
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1980-1981 

14889 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

IN VERBAND MET OPMERKINGEN VAN DE RAAD VAN STATE (ADVIES DD. 
31 MAART 1981) VERVALLEN BLADZIJDEN NOTA VAN WIJZIGINGEN INZA-
KE ONTWERP VAN WET TOT WIJZIGING VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE 
ORDENING (14 889) 

Blz. 2 

5. Over het ontwerp vragen Onze in 
het tweede lid bedoelde Ministers ad-
vies aan de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke ordening. 

6. Een ieder kan uiterlijk een maand 
na afloop van de in het derde lid be-
doelde termijn zijn opvattingen om-
trent het ontwerp schriftelijk kenbaar 
maken aan een door Onze in het twee-
de lid bedoelde Ministers aan te wijzen 
orgaan. Indien daartoe naar het oor-
deel van dit orgaan aanleiding bestaat, 
wordt voorts de gelegenheid gegeven 
ten overstaan van dat orgaan of een 
commissie uit zijn midden de schrifte-
lijk ingediende opvattingen mondeling 
nader toe te lichten. Over de bij hem 
ingediende, al dan niet nader toege-
lichte, opvattingen brengt bedoeld or-
gaan op een door de in het tweede lid 
bedoelde Ministers te bepalen wijze 
verslag uit aan deze Ministers. 

7. Onze in het tweede lid bedoelde 
Ministers stellen de hoofdlijnen en be-
ginselen dan wel de concrete beleids-
plannen, bedoeld in het eerste lid, on-
der a, b of c, vast. Hierbij bepalen zij 
welke in het besluit tot vaststelling op-
genomen beslissingen van wezenlijk 
belang zijn. Tevens geven zij hierbij 
aan waartoe het in het vierde lid be-
doelde overleg, het in het vijfde lid be-
doelde advies en in het zesde lid be-
doelde verslag hebben geleid. 

8. Een besluit tot vaststelling wordt 
met het rapport bedoeld in het vierde 

lid, het advies, bedoeld in het vijfde lid, 
en het verslag, bedoeld in het zesde 
lid, aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal toegezonden. Het besluit 
wordt niet van kracht dan nadat en 
voor zover de Tweede Kamer het be-
sluit heeft goedgekeurd. Alvorens een 
besluit omtrent goedkeuring te nemen 
stelt de Tweede Kamer Onze in het 
tweede lid bedoelde Ministers in de 
gelegenheid het besluit tot vaststelling 
te wijzigen. Het besluit wordt geacht te 
zijn goedgekeurd, indien de Tweede 
Kamer binnen drie maanden na ont-
vangst van het besluit geen besluit 
heeft genomen omtrent de behande-
ling van het besluit tot vaststelling. 

9. Het besluit wordt, indien en voor 
zover het is goedkeurd, aangemerkt 
als een planologische kernbeslissing. 
Het besluit geeft aan voor welk tijdvak 
het geldt. Uiterlijk een jaar voor de om-
mekomst van dit tijdvak doen Onze in 
het tweede lid bedoelde Ministers me-
dedeling aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal of en zo ja, in hoever-
re zij toepassing geven aan het bepaal-
de in artikel 2c. 

Blz. 4 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Zij besluiten niet dan nadat zij de Rijks-
planologische Commissie hebben ge-
hoord en overleg hebben gepleegd 
met de in artikel 2a, vierde lid, bedoel-
de besturen. Zij doen van hun besluit, 
onder bijvoeging van een rapport om-
trent de uitkomsten van het overleg, 
onverwijld mededeling aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

Artikel 2d 

Bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur kunnen nadere voorschrif-
ten worden gegeven omtrent het be-
paalde in de artikelen 2a, 2b en 2c. 

II. Met betrekking tot artikel I, onder-
deel G. 

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. In het eerste en tweede lid wordt 
in plaats van «, Gedeputeerde Staten 
en» telkens gelezen: na overleg met 
Gedeputeerde Staten,. 

2°. Aan het derde lid worden twee 
zinnen toegevoegd, luidende: 

Van de dag der verzending van de 
afschriften af liggen aanwijzingen, als 
bedoeld in het tweede lid op door On-
ze Minister te bepalen plaatsenter in-
zage. De nederlegging wordt tevoren 
door de zorg van Onze Minister in de 
Nederlandse Staatscourant en daar-
voor in aanmerking komende dag- of 
nieuwsbladen bekendgemaakt. 

