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1. Achtergrond 

In het koersdocument Transitie Stad en Platteland is aangegeven dat de 
provincie haar regelgeving aanpast en daarmee de Brabantse ondernemers en 
burgers uitnodigt en uitdaagt om (economische) activiteiten zo in te vullen dat 
ze (ook) bijdragen aan een 'Beter Brabant'. Daarvoor is het nodig om meer op 
proces te (kunnen) sturen en ruimte te bieden aan lokale oplossingen met 
maatschappelijke meerwaarde. 
 
Deze notitie geeft daaraan een uitwerking. In eerste instantie is daarbij de link 
gelegd naar de Verordening ruimte; de werkwijze is -mutatis mutandis- ook 
toepasbaar voor andere regelingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is. 
Dat is ook het uitgangspunt: bij het beoordelen van plannen moet het altijd zo 
zijn dat er niet alleen gekeken wordt naar één regeling of aspect, maar naar alle 
relevante (provinciale) regelgeving. Hierbij geldt wel de kanttekening dat de 
provinciale werkwijze in beginsel geen afwijkingsruimte op nationale en 
Europese regels biedt. 

2. Vooraf 

Met het koersdocument zet de provincie een nieuwe stap naar een andere rol 
als overheid; creativiteit en ondernemingslust van burgers en ondernemers 
komen nog meer centraal te staan. Daarbij wil de provincie de regels die zijn 
opgesteld om het maatschappelijk verkeer in goede banen te leiden, opzij zetten 
op het moment dat deze -vanuit het perspectief van de belangen van Brabant- 
een goede ontwikkeling frustreren. 
Dit vergt een open, faciliterende instelling. Ook vergt het vertrouwen in de 
bedenkers en de uitvoerders van plannen. Ten slotte vergt het lef om de risico’s 
die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn te nemen en zo de geboden kansen 
te benutten. 
 
Deze notitie is geschreven vanuit het perspectief van de provincie. Dit betekent 
geenszins dat het onderhavige onderwerp een strikt provinciale aangelegenheid 
is. Integendeel. Zoals verderop uit deze notitie blijkt, hebben gemeenten en 
initiatiefnemers belangrijke rollen en verantwoordelijkheden. 

3. Uitgangspunten 

a. De principes van het koersdocument 

Om uitvoering te geven aan de werkwijze van het koersdocument, is in de 
Verordening ruimte 2012 de mogelijkheid opgenomen om met een ontheffing 
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of proactieve aanwijzing af te wijken van de algemene regels. Deze 
afwijkingsmogelijkheden geven voor de Verordening ruimte invulling  aan het 
derde en vierde principe uit het koersdocument: sturen op proces respectievelijk 
lokale oplossingen met maatschappelijke meerwaarde. Deze notie beschrijft een 
concrete aanpak hiervoor. Deze aanpak is zo gekozen, dat hij aansluit bij de 
twee eerste principes: meer samenhang tussen people, planet & profit en meer 
insteken op participatie. 

b. Uitblinkers 

Het werken met afwijkingen mag er niet toe leiden dat er een grote hoeveelheid 
van plannen op provinciaal niveau beoordeeld moet worden. Dit zou enerzijds 
de verantwoordelijkheid van gemeenten te veel uithollen en anderzijds leiden 
tot een forse uitvoeringslast en lange doorlooptijden bij de provincie. Dit 
betekent dat de (provinciale) regelgeving zo moet zijn, dat grofweg 90% van de 
plannen binnen de algemene uitgangspunten en regels past. Anders 
geformuleerd: veel plannen hebben waarde, maar alleen plannen die 
maatschappelijke meerwaarde hebben, zijn in beeld voor afwijkingen op 
regelgeving. Er zijn grofweg drie waardeniveaus te onderscheiden: 
• ‘Peloton': de gewoon goede praktijk. Opereert binnen de kaders van de 

regelgeving in casu Verordening ruimte. Daarbij is het natuurlijk wel zaak 
steeds na te gaan of deze regels nog het juiste kader bieden en of ze niet 
eenvoudiger en/of efficiënter kunnen. 

