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Vraag en antwoorden over Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

1. De Ladder: wettelijke verankering 

1.1. Ladder voor Duurzame Verstedelijking: wat is dat? 
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking – kort: Ladder – werd in 2012 in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) door het Rijk geïntroduceerd en is opgenomen in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro). Dit naar aanleiding van verschillende moties in de Tweede Kamer. De Ladder voor Duurzame 
Verstedelijking beoogt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke besluiten. 
Doel: zorgvuldige benutting van schaarse ruimte, door het voorkomen van overprogrammering en het 
vraaggericht programmeren en realiseren van verstedelijking (uit: SVIR, 2012). De Ladder is gebaseerd op de 
oude ‘SER-ladder’ bij bedrijventerreinen. De huidige Ladder geldt voor alle stedelijke functies zoals woningen, 
kantoren, winkels en voorzieningen.   

1.2. Het lijkt of de Ladder uit de lucht komt vallen. Is dat zo? 
De juridische kant is de bottom line, daar moet u aan voldoen bij elk bestemmingsplan. De context is veel 
belangrijker. We zitten middenin een omslag van nieuwbouwplanologie naar planologie van de bestaande 
voorraad. Grote delen van Nederland staan voor een enorme demografische transitie, modernisering van de 
economie en verandering in hoe we willen wonen, werken en recreëren. Sommige regio’s verstedelijken nog 
steeds, elders is terugloop van groei of zelfs krimp al zichtbaar. Het traditionele verdienmodel geënt op groei, 
grondverkoop en nieuwbouw voldoet in veel gevallen niet meer. De komende decennia staan vooral in het 
teken van goed beheer en doorontwikkeling van alles wat er al is: bestaande woonwijken, (winkel)centra van 
dorpen en steden, werkgebieden en versterking van de voorzieningenstructuur. Opname van artikel 3.1.6 lid 2 
en 4 in het Bro agendeert en versnelt dit proces van visievorming, regionale afstemming en  
(de-)programmering en dwingt tot het maken van scherpe keuzen tussen plekken en voor kwaliteit en nieuwe 
financiële modellen in de ruimtelijke ordening. 

1.3. Wat betekent artikel 3.1.6 lid 2 en 4 Bro in praktijk voor u? 
U moet als overheid op grond van dit artikel in het Bro elke nieuwe stedelijke ontwikkeling motiveren aan de 
hand van drie opeenvolgende treden en dit opnemen in de toelichting bij uw ruimtelijk besluit. Zie de box voor 
de letterlijke tekst.  
 
Artikel 3.1.6 lid 2 Bro 
 
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. 

 
Artikel 3.1.6 lid 2 en 4 Bro is een motiveringsverplichting en kent geen inhoudelijke eisen. Dit betekent dat u 
ruimte hebt voor het maken van uw eigen, gedegen afweging. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State toetst uw afweging terughoudend. Er is geen vooraf bepaald resultaat, omdat ‘het optimale resultaat 
moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent en de 
verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke afweging met betrekking tot die ontwikkeling’, aldus de 
Afdeling in een recente uitspraak. 

1.4. Hoe borgt de provincie Zuid-Holland de Ladder? 
De Ladder is opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 en 4 van het Bro maar ook in artikel 2.1.1 lid 1 van de 
Verordening Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland. Dit betekent dat gemeenten zowel aan de Rijksladder 
als aan de provinciale Ladder moeten voldoen. 
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1.5. Wat is de relatie met de Visie Ruimte en Mobiliteit? 
De Ladder draagt bij aan belangrijke provinciale doelen uit de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Zie box.  
 
Visie Ruimte en Mobiliteit provincie Zuid-Holland 
 
• Beter benutten van de schaarse ruimte. 
• Bundeling van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
• Versterken agglomeratiekracht. 
• Behoud kwaliteit landelijk gebied. 
• Behouden en verbeteren ruimtelijke kwaliteit. 

1.6. Wat betekent artikel 2.1.1 lid 1 Verordening Ruimte in praktijk voor u? 
De Ladder is ook een provinciaal belang waarop wordt toegezien. Echter, de wetgever biedt ruimte voor 
maatwerk. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland enkele begrippen nader uitgewerkt en afgestemd op de 
specifieke situatie. Ook zijn uitzonderingen geformuleerd. De Verordening Ruimte is hiermee geen ‘kop op’ de 
Rijksladder. Ook zorgen regionale woonvisies en kantorenvisies voor verdere verankering in het ruimtelijk 
beleid. Hierover later meer. 
 
U moet als overheid op grond van dit artikel in de Verordening Ruimte elke nieuwe stedelijke ontwikkeling 
motiveren aan de hand van drie opeenvolgende treden en dit opnemen in de toelichting bij uw ruimtelijk 
besluit. Zie de box voor de letterlijke tekst.  
 
Artikel 2.1.1 lid 1 VR 
 
Trede 1: de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd; 
Trede 2: in die behoefte wordt binnen het BSD voorzien door benutting van beschikbare gronden door 
herstructurering, transformatie of anderszins of; 
Trede 3: indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen BSD van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 
gebruik gemaakt van locaties die, 
a. gebruik maken van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig 
worden ontwikkeld; 
b. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart (artikel 2.2.1. is van toepassing); 
c. zijn opgenomen in het Programma Ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3 hectare. 

 
Bij Raad van State-gevoelige ontwikkelingen of verschil in definities prevaleert de Rijksladder. 

1.7. Wat is de relatie met een MER-procedure? 
Er is geen specifieke relatie tussen de Ladder en een MER-procedure. De MER-procedure wordt doorlopen om 
de milieugevolgen van een locatie en eventuele alternatieven daarvan in kaart te brengen. De Ladder streeft 
een goede ruimtelijke ordening na, door de achtereenvolgende stappen af te lopen en daarmee een nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling te toetsen aan die goede ruimtelijke ordening. Het zijn dus twee afzonderlijke 
procedures. 