3°. Het vijfde lid wordt gelezen: 
Tegen een besluit, als bedoeld in het 

eerste lid, kunnen de Provinciale Sta-
ten binnen een maand na verzending 
van het afschrift, bedoeld in het derde 
lid en tegen aanwijzingen, als bedoeld 
in het tweede lid, kan een ieder binnen 
een maand na de terinzagelegging, be-
doeld in het derde lid, bij Ons beroep 
instellen. Deze bevoegdheid bestaat 

Tweede Kamerz i t t i ng 1980-1981, 14889, A - D 7 



niet, ingeval het besluit berust op dan 
wel de aanwijzing rechtstreeks voort-
vloeit uit een planologische kernbe-
slissing, als bedoeld in artikel 2a, ne-
gende l id, of artikel 2c. 

III. Met betrekking tot artikel I, on-
derdeel H. 

Aan artikel 11, tweede lid (nieuw), 
wordt de volgende zin toegevoegd: 

Met het besluit ontvangen Gedepu-
teerde Staten de bij burgemeester en 
wethouders of, in voorkomend geval, 
de gemeenteraad ingediende bezwa-
ren onder mededeling tot welke uit-
komsten het overleg heeft geleid. 

Blz. 5 

IV. Met betrekking tot artikel I, on-
derdeel I. 

Met vernummering van artikel 18a, 
tot artikel 18a, eerste l id, wordt een 
tweede lid toegevoegd, luidende: 

2. Wij kunnen bij algemene maatre-
gel van bestuur voorschriften geven, 
die bij het verlenen van vrijstell ing in-
gevolge dit artikel in acht genomen 
moeten worden. 

V. Met betrekking tot artikel I, on-
derdeel J. 

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. In het eerste lid, eerste volzin, 
wordt achter het woord «waarvoor» 
toegevoegd: een voorbereidingsbe-
sluit geldt of. 

2°. Het derde lid vervalt. Het vierde 
lid wordt vernummerd tot derde lid. 

VI. Met betrekking tot artikel I, on-
derdeel M. 

Artikel 22a wordt als volgt gewij-
zigd: 

1°. Met vernummering van het vijf-
de en zesde lid tot derde en vierde l id, 
vervallen het derde, vierde, zevende, 
achtste en negende lid. 

2°. In het vierde lid (nieuw) wordt in 
plaats van «vijfde» gelezen: derde. 

3°. Toegevoegd wordt een nieuw 
vijfde lid, luidende: 

5. Burgemeester en wethouders 
doen van de verordening mededeling 
aan Gedeputeerde Staten. 

VII. Met vernummering van artikel I, 
onderdeel O in artikel I, onderdeel 0 - 3 
wordt toegevoegd artikel I, onderdeel 
0 - 1 , luidende: 

Artikel 26, eerste lid, eerste volzin, 
wordt als volgt gelezen: 

1. Het bestemmingsplan ligt na de 
vaststelling zo spoedig mogelijk doch 
in elk geval binnen twee maanden na 
de dagtekening van het raadsbesluit 
gedurende één maand ter gemeente-
secretarie voor een ieder ter inzage. 

VIII. Toegevoegd wordt artikel I, on-
derdeel 0 -2 , luidende: 

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. Het eerste lid wordt als volgt ge-
lezen: 

1. Zij die zich tijdig met bezwaren 
tot de gemeenteraad hebben gewend 
kunnen gedurende de in artikel 26 ge-
noemde termijn van terinzageligging 
bij Gedeputeerde Staten bezwaren te-
gen het bestemmingsplan indienen. 

Blz. 7 
Gedeputeerde Staten geven deze ge-
deelten op de tot het plan behorende 
kaart en in de daarbij behorende voor-
schriften aan. 

2°. Het tweede lid komt te luiden: 
2. De gemeenteraad, de inspecteur 

van de ruimtelijke ordening, zij die zich 
ti jdig met bezwaren zowel tot de ge-
meenteraad als tot Gedeputeerde Sta-
ten alsmede zij, die zich ti jdig op grond 
van artikel 27, tweede lid, tot Gedepu-
teerde Staten hebben gewend kunnen 
tegen de goedkeuring van andere ge-
deelten van het plan dan bedoeld in 
het eerste lid gedurende de termijn 
van terinzageligging genoemd in arti-
kel 28, zesde lid, bij Ons beroep instel-
len. Een beslissing als in artikel 28, 
tweede lid, bedoeld, waartegen gedu-
rende de termijn van terinzageligging, 
genoemd in artikel 28, zesde l id, bij 
Ons beroep is ingesteld, wordt niette-
min na afloop van deze termi jn, zolang 
op het beroep niet anders is beslist, 
geacht onherroepelijk te zijn, tenzij ge-
durende die termijn met toepassing 
van artikel 60a van de Wet op de Raad 
van State een verzoek om schorsing 
van de beslissing is gedaan. Een ver-
zoek om schorsing wordt in elk geval 
ingewill igd indien en voor zover uit-
voering van werken of werkzaam-
heden op grond van een beslissing als 
bedoeld in artikel 28, tweede l id, we-
gens de daardoor veroorzaakte wijzi-
ging in de feitelijke omstandigheden, 
die bij de beslissing op het beroep een 
rol kunnen spelen, aanmerkelijk in-
vloed kan hebben op die beslissing. 
Indien en voor zover op het verzoek af-
wijzend wordt beschikt, wordt de be-
slissing geacht met ingang van de dag 
volgende op de dagtekening van de 
beschikking onherroepelijk te zijn zo-
lang op het beroep niet anders is be-
slist. 

