Bestemmingsplannen

B o s b o u w en ruimtelijke ordening

P. Hordijk*
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Inleiding

In het algemeen wordt het bestemmingsplan door de
bosbouwondernemer als moeilijk ervaren. Evenwel
blijkt de bosbouwondernemer tot nu toe weinig gebruik gemaakt te hebben van de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Kroon. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de problematiek met betrekking tot het bestemmingsplan gering is. Anderzijds kan hieruit ook worden geconcludeerd, dat de
bosbouwondernemer moeilijk weet in te spelen op
het bestemmingsplan.
In dit artikel wordt uiteengezet wat het bestemmingsplan is en welke de mogelijkheden van de bosbouwondernemer in dit verband zijn. Allereerst zal
worden ingegaan op wat ruimtelijke ordening is en
hoe de ruimtelijke plannen op de verschillende bestuursniveaus zich onderling verhouden. Vervolgens
wordt beschreven wat de rechtskracht van een bestemmingsplan is en welke mogelijke consequenties
dit plan voor de bosbouwondernemer heeft.
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Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke Ordening is in de Oriënteringsnota op de
Ruimtelijke Ordening (1974) gedefinieerd als: de
best denkbare aanpassing van ruimte en samenleving zulks terwille van de samenleving. Deze aanpassing wordt op elk bestuursniveau bedreven. In de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (1962, Stb. 286)
wordt het volgende systeem van ruimtelijke plannen
mogelijk gemaakt. Op nationaal niveau: ruimtelijke
facetplannen; op provinciaal niveau: streekplannen
en op gemeentelijk niveau: bestemmingsplannen.
Het bestemmingsplan wordt eventueel voorafgegaan dooreen structuurplan.
In al deze ruimtelijke plannen worden de verschil-

• Ir. P. Hordijk is vanat 15 juli 197B werkzaam bij de PPD - Zuid-Holland.
Hiervoor was hij medewerker bij de RPD.
Auteur dankt mr. Y. de Vries voor suggesties.
* • De terminologie sector en facet Is ontleend aan het rapport van de Commissie De Wolft (Commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maalschappl|structuur), 's-Gravenhage 1970

lende sectoren, zoals de landbouw, de recreatie, de
natuurbescherming, de woningbouw en de industrievestiging vanuit een ruimtelijk aspect geïntegreerd. Het resultaat van deze integratie is het ruimtelijk facetplan**. Bij deze integratie vindt planologische afweging plaats. Deze afweging houdt niet op,
op het moment dat het plan is afgerond, maar is een
continue proces. Het ruimtelijk facetplan is een
weergave van de afweging op een bepaald tijdstip
die bestuurlijk is bekrachtigd. Derhalve moeten
ruimtelijke plannen, ook al hebben ze betrekking op
perioden van een of meer tientallen jaren regelmatig
worden bijgesteld naar de inzichten en het bestuurlijk krachtenspel van het moment. Ruimtelijke plannen worden daarom vaak per bestuursperiode vastgesteld (bij Provinciale Staten is dit 4 jaar).
De ruimtelijke facetplannen op het nationale bestuursniveau zijn richtinggevend voor de streekplannen die op het provinciaal bestuursniveau tot stand
komen. Deze nationale ruimtelijke plannen moeten
dan ook zo zijn geformuleerd dat ze richtinggevend
zijn voor het provinciale ruimtelijke beleid zonder
dat ze de keuzemogelijkheden aan de provincie ontnemen. Het streekplan moet, op haar beurt, weer zo
zijn geformuleerd dat het richtinggevend is voor het
bestemmingsplan van de gemeente en wel op een
zodanige wijze dat de gemeente voldoende uitwerkingsmogelijkheden voor haar ruimtelijke beleid in
het bestemmingsplan behoudt. Op deze wijze kan er
een zekere doorwerking van rijksbeleid via provinciaal naar gemeentelijk beleid plaatsvinden. Op elk
bestuursniveau vindt evenwel een ruimtelijke afweging plaats waarbij de richtlijnen van het hogere bestuursniveau in de betreffende afweging worden
meegenomen.
In de Wet op de Ruimtelijke Ordening lijkt de
doorwerking van het ruimtelijk beleid van het ene
bestuursniveau naar het andere een eenrichtingsverkeer van Rijk via Provincie naar Gemeente. In de
procedure van de Planologische Kernbeslissing die
in de wijzigingsvoorstellen voor de Wet Ruimtelijke
Ordening wordt geformuleerd, wordt echter ook
de beïnvloeding van het Rijk door lagere overheden
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geformaliseerd.
De procedure van de Planologische Kernbeslissing is de procedure volgens welke Rijksbeleid ten
aanzien van Ruimtelijke Ordening eerst aan inspraak
wordt onderworpen voordat het als definitief beleid
wordt geformuleerd. In deze procedure is ook in bestuurlijk overleg met lagere overheden (provincies,
gewest Rijnmond en V.N.G.) voorzien. De structuurschetsen en structuurschema's volgen de procedure
van de planologische kernbeslissing.
Voor de bosbouw zijn hierbij van belang: structuurschets (en nota) Landelijke Gebieden, structuurschema Landinrichting, structuurschema Openluchtrecreatie en structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud. Wellicht wordt naast deze structuurschema's een meerjarenplan bosbouw opgesteld. In
dit meerjarenplan zal het lange termijn beleid ten
aanzien van de bosbouw worden beschreven.
De schetsen en schema's worden via het streekplan, dat wordt vastgesteld door provinciale staten,
eventueel via het structuurplan verder geconcretiseerd in bestemmingsplannen.
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Het bestemmingsplan

