld en hoeveelheden die 

voertuigen uitstoten.   
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Belangrijk aandachtspunt is overigens wel in hoeverre vergunningverlening en 

aanbestedingstrajecten elkaar opvolgen en of in de fase van vergunningverlening al getoetst kan 

worden aan die betreffende regel. Bij  de aanbesteding kan echter wel door de opdrachtverlener 

worden verwezen naar de regel in het omgevingsplan wat de aannemer kan motiveren om na te 

denken over de manier waarop hij omgaat met bouwlogistiek. Bij het niet voldoen aan die regel kan 

er eventueel worden gehandhaafd wat natuurlijk niet in het belang is van zowel opdrachtgever en 

aannemer. Dit stimuleert om na te denken over de bouwlogistiek en te komen tot innovatieve 

oplossingen.  

Verdere doorkijk: nieuwe opzet Omgevingsvergunning 

Ten aanzien van de omgevingsvergunning voor bouwen wordt er nagedacht over een nieuwe opzet. 

De omgevingsvergunning voor bouwen wordt in het huidige omgevingsrecht getoetst aan vier 

criteria: het bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingplan, en welstand. Dit 

toetsingskader verandert onder de nieuwe Omgevingswet. Het bouwbesluit wordt vervangen door 

het Besluit bouwwerken leefomgeving en de gemeentelijk bouwverordening, het bestemmingsplan 

en welstandseisen worden geïntegreerd in één toetsingskader: het omgevingsplan.   

Dit veranderende toetsingskader heeft gevolgen voor de omgevingsvergunning voor bouwen. Het 

kabinet wil bij Invoeringswet Omgevingswet (treedt volgens de huidige planning pas in het voorjaar 

van 2019 in werking) een andere opzet voorstellen waarbij  technische aspecten en omgevingsplan 

aspecten worden gescheiden 45 (Nijmeijer, 2016 ). Dat zal worden bereikt door de vergunningplicht 

voor de bouwactiviteit op te splitsen in een vergunningplicht voor een technische bouwactiviteit en 

een vergunningplicht op grond van het omgevingsplan. Door het voorstel bepaalt een gemeente in 

het omgevingsplan niet alleen aan welke regels een bouwwerk op een locatie moet voldoen. De 

gemeente bepaalt in het omgevingsplan ook of het voor de bouwregels nodig is dat er in het kader 

van een vergunning preventief aan die regels wordt getoetst.  

Onder de Omgevingswet is het ook mogelijk om in het omgevingsplan te werken met open normen. 

Dergelijke normen vergen een interpretatie. Daarvoor kunnen ook zogenoemde wetsinterpreterende 

beleidsregels worden vastgesteld 46. Dit sluit aan bij bestaande wijzigingen in het huidige 

omgevingsrecht zoals de mogelijkheid in het bestemmingsplan tot dynamisch verwijzing naar 

beleidsregels.   

Kritische noot  

Vraag die echter over blijft is of het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte het juiste instrument 

is om de verduurzaming van bouwlogistiek te stimuleren. Via privaatrechtelijke contracten tussen 

aannemer en opdrachtgever is er voldoende mogelijkheid. Echter wordt geconstateerd dat er te 

weinig geïnnoveerd wordt. Een publiek rechtelijke instrument zoals het bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte kan als stok achter de deur dienen ten tijde van het aanbestedingstraject. De 

opdrachtgever kan verwijzen naar de doelstelling die via het publiek recht is vastgelegd.  

Vraag is wel in hoeverre je extra regels wilt toevoegen. Meer regels is niet perse een logische 

oplossing voor het probleem dat de bouwlogistiek onvoldoende wordt geïnnoveerd in 

                                                           
45

 Kamerstukken || 2015/16, 33 962, nr 185. 
46

 Nota van toelichting – algemeen – Ontwerp Omgevingsbesluit – p. 42 – 43 

https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_omgevingsbesluit (Geraadpleegd op 26 november 2016) 
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duurzaamheid. Hierin zal een keuze moeten worden gemaakt of het noodzakelijk is om meer regels 

op te stellen terwijl het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in eerste instanties beoogt om 

meer vrijheid te bieden.  

Waardenkaart Mobiliteit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het onderzoek Mobiliteit in het Omgevingsrecht wordt gebruik gemaakt van de Waardenkaart 

Mobiliteit. Dit analyse instrument wordt gebruikt om inzichtelijk te maken uit welke aspecten het 

begrip mobiliteit bestaat. Ten aanzien van de verduurzaming van bouwlogistiek en de mogelijkheid 

voor het opnemen van regels in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte komen een aantal 

waarden naar voren. 

