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MEMORIE VAN TOELICHTING 
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I. Algemene beschouwingen 

1. Inleiding. Toen in 1952 het feit werd herdacht, dat 50 
jaar tevoren de Woningwet in werking was getreden, kon aller-
wege worden gewezen op de zegenrijke resultaten, die onder 
vigeur van deze wet verkregen waren. De wet is een zeer 
bruikbaar instrument gebleken in de handen van hen, die tot 
haar uitvoering geroepen werden. Dat zij dit gedurende 50 jaar 
kon blijven is niet alleen te danken aan de vooruitziende blik 
van haar ontwerpers, doch ook aan het feit, dat zij enige malen 
aan de sedert haar inwerkingtreding gewijzigde omstandigheden 
is aangepast. 

De laatste belangrijke wijziging van de Woningwet dateert 
van 1931. Een zevental jaren later was de Regering van oordeel, 
dat onderzocht diende te worden „of, en zo ja, in welke mate, 
de Woningwet op het stuk van hare hoofdbeginselen wijziging, 
c.q. aanvulling" behoefde. Bij Koninklijk besluit van 16 febru-
arL-19_3Ji werd, onder voorzitterschap van mr. dr. K. JTFjede; 
riks, een Staatscojrimisjie ingesteld, die tot taak kreeg, dit 
onderzoek te verrichten. Naar valt op te maken uit de rede, 
waarmede de Minister van Binnenlandse Zaken de commissie 
installeerde, heeft vooral de ontwikkeling van de denkbeelden 
omtrent de tak van overheidszorg, die thans met ruimtelijke 
ordening wordt aangeduid, tot het instellen van de staats-
commissie geleid. 

De commissie bracht op 26 april 1940 haar verslag uit, dat 
vergezeld was door een ontwerp voor een nieuwe Woningwet. 
Veertien dagen later werd Nederland in de tweede wereldoorlog 
betrokken, als gevolg waarvan toenmaals door de Regering 
geen aandacht meer aan het rapport kon worden geschonken. 
Niettemin heeft het rapport toch nog tot wijziging in de wet-
geving geleid. Tijdens de bezetting zijn, grotendeels aan dit rap-
port ontleende, voorschriften tot stand gekomen, die enige be-
palingen omtrent het Nationale Plan en een geheel nieuwe rege-
ling ten aanzien van streekplannen bevatten. Na de bevrijding 
is het merendeel van deze voorschriften, in afwachting van een 
definitieve regeling, opgenomen in de tijdelijke wet van 28 sep-
tember 1950, Stb. K 415, houdende voorlopige regeling inzake 
het Nationale Plan en streekplannen. Haar werkingsduur werd 
enige malen verlengd, laatstelijk tot 1 januari 1958. 

Voordat het ontwerp, dat tot deze wet zou leiden, was inge-
diend, had de Regering zich reeds beraden omtrent hetgeen 
haar met betrekking tot de door de Staatscommissie-Frederiks 
geformuleerde voorstellen te doen stond. Zij was van oordeel, 
dat deze voorstellen niet rechtstreeks tot grondslag konden 
strekken aan een door haar in te dienen voorstel voor een wet-
telijke regeling. Bij Koninklijk, heslnit v;in 14 februari 1947 
werd daarom opnieuw een Staatscommissie^ ingesteld, die tot 
taak kreeg op grondslag van het ontwerp van wet, overgelegd 
door de Staatscommissie-Frederiks, te onderzoeken in hoeverre 
en op welke wijze de Woningwet, gezien de toen — in 1947 — 
heersende omstandigheden, herziening behoefde. Uitdrukkelijk 
werd bepaald, dat bij het onderzoek mede waren te betrekken 
de financiële paragraphen van de Woningwet, die in de op-
dracht aan de Staatscommissie van 1938 waren uitgesloten. 

Bij de installatie van de commissie, waarvan prof. mr. dr. 
G. van den Bergh tot voorzitter was benoemd, merkte de 

Minister van Openbare Werken en Wederopbouw op, dat in 
de zeven jaren, die sinds het uitbrengen van het rapport der 
Staatscommissie-Frederiks waren verstreken, op enige punten 
een nieuwe reehtsovertuiging zou kunnen zijn geboren. Het was 
deze mogelijkheid, die bij de toenmalige Regering blijkbaar de 
behoefte aan een nieuw advies had doen ontstaan. 

Op 3 april 1950 bracht de commissie verslag uit. Haar rap-
port was vergezeld door een drietal ontwerpen van wet, bevat-
tende respectievelijk voorschriften omtrent de ruimtelijke orde-
ning, voorschriften omtrent de volkshuisvesting en een voor-
stel tot wijziging van de Onteigeningswet. 

Omtrent deze wetsontwerpen zijn de adviezen ingewonnen 
van de Colleges van Gedeputeerde Staten, de Voorlopige Raad 
voor de Volkshuisvesting en de Vaste Commissie van de Rijks-
dienst voor het Nationale Plan. Ook van andere zijden hebben 
de ondergetekenden tal van opmerkingen omtrent de ontwerpen 
bereikt, onder meer van de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten, het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en 
Stedebouw, de landelijke centrales van woningbouwvereni-
gingen, alsmede uit de kringen van stedebouwkundigen en 
architecten, het bouwtoezicht, de handel, de landbouw en de 
waterschappen. 

Na uitvoerig interdepartementaal overleg en nadat de Col-
leges van Gedeputeerde Staten en de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten, alsmede de door de eerste ondergetekende 
bij beschikking van 20 april 1953 (Stcrt. 1953, 77) ingestelde 
Commissie Krctopruiming en Sanering in de gelegenheid waren 
gesteld zich daaromtrent uit te spreken, zijn de voorstellen van 
wet tot stand gekomen, die thans worden ingediend. Bij het for-
muleren van deze voorstellen is uitgegaan van het verslag der 
Staatscommissie-Van den Bergh, niet zozeer vanwege de nieuwe 
rechtsopvattingen, die daaraan ten grondslag zouden liggen, als 
wel omdat de commissie rekening heeft kunnen houden met de 
sinds 1940 sterk gewijzigde omstandigheden en behoeften. 
Nochtans zijn niet alle voorstellen van de staatscommissie 
overgenomen. Ten aanzien van sommige punten is terug-
gegrepen op het verslag der Staatscommissie-Frederiks. Met be-
trekking tot andere onderdelen is de Regering met eigen voor-
stellen gekomen. Tenslotte zijn er delen van de bestaande wet-
geving, die de Regering meent ongewijzigd te moeten over-
nemen. In het navolgende zal niet alleen het thans aangeboden 
ontwerp van Wet op de Ruimtelijke Ordening worden toege-
licht, maar zal tevens ten aanzien van de belangrijke onder-
delen van de door de Staatscommissie-Van den Bergh ontwor-
pen voorschriften, die niet werden overgenomen, worden aan-
gegeven, waarom de Regering de commissie daarin niet is ge-
volgd. 

Ten einde het overzicht van de oude en de nieuwe wetgeving 
te vergemakkelijken is aan deze Memorie van Toelichting een 
bijlage toegevoegd, waarin de met de artikelen van het onder-
havige wetsontwerp corresponderende artikelen van het ont-
werp-Van den Bergh en van de bestaande wetgeving zijn aan-
gegeven. 

Voor de toelichting op het ontwerp-Woningwct zij verwezen 
naar de bij dat ontwerp behorende afzonderlijke Memorie van 
Toelichting. In de Memorie van Toelichting'behorende bij het 
ontwerp van wet tot vervallenverklaring van het Vervreem-
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dingsbcsluit niet-landbouwgronden, wijziging van de Onteige-
ningswet, van de Wederopbouwwet en van de Wet op de Vei-
vreemding van landbouwgronden (Bijl. Hand. Tweede Kamer 
1954—1955, no. 3939) werd reeds uiteengezet, waarom de 
Regering het voorste! van de Staatscommissie-Van den Bergh 
tot wijziging van de Onteigeningswet niet kan volgen. Wel zal 
de aanvaarding van de onderhavige wetsontwerpen een aanpas-
sing van de Onteigeningswet noodzakelijk maken. De Regering 
stelt zich voor een voorstel daartoe op te nemen in een nog 
in te dienen ontwerp-invoeringswet, waarin tevens de over-
gangsbepalingen, die bij het inwerkingtreden van de nieuwe 
wetten zullen moeten gelden, een plaats zullen kunnen vinden. 

2. Een of twee wetten. Evenals de beide staatscommissies 
heeft ook de Regering zich afgevraagd, of de materie, die thans 
door de Woningwet wordt beheerst, in één wet geregeld moest 
blijven, dan wel over twee wetten diende te worden verdeeld. 
Met de Staatscommissie"Van den Bergh heeft zij de tweede op-
lossing gekozen, voornamelijk op grond van de overweging, dat 
de ruimtelijke ordening zich in de afgelopen jaren steeds meer 
tot een afzonderlijke tak van overheidszorg heeft ontwikkeld. 
Regeling van de ruimtelijke ordening in een afzonderlijke wet 
kan er voorts toe bijdragen, het begrip te doen groeien, dat alle 
met het gebruik van de grond samenhangende ooenbare be-
langen bij een goede ruimtelijke ordening ge'ijkelijk zijn be-
trokken. De bezwaren, die de Staatscommissie-Frederiks van 
deze keuze hebben weerhouden, menen de ondergetekenden te 
kunnen overwinnen, zij het op andere wijze, dan de commissie-
Van den Bergh. Voorgesteld wordt in de nieuwe Woningwet 
strijd met planologische maatregelen als weigeringsgrond voor 
de bouwvergunning te handhaven. Zo blijft er wel een tech-
nische band tussen beide wetten bestaan, die echter aan het 
principe van scheiding der materie geen afbreuk doet. 

3. Vorm van de ontwerpen van de wet. De Staatscom-
missie-Van den Bergh heeft haar ontwerpen voor een Ruimte-
wet en een nieuwe Woningwet gekleed in een vorm, die af-
wijkt van de hier te lande gebruikelijke. Slechts de hoofd-
zaken zijn in de wet opgenomen, de uitwerking daarvan 
vindt men in bij de wet behorende regelingen. Het bezwaar 
hiervan is, dat tal van onderwerpen op twee plaatsen geregeld 
zijn, in de wet en in een regeling. De commissie heeft getracht 
dit bezwaar te ondervangen door vele bepalingen uit de wet te 
herhalen in de regelingen. Deze herhaling kon echter niet altijd 
letterlijk geschieden, maar ook als dit wel mogelijk was stond 
de beoaling in de regeling toch altijd in een andere contekst 
dan de overeenkomstige in de wet. Hierdoor werd afbreuk ge-
daan aan de duidelijkheid. De Regering heeft daarom de ont-
werpen volgens de gebruikelijke vorm geredigeerd. 

4. Terminologie. De commissie-Van den Bergh stelt voor 
een nieuw woord „ruimtekunde" in te voeren, in plaats van een 
der termen ,,stedebouw", „planologie" of „ruimtelijke orde-
ning". De bezwaren, die de commissie tegen dit laatste woord 
aanvoert, hebben de ondergetekenden niet overtuigd. In het bij-
gaande ontwerp wordt daarom de reeds ingeburgerde term 
„ruimtelijke ordening" gehandhaafd. Als adjectief wordt ,,pla-
nologisch" gebruikt. 

5. Behoefte aan nieuwe regeling van de ruimtelijke ordening. 
De ondergetekenden menen zich ontslagen te mogen achten 
van de plicht om uitvoerig in te gaan op de behoefte aan een 
goede ruimtelijke ordening zowel in het gemeentelijke als in 
het bovcngemeentelijke kader. Ieder ziet thans wel in, dat de 
overheid in ons dichtbevolkte land, waar tal van belangen 
strijden om het gebruik van de schaarse grond en waar veler-
lei ingrijpende werken op die grond moeten worden uitgevoerd, 
geroepen is leiding te geven bij deze belangenstrijd en over 
bevoegdheden moet kunnen beschikken ten einde te bewerk-
stelligen. dat een voor de gemeenschap zo gunstig mogelijï 
evenwicht bereikt wordt. In de achter ons liggende periodt 
hebben achtereenvolgens de gemeenten, de provinciale besturen 
en het Rijk hierbij een taak aanvaard, die niet meer is weg te 
denken. 