In tegenstelling tot de ruimtelijke plannen op de andere bestuursniveaus, gaat het bestemmingsplan
verder dan het formaliseren van de beleidslijnen ten
aanzien van de ruimtelijke ordening van een bepaald
grondgebruik in de gemeente. Het bestemmingsplan legt de burgers bovendien dwingende voorschriften op. Deze dwingende voorschriften dienen
geformuleerd te zijn in de plankaart en de planvoorschriften. Naast plankaart en planvoorschriften bestaat ook nog de toelichting op het bestemmingsplan. Deze toelichting heeft echter geen burgerbindende werking.
De plankaart bestaat uit een of meer kaarten met
bijbehorende verklaring en wijst de bestemming van
de in het plan begrepen grond aan. Voor de bestemmingsplannen buitengebied zijn de volgende aanduidingen mogelijk: agrarische doeleinden klasse A,
idem klasse B, idem klasse C, idem klasse D en idem
klasse E, bijzondere agrarische doeleinden, natuurreservaten, natuurgebieden, landschappelijke parken, landgoederen, duinterreinen, bossen, bebouwingsstroken in agrarische gebieden, riet en griendlanden en andere aanduidingen.
De planvoorschriften moeten aan bepaalde kriteria voldoen, ln art. 10 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening wordt beschreven dat deze voorschriften
slechts om dringende redenen een beperking van
het meest doelmatig gebruik mogen inhouden en
geen eisen mogen bevatten met betrekking tot de
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structuur van de agrarische bedrijven. Art. 10 van
Besluit Ruimtelijke Ordening beschrijft, dat de voorschriften omtrent het gebruik van de In het plan begrepen grond en van de zich daarop bevindende opstallen in verband met de bestemmingen, nodig
moeten zijn. Art. 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om bij bestemmingsplan te bepalen dat
bepaalde werken geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd zonder of
in afwijking van een speciale schriftelijke vergunning: de zogenaamde aanlegvergunning. Deze aanlegvergunning is toegestaan wanneer de noodzaak
Is gebleken:
- om te voorkomen dat het terrein minder geschikt
wordt voor verwerkelijking van de daaraan bij het
plan gegeven bestemming;
- ter handhaving en ter bescherming van een verwerkelijkte bestemming.
Onder werken en werkzaamheden kunnen over
het algemeen niet de normale exploitatiewerkzaamheden worden verstaan.
In de bestemmingsplannen buitengebied wordt de
bestemming bos verschillend geïnterpreteerd en
verschillend omschreven. Dit heeft vooral te maken
met de autonomie van de gemeenten in het geven
van bestemmingen en voorschriften. De gemeenten
moeten hierbij wel voldoen aan de hiervoor beschreven formele richtlijnen van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening. Tevens moet de gegeven bestemming
passen in het ruimtelijk beleid van een hogere overheid: Provincie en/of Rijk.
Als voorbeeld is interessant de wijze waarop in het
bestemmingsplan Peel en Maas (Limburg) de bestemming "bosgebied" Is uitgewerkt. Binnen de bestemming bosgebied mag niet worden gebouwd.
Wel kan vrijstelling ^Norüerx verleend ten behoeve
van het bouwen van een dienstwoning, bedrijfsgebouwen en bouwwerken. Voor deze vrijstellingen
worden in het bestemmingsplan normen aangegeven. Men mag het bos niet gebruiken als standplaats
voor onderkomens tenzij noodzakelijk voor de uitoefening voor uit te voeren werken of werkzaamheden. Men mag het bos niet gebruiken als standplaats
voor handelwagens, niet voor militaire oefeningen,
voor agrarische doeleinden, voor sport en kamperen.
Verder wordt als strijdig met de bestemming gezien: het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse constructies van recreatievoorzieningen en
van installaties of apparatuur, tenzij dit noodzakelijk
zou zijn voor het op de bestemming gericht gebruik
van de grond.
In dit bestemmingsplan Peel en Maas zijn de vol-
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gende activiteiten aan een aanlegvergunning gebonden:
a de aanleg of verharding van wegen;
b de werken of werkzaamheden die een wijziging
van de waterstand beogen of ten gevolge hebben;
c het ontginnen, het verlagen of afgraven van de
bodem, het ophogen en het egaliseren;
d het aanbrengen van onder- of bovengrondse
transport-, energie- of telecommunicatieleidingen;
e de aanleg van recreatieprojecten;
f de winning van bosstrooisei of mos.
Deze activiteiten zijn niet gebonden aan een aanlegvergunning, wanneer ze het normale onderhoiM
dan wel de uitvoering van een beheersplan volgens
art. 12 van de Natuurbeschermingswet betreffen.
Naast de bestemming "bosgebied" kent het bestemmingsplan Peel en Maas de bestemming "houtopstanden". Deze bestemming is gereserveerd voor
gronden die zijn bestemd tot behoud en/of herstel
van de aldaar voorkomende en/of daaraan eigen
landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke
waarden. Deze bestemming is als een variant van die
van "bosgebied" te beschouwen: bij deze bestemming wordt als extra een aanlegvergunning voor het
kappen e.d. van hout gevraagd. Deze bestemming
"houtopstanden" is gereserveerd voor specifiek te
behouden houtwallen en relatief kleine bospercelen
die mede vanwege de omringende bestemming het
verdienen om behouden te worden.
In het bestemmingsplan Peel en Maas wordt aan
bossen met een relatief hoge natuurwetenschappelijke waarde de bestemming "natuurgebied" gegeven. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de Boswetbepalingen (met betrekking tot het kappen van bos)
niet van toepassing zijn op de als zodanig bestemde
bosgronden.
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Het tot stand komen van het bestemmingsplan