3°. Het derde lid komt te luiden: 
3. Een ieder, die bezwaren heeft te-

gen onthouding van goedkeuring door 
Gedeputeerde Staten kan gedurende 
de termijn van terinzageligging ge-
noemd in artikel 28, zesde lid, bij Ons 
beroep instellen. 

4°. Met vernummering van het vier-
de, vijfde en zesde tot vijfde, zesde en 
zevende lid, wordt ingevoegd een 
nieuw vierde lid, luidende: 

4. De beroepschriften worden aan 
Ons gericht en worden ingediend bij 
Gedeputeerde Staten. 

XI. Met betrekking tot artikel I, on-
derdeelT. 

1°. In artikel 37, eerste lid, wordt in 
plaats van «, Gedeputeerde Staten, en 
gemeenteraad en» gelezen: na over-
leg met Gedeputeerde Staten en de 
gemeenteraad. 

Blz. 8 

2°. Het tweede lid komt te luiden: 
2. Bij toepassing van het eerste lid 

kan Onze Minister na overleg met Ge-
deputeerde Staten en de gemeente-
raad, de Rijksplanologische Commis-
sie gehoord, voorzover bovengemeen-
telijke belangen dat vorderen, aanwij-
zingen geven omtrent de inhoud van 
een structuurplan of van een bestenv 
mingsplan. 

3°. In artikel 37, vierde lid en vijfde 
l id, eerste volzin, wordt in plaats van 
«, de gemeenteraad en» telkens gelezen: 
na overleg met de gemeenteraad,. 

4°. Aan artikel 37, derde lid, worden 
twee zinnen toegevoegd, luidende: 

Van de dag der verzending van de 
afschriften af liggen aanwijzingen, als 
bedoeld in het tweede lid, op door On-
ze Minister te bepalen plaatsen ter in-
zage. De nederlegging wordt tevoren 
door de zorg van Onze Minister in de 
Nederlandse Staatscourant en daar-
voor in aanmerking komende dag- of 
nieuwsbladen bekendgemaakt. 

5°. Aan artikel 37, zesde lid, worden 
twee zinnen toegevoegd, luidende: 

Van de dag der verzending van de 
afschriften af liggen aanwijzingen, als 
bedoeld in het vijfde lid, ter provinciale 
griffie en bij de desbetreffende ge-
meentesecretaris ter inzage. De neder-
legging wordt tevoren door de zorg 
van Onze Minister in de Nederlandse 
Staatscourant en daarvoor in aanmer-
king komende dag- of nieuwsbladen, 
die in de provincie verspreid worden, 
bekendgemaakt. 

Tweede Kamer, zitt ing 1980-1981,14889, A - D 8 



6°. In artikel 38, derde lid, worden 
de woorden «zes weken» vervangen 
door: vier maanden. 

7°. Artikel 39, eerste lid, wordt als 
volgt gewijzigd: 

1. Tegen een besluit, als bedoeld in 
artikel 37, eerste lid, kan de gemeente-
raad binnen een maand na verzending 
van het afschrift, bedoeld in het derde 
lid van dat artikel, en tegen aanwijzin-
gen, als bedoeld in artilel 37, tweede 
lid, kan een ieder binnen een maand 
na de terinzagelegging, bedoeld in het 
derde lid van dat artikel, bij Ons be-
roep instellen. Deze bevoegdheid be-
staat niet, ingeval het besluit berust op 
dan wel de aanwijzing rechtstreeks 
voortvloeit uit een planologische kern-
beslissing, als bedoeld in artikel 2a, 
negende lid, of artikel 2c. 