1.8. Wat gebeurt er bij de nieuwe Omgevingswet? 
Het Rijk evalueert op dit moment het gebruik van artikel 3.1.6 lid 2 en 4 Bro en werkt aan een mogelijke 
aanscherping en verbetering van het instrument. Ook verkent het Rijk de mogelijkheden onder de 
Omgevingswet (o.a. via botsproeven). Aanpassing van het Bro gebeurt uiterlijk begin 2017 en zo mogelijk 
medio 2016. Parallel wordt gewerkt aan de integratie van de Ladder in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 
onder de Omgevingswet. 
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2. Werken met de Ladder: waarom en hoe? 

2.1. Wat heeft mijn gemeente aan toepassing van de Ladder? 
Goede toepassing van de Ladder– kort: Ladder – levert u planologisch-juridisch veel op: 
• Uw ontwikkelbedrijf krijgt meer grip op lopende en geplande projecten; 
• U gaat minder onderuit bij de Raad van State met u plan; 
• U kunt verplichtingen en afspraken met marktpartijen nakomen;  
• U hebt minder discussie in de regio over individuele plannen;  
• Ladder-proof beleid en programmering kost u veel minder effort per bestemmingsplan; 
• U kunt sneller schakelen en afstemmen: in de regio en met de provincie over plannen en over beleid.  

2.2. Is de Ladder geen struikelblok voor investeerders? We willen bedrijven niet wegjagen 
immers.  

Ook vastgoedmarkttechnisch en in de ogen van lange-termijninvesteerders in uw gemeente levert goede 
toepassing van de Ladder veel op:  
• Minder leegstand. Meer transformatiemogelijkheden voor bestaand vastgoed: kantoren, binnenstedelijke 

bedrijvenlocaties, aanloopstraten in uw stadscentrum; 
• Ondernemers investeren alleen als investeren daadwerkelijk loont. De Ladder helpt voor een zekere 

marktspanning en toekomstvisie op producten en plekken: waar mag wat en waarom, waar niet; 
• Uw realiseert – samen met de markt – nieuwe projecten die beter voldoen aan de marktvraag en 

waardevast zin; 
• U trekt één lijn naar de markt. Eenduidigheid; 
• De Ladder dwingt u als overheid helder en betrouwbaar te zijn. Dan is het risico op waardeverlies van 

bestaand vastgoed veel kleiner. Dit is aantrekkelijk voor lange termijninvesteerders zoals beleggers in 
vrijesectorhuurwoningen, logistiek vastgoed, kantoren en winkels binnen uw grondgebied; 

• U werkt aan een compacte stad, met meer grip op de ruimtelijke structuur; 
• U houdt de voorzieningenstructuur, vooral in kleine kernen overeind. Goed voor uw burgers;  
• Uw college heeft een beter verhaal en getuigt van visie naar de buitenwereld.  

2.3. Zijn er ook financiële voordelen? 
Uiteindelijk heeft een goede toepassing van de Ladder ook financiële voordelen:  
• Minder risico op een financiële strop als uw plan onderuit gaat; 
• Er is uiteindelijk minder herstructurering noodzakelijk en leegstand wordt tegengegaan. Er is dus minder 

inkomstenderving; 
• Er ontstaat een gezonde druk vanuit de markt en waarmee investeren in bestaande gebieden en vastgoed 

loont. Hierdoor hebt u op lange termijn minder herstructureringsuitgaven. 

2.4. Tientallen plannen zijn de laatste tweeënhalf jaar onderuit gegaan bij de Raad van State. 
Waarom? 

• Ieder bestemmings, wijzigings-, en uitwerkingsplan kan nu ook extern worden getoetst door de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State: heeft de betreffende overheid de afweging zorgvuldig en 
transparant gemaakt? Het is opeens juridisch bindend geworden. 

• Veel gemeenten hadden niet door dat de Ladder er is en hebben de eerste tweeënhalf jaar amper of geen 
aandacht aan de Ladder besteed. 

• Veel gemeenten zagen de Ladder eerder als struikelblok voor ontwikkeling dan als instrument en 
probeerden meer of minder doelbewust onder de Ladder uit te komen. 

• Er waren veel definitiediscussies die bij de Afdeling bestuursrechtspraak beslecht moesten en nog steeds 
moeten worden. Overigens, op basis van jurisprudentie begint nu een aardig beeld te ontstaan van wat wel 
en niet onder de definities valt en hoe deze getoetst worden. Hierover later meer. 

• Veel advocaten en appelanten hebben geprofiteerd van deze situatie en massaal de Ladder gebruikt voor 
zienswijzen en beroep. 

• Veel plannen voldoen niet aan de Ladder, ze komen ‘uit de oude doos’. Dit betekent dat het om plannen 
gaat die (te) groot zijn, verkeerd liggen, niet voldoen aan de marktvraag of meer van hetzelfde zijn. 

2.5. Wat betekent dit voor mijn ontwikkelambities? 
Nederland en grote delen van de provincie Zuid-Holland zijn enorm gegroeid de laatste tientallen jaren. 
Daardoor is er sprake geweest van een omvangrijke nieuwbouwmachine, inclusief grote financiële belangen via 
grondexploitaties en aangegane verplichtingen met marktpartijen. Mede daardoor is er in veel regio’s een 
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overschot aan plannen. Er zijn niet alleen teveel plannen, maar ook veel slechte plannen. Deze slechte 
plannen liggen relatief vaak in uitleggebieden: deels verkeerde plekken die extra Ladder-gevoelig zijn.  
 
Denken vanuit de bestaande voorraad, leegstand, en inbreiding staat bovendien nog in de kinderschoenen, 
terwijl de leegstand hoog is in sommige typen vastgoed en er steeds meer inbreidingsplekken beschikbaar 
komen.  
 