De bestaande wettelijke regeling is bij de ontwikkeling, welke 
te dezen heeft plaats gevonden, ten achter gebleven en voldoet 
dientengevolge niet meer aan de thans bestaande behoeften 
De regeling, welke de Woningwet geeft met betrekking tot dt 
gemeentelijke plannen, is niet voldoende. Voorts sluit de reeds 
genoemde tijdelijke wet op het nationale plan en streekplannen 
slecht aan op de Woningwet, waardoor het bezwaar dat de 
regeling van de ruimtelijke ordening over twee wetten is ver-
deeld, te groter wordt. Tenslotte ontkomt het tegenwoordige 
stelsel niet aan het gevaar van te grote starheid. Op een en 
ander zal hieronder nader worden ingegaan. 

Een doelmatig overheidsbeleid inzake de ruimtelijke ordening 
moet zich kunnen instellen op de veelal snel wisselende as-
pecten van het maatschappelijk leven. Dit eist een minder inge-
wikkelde procedure dan het systeem van de tijdelijke wet met 
haar drieërlei over elkaar heengrijpende, stuk voor stuk bin-
dende, plannen — nationaal plan, streekplan en gemeentelijke 
plan — mogelijk kan maken. 

Aan de andere kant mag de vereiste vereenvoudiging geen 
afbreuk doen aan de goede onderlinge samenhang van de 
maatregelen in de drie bestuurskringen en aan de rechtszeker-
heid van degenen, die daarbij zijn betrokken. Deze moeten 
onderling een sluitend geheel blijven vormen, dat de onderschei-
den belangen al naar gelang van hun draagwijdte tot hun recht 
doet komen. 

Het hierbij aangeboden wetsontwerp beoogt in de behoefte 
van een dergelijke eenvoudige wettelijke regeling te voorzien. 

6. Gemeentelijke structuurplannen en bestemmingsplannen. 
Een belangrijke materie, ten aanzien waarvan de huidige wet-
geving ontoereikend is gebleken, betreft de planologische maat-
regelen voor de bebouwde kom. Krotopruiming en de ont-
wikkeling van het verkeer, om slechts twee problemen te noe-
men, dwingen tal van gemeentebesturen er toe zich te bezinnen 
omtrent nieuwe stedebouwkundige vormen voor de bebouwde 
kernen van hun gemeente. Een bruikbaar middel om de ge-
wonnen inzichten te verwezenlijken, ontbreekt echter, daar de 
Kroon het uitbreidingplan voor de bebouwde kom niet toe-
laatbaar acht. In navolging van de beide staatscommissies 
wordt daarom voorgesteld het bestemmingsplan ook voor de 
bebouwde kom mogelijk te maken. 

Er is van afgezien het bestemmingsplan binnen de bebouwde 
kom verplicht te stellen. Bestemmingsplannen voor de be-
bouwde kom zullen altijd gedetailleerd moeten zijn, omdat 
globale plannen, anders dan op het platteland, in verband met 
de gecompliceerder verkaveling binnen de bebouwde kom daar 
niet geschikt zijn om er aanvragen om bouwvergunning aan te 
toetsen. Een algemene verplichting tot het vaststellen van be-
stemmingsplannen voor de bebouwde kom zou daarom bete-
kenen een verplichting tot het vaststellen van gedetail'eerde 
plannen. Dit zou zeer veel arbeid met zich meebrengen, die, zo 
het al mogelijk zou zijn om aan een dergelijke verplichting te 
voldoen, deels wellicht overbodig zou blijken. Er is daarom 
volstaan de gemeenteraden bevoegd te verklaren om een be-
stemmingsplan voor de bebouwde kom vast te stellen. 

Niettemin is het van het grootste belang, dat de gemeente-
besturen zich rekenschap geven van de gewenste ontwikkeling 
van de bebouwde kernen van hun gemeente. Daarom wordt 
voorgesteld, de gemeentebesturen de bevoegdheid te verlenen 
met betrekking tot de bebouwde kom een structuurplan vast 
te stellen, waaronder volgens dit wetsontwerp een raadsbesluit 
wordt verstaan, dat slechts één der beide functies van het 
bestemmingsplan vervult, namelijk die van plan in eigenlijke 
zin, program voor de toekomst. Het bevat geen tot de burger 
gerichte vocrschriften. Vandaar, dat het ook voor de bebouwde 
kom globaal kan zijn. Waar nodig en mogelijk kan het worden 
uitgewerkt in bestemmingsplannen, die naar behoefte kunnen 
worden gedetailleerd. Teneinde te waarborgen, dat er vol-
doende verband bestaat tussen de regelingen voor de bebouwde 
kom en die voor het gebied daarbuiten, bepaalt het voorgestelde 
artikel 7 dat het structuurplan de ontwikkeling van de be-
bouwde kom aangeeft in samenhang met de ontwikkeling van 
het buiten de kom gelegen gebied. 
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Een derde voorziening met betrekking tot de bebouwde kom 
betreft de bescherming van de plannen in voorbereiding. Zoals 
hierna nog nader zal worden toegelicht, wordt voorgesteld de 
huidige regeling inzake de bescherming van het uitbreidings-
plan in voorbereiding te handhaven. Volgens die regeling kan 
ongewenste bebouwing geweerd worden niet alleen tijdens de 
duur van de vaststellingsprocedure, maar ook reeds, wanneer 
een voorbereidingsbesluit is genomen, gedurende maximaal één 
jaar voordat met de vaststellingsprocedure wordt begonnen. De 
moeilijke problemen, die zich bij het tot stand brengen van 
bestemmingsplannen voor bebouwde kommen zullen voordoen, 
maken het naar de mening van de ondergetekenden gewenst, 
de mogelijkheid te openen voor de bebouwde kom deze termijn 
op drie jaar te stellen, te verlengen tot maximaal vijf jaar, maar 
alleen voor zover het voorbereidingsbesluit geldt voor een ge-
bied, ten aanzien waarvan bij een structuurplan aanwijzingen 
voor de bestemming zijn gegeven. Een structuurplan behoeft 
namelijk niet, zoals een bestemmingsplan, uit een aaneenge-
sloten reeks van bestemmingen te bestaan. Alleen ten aanzien 
van die gebieden, ten aanzien waarvan het structuurplan aan-
wijzingen voor de bestemming geeft, bestaat er reeds enig in-
zicht omtrent het toekomstige bestemmingsplan, zodat daar, 
door toepassing van de anticipatiebevoegdheid, een soepel bouw-
vergunningsbeleid kan worden gevoerd. Dit maakt, naar de 
mening van de ondergetekenden, de langere duur van het voor-
bereidingsbesluit ten opzichte van de belanghebbenden aan-
vaardbaar. 

Deze voorzieningen, tezamen met de overige uit het ontwerp-
Van den Bergh overgenomen bepalingen omtrent de inhoud van 
bestemmingsplannen, zoals b.v. het instituut van de voorlopige 
bestemming, zullen, naar de ondergetekenden vertrouwen, de 
gemeentebesturen in staat stellen alle maatregelen te treffen, 
die voor een goede ontwikkeling van de bebouwde kernen 
noodzakelijk zijn. 

Voor het gebied buiten de bebouwde kom wordt, in navol-
ging van de commissie-Van den Bergh, voorgesteld het vast-
stellen van bertemmingsplannen verplicht te stellen. Dit voor-
schrift schept naar het oordeel van de ondergetekenden, een 
betere waarborg voor een goede ruimtelijke ordening dan het 
door de commissie-Frecijriks voorgestelde voorrangsbeginsel. 
Grondslag van dit beginsel is dat bebouwing slechts daar kan 
geschieden, waar dit ingevolge een bebouwingsregeling toelaat-
baar wordt geacht. Voor alle nieuwbouw betekent dit dat de 
regeling van de bestemming van de grond moet voorafgaan aan 
het stichten van bebouwing. Nalatigheid van de overheid in het 
vaststellen van bestemmingsregelingen leidt hierbij praktisch 
tot een bouwverbod. In verband hiermede is aan dit systeem 
inherent het vaststellen van incidentele bestemmingen op ver-
zoek van de grondeigenaar, hetgeen uit planologisch oogpunt 
hoogst bedenkelijk moet worden geacht. 

Bijzondere aandacht is besteed aan het probleem om de ge-
wenste flexibiliteit van de plannen te combineren met voldoende 
waarborgen voor de belanghebbenden. Daarom wordt in arti-
kel 11 van het ontwerp voorgesteld te bepalen, dat een be-
stemmingsplan, ten aanzien van gronden, die in de naaste 
toekomst voor bebouwing in aanmerking komen, aan burge-
meester en wethouders de bevoegdheid moet verlenen om ofwel 
van het plan af te wijken, ofwel het plan uit te werken. Voor 
het tot stand komen van deze voorschriften is een in hetzelfde 
artikel opgenomen eenvoudige procedure ontworpen. 

Deze regeling, alsmede de bepaling, die het mogelijk maakt 
met machtiging van Gedeputeerde Staten van een bestaand 
plan, dat in herziening is, af te wijken, hebben de onderge-
tekenden er van doen afzien, een spoedprocedure, zoals door 
de Staatscommissie-Van den Bergh wordt voorgesteld, in het 
ontwerp op te nemen. 

De handhaving van bestemmingsplannen geschiedt evenals 
thans door middel van de bouwvergunning, die wordt uitge-
breid tot alle bouwwerken (zie artikel 47 ontwerp-Woningwet). 
Daarnaast is voorzien in de mogelijkheid om voor bepaalde 
andere werken dan bouwwerken een aanlegvergunning te eisen. 
Ten einde te bereiken, dat aanlegvergunning alleen wordt ge-
eist, wanneer dit nodig is, wordt voorgesteld te bepalen, dat 

een aanlegvergunning alleen verplicht is, wanneer dit bij het 
bestemmingsplan wordt voorgeschreven (artikel 15). 

7. Planologische voorschriften van provincie en Rijk. De 
voorgestelde regeling met betrekking tot de streekplannen en 
het nationale plan wijkt aanzienlijk af van de huidige tijde-
lijke wet en van hetgeen de commissie-Van den Bergh heeft 
voorgesteld. Dit vindt zijn grond in de hiervoor reeds vermelde 
overweging, dat een stelsel van drie soorten, bindende traps-
gewijs aan elkaar ondergeschikte bestemmingsplannen te ver-
starrend zou werken om in de practijk bevrediging te kunnen 
geven. De commissie-Van den Bergh heeft deze bezwaren voor-
zien en heeft getracht daaraan zoveel mogelijk tegemoet te 
komen onder meer door verschillende bepalingen omtrent uit-
werking, afwijking en vrijstelling van de plannen. Ook al 
zouden echter de verantwoordelijke organen in ruime mate 
van deze mogelijkheden gebruik maken en zich bovendien ont-
houden van onnodige afdaling in details bij de hogere plannen, 
daarmede zou toch naar het oordeel van de ondergetekenden 
aaa het gehele stelsel niet de bewegelijkheid worden gegeven, 
die de aanpassing van de bestemmingsregelingen bij de soms 
snel wisselende omstandigheden vereist. Dit zou ten nadele 
kunnen werken van een goede ruimtelijke ordening, terwijl in 
ons dicht bevolkte land juist de noodzaak daarvan ook in de 
sfeer van de provincie en van het Rijk steeds duidelijker is 
gaan spreken. 

Ook hier wordt de oplossing gezocht in het scheiden van 
program en voorschrift. 

Het streekplan nieuwe stijl zal slechts een program zijn, zodat 
de vormgeving niet meer zal worden gehinderd door de eisen, 
die aan het huidige streekplan moeten worden gesteld in ver-
band met zijn karakter van voorschrift. Daarnaast wordt voor-
gesteld aan Gedeputeerde Staten, behalve de bevoegdheid om 
de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan voor te 
schrijven, tevens de bevoegdheid te verlenen op de grondslag 
van het streekplan aanwijzingen te geven omtrent de inhoud 
van bestemmingsplannen (artikel 40, derde lid). Deze aan-
wijzingen kunnen naar behoefte gedoseerd worden, zodat 
minder kans bestaat op nodeloze verstarring. Anderzijds heeft 
het provinciaal bestuur door het streekplan een algemene achter-
grond voor zijn planologisch beleid, waardoor bij het nemen 
van incidentele beslissingen de samenhang steeds wordt over-
zien en gewaarborgd. 