Blz. 9 

8°. Artikel 39, tweede lid, eerste vol-
zin, wordt als volgt gewijzigd: 

2. Tegen een besluit, als bedoeld in 
artikel 37, vierde lid, kunnen de ge-
meenteraad en de inspecteur van de 
ruimtelijke ordening binnen een 
maand na de verzending van de af-
schriften, bedoeld in het zesde lid van 
dat artikel, en tegen aanwijzingen als 
bedoeld in artikel 37, vijfde lid, kan een 
ieder binnen een maand na de terinza-
gelegging, bedoeld in het zesde lid van 
dat artikel, bij Ons beroep instellen. 

XII. Met betrekking tot artikel I, on-
derdeel V. 

Onderdeel V wordt als volgt gele-
zen: 

V 

Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd: 

1". In het tweede lid wordt met 
schrapping van de punt toegevoegd: 

dan wel een bestemmingsplan of 
een herziening daarvan na vaststelling 
ter inzage is gelegd. 

2°. Het derde lid komt te luiden: 
3. De aanhouding duurt totdat het 

voorbereidingsbesluit overeenkom-
stig artikel 21 is vervallen, de termijn, 
genoemd in artikel 25 is overschreden, 
de termijn voor de terinzagelegging, 
genoemd in artikel 26, eerste lid, is 
overschreden, dan wel omtrent goed-
keuring van het bestemmingsplan of 
van de herziening daarvan onherroe-
pelijk is beslist. 

3°. In het zesde lid wordt «artikel 37, 
vijfde lid» veranderd in: artikel 37, 
achtste lid. 

XIII. Met betrekking tot artikel I, on-
derdeel Z. 

In artikel 65, vierde lid, worden de 
woorden «een maand» vervangen 
door de woorden: twee maanden. On-
der wijziging van de punt in een kom-
ma wordt voorts aan dit lid een zinsne-
de toegevoegd, luidende: 

met afwijking voorzover nodig van 
het bepaalde in artikel 48 van de Wo-
ningwet of artikel 44 van deze wet. 

XIV. Met betrekking tot artikel II, on-
derdeel A. 

Met schrapping van de punt wordt 
toegevoegd: 

en «de artikelen 4-6» door «de arti-
kelen4a-6». 

Blz. 10 

XV. Met betrekking tot artikel II, on-
derdeel B. 

Toegevoegd wordt 
a. aan onderdeel 3 de zin: 
De tweede en derde zin van dit lid 

worden geschrapt. 
b. een onderdeel 4, luidende: 
Met vernummering van het vijfde en 

zesde lid in zesde en zevende lid wordt 
toegevoegd een nieuw vijfde l id, lui-
dende: 

5. Van zijn besluit, bedoeld in het 
derde lid, en van aanwijzingen, als be-
doeld in het vierde lid, zendt Onze Mi-
nister behalve aan het provinciaal be-
stuur en het bestuur van het openbaar 
lichaam afschriften aan de Rijksplano-
logische Commissie en aan de inspec-
teur van de ruimtelijke ordening. Van 
de dag der verzending van de afschrif-
ten af liggen aanwijzingen, als bedoeld 
in het vierde lid, op door Onze Minister 
te bepalen plaatsen ter inzage. De ne-
derlegging wordt tevoren door de zorg 
van Onze Minister in de Nederlandse 
Staatscourant en daarvoor in aanmer-
king komende dag- of nieuwsbladen 
bekendgemaakt. 

c. een onderdeel 5, luidende: 
Het zevende lid (nieuw) wordt als 

volgt gewijzigd: 
7. Tegen een besluit, als bedoeld in 

het eerste en het derde l id, kan de raad 
van Rijnmond binnen een maand na 
verzending van het afschrift, bedoeld 
in het vijfde l id, en tegen aanwijzingen, 
als bedoeld in het vierde l id, kan een 
ieder binnen een maand na de terinza-
gelegging, bedoeld in het vijfde l id, bij 
Ons beroep instellen. Deze bevoegd-
heid bestaat niet ingeval het besluit 
berust op dan wel de aanwijzing recht-
streeks voortvloeit uit een planologi-
sche kernbeslissing, als bedoeld in ar-
tikel 2a, negende lid, of artikel 2c van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

XVI. Artikel II, onderdeel C, komt te 
luiden: 

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: 
Bij een streekplan voor het gebied 

van het openbaar lichaam of voor een 
of meer delen daarvan wordt bepaald 
in hoeverre het dagelijks bestuur van 
Rijnmond volgens bij het plan aan te 
geven regelen het plan moet uitwer-
ken en binnen bij het plan te bepalen 
grenzen met handhaving van de daar-
in neergelegde van wezenlijk belang 
zijnde beslissingen van het plan mag 
afwijken. 
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