Ook grip op ongebruikte of verborgen plancapaciteit wordt steeds belangrijker. Met name supermarkten maken 
gebruik van deze verborgen meters om nieuwbouw te realiseren. Het potentiële effect van een dergelijke 
ontwikkeling kan sterk ontwrichtend werken. 
 

2.6. Wat is de waarde van regionale afspraken en beleid? 
De Ladder vraagt een regionale afweging en afstemming bij elk nieuw plan. Idealiter doet u dit niet per plan, 
maar maakt u een integrale, regionale visie op ruimtelijke ontwikkeling en beleid. Immers, u hebt bij veel 
ontwikkelingen te maken met een marktregio die over uw gemeentegrens heengaat.  
 
Marktregio’s houden zich overigens niet altijd aan de bestuurlijke regio. 
 
Op dit moment komen veel bestemmingsplannen moeizaam door de Ladder bij gebrek aan passende regionale 
programmering.  
 
Verder: gemeenten kunnen plan- en programmaoptimalisaties vaak niet alleen doen. Veel uitleglocaties 
concurreren in meer of mindere mate onderling. Gemeenten hebben bovendien veel geld in de grond gestoken 
(grondexploitaties waar opbrengsten uit moeten komen). Goed afstemmen, faseren en verbeteren van 
nieuwbouwprogramma’s is dan essentieel. Daarin moeten betrokken gemeenten samen optrekken.  

2.7. Een goede onderbouwing, waar moet die aan voldoen? 
In een goede Ladder-afweging wordt stapsgewijs aangetoond dat de afzonderlijke treden van de Ladder op een 
juiste wijze zijn doorlopen. Benoem in de toelichting bij elk ruimtelijk besluit de drie stappen concreet en geef 
per trede aan welke afwegingen en keuzes zijn gemaakt. Maak daarbij gebruik van actuele cijfers (zie later), 
kwantitatief en kwalitatief. 
 
Onderbouw waarom realisatie binnen of buiten BSD plaats heeft. Bij ontwikkeling buiten BSD motiveert u hoe 
die ontwikkeling is of wordt ontsloten. Let op: de ontwikkeling moet ook passen in de doelstellingen en 
richtpunten van de kwaliteitskaart (zie later). 
 
In hoofdstuk 4 volgt een toelichting per trede. 
 
 
 
 

3. Toepassingsbereik: wanneer Ladder verplicht? 

3.1. Welke ruimtelijke besluiten vallen onder het bereik van artikel 3.1.6 lid 2 en 4 Bro? 
Onder het bereik van artikel 3.1.6 lid 2 en 4 Bro vallen bestemmingsplannen en provinciale en 
Rijksinpassingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen en Rijksbestemmingsplannen. Maar ook: 
omgevingsvergunningen voor planologisch strijdig gebruik waarvoor een goede ruimtelijke onderbouwing is 
vereist alsmede provinciale verordeningen. 
 
De Verordening Ruimte is eveneens van toepassing op bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen 
en omgevingsvergunningen voor planologisch strijdig gebruik waarvoor een goede ruimtelijke onderbouwing. De 
Verordening Ruimte is bovendien van toepassing op de voormalige kruimelregeling (zie later). Dit is een 
verschil met artikel 3.1.6 lid 2 en 4 Bro. 

3.2. De voormalige kruimelregeling: hoe zit dat precies in relatie tot de Ladder? 
Voor de zogenaamde kruimelregeling in het Bor geldt, dat die is verruimd en dus meer mogelijkheden biedt. 
Het betekent dat een verandering van het gebruik van bouwwerken (ongeacht het aantal vierkante meters en 
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woningen dat daarmee mogelijk wordt gemaakt) niet Ladderplichtig is, net als de tijdelijke afwijking (5-10 
jaar) van het bestemmingsplan. Voor een periode van ten hoogste 10 jaar kan een ander gebruik van gronden 
of bouwwerken worden mogelijk gemaakt volgens Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). 

Dit betekent dat herbestemming in ieder geval niet Ladderplichtig is, maar dat daarbij wel een goede 
ruimtelijke onderbouwing nodig is. De vraag is in hoeverre dit ook geldt bij transformatie. 

In provinciale ruimtelijke verordeningen kunnen (motiverings)regels worden opgenomen die gebruikmaking van 
de verruimde mogelijkheden van de kruimelregeling teniet kunnen doen. Dat kan dus ook een verantwoording 
aan de Ladder zijn. De provincie Zuid-Holland heeft dat gedaan in artikel 1.2, lid 1, sub c. De besluiten die met 
gebruikmaking van de kruimelregeling zullen worden genomen zijn daarom ook onderdeel van het ‘e-formulier 
aanbieden ruimtelijke plannen’, waarin extra Ladder-vragen zijn opgenomen. 

3.3. Wijzigingsplannen: moet ik die twee keer be-Ladderen? 
Wijzigingsplannen moeten inderdaad twee keer door de ladder: in elk geval bij vaststelling van het 
moederplan. Daarnaast moet, als uiteindelijk het wijzigingsplan wordt vastgesteld, nogmaals de Ladder worden 
doorlopen. Enige uitzondering zou kunnen zijn dat het plan zo snel na vaststelling van het moederplan wordt 
vastgesteld, dat de onderzoeksgegevens nog kunnen worden gebruikt. 

3.4. Is elke functieverandering een reden om de Ladder te doorlopen? 
Dat geldt alleen als het een nieuwe stedelijke functie betreft. Dat is het geval bij een (geringe) toename van 
bouwmogelijkheden of van nieuwbouw en een functiewijziging na sloop. De Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft geoordeeld, dat de Ladder moet worden doorlopen bij een geringe afname van 
bebouwing. 

