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Met deze brief informeer ik u over enkele wijzigingen in de wijze van het overleg 

over gemeentelijke ruimtelijke plannen tussen gemeenten en het Rijk als gevolg 

van de inwerkingtreding van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 

Het gaat hierbij om de beëindiging van een aantal taken die tot dusverre door de 

Inspectie van het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer zijn uitgevoerd. Tevens besteed ik aandacht aan de 

blijvende rol van enkele Rijksdiensten  bij de voorbereiding van gemeentelijke 

plannen.  

Met deze brief wordt de nieuwe lijn in het toezicht in de ruimtelijke ordening 

kenbaar gemaakt. Deze brief impliceert de intrekking van eerdere brieven van 26 

mei 2009 en 19 mei 2010 waarbij ook het overleg tussen gemeenten en het Rijk 

aan de orde is gesteld. 

 

1. Het roer gaat om in het nationale ruimtelijke beleid 

Zoals u waarschijnlijk bekend is, is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte op 

22 november 2011 onder aanvaarding van een aantal moties door de Tweede 

Kamer aangenomen en treedt deze begin 2012 in werking.  
Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke 

beleid. Er is nu te vaak sprake van bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving 

of een sectorale blik met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van Nederland.  
Om dit te keren brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij 

burgers en bedrijven, laat het meer over aan gemeenten en provincies en komen 

de burgers en bedrijven centraal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere 
inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het 

Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen 

hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.  
 

2. De Structuurvisie over het toezicht in de ruimtelijke ordening 
Volgens de Structuurvisie is vertrouwen in medeoverheden de basis voor het 

meer neerleggen van beslissingen dichter bij de burger. Om die reden bevat de 
Structuurvisie een veel beperkter aantal nationale belangen dan voorheen en 
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minder regels in het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) dan 

eerder was voorgenomen.  

Het Rijk gaat er vanuit dat de nationale ruimtelijke belangen die via wet- en 

regelgeving opgedragen worden aan de andere overheden goed door hen worden 

behartigd. Waar het Barro bepalingen bevat gericht op gemeentelijke 

bestemmingsplannen gaat het Rijk er vanuit dat deze doorwerking krijgen. 
Het Rijk zal tijdens het opstellen en vaststellen van bestemmingsplannen dan ook 

niet toetsen op een correcte doorwerking van nationale belangen.  

Het Rijk zal wel, als daarom wordt gevraagd door gemeenten, in de 
voorbereidingsfase van de bestemmingsplanprocedure haar nationale belangen 

toelichten en, indien nodig, daarover kennis en advies geven.  

 
Daarnaast blijft het Rijk (conform de huidige systematiek) opkomen voor zijn 

directe belangen bij gemeentelijke en provinciale plannen vanuit de rol van weg- 

en waterbeheerder (Rijkswaterstaat), eigenaar van defensieterreinen (ministerie 
van Defensie) en voor projecten in het kader van de rijkscoördinatieregeling rond 

rijksinpassingsplannen op het terrein van de energie-infrastructuur (het ministerie 

van EL&I).  
 

3. De Inspectie Leefomgeving en Transport stopt met haar adviserende 

coördinerende rol    

Op 1 januari 2012 wordt de VROM-Inspectie samengevoegd met de Inspectie 

V&W tot de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT heeft in het 

nieuwe toezichtbeleid geen adviserende  en coördinerende rol meer met 

betrekking tot de advisering over voorontwerp gemeentelijke ruimtelijke plannen.  

Dit betekent concreet dat: 

 geen plannen voor vooroverleg meer naar de ILT behoeven te worden 

opgestuurd.  
 het gecoördineerd rijksadvies per 1-1-2012 vervalt. Andere rijksdiensten 

reageren voortaan afzonderlijk.  
 plannen met een reactietermijn tot 22 december 2011 nog wel worden 

afgehandeld. 

 er na 1-1-2012 geen publicaties “Ontwerp en Vastgestelde plannen” meer 
behoeven te worden opgestuurd naar de ILT. Dit geldt ook voor plannen in 
het kader van artikel 6.12. /6.13 Besluit omgevingsrecht (Bor). 

 verzoeken voor eerdere bekendmaking van vastgestelde plannen na 1-1-2012 
niet meer behandeld zullen worden. 