Een aantal tweetal waarden zijn overduidelijk aanwezig. Vermindering van vervoersbewegingen 

draagt bij de verbetering van veiligheid en gezondheid. Daarnaast draagt vermindering van uitstoot 

ook bij aan gezondheid. Tevens kan verduurzaming van bouwlogistiek een bepaald nut dienen. Bij 

het aspect nut gaat erom dat mobiliteitskeuzes het nut voor de samenleving maximaliseren. Door 

verduurzaming van de bouwlogistiek vermindert de uitstoot en dit is goed voor de vele bezoekers 

van het campusterrein. Mocht ervoor gekozen worden om regels over duurzame bouwlogistiek op te 

nemen in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte dan kan er ook sprake zijn van een 

bepaalde trots. Men kan laten zien dat men begaan is het milieu en er alles aan probeert te doen 

innovatie op mobiliteitsgebied te stimuleren. Door die trots actief uit te dragen kan ook dat mogelijk 

stimulerend werken. In combinatie met het aspect trots kan het aspect eigenheid ook een rol spelen. 

Uitdragen dat het bijdraagt aan de sfeer en karakter die de campus Radboud wil uitdragen kan echt 

als eigenheid en onderscheidend worden gezien. Als laatste komt het aspect matigheid om de hoek 

krijgen. Door in te zetten op duurzame bouwlogistiek wordt sober en efficiënt reizen gestimuleerd.  

Figuur 13 Waardenkaart Mobiliteit (De Argumentenfabriek, 2015) 
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4.2 Plan van Aanpak – Projectvoorstel Duurzame Bouwlogistiek – Pilot Radboud  
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5. Waardenkaart Mobiliteit  
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6.Toelichting deelvragen  

De deelvragen beslaan een aantal onderdelen van het onderzoek en zijn zodoende ook onder te 

verdelen in een aantal thema’s. 

Deelvraag één richt zich op het huidige proces van bestemmingsplannen. Het gaat hier om het 

bestemmingsplanproces en of (en hoe) mobiliteit hierin wordt meegenomen. Onderzocht wordt of er 

een wettelijke juridische basis is en of gemeenten mobiliteit meenemen tijdens het vaststellen van 

hun bestemmingsplannen. Dit laatste punt wordt verder uitgewerkt in de interviewguide aangezien 

beleidskeuzes hierin een belangrijk rol spelen. Deze deelvraag is dan ook een inventarisatie vraag. 

Uit deze inventarisatie kan ook blijken dat er bepaalde knelpunten zijn in het bestemmingsplan 

proces. Aangezien het bestemmingsplan proces gaat veranderen in een omgevingsplan proces zijn 

deze knelpunten van belang bij deelvraag twee. Deze vraag twee gaat namelijk over het nieuwe 

omgevingsplanproces. Allereerst is er bij deelvraag twee ook sprake van een inventarisatie. 

Belangrijke bronnen zijn de nieuwe (concept) wetgeving en de pilot projecten die worden 

gerealiseerd onder de Crisis en Herstel Wet. Ook zijn er verschillende literatuur bronnen beschikbaar 

die iets vertellen over de veranderingen. De knelpunten die voortkomen uit de inventarisatie bij 

deelvraag één kunnen worden vergeleken met de mogelijkheden die de nieuwe wetgeving biedt. 

Bied de wet bijvoorbeeld ruimte om deze knelpunten op te lossen? Of lijkt het een knelpunt te 

blijven? Deze vragen zullen in de analyse fase van het onderzoek centraal staan.  

Uit de antwoorden op deelvraag één en twee is het namelijk mogelijk om een vergelijking te trekken 

tussen het bestemmingsplan proces en het omgevingsplan proces en zo overeenkomsten en 

verschillen aan te geven die sommige gevallen positief uit pakken maar misschien soms ook wel 

negatief. Ook is het van belang om tijdens het analyse proces duidelijk linken te leggen tussen de 

juridisch (on-) mogelijkheden en De Waardenkaart Mobiliteit. Deze analyse dient als basis voor 

advisering aan bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen. 

Dit advies kan de gemeente Nijmegen namelijk gebruiken in haar pilot project Pilot Radboud waarin 

gewerkt aan een omgevingsplan op basis van de Crisis en Herstel Wet volgens de gedachte achter de 

nieuwe Omgevingswet. In dit laatste gedeelte wordt de link ook breder gelegd naar de algemene 

trend die binnen de planologisch wereld op de achtergrond speelt: de institutionele verandering van 

toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie. Het gaat dan om de vraag hoe de gemeente de 

vernieuwde wetgeving kan gebruiken om dit proces in de praktijk toe te passen.   