De aanwijzingen zijn slechts tot de gemeentebesturen gericht, 
zodat zij zonder waarborgprocedure tot stand kunnen komen. 
Eventuele bezwaren van belanghebbenden komen eerst bij de 
behandeling van het bestemmingsplan, dat naar aanleiding van 
de voorschriften wordt vastgesteld, aan de orde. Deze regeling, 
die veel eenvoudiger is dan de bestaande, biedt niettemin de 
mogelijkheid, om elke in het belang van de provincie gewenste 
planologische maatregel in het leven te roepen. 

Voor de materie, die thans door het nationale plan wordt be-
streken, is in beginsel van overeenkomstige gedachten uitge-
gaan, zonder dat echter ook in de Rijkssfeer een samenvattend 
plan in het ontwerp is opgenomen. De ervaring heeft geleerd, 
dat het voor een goede ruimtelijke ontwikkeling van het land 
als geheel allereerst aankomt op het vormen van een nationaal 
planologisch beleid. De daartoe nodige coördinatie en het daar-
aan ten grondslag liggende onderzoek worden dan ook in het 
ontwerp vooropgesteld. Hierbij aansluitend is de mogelijkheid 
geopend, dat ook de, met de uitvoering van de wet belaste, 
Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting na beraad met 
Gedeputeerde Staten aanwijzingen geeft omtrent de inhoud van 
bestemmingsplannen (artikel 41). Uiteraard zal hij omtrent de 
te geven aanwijzingen overleg plegen met zijn daarbij be-
trokken ambtgenoten. 

Alle desiderata op planologisch gebied worden zo verwerke-
lijkt in het door de gemeenteraad vast te stellen bestemmings-
plan, het enige plan waar de burger rekening mede heeft te 
houden. 

8. Bescherming van plannen in voorbereiding. De bescher-
ming van de plannen in voorbereiding wordt onder de huidige 
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tijdelijke wetgeving (naast de regeling betreffende het aan-
houdcn van bouwvergunningen ingevolge de Woningwet) ver-
zekerd door de aan de eerste ondergetekende toekomende be-
voegdheid tot het maken van bezwaar tegen de uitvoering van 
voorgenomen werken. De practijk te dezen heeft, voor zover 
het nationale plan-in voorbereiding betreft, mede een grond-
slag gevonden in de oplegging van zgn. meldingsplicht voor 
een aantal gebieden, waar bijzondere aanleiding bestond tot 
het verzekeren van een tijdige planologische beoordeling van 
uit te voeren werken. 

De ondervinding heeft geleerd, dat op deze wijze belangen 
van verschillende aard konden worden beschermd tegen een 
anders onvermijdelijke aantasting. Niettemin achten de onder-
getekenden een dergelijke regeling, waarbij op grond van een 
plan in voorbereiding de uitvoering van bepaalde werken voor 
onbepaalde tijd kan worden verhinderd, te vérgaand. Ook het 
voorstel van de commissie-Van den Bergh, volgens hetwelk de 
beslissing op een aanvraag om aanlegvergunning op grond van 
een provinciaal of nationaal mededelingsbesluit voor elke denk-
bare tijd kan worden aangehouden, achten de ondergetekenden 
niet aanvaardbaar. Bescherming van planologische maatregelen, 
die nog in een stadium van voorbereiding verkeren, is slechts 
verantwoord als de bevoegdheid daartoe aan enge grenzen 
naar de tijd gebonden wordt. De tijd, gedurende welke volgens 
de huidige Woningwet de beslissing op een aanvrage om bouw-
vergunning op grond van een uitbreidingsplan in voorbereiding 
kan worden aangehouden, kan in verband met de vastste!lings-
procedure reeds tot vele jaren oplopen. Zij menen daarom, 
dat aan het bestemmingsplan in voorbereiding in beginsel geen 
verdergaande bescherming dient te worden geboden. 

Twee uitzonderingen hierop worden voorgesteld. Vooreerst 
kan de termijn, gedurende welke e;n voorbereidingsbesluit 
blijft gelden met één jaar worden verlengd indien de eerste 
ondergetekende aanwijzingen omtrent de inhoud van het be-
stemmingsplan heeft gegeven, dan wel Gedeputeerde Staten 
— waar nodig tegelijk met verstrekken van aanwijzingen — 
de vaststelling of de herziening van een bestemmingsplan heb-
ben gelast, en in verband hiermede door de Minister of door 
Gedeputeerde Staten een voorbereidingsbesluit genomen is. 
Hiermede wordt gewaarborgd dat bij nalatigheid van de raad 
om binnen de gestelde termijn aan de gegeven voorschriften 
te voldoen, Gedeputeerde Staten zich de nodige tijd kunnen 
verschaffen om hunnerzijds de voorgeschreven maatregelen tot 
stand te brengen zonder daarin te worden belemmerd door 
het vervallen van een genomen voorbereidingsbesluit. Aange-
zien de aanwijzingen omtrent de inhoud van bestemmings-
plannen op veel eenvoudiger wijze tot stand zullen komen dan 
het huidige streekplan of nationale plan achten de ondergete-
kenden deze regeling voldoende om planologisch ongewenste 
ontwikkelingen te voorkomen. 

De tweede uitzondering betreft de bebouwde kom, waarover 
in het voorgaande reeds is gehandeld. 

9. Tegemoetkoming in de schade. Een ander punt, ten aan-
zien waarvan de ondergetekenden de Staatscommissie-Van den 
Bergh niet kunnen volgen, betreft de schadevergoeding. De 
commissie stelt voor aanspraak op een tegemoetkoming te ver-
lenen in het geval dat ernstige schade wordt geleden ten ge-
volge van belemmering van het bestaande gebruik van het goed. 
Nu is het communis opinio, dat de Overheid niet gehouden is 
alle schade, die ontstaat tengevolge van haar rechtmatige han-
delingen, te vergoeden. De commissie heeft echter nagelaten 
aan te geven, waarom naar haar mening de grens van de 
vergoedingsplicht juist ligt bij de belemmering van het be-
staande gebruik. Die grens schijnt dan ook vrij willekeurig ge-
trokken te zijn. De Regering heeft daarom teruggegrepen op 
het ontwerp der commissie-Frederiks. De in artikel 51 voor-
gestelde bepaling is ontleend aan artikel 26 van het ontwerp 
dier commissie en sluit tevens nauw aan bij de beslissingen van 
de Kroon ter zake van uitbreidingsplannen. 

10. Organen, belast met de uitvoering van de wet. Als 
planologische organen van het Rijk noemt het ontwerp de Vaste 
Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, die een zuiver 

ambtelijk orgaan van overleg zal zijn, en de Rijksplanologische 
Dienst. 

In navolging van het stelsel, dat onder de Woningwet zulke 
goede resultaten heeft afgeworpen, zullen aan de dienst enkele 
inspecties worden verbonden. De inspecteurs zullen de dubbele 
taak hebben de provinciale besturen (en in bijzondere gevallen 
eventueel ook gemeentebesturen) van advies te dienen en de 
naleving van de wet zoveel mogelijk te bevorderen. 

Hun contact zal voornamelijk liggen bij de provincies, omdat 
zich aldaar meer en meer e;n zeer belangrijk coördinatie-
centrum voor het planologische werk ontwikkelt, mede door 
het verband met de provinciale taken ten aanzien van de 
waterstaat, de wegen, de ruilverkavelingen e.d. Gaandeweg zijn 
in alle provincies planologische organen tot stand gekomen. 
Tussen deze organen en de Rijksdienst voor het Nationale Plan 
is een nauwe samenwerking gegroeid, die in de toekomst mede 
door inschakeling van de inspecteur zal kunnen worden voort-
gezet. 

Het ontwerp van wet bevat geen voorschriften omtrent de, 
reeds allerwege bestaande, provinciale planologische diensten. 
De provinciale besturen hebban immers getoond volledig begrip 
te hebben voor de taak, welke op het gebied van de ruimtelijke 
ordening voor de provincie aanwezig is. De ondergetekenden, 
die de bemoeiingen van de provinciën op dit gebied van groot 
belang achten, zijn er van overtuigd dat de besturen van deze 
lichamen hun taak in deze zullen blijven verstaan. Het zou 
daarom h.i. van een overbodige — en dus verwerpelijke — 
inmenging in de aangelegenheden van de provincie getuigen, 
indien bij de wet aan de provinciale besturen aanwijzingen 
zouden worden gegeven omtrent de wijze, waarop zij het voor 
hun planologische taak vereiste deskundige apparaat in de toe-
komst dienen te-organiseren. Het ontwerp bevat daarom slechts 
enkele bepalingen inzake de provinciale planologische commis-
sies, omdat het daarin tot uiting komende beginsel van coördi-
natie in de wet zelf dient te worden verankerd. 

11. Overgangs- en invoeringsh e palingen. Het inwerking-
treden van de onderhavige wet zal uitvoerige overgangsbe-
palingen nodig maken. Daarbij zal onder meer ook rekening 
moeten worden gehouden met de omstandigheid, dat de aan-
passing van de bestaande regelingen aan de nieuwe situatie 
geruime tijd zal vorderen. Er zal een ruime overgangstermijn 
moeten worden gesteld, gedurende welke termijn de huidige 
regelingen voor zover nodig van kracht zullen moeten blijven. 
Te denken valt hier bijvoorbeeld aan bestaande streekplannen, 
uitbreidingsplannen en komvoorschriften. Ook zullen overeen-
komstig de wet van 28 september 1950, Stb. K 415, opgelegde 
meldingsplichten en gemaakte bezwaren gedurende de over-
gangstijd moeten worden gehandhaafd en zo nodig nieuw 
moeten kunnen worden opgelegd of gemaakt. 

Teneinde de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening niet 
te ontsieren met een reeks van bepalingen, die na enige tijd 
hun betekenis zullen hebben verloren, ligt het in het voor-
nemen, de overgangsbepalingen en de wijziging van andere 
wetten, die de invoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
en de nieuwe Woningwet noodzakelijk zal maken tezamen te 
voegen in een Invoeringswet, waarvan het ontwerp eerlang zal 
worden ingediend. Deze drie wetten zullen, tezamen met de 
nodige uitvoeringsbepalingen, op dezelfde, bij Koninklijk be-
sluit te bepalen datum in werking moeten treden. 

II. De artikelen 
HOOFDSTUK I 

Algemene bepaling 
Artikel I. Ter redactionele vereenvoudiging zijn in dit arti-

kel een tweetal definities opgenomen. 
HOOFDSTUK II 

Planologisch beleid van de Rijksoverheid 
Artikel 2. Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is op grond 

van de inmiddels opgedane ervaring afgezien van een formeel 
vastgesteld nationaal plan, dat de coördinatie en de synthese 
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zou bevatten van alle nationale belangen, die bij het gebruik 
van de grond zijn betrokken. Zelfs als men de opstelling van 
een dergelijk plan theoretisch al mogelijk zou achten, dan zijn 
toch aan de verwezenlijking van deze gedachte teveel practische 
bezwaren verbonden. 

Waar het in wezen op aankomt, is een samenhangend en met 
vaste lijn gevoerd nationaal planologisch beleid. De Regering 
zal hiervoor de grondslag onder meer kunnen vinden in het 
onderzoek en de daaruit voortvloeiende planstudies door de 
Rijksplanologische Dienst in samenwerking met de verschiN 
lende departementen, waarvan de resultaten zich geleidelijk 
meer zullen gaan aftekenen. 

Deze uitkomsten kunnen vooreerst dienstbaar zijn aan de 
coördinatie van Regeringsprojecten. Daarnaast kunnen zij de 
wenselijkheid aantonen van het treffen van bepaalde voor-
zieningen door besturen van provincie of gemeente. Doorgaans 
zal dan, naar in het verleden gebleken is, door overleg het ge-
wenste doel kunnen worden bereikt. Het is echter denkbaar, dat 
geen overeenstemming wordt bereikt. Voor dat geval zal arti-
kel 41 aan de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
de bevoegdheid verlenen om tot het treffen van bepaalde voor-
zieningen te verplichten. 