Globaal komt een bestemmingsplan als volgt tot
stand.
Het College van Burgemeester en Wethouders
verleent, eventueel na overleg met de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, een opdracht voor het
opstellen van een bestemmingsplan (Het College is
verplicht om voor het buitengebied een bestemmingsplan op te stellen).
De opstellers gaan gegevens verzamelen uit het
planologische onderzoek (bevolkingsontwikkeling,
economische ontwikkeling, milieuwaardering). In
deze fase kunnen wensen van belanghebbenden
worden geïnventariseerd. De opstellers (soms particuliere adviesbureaus) maken aan de hand van een
programma van eisen een voorlopig schetsplan of
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meerdere schetsplannen waaruit het College kan
kiezen. Over meerdere schetsplannen zouden dan
inspraakbijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.
Over het door het College van Burgemeester en
Wethouders gekozen schetsplan wordt advies gevraagd aan de Provinciale Planologische Commissie. De HID voor de Landinrichting, Grond en Bosbeheer onder wie de houtvester in de provincie ressorteert, heeft zitting in de commissie. Op basis van dit
advies wordt het ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt gedurende één maand ter visie gelegd. Hiervan wordt
melding gemaakt in de regionale pers. Een ieder kan
schriftelijk bezwaar maken tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Vervolgens kan het bestemmingsplan door de Gemeenteraad worden vastgesteld. Na
vaststelling wordt het bestemmingsplan één maand
ter visie gelegd. Ook van deze tervislelegging wordt
in de regionale pers melding gemaakt. Zij die tegen
het ontwerp-bestemmingsplan bezwaren hebben ingediend, kunnen nu bij het College van Gedeputeerde Staten bezwaren indienen tegen het vastgestelde
bestemmingsplan.
Na termijn van tervislelegging wordt het bestemmingsplan aan de goedkeuring van het College van
GS onderworpen. Het College van GS moet hierover
binnen zes maanden (eventueel te verlengen met
zes maanden) vervolgens een beslissing nemen.
Tegen de beslissing van het College van GS, dus
tegen het goedgekeurde bestemmingsplan kunneoalleen zij die van de voorafgaande mogelijkheid van
bezwaar maken gebruik hebben gemaakt In beroep
bij de Kroon gaan. Ook zij die destijds bij dit College
van GS bezwaar hebben gemaakt tegen de wijzigingen die de Gemeenteraad bij vaststelling in het bestemmingsplan hebben aangebracht en zij die bezwaar hebben tegen onthouding van goedkeuring
door GS kunnen in beroep gaan bij de Kroon.
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Conclusie