3.5. Is de Ladder ook van toepassing bij de Ruimte-voor-Ruimte regeling? 
De provincie Zuid-Holland heeft geen Ruimte voor Ruimteregeling meer, maar verschillende gemeenten of 
samenwerkende gemeenten nog wel. Als op grond van deze regeling nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk 
worden gemaakt, moet ook aan de Ladder worden voldaan. 
 
Op grond van de Handreiking van het Rijk is ook een andere opvatting denkbaar. Daarin wordt namelijk over de 
‘Ruimte voor Ruimte’-regeling opgemerkt dat de meeste ‘Ruimte voor Ruimte’-regelingen geen extra stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maken maar bebouwing juist reduceren of enkel verplaatsen. Dat geeft een 
kwaliteitsimpuls. De meeste regelingen gaan uit van de bouw van maximaal drie woningen. Dan is toepassing 
van de Ladder niet nodig.  

3.6. Wat als de nieuwe bestemming dezelfde functie krijgt, maar wel meer van die functie toe 
laat, is dit een nieuwe stedelijke ontwikkeling? 

Als het bestemmingsplan hiertoe wordt aangepast is artikel 3.1.6 lid 2 en 4 Bro en de Verordening Ruimte van 
toepassing. Nieuwe bestemmingsplannen moeten voldoen aan de dan geldende regels. Alleen als er sprake is 
van continuering – dus een volledig conserverende bestemming – is er geen Ladderplicht. 

3.7. Moet bij verplaatsing de Ladder worden doorlopen voor de nieuwe functie op de 
achtergebleven ruimte? 

Ook bij verplaatsingen is artikel 3.1.6 lid 2 en 4 Bro en de Verordening Ruimte van toepassing. Daarbij moet 
worden aangegeven wat de plannen zijn voor de achtergebleven ruimte. Als dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling betreft dan is de Ladder van toepassing.  

3.8. De Ladder is niet van toepassing op harde plannen. Wat wordt verstaan onder harde 
plannen?  

Harde plannen zijn plannen die onherroepelijk zijn. Het is niet nodig dat al vergunningen zijn verleend of dat 
plannen al in uitvoering zijn. 
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4. Trede 1 
4.1. Wat is een nieuwe, stedelijke ontwikkeling? 
Artikel 3.1.6 lid 2 en 4 Bro kent geen ondergrens voor een nieuwe, stedelijke ontwikkeling. De Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State interpreteert en definieert daarom nu die definitie.  
Enkele voorbeelden: 
• Een supermarkt; 
• Veertien woningen; 
• Vijftien woningen; 
• Tien woningen, indien onderdeel van een voorgenomen omvangrijker woningbouwproject waarvoor 

afzonderlijke ruimtelijke besluiten moeten worden genomen. Het woningbouwproject als geheel wordt 
gezien als een nieuwe, stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 1.1.1 lid 1 aanhef en onder i Bro; 

• Een bedrijventerrein met zes kleinschalige gebouwen met totale oppervlakte van 1.201 m² is geen 
kleinschalige ontwikkeling. 

 
Artikel 1.1.1, lid 1, i Bro 
 
Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

 
Er zijn functies waarbij de vraag is of dit een stedelijke ontwikkeling betreft, zoals een moskee, 
benzinetankstation, crematorium, ziekenhuis, zorginstelling, bioscoop, kerk, woonwagenstandplaatsen, 
volkstuinen, hondenpension, reclamezuil, begraafplaatsen, huisvesting voor arbeidsmigranten et cetera.  
Dit zijn op zich allemaal stedelijke ontwikkelingen, alleen er kunnen goede ruimtelijke argumenten zijn om ze 
buiten BSD te plaatsen. Een goede ruimtelijke ordening en afweging blijft overigens het uitgangspunt. 
 
Ruimtelijke ontwikkeling als onderdeel van groter plan 
 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft evenwel in haar uitspraak van 4 maart 2015, 
ABRvS 201406421/1/R4 bepaald, dat de bouw van twee woningen de eerste zijn van een ontwikkeling van in 
totaal 72 woningen. In dat geval is wel sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

 
Verder is het oordeel situationeel: ontwikkeling van tien woningen in een kleine kern bijvoorbeeld heeft meer 
impact dan dit aantal in de stad. 
 
4.2. Wat is geen nieuwe, stedelijke ontwikkeling? 
Niet Ladder-plichtig zijn in elk geval: 
• Infrastructuur; 
• Een kleinschalige ontwikkeling die binnen de context van die ontwikkeling als kleinschalig kan worden 

gezien of uit het oogpunt van leefbaarheid nodig is, waaronder bijvoorbeeld kleinschalige uitbreiding van 
bestaande bedrijvigheid (versus een ontwikkeling van een zekere omvang); 

• Saldering: een per saldo afname of verplaatsing van vierkante meters binnen een bestemmingsplangebied 
(bijvoorbeeld bij herstructurering). Hierover later meer. 

 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaalt zoals gezegd de ondergrens van wat als een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling moet worden gezien. Inmiddels zijn we de volgende zaken tegengekomen in de 
uitspraken: 
• Enkele gebouwen voor verblijfsrecreatie; 
• Een bedrijfsgebouw met een oppervlakte van maximaal 400 m² binnen een plandeel met de bestemming 

"Bedrijf" met een oppervlakte van ongeveer 2.360 m²; 
• Drie burgerwoningen en een bedrijfswoning; 
• Drie woningen rechtstreeks en drie woningen met een wijzigingsbevoegdheid; 
• Vier woningen; 
• Zeven woningen; 
• Acht woningen; 
• Tien woningen. 
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4.3. Zijn windturbines een nieuwe, stedelijke ontwikkeling? 
De provincie Zuid-Holland adviseert om deze niet te beladderen, want de oprichting van een windpark is 
volgens de begripsbepaling geen nieuwe stedelijke ontwikkeling, en ook geen stedelijke voorziening (volgens 
de handreiking van I en M is dat accommodatie voor onderwijs, zorg, cultuur, bestuur, indoorsport en leisure). 
Ook in de jurisprudentie zijn er geen aanwijzingen dat een windpark een stedelijke ontwikkeling of voorziening 
is. Daarbij is gelet op de ‘geest’ van de Ladder, de behoefte aan alternatieve energiebronnen landelijk 
voldoende aangetoond en is de (milieu)regelgeving rond windturbines zo specifiek dat zij niet binnen BSD 
passen. Het ‘beladderen’ van een windturbinepark is daarmee weinig zinvol.   