Artikel 3. Dit artikel beoogt de coördinatie van maatregelen 
en plannen van de centrale overheid, voor zover die met de 
feitelijke bestemming van de grond verband houden, te be-
vorderen door te bepalen, dat deze maatregelen en plannen in 
de Vaste Commissie voor de Ruimtelijke Ordening moeten wor-
den behandeld. Deze commissie is, zoals reeds werd opgemerkt, 
als zuiver ambtelijk orgaan gedacht, zonder beslissingsbevoegd-
heid. Wordt men het in de Vaste Commissie ambtelijk over de 
een of andere aangelegenheid niet eens, dan zal een lid des-
gewenst de door hem vertegenwoordigde Minister kunnen in-
lichten, waarna rechtstreeks tussen de betrokken Ministers of 
— zo nodig — in de Ministerraad nader overleg zal kunnen 
worden gepleegd. 

De woorden „in belangrijke mate" geven aan, dat zaken van 
geringe importantie niet in de Vaste Commissie behoeven te 
worden behandeld. Ten einde voorts onnodige arbeid en tijd-
verlies te voorkomen is in het tweede lid de mogelijkheid ge-
opend om in bepaalde gevallen het overleg in de Vaste Com-
missie te doen vervallen. Van deze mogelijkheid zal onder meer 
gebruik worden gemaakt, indien bij het tot stand komen van 
plannen of maatregelen toch reeds organen zijn betrokken van 
zodanige veelzijdige samenstelling, dat het totstandkomen van 
een samenhangend geheel voldoende zal zijn gewaarborgd. Dit 
is b.v. het geval met de Raad van de Waterstaat ca., de Zui-
derzeeraad, de Commissie inzake waterverontreiniging, de Com-
missie landaanwinning Dollard, de Centrale cultuurtechnische 
commissie. 

HOOFDSTUK III 
Streekplannen 

Artikel 4. In het oorspronkelijk ontwerp, dat leiden zou tot 
de tijdelijke wet van 28 september 1950, Stb. K 415, was voor-
gesteld, het vaststellen van streekplannen op te dragen aan 
Gedeputeerde Staten. Bij amendement, door de Regering over-
genomen op dezelfde dag, waarop het werd voorgesteld, is het 
ontwerp vervolgens gewijzigd in dien zin, dat de Provinciale 
Staten met de vaststelling van streekplannen werden belast. In 
de toelichting op dit amendement, omtrent het onderwerp waar-
van tijdens de schriftelijke behandeling niet werd gerept, wordt 
als argument aangevoerd, dat een streekplan eigenlijk een alge-
mene de burger bindende maatregel is. Nu kan op goede gron-
den worden betoogd, dat de tijdelijke wet, in navolging van 
het ontwerp-Frederiks, het streekplan ziet als een tot de ge-
meentebesturen gerichte regeling. Wat daar echter van zij, 
volgens het onderhavige ontwerp is het streekplan geen voor-
schrift meer, zodat dit argument om de bevoegdheid tot het 
vaststellen van streekplannen aan de provinciale staten te ver-
lenen, is komen te vervallen. Voor het opdragen van deze be-
voegdheid aan Gedeputeerde Staten pleit het nauwe verband, 
dat er bestaat tussen het beleid met betrekking tot de streek-

plannen en verschillende andere uit planologisch oogpunt be-
langrijke bevoegdheden, die vanouds bij dit college hebben be-
rust. Te denken valt onder meer aan hel toezicht op de activiteit 
van de gemeentebesturen op het stuk van planologische maat-
regelen en aan de taak van Gedeputeerde Staten op het gebied 
van de meer en meer voor het planologische werk aan beteke-
nis winnende ruilverkavelingen. Anderzijds maakt de grote in-
vloed, die er van een streekplan op de ontwikkeling van de 
provincie kan uitgaan, het wenselijk, dat ook de Provinciale 
Staten met betrekking tot de totstandkoming van streekplannen 
invloed kunnen doen gelden. Als oplossing wordt daarom 
voorgesteld dat Gedeputeerde Staten het streekplan vaststellen 
(eerste lid), doch dat zij daarvoor verantwoordelijk zijn aan de 
Provinciale Staten (tweede lid). Dat derde lid verzekert de 

t openbaarheid van het streekplan. 
In de tweede volzin van het eerste lid wordt verwezen naar 

de bevoegdheid — geregeld in artikel 40, derde lid — om voor-
schriften te geven omtrent de inhoud van gemeentelijke be-
stemmingsplannen. Het streekplan strekt aan deze voorschriften 
tot grondslag. Formeel-juridisch is dit de enige betekenis van 
het streekplan. Het is daarom niet nodig bij de wet een proce-
dure voor de totstandkoming vast te stellen. Dit heeft tot ge-
volg, dat ook herziening op eenvoudige wijze tot stand kan 
komen, zodat het streekplan gemakkelijk aan zich wijzigende 
omstandigheden aangepast kan blijven. 

Met het oog op de mogelijkheid van snelle herziening is er 
ook van afgezien het horen van de gemeentebesturen voor te 
schrijven. De ondergetekenden zijn er echter van overtuigd, dat 
Gedeputeerde Staten bij de voorbereiding van streekplannen oT 
van herzieningen daarvan de gemeentebesturen zoveel mogelijk 
zullen inschakelen. 

In het vierde lid van het artikel wordt voorzien in de 
mogelijkheid om voorschriften te geven omtrent de voorberei-
ding en de inrichting van streekplannen. De bepaling is facul-
tatief. Of aan dergelijke voorschriften behoefte zal blijken te 
bestaan, valt thans nog niet te zeggen. 

Artikel 5. Dit artikel beoogt te bevorderen, dat de streek -
plannen aan de zich wijzigende omstandigheden aangepast 
zullen blijven. 

Artikel 6. Tndien Gedeputeerde Staten in gebreke zouden 
blijven om met betrekking tot het streekplanbeleid diligent te 
zijn, zullen in het algemeen de Provinciale Staten op grond van 
artikel 4, tweede lid, dienen op te treden. Voor het geval er 
echter rijksbelangen bij het totstandkomen van een streekplan 
betrokken zouden zijn, geeft dit artikel aan de Kroon de be-
voegdheid om Gedeputeerde Staten tot vaststellen of herzien 
van een streekplan te verplichten. 

HOOFDSTUK IV 
Gemeentelijke planologische maatregelen 

Artikelen 7—9. Na hetgeen bij de algemene beschouwingen 
over het structuurplan is gezegd, behoeven deze artikelen weinig 
nadere toelichting. Het structuurplan is evenals het streekplan 
slechts program en bevat geen voorschriften. Waar er behoefte 
is aan voorschriften, dient een bestemmingsplan te worden 
vastgesteld. Bij de algemene beschouwingen werd reeds ge-
sproken over het rechtsgevolg van een structuurplan met be-
trekking tot de bescherming van bestemmingsplannen in voor-
bereiding voor de bebouwde kom. Voor nadere toelichting zij 
verwezen naar hetgeen hierna vermeld wordt bij artikel 21. 

Het structuurplan zal zich moeten uitstrekken over de be-
bouwde kom en tevens de samenhang aangeven met de ont-
wikkeling van het overige gebied (artikel 7). 

De terinzagelegging van het ontwerp, voorgeschreven bij 
artikel 8, dient te waarborgen, dat de raad vóór de vaststelling 
kennis kan nemen van bezwaren of suggesties, die voor zijn be-
slissing van belang kunnen zijn. 

Artikel 9 bepaalt, dat het structuurplan aan Gedeputeerde 
Staten moet worden medegedeeld. Hierdoor krijgt dit college 
gelegenheid eventuele opmerkingen ter kennis van het ge-
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meentebestuur te brengen, waarmede bij de uitwerking in be-
stemmingsplannen rekening kan worden gehouden. 

Artikel 10. De huidige Woningwet kent een viertal tot de 
burger gerichte gemeentelijke planologische maatregelen: de 
bijzondere rooilijn, het uitbreidingsplan, het bouwverbod en de 
zogenaamde komregeling. Voorgesteld wordt dit aantal tot 
twee terug te brengen: het bestemmingsplan, dat als een ont-
wikkeling van het uitbreidingsplan kan beschouwd worden, en 
het rooilijnbesluit. In het bestemmingsplan wordt juridisch-
bindende vorm gegeven aan alle planologische eisen, die ten 
aanzien van het door het plan bestreken territoor door het ge-
meentelijk, provinciaal en rijksgezag worden gesteld. 

Overeenkomstig de suggestie van de beide staatscommissies 
zal het bestemmingsplan zich over het gehele gebied van de ge-
meente, dus ook over de bebouwde kom, kunnen uitstrekken. 
Een verplichting tot het vaststellen van een bestemmingsplan zal 
overeenkomstig het ontwerp-Van den Bergh slechts gelden voor 
het gebied, dat niet tot een bebouwde kom behoort. De gronden 
daarvoor zijn in het algemene gedeelte van deze memorie van 
toelichting reeds uiteengezet. In incidentele gevallen kan echter 
door Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 40, tweede lid, ook 
voor tot de bebouwde kom behorend gebied een verplichting 
tof vaststelling van een bestemmingsplan worden opgelegd. 
Daartegenover maakt het derde lid van artikel 10 het mogelijk, 
dat Gedeputeerde Staten van de in het eerste lid vervatte ver-
plichting voor het niet tot een bebouwde kom behorend gebied 
ontheffing verlenen. Deze ontheffingsmogelijkheid, waarvan in 
verband met het gevaar voor een ongecontroleerde ontwikke-
ling een spaarzaam gebruik dient te worden gemaakt, kan niet 
gemist worden, wil te grote starheid worden vermeden. 

Doel van het bestemmingsplan is een goede ruimtelijke orde-
ning van het gebied, waarover het plan zich uitstrekt. Deze 
ruimtelijke ordening wordt verkregen door het coördineren 
van de verschillende belangen, die bij het gebruik van de in het 
plan begrepen grond zijn betrokken, tot een zo harmonisch 
mogelijk geheel, dat een grotere waarde.vertegenwoordigt, dan 
bij het dienen van elk dier belangen afzonderlijk te bereiken 
ware geweest. Dit brengt met zich mede, dat het bestemmings-
plan door zijn voorschriften rechtstreeks belangen raakt, die 
door het plan worden gecoördineerd. Er dient hier echter voor-
zichtigheid te worden betracht. Zo zal de raad rekening moeten 
houden met de inzichten van hoger gezag. Hij zal b.v. door 
middel van het bestemmingsplan geen landbouwpolitiek mogen 
bedrijven. Anderzijds zal er ook niet te veel mogen worden 
geregeld in die zin, dat de belanghebbenden nodeloos in hun 
vrijheid worden beknot. De wet kan hieromtrent geen voor-
schriften geven. Wel ligt het in het voornemen bij de algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 39, bepalingen hier-
omtrent op te nemen. Overigens zullen de gemeenteraden en 
het toezichthoudend gezag van geval tot geval moeten nagaan 
waar de grenzen liggen. 

Het ontwerp bevat geen voorschriften omtrent de detaillering 
van bestemmingsplannen. De ondergetekenden onderschrijven 
hetgeen hieromtrent wordt opgemerkt op blz. 78 en 79 van het 
rapport der Staatscommissie-Van den Bergh. In de praktijk is 
gebleken, dat het thans in de Woningwet opgenomen onder-
scheid tussen aanwijzing van de bestemming in onderdelen en in 
hoofdzaak te weinig gedifferentieerd is. Daarom zijn de ge-
meenteraden vrij gelaten om de bestemmingsplannen zodanig 
te detailleren, als overeenkomst met de omstandigheden in het 
gebied, waarvoor het plan zal gelden. 

In het algemeen zal voor het landelijke gebied de bestem-
ming slechts in hoofdlijnen worden aangegeven. Maar ook ten 
aanzien van het voor bebouwing bestemde gebied zal de ge-
meenteraad zich moeten hoeden voor te ver gaande detaillering. 
Ook zal het gemeentebestuur er voor moeten waken, dat de 
prognoses, die aan de plannen ten grondslag liggen, zich niet 
over een te lang tijdvak uitstrekken. Het projecteren van te 
ruime uitbreidingen, dat daarvan het gevolg zou kunnen zijn, 
kan b.v. ten aanzien van de agrarische bedrijfsvoering tot on-
gewenste gevolgen leiden. Het zal mede tot de taak van het 
toezichthoudend gezag behoren er voor te waken, dat de ge-

meentebesturen van hun vrijheid een juist gebruik zullen maken. 
Het voorschrift, dat streekplannen, structuurplannen en be-
stemmingsplannen tenminste eenmaal in de tien jaren moeten 
worden herzien, is in dit verband tevens van belang. Daaren-
boven zal het mogelijk zijn, zo de behoefte daaraan blijkt te 
bestaan, in de algemene maatregel van bestuur bedoeld in arti-
kel 39 voorschriften omtrent de detaillering op te nemen. Het 
ligt in het voornemen dit in ieder geval te doen met betrekking 
tot agrarische bestemmingen en de materie, geregeld in arti-
kel 11. 