 

4. Gevolgen voor de gemeenten  

 

a. Rijksbelangen die niet meer vooraf worden beoordeeld 

Gemeentelijke ruimtelijke plannen zullen niet meer vooraf worden beoordeeld op 

de nationale  belangen zoals voor werelderfgoedgebieden, ecologische 

hoofdstructuur, milieu en de ladder voor duurzame verstedelijking. Het nieuwe 

Rijkstoezicht in de ruimtelijke ordening richt zich in deze gevallen op het toezicht 

achteraf.  

Dit toezichtsysteem past bij het Kabinetsstandpunt over het rapport “Van 

specifiek naar generiek” van de commissie Oosting over het interbestuurlijk 

toezicht, het wetsvoorstel Revitalisering Generiek Toezicht (Wet rgt) en het 

regeerakkoord. Daarbij komt het toezicht op gemeenten bij provincies te liggen. 

De provincies bepalen zelf hoe ze dat doen. Het blijft overigens mogelijk voor het 

Rijk om achteraf (op incidentele basis) in te grijpen, in reactie op signalen uit de 

samenleving, met het instrumentarium dat de wet biedt. 
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b. Rijksbelangen die wel door betrokken Rijksdiensten vooraf vanuit hun 

rol als direct belanghebbende worden beoordeeld 

Zoals gezegd zullen Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie en het ministerie 

van EL&I nog wel gemeentelijke plannen vooraf blijven beoordelen vanuit hun rol 

als direct belanghebbende. Het gaat hierbij om (ontwerp-) bestemmingsplannen, 

voor-ontwerp-bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (voorheen 

projectbesluiten) en structuurvisies, die van invloed kunnen zijn op de directe 

belangen waarvoor de respectievelijke rijksdiensten verantwoordelijk zijn. De 

beoordeling kan alle aspecten betreffen die voor het betreffende belang relevant 

zijn. De gemeenten moeten (voor)ontwerp-  en vastgestelde plannen bij hen 

melden en zij moeten hen benaderen bij de voorbereiding van de gemeentelijke 

plannen. 

De adressen zijn opgenomen in de bijlage. 

 

Het kan zijn dat u nog nader wordt geïnformeerd door de diensten die de  

belangen aangaan (als bedoeld onder a en b). 

 

5. Consequenties voor de uitvoering van enkele verplichtingen in het 

kader van de Wro en de Bro   

 

a.   Het overleg tussen Rijk en gemeenten bij de voorbereiding van een 

bestemmingsplan of projectbesluit. 

In artikel 3.1.1., lid 1 schrijft het Bro voor dat de gemeente bij de voorbereiding 

van een bestemmingsplan respectievelijk een projectbesluit overleg voert met die 

diensten van Rijk en provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke 

ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het 

geding zijn.  

In dezelfde artikelen van het Bro wordt bij lid 2 de mogelijkheid gegeven dat de 

Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) kan aangeven onder welke 

omstandigheden of in welke gevallen geen overleg gevoerd hoeft te worden met 

de rijksdienst die betrokken is bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.  Zoals uit 

het voorgaande duidelijk moge zijn heeft de Minister van I&M na overleg met de 

bij de ruimtelijke ordening betrokken departementen besloten het overleg te 

beperken tot die zaken waarbij directe belangen van de hierboven genoemde 

rijksdiensten aan de orde zijn. In de praktijk is het aan te bevelen om zo vroeg 

mogelijk in het planproces met deze rijksdiensten in overleg te treden. 

 

b.   De melding dat een bestemmingsplan of projectbesluit ter inzage ligt 

De Wro schrijft in artikel 3.8., lid 1 voor dat de kennisgeving van een 

ontwerpbesluit gelijktijdig met de elektronische plaatsing toegezonden wordt aan 

de diensten van het Rijk die belast zijn met de behartiging van belangen die in het 

plan in het geding zijn. Dezelfde toezending is aan de orde als het besluit tot 

vaststelling van het bestemmingsplan of projectbesluit bekend wordt gemaakt. 

