Doorwerking ladder voor
duurzame verstedelijking

David Evers, Maaike Galle (PBL)
10 maart 2015, Amsterdam

Bureau Stedelijke Planning en Stibbe:
Toepassing Ladder voor duurzame
verstedelijking: lessen uit de praktijk

Conclusies
 Ladder en (goede) ruimtelijke ordening
– Inhoudelijk vrijwel gelijk
– Procedureel anders
– Handhaving anders

 Weinig naleving/doorwerking eerste 15 maanden
– Lange planprocessen
– Meeste vaststellingen voor vernietiging plan RvS

 Kinderziektes/neveneffecten
– Claimcultuur ipv poldercultuur
– Van flexibiliteit naar rechtszekerheid
– Rechter bepaalt beleid (bv ondergrens)
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Indeling presentatie


Context en aanpak onderzoek



Bevindingen ‘naleving’



Bevindingen ‘ex-durante’



Discussie
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Context


Afgeschaft beleid
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–



Bundelingsbeleid
Verdichtingsbeleid
Locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen
Basiskwaliteit
Stedelijke netwerken
Nationale landschappen
Stedelijke herstructurering
Rijksbufferzones
Recreatie om de stad
Concentratie intensieve veehouderij

Nieuw beleid
–
–
–
–

Top-sectorbeleid (9 clusters)
Prioriteitsgebieden
Olympisch spelen
Ladder duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking
 Proces bij nieuwe voorstellen verstedelijking
–
–
–

Trede 1: bestaat er een regionaal behoefte?
Trede 2: is inbreiding mogelijk?
Trede 3: zo niet, dan bij een multimodaal locatie?

 Ladder lijkt op basisprincipes planologie
(survey-before-plan, zuinig ruimtegebruik,
toegankelijkheid)
 Toelichtingseis verplicht via Bro
– Geen handhaving Rijk
– Burgers kunnen naar rechter stappen
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Context: beschrijving
 Bro artikel 1.1.1.


Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen

 Bro artikel 3.1.6.


lid 2: De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke
ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:
–
–

–
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er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele
regionale behoefte;
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;
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.

Context
 Bro artikel 3.1.6:


lid 2: De toelichting bij een bestemmingsplan dat een
nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet
aan de volgende voorwaarden:
–
–

–

7

er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke
ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;
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;
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.

8

Context
 Bro: sinds oktober 2012 van kracht
 Handleiding IenM (indicatief)
 Provinciale ladders (GL, DR, ZL)
 Ladder masterclass, workshops, artikelen, blogs, etc.
 Seminar over toepassing van BSP en Stibbe
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PBL monitor SVIR
 Gevraagd door Tweede Kamer
 Meting elk 2 jaar van 13 nationale belangen
 2014: eerste meting, nulmeting ladder
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Afbakening nulmeting ladder
 Disclaimer: het is NIET een “monitor van duurzame
verstedelijking in Nederland” maar een “monitor van de
toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking”
 Dus wij meten niet:
–
–
–
–

Of
Of
Of
Of

er naar behoefte wordt gebouwd
er binnenstedelijk wordt gebouwd
er bij knooppunten wordt gebouwd
de plannen ‘duurzaam’ zijn

 NB: analyse wordt deels gedaan in Monitor SVIR onder de
noemer van ‘losgelaten beleid’ (bijhouden verstedelijking)
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Aanpak nulmeting ladder
 Naleving: wordt de verplichting van de Bro opgevolgd?
– Geen ‘inhoudelijke afrekening’ – als er een volledige toepassing
wordt opgenomen, is aan ladder voldaan

 Ex-durante: hoe wordt de ladder in de praktijk toegepast?
– Kwalitatieve analyse toelichtingen

 Peildata: 1 oktober 2012 – 1 januari 2014 (15 maanden)
 Meting elk 2 jaar (Volgende: 1 januari 2014 – 1 januari 2016)
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Methode naleving
 Indicator: Hebben plannen die voorzien in nieuwe
verstedelijking (en dus ‘ladderplichting’ zijn) een
onderbouwing over hoe zij de ladder toepassen?
 Methode: van alle bestemmingsplannen sinds oktober 2012
nagaan of (1) nieuwe verstedelijking mogelijk wordt gemaakt
en (2) of ze de ladder toepassen.
 Data: dump RO-online (27 dec 13)
– Alle plannen = 5601
– Filter: datum, niet-stedelijke bestemming, vastgesteld, etc.
– Resultaat: 4130
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Codering