Omtrent de inhoud bepaalt het artikel, dat het plan de ten 
behoeve van een goede ruimtelijke ordening nodige regelen in-
houdt omtrent de bestemming van gronden en wateren. Elk 
plan zal dus bestemmingsregelen moeten bevatten. Daarenboven 
kunnen, voor zover een goede ruimtelijke ordening dit eist, 
voorschriften worden opgenomen, als in de volgende artikelen 
worden aangegeven. 

Hel bestemmingsplan wordt evenals het huidige uitbrei-
dingsplan vastgesteld door de raad. Aan een afzonderlijke pro-
cedure tot vaststelling van de grenzen der bebouwde kernen, 
zoals het ontwerp-Van den Bergh die geeft in Regeling H van 
de Ruimtewet, is geen behoefte. De raad beslist bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan, hoe ver zijn verplichting zich 
uitstrekt. Zijn Gedeputeerde Staten van oordeel, dat het be-
stemmingsplan zich over een groter gebied had behoren uit te 
strekken, dan kunnen zij ingevolge artikel 40, tweede lid, 
's raads beslissing corrigeren. 

Artikel 11. Een van de moeilijke problemen bij het streven 
naar een goede ruimtelijke ordening is, hoe een soepele aan-
passing van de plannen aan de zich wijzigende omstandigheden 
mogelijk te maken zonder dat de waarborgen voor de belang-
hebbenden te zeer in het gedrang komen. De behoefte aan een 
soepele aanpassingsmogelijkheid doet zich vooral — zij het niet 
alleen — voor ten aanzien van terreinen, die in de naaste 
toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. Een goede 
ruimtelijke vormgeving is meestal slechts mogelijk in nauwe 
samenwerking met de ontwerpers van de op te richten gebou-
wen. Dikwijls is echter, als het plan moet worden gemaakt, 
nog niet bekend, wie er zullen bouwen. De praktijk heeft zich 
op twee wijzen uit deze moeilijkhid gered. 

Een dezer methoden is bekend geworden door het Koninklijk 
besluit van 7 december 1951, Stb. 548, betreffende het Haagse 
uitbreidingsplan „Morgenstond". De gemeenteraad heeft bij 
dat uitbreidingsplan binnen vrij ruime grenzen aan burge-
meester en wethouders, onder goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten, de bevoegdheid verleend, van het door de raad vastge-
stelde plan af te wijken. 

De andere methode wordt onder andere door de gemeente 
Amsterdam wel toegepast. Het plan in onderdelen bevat in dat 
geval slechts de hoofdelementen van de toekomstige ontwik-
keling, zoals de verkeersstraten, de soort van bebouwing, etc. 
Het volledig gedetailleerde plan met woonstraten, bouwblok-
ken, rooilijnen enz. wordt eerst vastgesteld, nadat de bestem-
ming is verwezenlijkt. In feite wordt er dus gebouwd volgens 
een niet officieel door burgemeester en wethouders vastgestelde 
plan. 

Hoewel beide systemen met de bedoeling van de huidige 
Woningwet op enigszins gespannen voet staan, zijn zij practisch 
zeer geschikte methoden gebleken om de geschetste moeilijk-
heid op te lossen. Daarom is in artikel 11 de verplichting opge-
nomen om ten aanzien van gronden, die in de naaste toekomst 
voor bebouwing bestemd zijn, één van deze methoden toe te 
passen. Welke methode het doelmatigste is kan de raad telkens 
van de omstandigheden laten afhangen. Hij zal ook voor een 
gedeelte van het plan de ene, en voor een ander gedeelte de 
andere methode kunnen aanwenden. 

Wordt de methode gekozen, volgens welke burgemeester en 
wethouders het plan moeten uitwerken, dan zullen in het door 
de raad vast te stellen plan die elementen moeten worden op-
genomen, waardoor zowel de planologische conceptie als de 
economische bruikbaarheid voor de eigenaar voldoende wordt 
bepaald, zoals de soort van de bebouwing, de bebouwings-
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dichtheid, enz. Wordt de methode gekozen, volgens welke 
burgemeester en wethouders van het plan kunnen afwijken, 
dan zal de afwijking zich niet tot de zoeven genoemde elemen-
ten mogen uitstrekken. Het is niet wel mogelijk in de wet vast te 
leggen, welke elementen dit zijn. Het ligt in het voornemen, 
dat hieromtrent voorschriften zullen worden opgenomen in de 
algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 39. 

Het tweede lid maakt het de raad mogelijk ook in andere 
dan de in het eerste lid bedoelde gevallen bevoegdheden tot 
uitwerking of afwijking aan burgemeester en wethouders te 
verlenen. 

Aangezien de voornaamste elementen van het bestemmings-
plan door de raad worden vastgesteld en slechts door de raad 
kunnen worden gewijzigd, kunnen de in dit artikel geregelde 
aanvullingen en wijzigingen tot stand komen op een wijze, die 
van eenvoudiger aard is dan de normale vaststeiiingsprocedure, 
geregeld bij de artikelen 23 e.v. Goedkeuring door Gedepu-
teerde Staten wordt noodzakelijk geacht. Teneinde het zo zeer 
gewenste verband tussen uitwerking en verwezenlijking te be-
vorderen is overleg met belanghebbenden voorgeschreven. De 
wijze, waarop dit overleg wordt gevoerd, is geheel vrij gelaten, 
zodat naar omstandigheden kan worden gehandeld. Gedepu-
teerde Staten zullen er op dienen toe te zien, dat het overleg 
aan redelijke eisen voldoet. Het bestuurlijk belang, dat door de 
besluiten gediend wordt, zal in vele gevallen geheel op het ge-
bied der volkshuisvesting liggen. Daarom is voorgeschreven, 
dat Gedeputeerde Staten aan de volkshuisvestingsinspecteur 
gelegenheid geven tot het maken van opmerkingen, tenzij geen 
volkshuisvestingsbelangen bij het besluit betrokken zijn. Tndien 
het besluit andere belangen raakt, is het aan Gedeputeerde 
Staten om uit te maken wiens advies zij zullen inwinnen. Wan-
neer bij een besluit verschillende belangen worden geregeld, 
zullen zij zonder twijfel de provinciale planologische commissie 
raadplegen. , 

De nroblemen, die zich bij de hier bedoelde besluiten kunnen 
voordoen, zullen van veel eenvoudiger aard zijn dan die bij 
de vaststelling van het eigenlijke bestemmingsplan kunnen op-
treden. Daarom kunnen korte termijnen worden gesteld. Ten-
einde een snelle afdoening te bevorderen, is bovendien bepaald, 
dat bij uitblijven van de beslissing het besluit geacht zal worden 
van rechtswege te zijn goedgekeurd. In geval van onthouding 
van goedkeuring is aan burgemeester en wethouders de be-
vo°<?dheid verleend beroep bij de Kroon in te stellen. 

Het laatste lid geeft aan de besluiten van burgemeester en 
wethouders hetzelfde rechtskarakter als de door de raad vast-
gesteHe voorschriften van het bestemmingsplan, terwijl de 
flexibiliteit behouden blijft zolang dit nodig is. 

Hoewel dit niet is voorgeschreven, vertrouwen de onderge-
tekenden. dat burgemeester en wethouders bij de uitwerking 
van een bestemmingsplan en bij de afwijking daarvan steeds 
nauw contact zullen houden met de ontwerper van het plan. 
Alleen dan is er voldoende waarborg, dat de in het plan neer-
gelegde conceptie ook verwezenlijkt wordt. 

Artikel 12. Het ontwerp-Van den Bergh onderscheidt — in 
artikel 3 van Regeling J — tussen bestemming en gebruik van 
onroerende goederen. Strikt genomen is dit geen wezenlijke 
tegenstelling. Ook de bestemming (genomen als voorschrift) 
regelt het gebruik, en wel. in het algemeen, zodanig gebruik, 
waarbij e»n blijvende wijziging wordt gebracht in de feitelijke 
gesteldheid van grond of oostallen ofwel, formeel uitgedrukt, 
gebruikshandelingen die door een der vergunningstelsels — 
bouw- of aanlegvergunning — worden beheerst. Artikel 12 
spreekt daarom van nadere gebruiksregels. Er bestaat namelijk 
in vele gevallen behoefte om ook regels te stellen betreffende 
gebruik, dat niet door het bestemmingsvoorschrift wordt be-
streken. Dergelijke regels kunnen nodig zijn met betrekking tot 
gebruik, dat de verwerkelijking van de bestemming kan be-
lemmeren of het in stand blijven van de eenmaal verwerke-
lijkte bestemming in gevaar kan brengen. Deze beide catego-
rieën zijn daarom in het artikel genoemd. 

Artikel 13. Met dit artikel corresponderen de eerste twee 
leden van artikel J 5 van het ontwerp-Van den Bergh. Het 

artikel maakt het mogelijk een bestemmingsplan, voor zover het 
op een bebouwde kom betrekking heeft, in etappen uit te voe-
ren, zonder dat dit nodeloze verstarring met zich brengt. De 
slechts ingevolge een voorlopige bestemming toegelaten bouw-
werken of andere werken zullen na verloop van de termijn 
moeten verdwijnen (zie artikel 47 van deze wet en artikel 49, 
eerste lid onder d, van de Woningwet). 

Verlenging van de termijn is mogelijk. Daarvoor behoeft niet 
de normale procedure tot wijziging van het bestemmingsplan 
te worden gevolgd. 

Artikel 14. Dikwijls zal het niet in de bedoeling liggen aan-
stonds na het van kracht worden van het plan met de uitvoe-
ring te beginnen. Het artikel beoogt mogelijk te maken, dat dit 
bindend bij het plan wordt vastgesteld. Het voornaamste rechts-
gevolg hiervan is, dat vóór het verstrijken van een in het plan 
genoemde termijn niet tot onteigening kan worden overgegaan. 
Hierdoor zal soms aan bezwaren van belanghebbenden tege-
moet gekomen kunnen worden. 

Artikel 15. De Staatscommissie-Van den Bergh was er zich 
van bewust, dat een wettelijk voorgeschreven aanlegvergun-
ning voor andere werken dan bouwwerken overlast zou ver-
oorzaken. Teneinde deze overlast tot het strikt noodzakelijke te 
beperken, wordt, zoals reeds in het algemene gedeelte van deze 
toelichting is opgemerkt, voorgesteld, slechts een aanlegvergun-
ning te eisen, indien dit uitdrukkelijk bij een bestemmingsplan 
is bepaald. Het artikel benerkt de mogelijkheid om dit te be-
palen bovendien tot dezelfde categorieën van gevallen als in 
artikel 12 zijn aangegeven. 

Deze beperking is opgenomen ten einde te verzekeren, dat 
een aanlegvergunning slechts zal worden voorgeschreven waar 
zulks inderdaad noodzakelijk is. Deze noodzaak zal met name 
niet bestaan, indien het gaat om werken of werkzaamheden, 
welke de bij het bestemmingsplan geregelde bestemmingen niet 
frustreren, zoals normale onderhoudswerken of andere werken 
of werkzaamheden van — uit een oogpunt van ruimtelijke orde-
ning —• niet ingrijpende betekenis. Anderzijds zal voor het voor-
schrijven van een aanlegvergunning evenmin plaats zijn, indien 
het bestemmingsplan met betrekking tot de uit te voeren werken 
of werkzaamheden zulke duidelijke en stellige voorschriften 
bevat dat voor de handhaving kan worden volstaan met straf-
bedreiging en politiedwang. Wil er reden zijn voor het eisen 
van een aanlegvergunning, dan zal het veelal onderwerpen gel-
den, die öf niet zo scherp in het nlan kunnen worden geregeld, 
dat een niet deskundige belanghebbende er uit zou kunnen lezen 
welke werken of werkzaamheden wel, en welke niet mogen 
worden uitgevoerd öf waarbij niet de noodzaak bestaat be-
paalde werken of werkzaamheden geheel en al uit te sluiten, 
doch de toelaatbaarheid afhankelijk is van de omstandigheden 
in het concrete geval. Het is dan in het belang van een soenele 
toepassing indien de ooneming van een aanlegvergunning hier-
voor het middel kan bieden. 