Ook hierbij gaat het dus om de hier bovengenoemde rijksdiensten.  
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c.   Toezending vaststellingsbesluit en beschikbaarstelling bijbehorende  

stukken  

Verder maak ik u erop attent dat de Wro in artikel 3.8, lid 4 de toezending van 

het raadsbesluit aan de hier bovengenoemde rijksdiensten verplicht stelt. 

 

Ik hoop met deze brief duidelijkheid te hebben gegeven over de nieuwe werkwijze 

bij het overleg tussen het Rijk en de gemeenten over ruimtelijke plannen en 

besluiten van gemeenten.  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

de directeur-generaal Ruimte      

 

 

 

 

drs. C.B.F. Kuijpers 
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Bijlage Adressen voor ruimtelijke plannen 

 

 
1. Ministerie van Defensie 

Dienst Vastgoed Defensie 

Directie Noord (Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland) 

Postbus 40184 

8004 DD Zwolle 

Email: Plannen.CDC.DVD.DN.ROM@mindef.nl 

 

Dienst Vastgoed Defensie 

Directie West (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) 

Postbus 90004 

3509 AA Utrecht 

Email: dvddwrom@mindef.nl  

 

Dienst Vastgoed Defensie  

Directie Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 

Postbus 412 

5000 AK Tilburg 

Email: DVDDZROM.DZ.DVD.CDC@mindef.nl 

 

2. Ministerie EL&I/energie  

Email: energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl 

 

3. Ministerie van I&M/Rijkswaterstaat  

Regionale Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat Noord-Nederland (beheersgebied omvat de provincies Friesland, 

Groningen en Drenthe) 

Afdeling VPA 

Postbus 2301 

8901 JH Leeuwarden 

Email:  DNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl 

 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland (beheersgebied omvat de provincies Overijssel en 

Gelderland) 

Afdeling WVP 

Postbus 9070  

6800 ED Arnhem  

Email: DON-ruimtelijkeplannen@rws.nl. 

 

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (beheersgebied omvat de provincie Flevoland 

plus IJsselmeer, Markermeer en Randmeren) 

Afdeling WSO 

Postbus 600 

8200 AP Lelystad 

Email: ijg-wso@rws.nl 

 
  

mailto:Plannen.CDC.DVD.DN.ROM@mindef.nl
mailto:dvddwrom@mindef.nl
mailto:DVDDZROM.DZ.DVD.CDC@mindef.nl
mailto:energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl
mailto:DNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl
mailto:DON-ruimtelijkeplannen@rws.nl
mailto:ijg-wso@rws.nl
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Rijkswaterstaat Utrecht 

Afdeling Planvorming en Advies 

Postbus 24094 

3502 MB Utrecht 

Email: DUT-ruimtelijkeplannen@rws.nl 

  

Rijkswaterstaat Noord-Holland 

Postbus 3119 

2001 DC  Haarlem 

Email:  dnh-ruimtelijkeplannen@rws.nl 

  

Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Afdeling VRP 

Postbus 556 

3000 AN Rotterdam 

Email: rorwszh@rws.nl 

  

Rijkswaterstaat Zeeland 

Postbus 5014 

4330 KA  Middelburg  

Email: DZL-ruimtelijkeplannen@rws.nl. 

 

Rijkswaterstaat Noord-Brabant 

Afdeling IPA 

Postbus 90157 

5200 MJ 's-Hertogenbosch 

Email: roplannenbrabant@rws.nl 

 

Rijkswaterstaat Limburg 

Afdeling WPA 

Postbus 25 

6200 MA Maastricht 

Email: dlb-ro-wpa@rws.nl 

 

Rijkswaterstaat Noordzee 

Afdeling WS 
Postbus 5807  
2280 HV Rijswijk 

Email:  dnz-secretariaat-ws@rws.nl 

 

mailto:DUT-ruimtelijkeplannen@rws.nl
mailto:dnh-ruimtelijkeplannen@rws.nl
mailto:rorwszh@rws.nl
mailto:DZL-ruimtelijkeplannen@rws.nl
mailto:roplannenbrabant@rws.nl
mailto:dlb-ro-wpa@rws.nl
mailto:dnz-secretariaat-ws@rws.nl