 Ladderplichtig
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Actualisatie conserverend
onduidelijk
kruimelgevallen
stedelijke ontwikkeling

 Toepassing
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niet toegepast cq. genoemd
reden gegeven waarom niet
summiere toepassing
volledige toepassing

Naleving toelichtingseis
 Indicator: Hebben plannen die voorzien in nieuwe
verstedelijking (en dus ‘ladderplichting’ zijn) een onderbouwing
over hoe zij de ladder toepassen?
 Methode: van alle bestemmingsplannen sinds oktober 2012
nagaan of (1) nieuwe verstedelijking mogelijk wordt gemaakt
en (2) ladder toepassen.
 Werkwijze:
– Selectie van plannen die stedelijke functies bevat tussen 1 okt 12
tot 1 januari 2014 (4.130)
– Steekproefsgewijs toelichting openen en beoordelen (1) en (2)

15

Uitslag: van de 250 ladderplichtige plannen

NB: per 1 jan 2014
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Uitslag: van de 250 ladderplichtige plannen

Steekproef (10%) laat zien dat bijna
de helft past de ladder impliciet toe!
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Bevindingen naleving per 1 jan 2014
 Ladder lang niet ingeburgerd
– Weinig expliciete toepassing; soms SER-ladder ipv LDV toegepast
– 15 gevallen waar ladder wellicht overbodig is toegepast
– Vaak in toekomstige tijd beschreven, Nota Ruimte ook vaak
genoemd als vigerend beleid, etc.

 Mogelijke reden
– Ruimtelijke processen zijn langdurig, toelichting voor het van
kracht worden van art. 3.1.6 Bro geschreven

 Verwachting
– Uitspraken RvS in 2013 en 2014 laten zien dat toepassing moet,
dus aannemelijk dat categorie 0 (geen expliciete toepassing) sterk
omlaag zal gaan in de tweede meting
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Methode ex-durante
 Indicator: Hoe wordt de ladder toegepast?
 Methode: van alle bestemmingsplannen sinds oktober 2012
nagaan of (1) ze de ladder noemen en (2) hoe.
 Data: dump RO-online (27 dec 13)
– Alle plannen = 5601
– Filter: datum, niet-stedelijke bestemming, vastgesteld, etc.
– Resultaat = 4130
– Filter: keywords “ladder” en “duurzame verstedelijking”
– Resultaat = 1045
– Steekproef: 200
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Ex-durante
Actualisatie
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Ontwikkeling

Ex-durante: ook een steekproef

n = 200
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Ex-durante: ook een steekproef

n = 200
22

Bevindingen ex-durante per 1 jan 2014
 Trede 1: vooral gerelateerd aan een extern document, zoals
een woonvisie op provinciaal niveau.

 Trede 2: heel vaak gaat het om een initiatief van de eigenaar
(enkele extra woningen op perceel, uitbreiding bedrijfsgebouw)
waar andere locaties weinig zin hebben. BBG heeft opvallend
veel ‘groene locaties’.
 Trede 3: bijna nooit toegepast, want aan 2 kennelijk voldaan.
Hier worden streekbus, fiets en buurtbusje genoemd als
modaliteit naast de auto. Zo is heel Nederland multimodaal
bereikbaar!
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Conclusies per 1 jan 2014
 Ladder wordt ingepast in bestaand gedachtegoed en praktijk
(meer voor retail, minder woningen). Geen cultuuromslag.

 Vele plannen zijn niet duidelijk ladderplichtig (kleinschaligheid)
en recente uitspraken RvS stelt toch ondergrens (6 woningen).
 Vele bestemmingsplannen maken bepaalde ontwikkelingen
mogelijk op een bepaalde locatie, die al lang vast staat.
Toepassing ladder slechts ‘motivering achteraf’ en speelt geen
rol in de ruimtelijke afweging.

 Angst dat ladder een ‘materiele norm’ wordt ipv motivering;
impliciete toepassing / dubbelop met provinciaal beleid.
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Samengevat
 Ladder en (goede) ruimtelijke ordening
– Inhoudelijk vrijwel gelijk
– Procedureel anders
– Handhaving anders

 Weinig naleving/doorwerking eerste 15 maanden
– Lange planprocessen
– Meeste vaststellingen voor vernietiging plan RvS

 Kinderziektes/neveneffecten
– Claimcultuur ipv poldercultuur
– Van flexibiliteit naar rechtszekerheid
– Rechter bepaalt beleid (bv ondergrens)
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