Artikel 16. Dit artikel maakt het mogelijk burgemeester en 
wethouders bevoegd te verklaren niet in het algemeen, doch 
ten aanzien van bepaalde gevallen, wanneer een aanvraag om 
vergunning daartoe aanleiding geeft, op bepaalde punten nadere 
eisen te stellen of van voorschriften van het plan vrijstelling 
te verlenen. Onder de bevoegdheid tot het verlenen van vrij-
stelling moet de thans op artikel 36, derde lid, laatste volzin, 
van de Woningwet berustende bevoegdheid om op onder-
geschikte punten —• te denken valt o.m. aan geringe verande-
ringen bij uitmetingen op het terrein — van het plan af te 
wijken, begrepen worden geacht. 

Dit artikel zal een soepele toepassing van de voorschriften 
mogelijk maken. Aangezien het hier incidentele gevallen be-
treft, die bovendien beheerst worden door bij het plan te stellen 
regelen, is preventief toezicht van Gedeputeerde Staten op de 
uitoefening van deze bevoegdheid niet noodzakelijk. 

Artikel 17. Dit artikel verleent een algemene bevoegdheid 
tot het geven van vrijstelling ter zake van bouwwerken, die ia 
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een tijdelijke behoefte beogen te voorzien. Deze bepaling is 
noodzakelijk, omdat er zich altijd bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan niet te voorziene omstandigheden kunnen 
voordoen, die de behoefte doen ontstaan voor korte tijd een 
loods, keet, of dergelijk bouwwerk op te richten. Omdat het 
altijd zal gaan om bouwwerken, die slechts gedurende korte tijd 
nodig zijn, behoeft er uit planologisch oogpunt tegen de moge-
lijkheid tot vrijstelling geen bezwaar te bestaan. Niettemin 
zullen burgemeester en wethouders deze bevoegdheid met voor-
zichtigheid moeten uitoefenen. Niet alleen uit verklaringen van 
de aanvrager, maar uit objectieve criteria zal moeten blijken, 
dat de behoefte waarin het bouwwerk beoogt te voorzien van 
tijdelijke aard is. 

Ten einde bijzonder kwetsbare gebieden te beschermen kan 
bij het bestemmingsplan de toepasselijkheid van dit artikel voor 
het gehele plan of voor één of meer gedeelten daarvan worden 
uitgesloten. 

Artikel 18. Dit artikel regelt de materie van artikel 8 van de 
huidige Woningwet. De door burgemeester en wethouders te 
stellen termijn vindt zijn sanctie via de krachtens de Woningwet 
vereiste bouwvergunning. Zo nodig zal de bevoegdheid krach-
tens het derde lid nader kunnen worden beperkt. 

Artikel 19. Ook in dit artikel is een algemene vrijstellings-
bevoegdheid vervat, waaraan echter geheel andere over-
wegingen ten grondslag liggen. Wanneer een bestemmingsplan 
in herziening is, blijft het oude plan gelden, tot het nieuwe van 
kracht is geworden. Aangezien het van belang is, dat de maat-
schappelijke ontwikkeling zo min mogelijk door de herzienings-
procedure gehinderd wordt, is het verantwoord afwijking van 
die bepalingen van het bestaande plan toe te staan, waarvan in 
voldoende mate vast staat, dat zij niet gehandhaafd zullen 
worden. Soortgelijke overwegingen hebben er toe geleid in de 
bestaande Woningwet de mogelijkheid tot afwijking van de 
plicht tot aanhouding van de beslissing omtrent een vergun-
ningsaanvrage op te nemen (artikel 6, vijfde lid). 

Het behoeft wel geen betoog, dat een onjuiste uitoefening 
van deze bevoegdheid zowel het vaststellend als het toezicht-
houdend gezag voor voldongen feiten kan plaatsen. Daarom 
wordt voorgesteld de uitoefening van deze bevoegdheid te 
binden aan een machtiging van Gedeputeerde Staten, de inspec-
teur gehoord. Dit college zal er onder meer op kunnen toe-
zien, dat voldoende met de belangen van eigenaren van aan-
grenzende of naburige gronden rekening wordt gehouden. 

Artikel 20. Dit artikel regelt de materie, thans vervat in 
artikel 9, derde lid, van de Woningwet. 

Artikel 21. Dit artikel handelt over het voorbereidingsbe-
sluit, waarover reeds in het algemene gedeelte van deze memorie 
is gesproken. Een voorbereidingsbesluit zal, evenals thans, tot 
gevolg hebben, dat de beslissingen omtrent aanvragen om 
bouwvergunning en aanlegvergunning, behoudens anticipatie, 
moeten worden aangehouden totdat onherroepelijk omtrent het 
plan is beslist (artikel 48 van deze wet en 50 van de nieuwe 
Woningwet). Zo er geen voorbereidingsbesluit genomen is, geldt 
de verplichting tot aanhouding eerst vanaf het moment, dat een 
ontwerp-plan ingevolge artikel 23 ter inzage is gelegd. 

Evenals thans zal het voorbereidingsbesluit genomen worden 
door de raad. Omdat bij een bestemmingsplan ook onderwerpen 
van proviciaal of rijksbelang geregeld kunnen worden, wordt 
voorgesteld om de bevoegdheid tot het nemen van een voor-
bereidingsbesluit ook aan Gedeputeerde Staten te verlenen, in-
dien zij de vaststeling of de herziening van een bestemmings-
plan hebben geëist, alsmede aan de Minister van Wederop-
bouw en Volkshuisvesting, indien deze aanwijzingen omtrent 
de inhoud van het bestemmingsplan heeft gegeven. 

Opdat de bescherming van het plan in voorbereiding zich 
zo nodig ook kan richten tegen ongewenste werken, geen bouw-
werken zijnde, bepaalt het derde lid, dat bij een voorbereidings-
besluit ook een verplichting tot het vragen van aanlegvergun-
ning in het leven kan worden geroepen. 

Het tijdstip, waarop de bescherming van een plan in voor-
bereiding aanvangt, kan niet onbeperkt vervroegd worden. Het 
vierde lid bepaalt, dat het voorbereidingsbesluit, evenals thans, 
vervalt indien niet binnen een jaar met de vaststellingsproce-
dure van het plan is begonnen. In dat geval zal op de inmid-
deels ingekomen aanvragen om vergunning volgens de dan 
vigerende bepalingen moeten worden beslist. 

Heeft een gemeentebestuur beroep ingesteld tegen het op-
leggen van een verplichting tot het vaststellen of wijzigen van 
een bestemmingsplan of tegen door de Minister gegeven aan-
wijzingen, dan kan niet worden verwacht, dat met de voor-
bereiding zal worden begonnen, voordat op het beroep is be-
slist. Daarom bepaalt het vijfde lid, dat in dat geval de termijn 
bedoeld in het vierde lid, eerst gaat lopen op het moment van 
deze beslissing. 

Als het gemeentebestuur niet voldoet aan een verplichting 
om een bestemmingsplan vast te stellen of te herzien, treden, 
ingevolge artikel 43, Gedeputeerde Staten in zijn plaats. Dit 
college zal echter ook enige tijd nodig hebben om het plan voor 
te bereiden. Daarom bepaalt het zesde lid, dat indien het voor-
bereidingsbesluit door Gedeputeerde Staten of de Minister is 
genomen, de termijn, bedoeld in het vierde lid, eenmaal met 
één jaar kan worden verlengd. 

Het zevende lid bevat de bijzondere regeling voor de be-
bouwde kom, waarover reeds in de algemene beschouwingen 
is gesproken. Teneinde geen onzekerheid te laten omtrent de 
vraag, of deze regeling al dan niet van toepassing is, zal de 
raad, bij het voorbereidingsbesluit moeten verklaren, in hoe-
verre, in afwijking van het vierde lid van dit artikel, een andere 
duur zal gelden voor de termijn, waarbinnen een ontwerp ter 
inzage moet zijn gelegd. Die termijn zal daarbij op niet langer 
dan drie jaren mogen worden gesteld en zal telkens voor één 
jaar tot ten hoogste vijf jaren mogen worden verlengd. 

Artikel 22. Dit artikel regelt de publicatie van voorberei-
dingsbesluiten en van besluiten tot verlenging van voorberei-
dingsbesluiten. In afwijking van de bestaande wet is tervisie-
legging voorgeschreven, opdat belanghebbenden gemakkelijk 
kunnen constateren, waar zij aan toe zijn. Evenals ten aan-
zien van de overige tervisieleggingen is voorgeschreven dat be-
kendmaking ook in de Nederlandse Staatscourant dient te ge-
schieden. Daardoor zullen belanghebbende overheidsfunctio-
narissen en niet ter plaatse wonende eigenaren beter kunnen 
worden bereikt. 

Artikelen 23—31. Deze artikelen regelen de procedure, vol-
gens welke een bestemmingsplan tot stand komt. Die procedure 
komt in grote trekken overeen met de huidige procedure 
voor de totstandkoming van een uitbreidingsplan. De verschillen 
zijn, behalve de reeds vermelde bekendmaking van de tervisie-
leggingen in de Nederlandse Staatscourant, de volgende. 

De termijnen voor de tervisieleggingen zijn alle op één maand 
gesteld. Gedurende die termijn kunnen bezwaren worden inge-
diend, respectievelijk beroep worden ingesteld. In navolging 
van de commissie-Van den Bergh (zie de toelichting op arti-
kel 2 van regeling C) wordt voorgesteld, dat bij de raad een 
ieder bezwaren kan indienen. De analoge bepaling ten aanzien 
van wederopbouwplannen heeft niet tot moeilijkheden aan-
leiding gegeven. 

De termijnen, waaraan de raad en Gedeputeerde Staten zich 
moeten houden, zijn gelijk gehouden aan de thans geldende. 
Overschrijding van de voor de raad gestelde termijn heeft tot 
rechtsgevolg, dat dan de bescherming van het plan in voor-
bereiding vervalt (zie artikel 48, tweede lid, van deze wet en 
artikel 50, derde lid, van de Woningwet). De raad zal dus na 
overschrijving van de termijn nog wel kunnen beslissen, maar 
de dan aanhangige vergunningsaanvragen zullen moeten worden 
afgedaan. Aan overschrijding van de voor Gedeputeerde Staten 
gestelde termijn wordt voorgesteld als rechtsgevolg te verbin-
den van rechtswege goedkeuring. Het belang van een goede 
ruimtelijke ordening is ten nauwste betrokken bij een vlotte tot-
standkoming van bestemmingsplannen. Aangezien belangheb-
benden ook van een goedkeuring van rechtswege beroep kun-
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nen instellen, schijnt deze poging om de procedure te versnellen 
verantwoord. 

Bij de voorbereiding van de beslissing omtrent een ingesteld 
beroep zal, evenals thans, in daartoe leidende gevallen inter-
departementaal overleg worden gepleegd. 

In het tweede lid van artikel 30 is enige nuancering mogelijk 
gemaakt ten aanzien van de, voor normale gevallen op één jaar 
gehandhaafde, termijn, waarbinnen, bij onthouding van goed-
keuring, een nieuw plan moet worden aangeboden. 

Het derde lid maakt éénmaal verlenging van die termijn met 
zes maanden mogelijk, zulks om zoveel mogelijk te bevorderen, 
dat het plan door de raad wordt vastgesteld. Gedeputeerde 
Staten zullen er uiteraard goed aan doen een verzoek om ver-
lenging slechts in te willigen, als aannemelijk wordt gemaakt, 
dat het plan binnen de verlengde termijn inderdaad zal worden 
aangeboden. 

Het vierde lid tenslotte maakt het mogelijk te bepalen, dat 
ge;n nieuw plan behoeft te worden vastgesteld. Deze bepaling 
kan b.v. toepassing vinden als er een bestaand plan is, dat kan 
blijven gelden. 

Artikel 32. De uitvoering van bestemmingsplannen in zo-
verre deze gepaard gaat met reconstructie van bebouwde kom-
men en opheffing van ongewenste bebouwing legt grote oneven-
redig zwaar drukkende lasten op de gemeenten. Verwacht mag 
worden, dat zonder dat van Rijkswege in de financiering wordt 
voorzien de gemeenten niet het hoofd zullen kunnen bieden 
aan de steeds dichterbij komende noodzakelijkheid van stads-
saneringen en andere verbeteringen, die in bestemmingsplannen 
worden voorzien. 