• ‘Voorloper’: levert een vernieuwende en bovengemiddelde bijdrage aan de 
gewenste transitie van stad en platteland. De voorloper is in eerste instantie 
uniek maar wordt al snel gekopieerd door 'het 'peloton'. 'De ontheffing 
biedt de voorloper de mogelijkheid de vernieuwende weg in te slaan. Zodra 
die meer gemeengoed wordt, past de provincie de regels van de 
Verordening aan en is deze breed toepasbaar. Een volgende stap op de weg 
naar vernieuwing wordt vervolgens weer mogelijk met ontheffing etc etc. 
De Verordening ruimte ontwikkelt zo met de praktijk mee richting 
duurzaamheid. 

• 'Uitblinker': zet een betekenisvolle stap in de gewenste transitie van stad en 
platteland. Het gaat om unieke plannen met een stevige impact: ruimtelijk, 

Voorbeelden  
1. Veehouderij: er leven ideeën om te komen tot een Brabantse duurzaamheidsmeetlat. Bij de 

ontwikkeling van deze meetlat wordt nauw aangesloten bij vernieuwende initiatieven uit de praktijk. Als 

een initiatief   vernieuwende concepten voor duurzaamheid, dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid etc. 

ontwikkelt, kan het in aanmerking komen voor een ontheffing. Op het moment dat een initiatief gevolgd 

wordt door anderen, en daarmee gemeengoed wordt, verwerkt de provincie dit in de regels van de 

Verordening. Dan is er voor bedrijven met nieuwe ideeën weer de mogelijkheid voor een ontheffing etc. 

2. Duurzame energie: er ontstaan steeds nieuwe mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. 

Omdat het om nieuwe ideeën gaat, bieden de bestaande regels niet altijd een oplossing. De ontheffing 

kan bij vernieuwende concepten worden ingezet. 
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financieel, systeemvernieuwing, maatschappelijke aanvaardbaarheid, etc.. 
In de regel zijn het door de combinatie van aspecten complexe plannen. 
Het gaat in de regel om gebiedsgerichte plannen waarin juist de combinatie 
van verschillende projecten en initiatieven het verschil maakt. De 
maatschappelijke meerwaarde van deze plannen is evident; de plannen 
dragen bij aan een beter en mooier Brabant. De proactieve aanwijzing 
maakt deze (vaak) eenmalige ontwikkeling mogelijk.  

c. Niet dichtregelen 

Door de focus te leggen op de uitblinkers is het onmogelijk en onwenselijk om 
een systematiek met criteria te formuleren zodat 'alles van te voren geregeld' is. 
De behoefte bestaat juist om ruimte te bieden aan nu nog onbekende plannen 
(creativiteit!) of plannen die in een specifieke context prima zijn maar in een 
andere weer niet. Plannen die enthousiasme oproepen. Daarvoor is een open 
proces nodig, dat eerder zoekrichtingen aangeeft dan criteria. Inhoudelijk blijft 
het sterk op hoofdlijnen. De inhoud biedt een dragende structuur voor een 
transparant proces dat stapsgewijs leidt tot een goed gemotiveerde beslissing. 
Het proces behelst gesprekken over het plan tussen initiatiefnemer, overheden, 
andere stakeholders, deskundigen en belanghebbenden. Het besluit dient 
voldoende waarborgen te bevatten dat het plan ook conform de afspraken 
gerealiseerd wordt.   
Voorgaande werkwijze betekent onvermijdelijk dat er ook risico´s worden 
genomen. Juist daarom is het zaak om het proces met (waarborgen voor) 
zorgvuldigheid te omgeven zodat dit bijdraagt aan de rechtszekerheid voor alle 
betrokkenen en de instandhouding van het besluit in een beroepsprocedure.  

d. Een andere rol 

Met deze aanpak krijgen gemeenten en de provincie een andere, nog meer 
faciliterende rol. Meer dan tot nu toe het geval is, want in bijvoorbeeld het 
Programma Landelijk Gebied en de IDOPs pakten zij al een dergelijke rol. Nu 
wordt een volgende stap gezet waarin de faciliterende rol voldoet aan de 
volgende vereisten: 
• helderheid over kaders en doelen: wat zijn de te realiseren doelen, wat is er 

echt uitgesloten. 
• het zo nodig wegnemen van obstakels in de regelgeving: deze notitie 

beschrijft de aanpak deze weg te nemen. 
• een open en uitnodigende houding: veel minder ‘vertellen hoe het moet’, 

veel meer aanreiken van kennis, contacten, methodes, etc. 
Dit alles neemt niet weg dat een gemeente en / of de provincie op enig moment 
een besluit moeten nemen vanuit hun wettelijke verantwoordelijkheden.  