4.4. En huisvesting van arbeidsmigranten? 
Uitgangspunt is dat het hier gaat om normale stedelijke functies waarop de Ladder van toepassing is. Zie ook 
pagina 23 van het Programma Ruimte, vastgesteld door PS op 9 juli 2014. 

4.5. Hoe zit het met salderen? 
De Ladderverplichting bij saldering en het niveau waarop gesaldeerd kan worden (bestemmingsplangebied of 
gemeente of regio) wordt nu verschillend geïnterpreteerd. Salderen kon eerst niet. In een recente uitspraak 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de gemeente Heerlen werd 12.000 m² sloop 
geaccepteerd als een per saldo afname binnen een bestemmingsplangebied, maar niet op het niveau van de 
gemeente als geheel. De toekomst moet uitwijzen hoe saldering verder geïnterpreteerd moet worden. 

4.6. Wat is de actualiteit van gegevens? 
Op grond van de artikelen 2.1.6, 2.1.9 onderdeel K en 2.1.11 onderdeel B pChw zijn er artikelen toegevoegd 
aan respectievelijk de Wabo, Wm en Wro waardoor bestuursorganen zich bij de verlening van bepaalde 
vergunningen in ieder geval kunnen baseren op gegevens en onderzoeken die niet ouder zijn dan twee jaar. De 
houdbaarheidsbepaling legitimeert dus niet dat van verouderde gegevens wordt uitgegaan, enkel dat van twee 
jaar oude gegevens mag worden uitgegaan, die voldoende actualiteitswaarde hebben om het besluit daarop te 
baseren. Daarbij is de actualiteit ook sterk afhankelijk van de situatie, het beleidsveld en de regio.  
 
Vertrekpunt in provincie Zuid-Holland zijn de regionale behoefteramingen. Deze zijn in het Programma Ruimte, 
vastgesteld door PS op 9 juli 2014 opgenomen.  
 
De horizon voor een goede Ladder-afweging is overigens de bestemmingsplanperiode van tien jaar.  

4.7. Hoe bepaal ik de (markt)regio? 

De term regio kan verschillende dingen betekenen afhankelijk van het onderwerp, de functie en de impact 
daarvan. Beter is het dus om te spreken van de reikwijdte van functies en toekomstige ontwikkelingen. Bij het 
bepalen van ‘het afstemmen met de regio’ geldt, dat de provincie Zuid-Holland uitgaat van een relevante 
schaal én samenhang. Dat wil zeggen dat het niet persé gaat om de bestuurlijke regio’s of samenwerkende 
gemeenten. De onderbouwing van wat de regio is, kan per casus verschillen en behoeft dus argumentatie.  
 
Voorbeeld: gemeenten die qua verhuizingen (wonen) of bedrijfsverplaatsingen veel samenhang vertonen. 
Verder kan de marktregio over provinciale grenzen heengaan, als daar veel interactie is, zoals Nieuwkoop met 
Aalsmeer en Bollenstreek met Noord-Holland. 

4.8. Wanneer moet ik regionaal afstemmen? 
Dat is afhankelijk van de reikwijdte van functies en de toekomstige ontwikkelingen. Bij lokaal effect hoeft niet 
regionaal te worden afgestemd. Dat betekent niet dat de behoefte niet onderbouwd moet worden. Voor 
woningen en kantoren zijn regionaal afgestemde visies noodzakelijk, om aan te tonen dat die afstemming heeft 
plaatsgehad en dat er een positief en gemotiveerd advies van de regio is over de nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Regio’s moeten die driejaarlijks herzien, maar wel jaarlijks actualiseren. De provincie Zuid-
Holland is akkoord met trede 1 van de Ladder indien een ontwikkeling binnen de regionale visie en de daaraan 
verbonden voorwaarden valt en dit in het bestemmingsplan is aangetoond en gemotiveerd. 

4.9. Is regionaal afstemmen bij andere functies ook slim? 
Voor elke functie geldt: samen de behoefte in beeld brengen en dit benutten bij de onderbouwing van 
individuele bestemmingsplannen levert u veel voordelen op. Ook in kennis, capaciteit en snelheid. Dit geldt 
ook voor een gezamenlijk beeld van de ontwikkelmogelijkheden binnen en buiten BSD. Ook bij 
bedrijventerreinen en bij winkels kan een regionale visie op onder andere leegstand helpen, om nieuwe 
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gewenste ontwikkelingen van de grond te krijgen. Harde plancapaciteit op slechte plekken zit ook hier nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen in de weg.  

4.10. Wat is de houdbaarheid van regionale visies? 
De provincie vraagt om een jaarlijkse actualisatie van visies. Voor de Ladder zijn gegevens van in elk geval 
twee jaar actueel. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? 
 
Alle gemeentelijke prognoses (Primos, Pearl, provinciale prognose) baseren zich op nationale randtotalen (voor 
geboorten, sterfte, immigratie, emigratie, samenwonen, relatiebeëindiging, uit huis gaan van kinderen, et 
cetera) uit de nationale bevolkings- en huishoudenprognose van het CBS. Die prognose werd tot voor kort elke 
twee jaar integraal herzien. Die termijn is vorig jaar verlengd naar drie jaar. De Pearl-prognose van het PBL  
komt nu ook driejaarlijks uit in plaats van tweejaarlijks. De provinciale prognoses WBR en BP, uitgangspunt 
voor de regionale woonvisies, worden nu ook eens per drie jaar geactualiseerd.  
 