Omdat de lasten voor de ene gemeente veel hoger zullen 
zijn dan voor de andere en de tijdstippen, waarop de plannen 
voor verwezenlijking in aanmerking zullen komen uiteen lopen, 
zijn voor de wijze, waarop het Rijk in de financiering voorziet, 
doeluitkeringen, gericht op de uitvoering van bepaalde plannen, 
hef meest aangewezen. 

Het ligt in de bedoeling er naar te streven, dat de bij alge-
mene maatregel van bestuur vast te stellen regelen voor een 
daarvoor in aanmerking komend plan zekere objectief vast te 
stellen uitkeringen waarborgen en daarnaast de mogelijkheid 
bieden om voor bepaalde plannen nog subjectieve bijdragen 
uit 's Rijks kas te verlenen. Uiteraard zal voor de laatstbe-
doelde plannen aan zekere goedkeuringen door het Rijk, die 
voor de eerstbedoelde zoveel mogelijk zullen worden ver-
meden, niet kunnen worden ontkomen. 

Artikelen 33—35. Deze artikelen handhaven de huidige be-
voegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van bijzon-
dere rooilijnen. Deze mogelijkheid is opgenomen, omdat zich 
in de bebouwde kom de behoefte kan voordoen, rooilijnen vast 
te stellen, zonder dat het nodig is de bestemming van de daar-
achter liggende terreinen te regelen. Een rooilijnbesluit komt 
op geheel dezelfde wijze als een bestemmingsplan tot stand. 

De aandacht zij er op gevestigd, dat de definitie van rooilijn, 
opgenomen in artikel 1 van het ontwerp-Woningwet, op rooi-
lijnbesluiten niet van toepassing is. Derhalve zal, evenals zulks 
bij een bestemmingsplan het geval is, door een rooilijnbesluit 
ook het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van een bouw-
werk worden beheerst, tenzij de raad anders bepaalt. 

Artikel 36. Dit artikel beoogt te bevorderen dat de struc-
tuurplannen en de bestemmingsplannen aan de zich wijzigende 
omstandigheden aangepast zullen blijven. 

Artikelen 37—39. Artikel 37 stelt de herziening van een 
structuurplan, van een bestemmingsplan en van een rooilijn-
besluit met vaststelling gelijk. 

Intrekking van een bestemmingsplan of van een rooilijn-
besluit kan zonder bezwaar volgens een eenvoudige procedure 
geschieden. Daarom schrijft artikel 38 overeenkomstig de be-
staande wet slechts goedkeuring door Gedeputeerde Staten 
voor. Zij horen tevoren de provinciale planologische commissie. 
Afgezien van een eventuele gelijktijdige toepassing van arti-

kel 10, derde lid, van deze wet, zal de goedkeuring uiteraard 
niet verleend worden indien het een bestemmingsplan betreft 
voor een gebied buiten de bebouwde kom. In dat geval zal 
slechts herziening kunnen plaats hebben. 

Krachtens artikel 39 kunnen nadere voorschriften gegeven 
worden, die wegens hun gedetailleerd karakter in de wet minder 
goed zouden passen. 

Artikel 40. Dit artikel regelt de verplichtingen, die Gedepu-
teerde Staten met betrekking tot planologische maatregelen aan 
de gemeentebesturen kunnen opleggen. Het eerste lid heeft 
betrekking op het structuurplan. 

De bepaling van het tweede lid is thans vervat in artikel 36 
van de Woningwet. De bevoegdheid kan worden uitgeoefend 
zowel wanneer ingevolge artikel 10 reeds een verplichting tot 
het vaststellen van een bestemingsplan bestaat — de betekenis 
van het besluit bestaat dan in het stellen van een termijn — 
alsook wanneer een zodanige verplichting niet bestaat. 

Het derde lid geeft aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid 
aanwijzingen te geven omtrent de inhoud van bestemmings-
plannen. Verwezen zij, naar hetgeen hieromtrent in het alge-
meen gedeelte van deze toelichting reeds is opgemerkt. Teneinde 
de nodige samenhang tussen de hierbedoelde voorschriften te 
waarborgen is de bevoegdheid slechts verleend ten aanzien van 
gebieden, waarvoor een streekplan is vastgesteld. Vermeld kan 
nog worden, dat de praktijk om door middel van lastgevingen 
aan de gemeentebesturen door het provinciaal bestuur nood-
zakelijk geachte planologische maatregelen in het leven te 
roepen, reeds thans hier en daar met toepassing van artikel 36 
van de Woningwet met succes wordt gevolgd. 

Het vijfde lid trekt de gelijkstelling tussen rooilijnbesluit en 
bestemmingsplan verder door. 

Artikel 41. Dit artikel handelt over Rijksvoorschriften om-
trent de inhoud van bestemmingsplannen. Verwezen zij naar 
hetgeen hieromtrent in het algemeen gedeelte van de toelich-
ting is opgemerkt. 

Het vierde lid beoogt een juiste coördinatie tussen aanwij-
zingen van het Rijk en van de provincie te bevorderen. 

Artikel 42. Dit artikel stelt beroep open zowel van last-
gevingen tot het vaststellen van planologische maatregelen 
— zulks in afwijking van de bestaande wet —, als van aanwij-
zingen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. Alleen de 
gemeenteraad en —• zo het een besluit van Gedeputeerde Staten 
betreft —• de inspecteur van de ruimtelijke ordening kunnen 
beroep instellen, dus niet degenen, tot wie straks de voor-
schriften van het bestemmingsplan zich zullen richten. 

Deze laatsten kunnen hun eventuele bezwaren eerst naar 
voren brengen tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Hierbij heeft de overweging gegolden, dat eerst wanneer de 
voorschriften in een bestemmingsplan zijn uitgewerkt, in détails 
kan worden nagegaan, of bepaalde belanghebbenden al dan 
niet te zwaar worden belast. Als de tegen het bestemmingsplan 
ingebrachte bezwaren aan Gedeputeerde Staten aanleiding zou-
den geven hun voorschriften te herzien, dan kan dit alsnog 
zonder veel vertraging geschieden, aangezien deze voorschriften 
zonder enige procedure tot stand komen. 

Artikel 43. Overeenkomstig hetgeen de bestaande wet be-
paalt worden krachtens dit artikel Gedeputeerde Staten geroe-
pen op te treden, indien de gemeenteraad in gebreke zou 
blijven. 

HOOFDSTUK V 
Exploitatieverordcningen 

Artikelen 44 en 45. De commissie-Van den Bergh is van 
oordeel dat in elke gemeente een algemeen geldende verorde-
ning behoort te bestaan, waardoor de particuliere grondeigena-
ren kunnen worden verplicht, bij de uitvoering van bestem-
mingsplannen medewerking te verlenen en bij te dragen in 
de kosten van openbare voorzieningen. Deze verordening zou 
enerzijds het karakter hebben van de thans in verschillende ge-
meenten bestaande exploitatieverordeningen, waann het beleid 
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met betrekking tot de overeenkomsten, die de gemeente met 
grondexploitantcn pleegt af te sluiten, is vastgelegd, anderzijds 
dat van een baatbelasting. 

De ondergetekenden zien geen voordeel in het in een ver-
ordening verenigen van twee zo verschillende elementen. Boven-
dien kan niet worden gezegd, dat er in elke gemeente behoefte 
aan een baatbelasting zou bestaan. Een dergelijke belasting 
heeft immers slechts zin. als de gemeente openbare werken aan-
legt, terwijl zij de eigendom der gronden, die door die werken 
worden gebaat, niet bezit noch met de eigenaren dier gronden 
overeenstemming heeft kunnen bereiken. 

In het hierbij aangeboden ontwerp wordt daarom slechts 
voorgesteld exploitatieverordeningen, zoals die thans reeds hier 
en daar bestaan, verplicht te stellen. Deze verordeningen ver-
hogen de rechtszekerheid voor de grondeigenaren en kunnen de 
rechter tot steun zijn bij de berekening van de schadeloosstel-
ling ter zake van onteigening van ruwe bouwgrond. 

Wat de baatbelasting betreft, ligt het in het voornemen bij 
de nog in te dienen ontwerp-invocringswet een aanvulling van 
de gemeentewet voor te stellen. Het bestaande artikel 281 van 
die wet zal namelijk niet tot grondslag voor het verhaal van 
eerderbcdoelde kosten kunnen strekken. De baatbelasting is, 
evenals de straatbelasting, een profijtbelasting, die niet bedoelt 
kosten op bedrijfs-economische grondslag te verhalen op be-
paalde percelen. Indien men dan ook de kosten van bouwr 
rijp maken van gronden door straataanleg en dergelijke zou 
willen verhalen door middel van een baatbelasting, zou van 
artikel 281 een ander gebruik worden gemaakt dan waarvoor 
het is geschreven. Dit blijkt onder meer ook hieruit, dat door 
de baatbelasting, welke tot een billijke bijdrage moet worden 
beperkt, slechts een gedeelte van de kosten kan worden goed-
gemaakt, terwijl het, bij voorbeeld bij het bouwrijp maken van 
terreinen, redelijk is dat de volle productiekosten van gereed 
bouwterrein door de eigenaren worden gedragen. Hierin zal 
de nog voor te stellen wijziging beogen te voorzien. 

HOOFDSTUK VI 
Aanlegvergnnning 

Artikelen 46—50. Voor zover bij bestemmingsplan het 
vragen van aanlegvergunning verplicht wordt gesteld, regelen 
deze artikelen het verlenen van de vergunning. De artikelen be-
vatten soortgelijke bepalingen als zijp opgenomen in de arti-
kelen 48—50 en 52 van het ontwerp-Woningwet. Verwezen zij 
daarom naar hetgeen bij laatstgenoemde artikelen is opgemerkt. 

Aangezien de aanvrage alleen aan het bestemmingsplan be-
hoeft te worden getoetst, kunnen de termijnen, waarbinnen 
moet worden beslist, korter worden gesteld dan die met be-
trekking tot de bouwvergunning. 

In het bijzonder ter bescherming van bovengemeentelijke 
planologische belangen bepaalt artikel 46, derde lid, dat, indien 
aanwijzingen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen zijn 
gegeven of, voordat een bestemmingsplan tot stand is gekomen, 
van hoger hand het vereiste van aanlegvergunning is gesteld, 
de aanvragen om vergunning en de beslissing daarop aan de 
inspecteur moeten worden medegedeeld. Om dezelfde reden 
geeft artikel 49, derde lid, aan de inspecteur de bevoegdheid 
tegen het verlenen van een aanlegvergunning beroep in te 
stellen. In verband met laatstbedoelde bepaling is het vierde lid 
van artikel 46 opgenomen. 

Eveneens ter bescherming van bovengemeentelijke belangen 
opent het zevende lid van artikel 49 de mogelijkheid om Gede-
puteerde Staten als beroepsinstantie aan te wijzen. De bepaling 
is zo geredigeerd, dat de belanghebbenden hun beroepschriften 
steeds bij de raad kunnen indienen. 

HOOFDSTUK VII 
Tegemoetkoming in de schade 

Artikel 51. In het algemene gedeelte van de onderhavige toe-
lichting is reeds uiteengezet, waarom de ondergetekenden de 
voorstellen van de commissie-Van den Bergh betreffende de 
schadeloosstelling niet kunnen volgen. Schade als gevolg van 

bestemmingsplannen is steeds schade, die veroorzaakt wordt 
door beperking van de vrijheid van de individuele burgers. Met 
betrekking tot dergelijke schade kan worden gesteld, dat de 
Overheid niet tot vergoeding gehouden is, indien haar maat-
regelen niet verder gaan dan het concretiseren van de vrijheids-
beperking, die voortvloeit uit het feit, dat de burger tezamen 
met anderen op een beperkt territoir in een gemeenschap ver-
enigd leeft. Deze vrijheidsbeperking kan geacht worden alle 
burgers even zwaar te belasten. Het kan echter voorkomen, dat 
een maatregel moet worden getroffen, die de vrijheid van een 
burger sterker aantast, dan met de algemene sociale situatie 
in overeenstemming is. Alsdan zal er grond zijn voor tegemoet-
koming in de schade. In de beslissingen van de Kroon ter 
zake van uitbreidingsplannen wordt in dergelijke gevallen ge-
sproken van „onevenredig zware belasting". Deze uitdrukking 
is overgenomen door de Staatscommissie-Frederiks in artikel 26 
van haar ontwerp. Aan dit artikel is het thans voorgestelde 
artikel 51 ontleend. 