4. Bepalen meerwaarde 

a. Betekenisvolle plannen 

De verleiding is groot om plannen louter te gaan beoordelen op de mate waarin 
zij bijdragen aan (provinciale) beleidsdoelen. Die benadering verwordt al snel 
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tot weer een set regels en normen en loopt daarmee vast. Het gaat er juist om 
die regels en normen soms aan de kant te kunnen zetten als die een 
betekenisvolle stap in de gewenste transitie van stad en platteland in de weg 
zitten. Wat is dan betekenisvol? Een betekenisvol plan blinkt uit en excelleert  in 
de manier waarop  het bijdraagt aan de provinciale doelen. In het verlengde van 
het koersdocument gaat het daarbij om: 
• Vernieuwing; 
• Vermindering (noodzaak tot het doen van) publieke investeringen of 

uitgaven; 
• Versterken zelforganisatie. 
Bijlage A geeft voor elk van deze elementen de belangrijkste  aandachtspunten 
weer. 
Bij vernieuwing in het kader van meerwaardegesprekken gaat het vooral over 
nieuwe benaderingen, vaak als combinatie van bestaande concepten. Verder 
hangen deze drie aspecten onderling samen: versterkte zelforganisatie kan 
leiden tot minder behoefte aan publiek gefinancierde activiteiten; vernieuwing 
kan betrekking hebben op de samenwerking van stakeholders en daarmee de 
zelforganisatie versterken en/of leiden tot minder publieke uitgaven of 
investeringen.  
Hierbij is altijd sprake van zekere tijdsgebondenheid. Succesvolle plannen 
worden al snel breder overgenomen of gekopieerd (afgezien van plannen die 
een zeer specifieke situatie betreffen) en worden daarmee meer mainstream (van 
uitblinker via achtervolger naar peloton). Regelgeving zal hier in mee (moeten) 
ontwikkelen.  

b. Juiste inhoud 

Ook voor betekenisvolle plannen zijn er randvoorwaarden ten aanzien van de 
inhoud. Daarbij gaat het om de inhoudelijke (provinciale) beleidsdoelen. 
De provinciale beleidsdoelen vloeien voort uit de missie in de Agenda van 
Brabant: Brabant heeft als hoofddoel uit te groeien tot topkennis en -innovatie 
regio met een vitaal platteland (een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat = 
gezond, duurzaam en met kwaliteit). Daarbij gelden de volgende strategische 
thema's: 
1. Versterken concurrentiepositie 
2. Bevorderen transitie landbouw 
3. Bereiken gezonde leefomgeving 
4. Versterken regionale identiteit 
5. Realiseren van een  robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem 
6. Onderhouden van een goede stedelijke structuur 
Bijlage B geeft per thema een aantal aandachtspunten en is een handvat bij het 
voeren van  meerwaardegesprekken over een plan. Achter deze 
aandachtspunten liggen de diverse provinciale beleidsnota’s zoals de Agenda 
van Brabant, de Structuurvisie Ruimte, het Waterplan en de Nota Natuur en 
Landschap. 
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Per plan is ook steeds de vraag aan de orde of het plan geen onaanvaardbare 
afbreuk doet aan één of meer van de strategische thema's. Het gaat vooral om 
het beantwoorden van de vraag of het desbetreffende doel verder weg in plaats 
van dichter bij komt te liggen. Dit op verschillende schaalniveaus: lokaal, 
regionaal, provinciaal, waarbij de provincie sterker naar de gemeenteoverstij-
gende aspecten zal kijken.  
Overigens is het altijd zo dat een plan op het waardeniveau ‘uitblinker’ niet past 
binnen de algemeen gestelde regels. Was dat niet het geval, dan zou er geen 
proactieve aanwijzing nodig zijn. Het gesprek moet er dan over gaan of dit feit, 
gelet op het achterliggende doel van de regels en gekoppeld aan het uitblinken 
op sommige thema’s, acceptabel is of niet. De genoemde zes strategische 
thema’s, inclusief de uitwerking in bijlage 2, geven gezamenlijk richting aan 
deze afweging. 
 