Behoefteramingen kijken meer dan tien jaar vooruit en zijn redelijk stabiel over meerdere jaren. Zeker als het 
gaat om het regionale niveau wat het uitgangspunt is voor de regionale woonvisies. Er zijn op regionaal niveau 
geen significante verschillen te verwachten over een periode van drie jaar. De cijfers kunnen derhalve worden 
gebruikt voor de onderbouwing van het plan. 
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5. Trede 2 

5.1. Wat wordt verstaan onder bestaand stedelijk gebied en bestaand stads- en dorpsgebied 
(BSD)? 

De Rijksladder spreekt van bestaand stedelijk gebied, de provincie heeft het over het Bestaand Stads- en 
Dorpsgebied (BSD). Gekozen is voor “stads- en dorps” in plaats van “stedelijk” om aan te geven dat het niet 
alleen om steden, maar ook om dorpen gaat. Dat is conform de bedoeling van het Bro, zie box. 
 
Artikel 1.1.1, lid 1, h Bro 
 
Bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. 

 
Infrastructuur valt ook onder de definitie van stedelijk gebied.  
 
In de Verordening Ruimte 2014 is een definitie van BSD opgenomen, zie box. 
 
Artikel 2.1.1 lid 2 Verordening Ruimte 
 
Bestaand stads- en dorpsgebied (BSD): bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing, met inbegrip 
van daartoe bouwrijp gemaakte terreinen, ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid 
(uitgezonderd glastuinbouw), detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. 

5.2. Waarom behoort bouwrijp gemaakt terrein tot BSD? 
Bouwrijp gemaakt terrein wordt beschouwd als BSD omdat er een onomkeerbare ruimtelijke ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden. 

5.3. Waarom is glastuinbouw uitgezonderd van BSD? 
In het Zuid-Hollandse BSD is glastuinbouw uitgezonderd. Deze uitzondering is gemaakt omdat de provincie Zuid-
Holland in de VRM glastuinbouwconcentraties en verspreid glas buiten de steden en dorpen als wezenlijk 
anders beschouwd als de terreinen voor bedrijvigheid zoals bedoeld in het Bro. Beter benutten door verdichting 
met of transformatie tot stedelijke functies is voor die glastuinbouw niet de inzet van beleid. 

5.4. Zijn er nieuwe, stedelijke ontwikkelingen mogelijk buiten BSD? 
Ja, mits gemotiveerd waarom de nieuwe, stedelijke ontwikkeling niet binnen BSD gesitueerd kan worden. 

5.5. Welke mogelijkheden binnen BSD in de regio moet ik meenemen? 
De stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd. 
De provincie vindt dat een positief en gemotiveerd advies van de regio over de behoefte aan woningen niet 
nodig is indien er sprake is van een lokale impact, te weten als er sprake is van: 
• Minder dan 10 woningen en/of; 
• De ontwikkeling voor meer dan 90% is gerealiseerd en /of 
• De ontwikkeling gericht is op een van de volgende specifieke, lokale doelgroepen: 
• Verzorgingstehuizen voor mensen met een zorgindicatie; 
• Woonwagenstandplaatsen; 
• Studentenwoningen in gemeenten met een universiteit. 
 
Let op: dit is wel wat anders dan: “u hoeft de behoefte niet te onderbouwen” volgens het Bro. 

5.6. Komen BSD en rode contour overeen? 
De aanduiding van het bestaand stedelijk gebied is niet hetzelfde als het gebied binnen de (voormalige) rode 
contour. Het kan dan ook het geval zijn dat een ontwikkelingslocatie eerder binnen de rode contour lag, maar 
nu buiten het bestaand stedelijk gebied ligt. 

5.7. Valt stedelijk groen onder BSD?  
Bij stedelijke groen kan gedacht worden aan stadsparken, begraafplaatsen en sportvelden. Dit behoort mits 
deze in of direct aan stad of dorp gelegen zijn, volgens de provincie Zuid-Holland tot het samenstel van 
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bebouwing. Sportvelden die los liggen buiten stad of dorp horen er niet toe. Een volkstuin valt ook onder het 
begrip stedelijk groen.  

5.8. Vallen verblijfsrecreatiegebieden ook onder BSD? 
Verblijfsrecreatiegebieden zijn evenals groene recreatiegebieden aan de stadsrand geen BSD.  

5.9. Valt overgangsgroen - bijvoorbeeld tussen landelijk, buitengebied en een bedrijventerrein - 
ook onder BSD?  

Ja, als dit behoort tot het samenstel van het stedelijk gebied. Dit is wel afhankelijk van de schaalgrootte en de 
ligging. Gelegen zijn aan stad of dorp is dus wel belangrijk. 

5.10. Mijn bestemmingsplan is vastgesteld, maar ligt buiten BSD. En nu? 
Bij onherroepelijke bestemmingsplannen is de Ladder al onderbouwd. Als het bestemmingsplan eerst nog 
herzien moet worden, is de huidige regelgeving en dus ook de Ladder van toepassing. 

5.11. Geldt ruimtelijke kwaliteit ook binnen BSD? 
Ja, ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken is ook binnen BSD een belangrijk onderwerp, wel gelden er 
binnen BSD minder richtpunten dan daarbuiten. De richtpunten waarnaar wordt verwezen zijn uitgewerkt in de 
Visie ruimte en mobiliteit in relatie tot de kwaliteitskaart.  
Gekozen is voor een ordening in vier lagen: 
1. Laag van de ondergrond. 
2. Laag van de cultuur- en natuurlandschappen. 
3. Laag van de stedelijke occupatie. 
4. Laag van de beleving. 
Voor iedere plek is een aantal lagen van toepassing en voor alle vier de lagen zijn per laag de kenmerken 
benoemd en uitgewerkt in zogeheten richtpunten. Deze richtpunten benoemen en beschrijven (generiek voor 
Zuid-Holland en gebiedsspecifiek) puntsgewijs de bestaande kenmerken en waarden en de wijze waarop 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hiermee rekening kunnen houden. 