Samenvattend:  

Deelvraag 1.)  Inventarisatie huidige proces van planvorming 

Deelvraag 2.) Inventarisatie toekomstige proces van planvorming en vergelijking met 

huidige proces van planvorming  

Deelvraag 3.)  Analyse van de knelpunten tussen het huidige en toekomstige 

planvormingsproces in relatie tot de Waardenkaart Mobiliteit  

Deelvraag 4.)  Advisering: hoe toe te splitsen op Pilot Radboud 
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7. Interviewguide mobiliteit Campus Radboud 

Voor een goede uitvoering van het onderzoek is het noodzakelijk om de deelvragen verder uit te 

werken in een interviewguide. De vragen van de interviewguide zijn opgesteld met het doel om 

informatie te verkrijgen ten aanzien van de inhoudelijke vragen over mobiliteit. De vragen zijn dan 

ook niet gericht op het juridische vraagstuk. De vragen hebben betrekking op beleidsdoelstellingen, 

ontwikkelingsbehoefte en hoe de doelstelling en behoefte bereikt worden (instrumentarium) ten 

aanzien van mobiliteit. De informatie uit de interviews wordt in het data verwerkingsproces 

gekoppeld aan het juridisch vraagstuk. 

Onderstaande vragen zijn algemene vragen aangaande mobiliteit. Echter gaat het over 

beleidsdoelstellingen en ontwikkelingsbehoefte en dit verschilt per case. Daarom zijn deze vragen 

toegespitst op de casus Pilot Radboud. Voor dit gebied wordt een nieuwe bestemmingsplan 

opgesteld. Het gebied is aangemeld bij het ministerie als pilot project onder de Crisis en Herstel Wet 

en dit biedt de mogelijkheid om, in plaats van een bestemmingsplan, een bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte (omgevingsplan) op te stellen.  

Omdat de vragen antwoord geven op het mobiliteitsbeleid gericht op campus Radboud ontstaat 

geen integraal toepasbaar beeld. In de schema’s wordt geprobeerd om de verschillende 

beleidsaspecten te koppelen aan de Waardenkaart Mobiliteit. Aan de  waarden behorend bij de 

Waardenkaart wordt geprobeerd een juridische vertaling te geven van de verschillende 

beleidsaspecten die betrekking hebben op mobiliteit. Zo wordt getracht om toch iets in zijn 

algemeenheid te kunnen zeggen over de juridisch vertaling van mobiliteitsaspecten. 
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Vragen mobiliteit Campus Radboud 

1.) Welke beleidsdoelstellingen vanuit mobiliteit zijn relevant voor campus Radboud? 

o Aspecten Waardenkaart Mobiliteit bijvoorbeeld:          

o veiligheid – gezondheid – welzijn – ontplooiing – gelijkheid – nut – orde – hiërarchie 

      

2.) Hoe worden de beleidsdoelstellingen voor campus Radboud bereikt?  

o Welke (juridische) knelpunten worden hierin ervaren? 

o Heeft het bestemmingsplan hierin een rol? (zie ook vraag 5)  

 

3.) Welke ontwikkelingsbehoeften aangaande mobiliteit zijn van toepassing op campus Radboud? 

o Aspecten Waardenkaart Mobiliteit bijvoorbeeld: 

o veiligheid – gezondheid – welzijn – ontplooiing – gelijkheid – nut – orde - hiërarchie.  

         

4.) Hoe worden de ontwikkelingsbehoeften meegenomen in de huidige plannen/projecten? 

o Welke (juridische) knelpunten worden hierin ervaren? 

o Heeft het bestemmingsplan hierin een rol? (zie ook vraag 5)  

 

5.) Welk instrumentarium is noodzakelijk voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen en de 

ontwikkelingsbehoeften?  

o Belangrijke vraag: hier ligt de relatie met het bestemmingsplan dan wel omgevingsplan. 

o Mogelijke oplossingsrichtingen  

 

6.) Hoe wordt er op projectniveau voldoende rekening gehouden met het mobiliteitsbeleid? 

o Uitvoering  

 

7.) Wat zijn de ambities en wensen binnen het mobiliteitsbeleid voor de campus Radboud? 
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8.) Hoe is de afstemming met andere sectoren? En met welke sectoren vindt er afstemming plaats?  

o Andere sectoren (water – milieu – natuur – geluid – wonen – logistiek) zijn te koppelen aan 

aspecten Waardenkaart  

o Hoe vertaal ik (juridisch) de afstemming tussen verschillende sectoren? 

o Op dit aspect kan duidelijk het verschil ontstaan tussen bestemmingsplan en omgevingsplan 

(met name procesmatig: integrale benadering van vraagstukken – participatie) 

 

9.) Hoe wordt omgegaan met vergunningverlening en handhaving als dit betrekking heeft op 

mobiliteit?  

o Met name interessant vanwege mogelijke verschillen bestemmingsplan en omgevingsplan  

o Uitvoeringsaspect (ODRN) 

 

10.) Hoe gaat de gemeente om met een ruimtelijke initiatief wat extra mobiliteit genereert?  

o Houding vanuit gemeente: toelatingsplanologie vs uitnodigingsplanologie 

o Koppelen extra mobiliteit aan aspecten Waardenkaart: meer mobiliteit heeft invloed op 

bijvoorbeeld de aspecten veiligheid – orde – hiërarchie – nut  
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