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2. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet 

in een actuele regionale behoefte; 

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van 

een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die 

behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 

kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 

herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke 

ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende 

regio kan plaatsvinden, wordt 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. 

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een provinciale 

verordening die een locatie voor stedelijke ontwikkeling aanwijst. 



Turnaround nodig in denken en doen… 

Denken als ontwikkelaar wordt … belegger  



Ladder op verschillende niveaus 



Rode lap op stier bij Raad van State 

1. Ladder niet serieus nemen  

2. Geen regionale afstemming 

3. Overprogrammering (in hard) 

4. Leegstand 



Jurisprudentie na 2½ jaar: 80% helder  

Waar is nog discussie over  

• Nieuwe stedelijke ontwikkeling 

• Transformatie: ‘zodanige functiewijziging’ 

• Afbakening ‘bestaand stedelijk gebied’ 

 

Ofwel: vooral ‘juristerij’. 

 

Waar ontstaat helderheid op  

• Hoofdlijnen trede 1 en 2: regio, behoefte, inbreiding, leegstand 

• Motiveerplicht die je serieus moet nemen en op hoofdlijnen moet kloppen 

• Provincie en gemeente eruit op goede basis: dan bent u er bijna  

 

Ofwel: vooral inhoud. Bij twijfel: gemeente krijgt voordeel twijfel.  

 



Jurisprudentie nieuwe stedelijke ontwikkeling 

(trede 0) 

 

• Wonen, winkels, bedrijventerreinen en kantoren wel helder: lage ondergrens 

(soms lager dan provincie Zuid-Holland) 

• Ook bioscoop, bibliotheek, hotel, crematorium, wellnesslocatie en 

parkeerplaats  

• Vraagtekens ontstaan bij: kerk, verblijfsrecreatie, kiosken, et cetera 

• Ook inbreiding, maar lichtere motiveerplicht op trede 2 

• Ook saldo nul of saldo min   

• Transformatie: functiewijziging inmiddels soms wel, soms niet, ‘zodanige 

functiewijziging’ is de term voor Raad van State, provincie Zuid-Holland  echter 

strenger 

• Beargumenteer zelf hoe je het ziet, maar motiveer het vooral niet weg 

• Maak in een regio afspraken hierover  



Jurisprudentie bestaand stedelijk gebied 

(trede 2) 

 

• Veel randgevallen … 

• BSD en BSG  

• Twee of drie kanten ontsloten speelt een rol  

• Huidige functie in zekere mate relevant: sportveld weegt anders dan weiland 

• Huidige planologische functie in zekere mate relevant, maar zeker niet altijd 

bepalend  

• Motiveer het niet weg, maar beargumenteer feitelijk 

 



Jurisprudentie markt en beleid helderder (alle 

tredes) 

 

• Regionale afspraken goed als ze aan Ladder voldoen (geen overaanbod, 

recent, laatste gegevens): zie casus Nederbetuwe  

• Ieder plan moet zelf ook worden onderbouwd, dus zeker niet alleen baseren op 

regionale afspraak of ‘vallend binnen regionaal plafond’; zie casus Elburg  

• Regioindeling: niet wegmotiveren, dan krijg je discussie. Niet lekker groot 

maken, of lekker klein …  

• Zoals gezegd: overaanbod in hard (eind trede 1) is zeer gevoelig punt 

• Veel motiveerruimte in trede 2, met uitzondering van leegstand (vooral winkels 

en kantoren). Wees wel consequent en baseer je liefst op 

gemeenteraadsbesluiten   

• Regionale afstemming van vraag en aanbod hoeft niet per se op papier 

(bioscopen of crematoria bijvoorbeeld)  

• Hoe maak je individuele Ladder-onderbouwingen en hoe diep ga je in 

individuele onderbouwingen: kies één lijn met de regio, daarna maatwerk  

 



Twente: een samenhangende, eigen 

woningmarkt 

• Verhuisbewegingen duiden op 

samenhangende woningmarkt Twente 

 

• Dynamiek met gemeenten buiten 

Twente zeer beperkt 

 

• Woonafspraken op Twente-niveau 

zorgen daarom voor goede 

programmering en goede ruimtelijke 

ordening voor de Ladder 

 

• Daarbuiten enkel belangrijk: geen 

overaanbod  



Voorstel subregio’s voor regionale 

afstemming 

Binnen Twente onderscheiden we de 

volgende subregio’s: 

 

• Netwerkstad Twente (Almelo, Borne, 

Enschede, Hengelo en Oldenzaal) 

 

• Twente Noord (Dinkelland, Losser, 

Tubbergen en Twenterand) 

 

• Twente Zuid (Haaksbergen, 

Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-

Holten en Wierden) 

 



Confrontatie vraag en aanbod  



Trede 2: onderprogrammering sleutelwoord 

 

Gemeenten in Twente hebben trede 2 matig in beeld.  

 

Strategische discussie: programmeren op basis van:  

 

• 70% behoefte voor stedelijke gemeenten 

 

• 80% behoefte voor landelijke gemeenten 

 

Dit omwille van flexibiliteit, betere plannen omarmen en 

inbreiding/leegstand. 

 

Mind shift bestuurders … 
 

 



Slechts beperkt deel zachte plannen kan nu 

hard worden 



Vervolgproces tot december 



Observatie: waarom zo’n toestand? 

• Rijk communiceerde matig  

• Gemeenten beheers(t)en lang de Ladder absoluut niet, sinds een jaar gaat dit 

beter  

• Provincies zeer uiteenlopend over de Ladder 

• Raad van State vult dus de Ladder maar in  

• RO-end Nederland in shock: economische crisis, plus: heel ander groeipad dan 

laatste decennia; veranderproces van bovenste plank  

• Nederland is enorm nieuwbouwgericht, dat is in 40 jaar aangeleerd 

• Trede 2 feitelijk volstrekt nieuw  

• Veel plannen passen niet in de Ladder; er zijn te veel harde plannen 

(overprogrammering) en veel slechte plannen  

• Gemeenten vast in grexen, oude contracten en bestuurlijke ambities uit het 

verleden  

• Regionale afstemming in Nederland is en blijft matig! 

• Ladder niet het punt, overprogrammering en ‘veranderen’ het punt   
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