Een andere randvoorwaarde die voortvloeit uit het koersdocument is dat het 
plan maatschappelijk inpasbaar is, ofwel: de initiatiefnemer heeft zich met 
succes ingespannen om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen bij alle 
relevante stakeholders. Idealiter zijn die in actieve zin betrokken bij het 
ontwikkelen van het plan. Dit betekent  niet dat er geen tegenstanders mogen 
zijn. De gemeente heeft een centrale rol in het proces (zie hierna); via de 
gemeentelijke afweging is deze randvoorwaarde al in belangrijke mate geborgd. 
 
Criteria voor uitblinken of excelleren zijn vooraf niet te geven. In de 
verslaglegging van de meerwaardegesprekken en het uiteindelijke besluit zal 
steeds helder gemotiveerd worden waarom een plan (niet) uitblinkt en dus 
meerwaarde (of juist niet) heeft. Het besluit moet transparant zijn, zodat er in 
eventuele procedures het juiste debat gevoerd kan worden. 

c. Afspraken vastleggen 

Bij het uiteindelijke besluit leggen overheden (gemeente, provincie, eventueel 
waterschap), initiatiefnemer en stakeholders, naast het publiekrechtelijke 
besluit, heldere afspraken vast. Bijvoorbeeld in een exploitatieovereenkomst of 
anterieure overeenkomst. De afspraken hebben betrekking op: 
• Regievoering en rolverdeling; 
• Organisatiestructuur en proces; 
• Rapportage, monitoring en gegevensverwerking; 
• Borging van het vernieuwende concept. 
Bij het maken van deze afspraken zal het de kunst zijn deze helder en 
eenvoudig te houden, een vernieuwing op zich. 

5. Proces 

Het proces op hoofdlijnen is schematisch weergegeven.  
Uitgangspunt is dat procedures zo veel mogelijk gekoppeld aan elkaar worden 
doorlopen. Juist daarom is de formele procedure van de proactieve aanwijzing 
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zo veel mogelijk gekoppeld aan de procedure van de reguliere ruimtelijke 
besluitvorming (omgevingsvergunning of bestemmingsplan).  
De oriëntatiefase kent daarbij geen wettelijke termijn. In de praktijk blijkt dat 
juist deze fase de nodige tijd in beslag neemt. Desondanks gaat de provincie er 
vanuit dat het hele traject binnen een jaar doorlopen kan worden. 
 
In het eerste deel van de oriëntatiefase ligt het primaat bij de initiatiefnemer en 
de gemeente(n). Zij voeren het gesprek, onderling en met de maatschappelijke 
omgeving (burgers en organisaties). De rol van de provincie is adviserend: over 
relevante regelgeving, over de vraag of een plan richting proactieve aanwijzing 
gaat of dat het via een ontheffing of zelfs binnen de bestaande regels te 
realiseren is / moet zijn.  
Per plan wordt in beeld gebracht welke andere (provinciale) regels van 
toepassing zijn en hoe deze aan het proces gekoppeld kunnen worden, uiteraard 
met het streven procedures zoveel mogelijk te synchroniseren. Dit is een 
belangrijk onderdeel van het provinciale advies in de oriëntatiefase. Ieder plan 
krijgt een provinciale contactpersoon, die onder meer als taak heeft die 
synchronisatie te organiseren. 
 
 
 Gemeente Provincie 

• Overleg met initiatiefnemer 
• Overleg met betrokkenen 
• Toetsing aan gemeentelijk 

beleid 
• Standpunt gemeente 
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 • Eerste oriëntatie: goed plan? 
• Advies externe adviseurs 
• Standpunt GS (principe-uitspraak) 

1. Voorontwerp bestemmingsplan 
vaststellen en voorleggen aan 
provincie 

 
 

 
2. GS-besluit: voornemen tot proactieve 

aanwijzing 
3. cie ROW informeren, eventueel 
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6. Vaststellen bestemmingsplan  
7. Verlenen vergunningen 

5. Besluit tot proactieve aanwijzing 

 
 

 

 

Advies en informatie 

Advies en informatie 
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Nadat de gemeente een standpunt heeft bepaald trekken provincie en 
gemeente(n) samen op. Dat betekent ook dat zij samen het gesprek met de 
initiatiefnemer en de omgeving voortzetten. 
De eerste oriëntatie door de provincie, leidend tot een eerste beoordeling van 
het plan, gebeurt met betrokkenheid van de relevante portefeuillehouder(s). De 
uitkomst is echter nog geen bestuurlijk besluit. 
De externe adviseurs voeren ook een gesprek met de initiatiefnemer en 
maatschappelijke omgeving om zo voldoende voeling te krijgen met de concrete 
situatie. 
 