In bestemmingsplannen kunnen de aan bosgrond
gegeven bestemmingen verschillen. Deze verschillen zijn te herleiden tot verschillen in de aard van het
bos en tot verschillen in (publieke) waardering van
het bos. Deze bestemming kan zich ook in de loop
van de tijd wijzigen. Immers als ruimtelijk facetplan
geeft het bestemmingsplan het resultaat van een
(bestuurlijke) afweging van ruimtelijk relevante doelstellingen op een bepaald moment weer.
In de procedure van de totstandkoming van een
bestemmingsplan is geprobeerd om voldoende
waarborgen te scheppen voor de rechtszekerheid.
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Deze procedure heeft dan ook meerdere mogelijkheden in zich om tot een bijsturing van het plan te
komen.
De bosbouwer zal er dan ook zo op kunnen toezien, dat de belangen van de bosbouw evenwichtig
worden afgewogen.

Uit het bericht over de
Instelling Stuurgroep particuliere
Natuurschoonwet-landgoederen
(Staatscourant 8 maart 1979)

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
Overwegende, dat de duurzame instandhouding
van particuliere, onder de Natuurschoonwet 1928
gerangschikte landgoederen wegens hun cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke, landschappelijke en recreatieve waarden dient te worden gewaarborgd en dat het wenselijk Is, dat maatregelen
daartoe In een overleg tussen daarvoor in aanmerking komende organisaties en vertegenwoordigers
van de rijksoverheid begeleid worden; heeft ingesteld een overlegorgaan, genaamd Stuurgroep particuliere Natuurschoonwet-landgoederen.
Deze Stuurgroep heeft tot taak het begeleiden van
maatregelen, onder meer vermeld in de beleidsaanbevelingen bij het rapport over de economische en
financiële problematiek van particuliere Natuurschoonwet-landgoederen (NEI-rapport 1977, die gericht zijn op de duurzame instandhouding van de
cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke, landschappelijke en recreatieve waarden van deze landgoederen, zoals die in het bijzonder aanwezig zijn op
de historische buitenplaatsen. Zij kan desgevraagd
of uit eigen beweging voorstellen doen met betrekking tot maatregelen die dienstig kunnen zijn aan de
bovengenoemde doelstellingen.
De leden van de Stuurgroep, onder wie de voorzitter en de twee secretarissen, worden benoemd en
ontslagen door de Minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, hierna te noemen de Minister.
Zij kunnen zich niet doen vervangen.
Eén secretaris wordt benoemd uit de vertegenwoordigers van de betrokken organisaties en één
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secretaris wordt benoemd uit de ambtelijke leden
van de Stuurgroep.
Uit de Stuurgroep kunnen ten behoeve van haar
werkzaamheden werkgroepen worden gevormd. De
werkgroepen kunnen zich verzekeren van de medewerking van deskundigen.
De voorstellen van de Stuurgroep worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen en schriftelijk
aan de Minister aangeboden.
leder lid is bevoegd een afwijkende mening te
doen opnemen.
In de Stuurgroep particuliere Natuurschoonwetlandgoederen zijn benoemd:
a. tot lid, tevens voorzitter;
ing. A. G. Lindenbergh (Nederlandse Vereniging
voor de Landelijke Eigendom);
b. tot lid, tevens secretaris; mr. H. M. A. Kamerlingh
Onnes (Stichting Castellum Nostrum); dr. C. F. van
Beusekom (Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk);
c. tot lid; mr. R. F. C. baron Bentinck van Schoonheten (Nederlandse Vereniging van Boseigenaren);
J. J. A. Rambonnet (Vereniging Nederlandse Landgoed- en Kasteelcampings); drs. G. J. den Hartog
(Bosschap); jhr. mr. F. C. M. van Rijckevorsel (Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie van
voornoemd Ministerie); drs. T. P. Klarenberg (Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie van voornoemd Ministerie); drs. W. C. Kuijper (Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie van voornoemd
Ministerie); mr. G. W. van Herwaarden (Directie Musea, Monumenten en Archieven van voornoemd Ministerie); drs. R. de Jong (Rijksdienst voor de Monumentenzorg); ir. G. J. Geerllng (Inspectie Natuurbehoud van het Staatsbosbeheer); ir. B. C. Kylstra (Inspectie Landschapsbouw van het Staatsbosbeheer).