5.12. Hoe bepaal je of er ruimte is binnen BSD? 
Van belang is een goede onderbouwing - met cijfers en onderzoek - waaruit blijkt dat de gewenste 
ontwikkeling wel of niet binnen BSD te realiseren is. Het is maatwerk waarbij tal van factoren spelen zoals: 
• Ruimtelijke inpassing; 
• Aantasting groen; 
• Leefbaarheid; 
• Verkeersproblematiek; 
• Financiële overwegingen (maar niet louter en alleen); 
• Typische milieus (landelijk wonen of glastuinbouw gerelateerde bedrijven). 
 
Vanuit een ‘goede RO’ moet het belang van verdichting nog steeds worden afgewogen tegen dat van de 
omgevingskwaliteit (handhaving groen, water, milieuaspecten) 

5.13. Bij leegstand van een functie is er dan geen nieuwe uitleg meer mogelijk? 
Ja wel, maar dan moet goed worden beargumenteerd wat er met die leegstand gaat gebeuren en waarom die 
voor de nieuwe uitleg niet voldoet. 

5.14. Is het makkelijker als een plan binnen BSD ligt in plaats van erbuiten?  
In de praktijk maakt dat niet veel uit. Ligging binnen BSD betekent dat er voldaan is aan trede 2. Er hoeft dus 
niet gemotiveerd en onderbouwd te worden waarom de ontwikkeling niet binnen BSD kan plaats vinden, wat 
wel moet bij ligging buiten BSD. Procedureel is ligging binnen BSD gemakkelijker als het gaat om een locatie 
die groter is dan 3 hectare, omdat PS locaties buiten BSD van die omvang moeten opnemen in het Programma 
Ruimte.  

5.15. Wat is de BSD kaart?  
De BSD kaart is een illustratieve kaart. De definitie van BSD zoals opgenomen in de Verordening Ruimte is 
leidend voor het bepalen c.q. benoemen van BSD. 

5.16. Vervangt de BSD kaart de rode contouren?  
De BSD kaart is geen nieuwe rode contour. Het is een hulpmiddel bij de motiveringsplicht en betreft een 
momentopname om het gesprek helder te kunnen voeren.  
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5.17. Er zijn typische milieus die niet binnen BSD geplaatst kunnen worden  
Indien in trede 1 de regionale behoefte is aangetoond van een ontwikkeling dat alleen buiten BSD is te 
realiseren is (bijvoorbeeld landelijk woonmilieu of glastuinbouw gerelateerde bedrijvigheid) dan is daarmee 
ook gemotiveerd dat het plan buiten BSD wordt gerealiseerd.  

5.18. Moet elke ontwikkeling altijd in principe eerst binnen BSD geplaatst worden? 
Nee, mits onderbouwd en gemotiveerd kunnen ontwikkelingen ook buiten BSD gesitueerd worden. 
Uitbreiden van bestaande bedrijven in het buitengebied met maximaal 10% kan sowieso, daarboven moet 
beargumenteerd worden waarom de uitbreiding niet in BSD kan plaats vinden, in de toelichting zijn financiële 
argumenten daarbij ook genoemd als reden. 

5.19. Mogen economische motieven een rol spelen? 
De Raad van State gaat primair uit van argumentatie vanuit de ruimtelijke ordening. Economische afwegingen 
zijn daarbij buiten beeld. De provincie is daar soepeler in. Zie ook de toelichting in de Verordening ruimte 
t.a.v. uitbreiden bestaande bedrijven > 10% gelegen buiten BSD. Het is verstandig de motivering voor de locatie 
niet voornamelijk te onderbouwen vanuit financiële aspecten.  
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6. Trede 3 

6.1. Wanneer is een nieuwe stedelijke ontwikkeling passend ontsloten? 
Hier is sprake van maatwerk. Dit hangt af van de schaal en het type ontwikkeling. Zo speelt bij woningbouw de 
ontsluiting via weg, openbaar vervoer en goede fietsverbindingen. Dit is anders bij bijvoorbeeld 
bedrijventerreinen, kantoren en winkels. Dit vereist vooral een goede onderbouwing. Er is overigens nog 
nauwelijks jurisprudentie specifiek over trede 3. 

6.2. Artikel 2.1.1 lid 1 VR spreekt van een ‘kwaliteitskaart’. Waar vind ik die? 
De doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart zijn opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). 
In hoofdstuk 1 van de VRM vindt u onder 1.4 het beleid ruimtelijke kwaliteit. Daarin wordt verwezen naar 
bijlage I van de VRM, met de kwaliteitskaart.  

6.3. Waarom is er een aparte ‘3 hectare-kaart‘? 
Provinciale Staten willen graag sturing geven aan grote locaties. In de praktijk zijn alle bij de provincie 
bekende locaties buiten BSD, groter dan 3 hectare, na afstemming met de gemeenten opgenomen in het 
programma. Bij de provincie onbekende locaties buiten BSD groter dan 3 hectare moeten wel naar PS bij een 
actualisering van het programma ruimte. 

6.4. Hoe krijg ik mijn locatie op de ‘3 hectare-kaart‘ als ik daar nu niet op sta?   
Een herziening van de VRM is nodig om opgenomen te worden in het Programma Ruimte en deze moet worden 
vastgesteld door Provinciale Staten. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend. 