Het verschil met de huidige toestand zal zijn, dat straks het 
goedkeurend gezag bij onevenredige belasting de keus zal 
hebben tussen weigering van goedkeuring en toekennen van 
schadevergoeding. Bovendien opent het artikel voor Gedepu-
teerde Staten de mogelijkheid om bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan ingevolge artikel 43 van de wet hunnerzijds 
een regeling ter tegemoetkoming in schade te treffen. 

Opgemerkt moge worden, dat het artikel geenszins beoogt 
het toekennen van schadevergoeding aan te moedigen. Tntegen-
deel, in het algemeen zal het de voorkeur verdienen, maatregelen 
toe te passen, die schade voorkomen, zoals b.v. grondruil, 
grondaankoop, onteigening, het van overheidswege uitvoeren 
van bepaalde werken. Daarom wordt ook niet voorgesteld een 
schadevergoedingsverordening verplicht te stellen. Het doel van 
het artikel zal zijn bereikt, wanneer het de gemeentebesturen 
stimuleert bij voorkeur de zoeven genoemde middelen te bezi-
gen, zodat het artikel zelf slechts zelden behoeft te worden toe-
gepast. 

Het voorstel van de commissie-Frederiks, om te bepalen, dat 
het bedrag der schadeloosstelling bij de goedkeuring van het 
plan wordt vastgesteld, is niet overgenomen, omdat de beslis-
sing omtrent het plan daardoor te zeer vertraagd zou kunnen 
worden. Wel zullen Gedeputeerde Staten of de Kroon zoveel 
mogelijk in concreto moeten aangeven welke factoren bij het 
bepalen van de schadeloosstelling in aanmerking moeten wor-
den genomen. Bovendien zullen zij desgewenst een regeling 
kunnen geven voor het geval partijen niet tot overeenstemming 
komen b.v. in dien zin, dat Gedeputeerde Staten of de Kroon 
dan zelf over het bedrag zullen beslissen. Indien een dergelijke 
regeling niet wordt gegeven of indien ook na de vaststelling 
van het bedrag door Gedeputeerde Staten of de Kroon geen 
betaling verkregen wordt, zal de belanghebbende zich tot de 
rechter kunnen wenden, die dan echter zal moeten beslissen 
op grondslag van hetgeen door Gedeputeerde Staten of de 
Kroon ter zake is bepaald. 

Artikel 52. Indien in een bestemmingsplan bepalingen zijn 
opgenomen ten behosve van belangen, die niet geacht kunnen 
worden tot de door de gemeente behartigde te behoren, is het 
niet redelijk, dat de gemeente, de daaruit eventueel voort-
vloeiende kosten, zoals b.v. de toekenning van schadevergoe-
ding, zou moeten dragen. Dit artikel geeft daarom de bevoegd-
heid deze kosten, voor zover daaromtrent geen overeenstem-
ming zou kunnen worden bereikt, ten laste van het openbare 
lichaam te brengen, door hetwelk ze behoren te worden ge-
dragen. 

HOOFDSTUK VIII 
Planologische organen 

Artikelen 53—55. Bij het totstandkomen van planologische 
maatregelen kan men twee aspecten onderscheiden. Vooreerst 
het bestuurlijke aspect. Elke maatregel behoort de vrucht te 
zjjn van een tegen elkaar afwegen van de belangen, die aan-
spraak maken op het gebruik van de grond binnen het te orde-
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nen gebied. Het aan deze afweging voorafgaande onderzoek en 
het vinden van de juiste planologische vorm voor de be!angen-
synthese zou men het technische aspect van de ruimtelijke 
ordening kunnen noemen. 

Deze aspecten zijn natuurlijk niet te scheiden. Niettemin is 
de behoefte gebleken bij het inrichten van de organen ten be-
hoeve van de ruimtelijke ordening met deze onderscheiding 
rekening te houden. 

Bij de afweging van belangen zullen de overheidsorganen, 
die meer in het bijzonder met de zorg voor die belangen zijn 
belast, betrokken moeten worden. Zoals bekend geschiedt dit 
doorgaans door commissies, bestaande uit vertegenwoordigers 
van die organen, over de plannen te raadplegen. Aangezien het 
niet mogelijk moet worden geacht, dat al die organen zich 
door deskundigen op het gebied van de ruimtelijke ordening 
doen vertegenwoordigen, is het gewenst, dat naast het oordeel 
van de gezamenlijke belangenvertegenwoordigers nog over een 
meer technisch advies kan worden beschikt. Dit wordt door-
gaans verzorgd door de verschillende planologische diensten. 
Het behoeft wel geen betoog, dat de technische adviseurs met 
de bestuurlijke kant van de zaak rekening zullen dienen te 
houden terwijl de bestuurlijke adviseurs het technische aspect 
niet uit het oog zullen mogen verliezen. 

Op Rijksniveau is de Vaste Commissie voor de Ruimtelijke 
Ordening, voortzetting van de huidige Vaste Commissie van de 
Rijksdienst voor het Nationale Plan, gedacht als orgaan ten 
dienste van de coördinatie. De commissie zal zuiver ambtelijk 
van samenstelling zijn. Alle Ministers, wier taak hen belang doet 
hebben bij het gebruik van de bodem, zullen er, evenals thans, 
in vertegenwoordigd zijn. De commissie is een orgaan van 
overleg. Overigens zij verwezen naar hetgeen in de toelichting 
op artikel 3 werd opgemerkt. 

Voor technische adviezen zal de eerste ondergetekende de 
beschikking hebben over een ambtelijk apparaat onder de naam 
van Rijksplanologische Dienst, voortzetting van de huidige 
Rijksdienst voor het Nationale Plan. Het ligt in de bedoeling 
te trachten tot bijstand daarvan enige deskundigen van formaat 
aan te trekken, die, tezamen een kleine commissie vormend, 
de Minister kunnen adviseren over belangrijke planologische 
maatregelen, ten aanzien waarvan hij een beslissing moet 
nemen. 

Tot de taak van de dienst zal verder behoren het onderzoek, 
waarvan in artikel 2 sprake is. 

Tenslotte zal de dienst, evenals thans het geval is, werkzaam 
zijn ten behoeve van het algemeen toezicht op de naleving van 
de wettelijke voorschriften betreffende de ruimtelijke ordening. 
In verband daarmede zullen in het kader van de dienst enige 
inspecties worden ingesteld. De aan het hoofd van een derge-
lijke inspectie staande hoofdinspecteur of inspecteur zal tevens 
tot taak hebben de provinciale en gemeentebesturen van advies 
te dienen omtrent zaken, de ruimtelijke ordening betreffende. 

Veelvuldig overleg met andere departementen zal voor een 
goede uitoefening van de taak van de dienst noodzakelijk zijn. 

Op provinciaal niveau worden enkele regels gegeven be-
treffende het coördinerend orgaan, de provinciale planologische 
commissie, omdat het voor een goede gang van zaken nood-
zakelijk is, dat de centrale overheid enige invloed kan uit-
oefenen op de samenstelling van deze colleges. Overigens wordt 
het aan de provinciale besturen overgelaten hun apparaat ten 
dienste der ruimtelijke ordening zo in te richten als zij nodig 
achten. Verwezen zij naar hetgeen ter zake in het algemeen 
gedeelte van deze memorie wordt opgemerkt. 

Omtrent gemeentelijke planologische organen worden geen 
voorschriften gegeven. De behoeften van de gemeenten hier-
omtrent lopen te zeer uiteen. 

HOOFDSTUK IX 
Dwang- en strafbepalingen 

Artikel 56. Deze bepaling, die aan Gedeputeerde Staten en 
aan de eerste ondergetekende de bevoegdheid geeft bij nalatig-
heid van het gemeentebestuur politiedwang toe te passen, is 

noodzakelijk, nu ook bovengemeentelijke planologische belan-
gen alleen bij bestemmingsplan zullen worden geregeld. De 
ondergetekenden verwachten overigens niet, dat dit artikel veel 
zal behoeven te worden toegepast. 

Artikel 57. Dit artikel komt overeen met hetgeen in arti-
kel 70, tweede lid, van de bestaande Woningwet wordt bepaald. 

Artikelen 58—62. Deze artikelen behoeven geen toelichting. 

Artikel 63. Het vierde lid van dit artikel schept de moge-
lijkheid om — waar zulks met het oog op het bewaren van ge-
heimen noodzakelijk is — de bevoegdheid tot het betreden van 
plaatsen tot een of enkele groepen van opsporingsambtenaren 
te beperken. Het systeem is ontleend aan artikel 34, zesde lid, 
van de Hinderwet. 

HOOFDSTUK X 
Slotbepalingen 

Artikel 64. Ondanks alle pogingen om de bestemmings-
plannen steeds aan de zich wijzigende omstandigheden aange-
past te doen blijven zal het kunnen voorkomen, dat het alge-
meen belang gebiedt tot handelen in strijd met een bestem-
mingsplan, terwijl de tijd ontbreekt, om dit plan aan deze be-
hoefte aan te passen. Voor dit geval, alsmede voor het geval 
het algemeen belang doorbreking van de wettelijke plicht tot 
aanhouden van de beslissing omtrent een vergunning zou eisen, 
wordt voorgesteld aan de met de uitvoering der wet belaste 
Minister een dispensatiebevoegdheid te geven. Dat deze be-
voegdheid slechts met de grootste omzichtigheid dient te worden 
uitgeoefend wordt geaccentueerd door de in het tweede lid ver-
plicht gestelde adviezen. Het horen van de Vaste Commissie 
waarborgt, dat ook de Ministers belast met de zorg voor bij het 
plan betrokken, niet onder ruimtelijke ordening begrepen be-
langen zonodig bij het overleg omtrent de beslissing zullen 
worden ingeschakeld. Ingeval in de Vaste Commissie geen 
overeenstemming wordt bereikt, zal rechtstreeks overleg tussen 
de betrokken Ministers kunnen plaatsvinden en, zo nodig, een 
beslissing van de Ministerraad kunnen worden uitgelokt. 

Artikel 65. Het belang, gediend door de in het eerste lid van 
dit artikel bedoelde werken, overweegt zozeer ten opzichte van 
andere belangen, dat die werken in elk geval aan de werking 
der wet dienen te worden onttrokken. Hetzelfde kan zich voor-
doen met betrekking tot de werken of werkzaamheden, waar-
ovcr het tweede lid handelt. Daarom is hier een regeling ge-
schapen volgens het stelsel, dat ook gevolgd is bij de Belemme-
ringenwet landsverdediging. Als bijzondere waarborg is het 
horen van de Vaste Commissie voor de Ruimtelijke Ordening 
voorgeschreven. Overeenkomstig de praktijk bij de toepassing 
van de Belemmeringenwet landsverdediging zal er naar worden 
gestreefd daarnevens zoveel mogelijk ook met het betrokken 
college van Gedeputeerde Staten overleg te plegen alvorens 
aan het tweede lid van dit artikel toepassing wordt gegeven. 

Artikel 66. Dit artikel is opgenomen in verband met arti-
kel 168 der provinciale wet om, ter bevordering van eenheid 
van beleid, vernietiging mogelijk te maken van beslissingen in 
beroep van Gedeputeerde Staten omtrent aanlegvergunningen. 

Artikel 67. Deze bepaling schrijft voor hetgeen reeds thans 
in de gevallen als in dit artikel bedoeld praktijk is. 

Artikel 68. Het eerste lid van dit artikel is analoog aan arti-
kel 33 van de tijdelijke wet van 28 september 1950, Stb. K 415. 
Voor een toelichting op het tweede lid zij verwezen naar de 
toelichting op artikel 63. 

Artikel 69. Voorgesteld wordt met betrekking tot bestem-
mingsplannen soortgelijke faciliteiten te verlenen als thans ten 
aanzien van het uitbreidingsplan gelden. 

Artikel 70. Dit artikel behoeft geen toelichting. 
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Artikel 71. Dit artikel is analoog aan artikel 69 van de 
huidige Woningwet. 

Artikel 72. Het ligt in de bedoeling, dat de onderhavige wet 
tegelijk met de nieuwe Woningwet en met de Invoeringswet, 
waarvan het ontwerp nog moet worden ingediend, in werking 
zal treden. 
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