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1 Inleiding
De werkgroep van het bestemmingsplannetwerk Op dezelfde leest (ODL) van Platform31
heeft ervoor gekozen om het eerste supplement van 2015 te wijden aan ‘de Ladder voor
Duurzame Verstedelijking en het bestemmingsplan’.
De Ladder is sinds 1 oktober 2012 op grond van artikel 3.1.6 lid 2 Bro een wettelijke
verplichting om toe te passen in veel ruimtelijke besluiten en is bovendien overgenomen in
verschillende provinciale omgevingsverordeningen. De Ladder is actueel. De Ladder is ook
‘ontdekt’ als bezwaargrond in planologische procedures, waarin dit meer dan eens leidt tot
een (motiverings)vernietiging van een nieuwe ruimtelijke regeling.
Van belang daarbij is dat bij de toepassing van de Ladder gewerkt wordt met begrippen en
terminologieën die niet concreet gedefinieerd zijn, zoals ‘een nieuwe stedelijke
ontwikkeling’ en ‘een actuele regionale behoefte’.
De Ladder levert spanning op met de wens tot flexibel en globaal bestemmen, omdat de
Ladder vraagt dat de maximale planologische mogelijkheden in ogenschouw worden
genomen.

1.1.

Doel

Het doel van het supplement is om antwoord te geven op de vraag in welke gevallen en op
welke wijze de Ladder voor Duurzame Verstedelijking toegepast moet worden, om zodoende
een voldoende motivering te bieden voor een ruimtelijke ontwikkeling, hetzij in concreto,
hetzij in een globaal en/of flexibel bestemmingsplan. Dit gebeurt onder meer door lijn te
brengen in de uitleg van onder andere de term ‘een nieuwe stedelijke ontwikkeling’.
Daarnaast wordt een antwoord gegeven op de vraag met welke gegevens een ‘actuele
regionale behoefte’ kan worden gemotiveerd. Tot slot doen we aanbevelingen voor de
toepassing van de Ladder.

1.2.

Focus

De focus van dit supplement ligt op de eerste en tweede trede van de Ladder.

1.3.

Leeswijzer

De indeling van dit supplement is als volgt. Eerst wordt in hoofdstuk 2 (Wettelijk kader) de
achtergrond, totstandkomingsgeschiedenis en het toepassingsbereik van de regeling voor
Duurzame Verstedelijking besproken. In hoofdstuk 3 wordt een basis gelegd voor de analyse
van jurisprudentie en beleid, die in de bijlagen verder is uitgewerkt. In hoofdstuk 4 worden
de consequenties voor het bestemmingsplan verwoord. In hoofdstuk 5 wordt de conclusie
gegeven en wordt kort verslag gedaan van de studiemiddag op 23 juni 2015.
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