6.5. Een project op de ‘3 hectare-kaart’: Ladder-plichtig? 
Ook projecten op de ‘3 hectare-kaart’ uit de VR moeten beladderd worden op basis van artikel 3.1.6 lid 2 Bro. 
Opname in het Programma Ruimte is kortom geen vrijkaartje. Ook dan moet u aantonen dat uw ruimtelijk 
besluit zowel aan de regels uit de Verordening Ruimte als artikel 3.1.6 lid 2 Bro wordt voldoet. Projecten op de 
‘3 hectare-kaart’ komen in beeld indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen BSD van de betreffende regio 
kan plaatsvinden. 
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7. De Ladder als cultuurverandering 

7.1. Hoe kunt u de Ladder (nog) beter verankeren in huis? 
U kunt veel doen om de Ladder als nieuwe manier van denken en handelen intern te verankeren. Enkele 
voorbeelden om dit alleen of in de regio op te pakken: 
• Beleid (woonvisie, nota economie, horecabeleid et cetera) doorlichten en zonodig updaten zodat die 

Ladder-proof zijn; 
• Intern kennis opbouwen over goede toepassing van de treden in de Ladder; ook onderzoek op orde (trede 1 

en 2) en blijven actualiseren; 
• Ladder-checklist maken voor initiatiefnemers; 
• Veranker de Ladder aan de voorkant in beleid, prognoses, programmering, visie op de bestaande voorraad 

en op leegstand en in structuurvisies. Daarmee wordt de Ladder geen juridisch ‘moeten’, maar een 
verbetering van uw strategie en vastgoedmarkten; 

• Ladder-motiveringen van individuele plannen met elkaar (andere gemeenten) delen en  er een standaard 
van maken op basis van de regionale afspraken; 

• Kennis over de Ladder up to date houden bij  gemeentemedewerkers die beleid maken, projecten leiden 
en bestemmingsplannen maken; 

• Enkele Ladder-ambassadeurs instellen of een Ladder-team dat de Ladder-kennis verspreidt en bijvoorbeeld 
ook jurisprudentie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt. 

7.2. Hoe pakt u overprogrammering in harde plancapaciteit op korte termijn aan? 
Soms zijn er acute Ladder-problemen, door overprogrammering in harde plancapaciteit. Hun overcapaciteit 
beïnvloedt de eigen mogelijkheden en die van buurgemeenten in de betreffende marktregio. De betrokken 
gemeenten kunnen in beginsel geen plannen in procedure brengen.  
 
Verzoek aan  deze gemeenten is om bij de buurgemeenten aan te geven hoe zij de harde plancapaciteit gaan 
terugdringen. 
Manieren om dit te doen: 
• Een gemeente gaat een hard plan schrappen (zie later bij voorzienbaarheid); 
• Een gemeente neemt een deel van de ‘regionale’ behoefte over en maakt hier afspraken over (of heeft ze 

al gemaakt) met andere gemeenten. Het moet hier echt gaan om ‘de marktregio’, er moet een reële 
markttechnische aanname onder zitten;  

• Het mag niet gaan om bedachte afspraken tussen overheden waar geen marktbasis voor is; 
Een en ander in combinatie met flankerende afspraken tussen gemeenten. 

7.3. Hoe realiseert u doorbraken in deprogrammering? 
Belangrijke aandachtspunten in het nieuwbouwbeleid zijn:  wilt u nu 100% programmeren ten opzichte van de 
verwachte behoefte of wilt u ruimte maken voor toekomstige mogelijkheden?  
Door 100% al in te vullen met harde plancapaciteit, kunt u goede initiatieven en plannen voor plekken die in de 
toekomst vrijkomen niet meer faciliteren en daar ‘Ladderruimte’ voor hebben. Ofwel: u verspeelt alle 
flexibiliteit. Daarbij komt dat een deel van de zachte plannen veel beter is dan de harde plannen. Door niet in 
te grijpen in de harde plannen komt u dus niet toe aan goede programmering. 
 
Soms is het nodig om (flink) te deprogrammeren. Zonder financiële koppeling tussen ontwikkelgebieden en 
plannen wordt schrappen heel moeilijk en blijft de ruimtelijke kwaliteit kind van de rekening. Zouden 
gemeenten fuseren dan zouden ze direct andere keuzes in ruimtelijke projecten maken. Er is dus een duidelijk 
verdienmodel! 
 

7.4.  hoe creëert u samen voorzienbaarheid? 
Samen voorzienbaarheid creëren is een nieuw vak. Als er sprake is van te veel harde plancapaciteit, waarbij 
een deel in handen is van marktpartijen, kunt u als gemeenten voorzienbaarheid gaan organiseren. Door een 
zorgvuldige lijn van voorzienbaarheid te creëren, kan het risico op planschade namelijk worden 
geminimaliseerd. Een regionale visie gericht op het deprogrammeren van harde plannen kan hiervan onderdeel 
zijn. 
 
In gemeentelijk of regionaal beleid (woonvisie, structuurvisie, et cetera) moet aandacht komen voor het 
overaanbod aan plannen en de stappen die genomen moeten worden om dit te reduceren. Een gestructureerde 
visie is belangrijk in het kader van het voorkomen van planschade bij de noodzakelijke 
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deprogrammeringsoperatie. Cruciaal ter vermijding van planschade bij het deprogrammeren is namelijk het 
creëren van risicoaanvaarding (‘stilzitten’) en voorzienbaarheid. Eenvoudig gezegd: kon de betrokken eigenaar 
van de ontwikkelingsrechten herbestemming zien aankomen en had deze voldoende tijd om op basis van het 
vigerende plan te handelen?  
 
Door het creëren van voorzienbaarheid voorkomt u dat rechten eeuwigdurend zijn en overaanbod waardevolle 
ontwikkelingen op andere plekken frustreert. 
Meer informatie over het voorkomen van planschade en voorzienbaarheid vindt u onder de verwijzing op de 
beginpagina van de Ladder voor duurzame verstedelijking. 
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