Om het proces goed te laten verlopen is een heldere communicatie, met de 
gemeenten, de initiatiefnemers en de maatschappelijke omgeving van belang: 
iedereen moet een reëel verwachtingenpatroon kunnen ontwikkelen. 
Uitgangspunt is verder dat alle betrokkenen taakvolwassen zijn en zo van meet 
af aan in staat zijn om initiatieven die ‘misbruik’ willen maken van de geboden 
ruimte als zodanig te identificeren en af te leiden naar een regulier 
vergunningentraject. 

6. Externe advisering 

In de oriëntatiefase vraagt de provincie extern advies. Dit heeft tot doel een 
externe reflectie (frisdenken) te krijgen op de voorlopige conclusie van provincie 
en gemeente(n) dat een plan maatschappelijke meerwaarde heeft. Met het 
inschakelen van externe deskundigen is een extra stap ingebouwd om een zo 
objectief mogelijk proces te doorlopen. Het advies van de externe deskundigen 
heeft dan ook een zwaarwegend karakter. Dat betekent overigens niet dat het 
altijd doorslaggevend is; het advies draagt bij aan het opstellen van een scherpe, 
heldere en zo objectief mogelijke motivering van het uiteindelijke provinciale 
besluit.  
 
De externe deskundigen hanteren de uitgangspunten en denklijnen zoals 
hiervoor verwoord. Voor die externe advisering hanteren we de volgende 
aanpak: 
• Het gezelschap bestaat uit drie à vier personen. Eén of twee die goed zicht 

hebben op en ingevoerd zijn in de meest recente stand van denken en doen 
rond ruimtelijke ontwikkeling en maatschappelijke veranderingsprocessen. 
Zij zoeken één of twee anderen inhoudelijk deskundigen op het domein 
waar de plannen betrekking op hebben.  

• De deskundigen komen op basis van één of enkele gesprekken met 
initiatiefnemers en omgevingen, onderlinge gesprekken en de aangereikte 
informatie tot een advies. 

• Het product is een (openbaar) advies aan GS/PS. Die maken vervolgens 
hun eigen afweging en komen tot een besluit. 

In de najaar van 2012 vraagt de provincie advies over een eerste set van 
plannen. Na deze advisering evalueert de provincie de aanpak, samen met de 
betrokkenen (gemeenten, stakeholders, externe deskundigen). 



 

 

Bijlage A 
Aandachtspunten maatschappelijke meerwaarde 

 
 
 



 

 

Bijlage B 
Verdere uitwerking strategische thema's 

 
1. Versterken concurrentiepositie: 

- versterkt de sterke economische 
clusters/topsectoren(bijvoorbeeld via aantrekkelijke 
werklocaties) 

- versterkt de  Brabantse economie (duidelijke toename aantal 
banen/ toegevoegde waarde) 

- versterkt de internationale concurrentiepositie van een 
Brabants economisch cluster(bijvoorbeeld via slim gebruik van 
energie).  

2. Bevorderen ‘transitie’ landbouw 
- vernieuwende wijze van waardecreatie (toegevoegde waarde 

ipv bulk) 
- geeft invulling aan Good Management Practice (integrale visie 

op volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en leefomgeving) 
- versterkt ecologische en landschappelijke structuur  

3. Bereiken gezonde leefomgeving 
- schept goede voorwaarden voor (nodigt uit tot) gezond gedrag 
- verbetert volksgezondheid 
- draagt bij aan sluiten van kringlopen 
- past bovenwettelijke maatregelen toe voor beperken 

milieueffecten 
- draagt bij aan het oplossen van milieuhinderlijke situaties 

4. Versterken regionale identiteit en kwaliteit van de leefomgeving 
- draagt bij aan een aantrekkelijk cultureel leefklimaat en 

streekeigen karakter (landschap, bebouwing, economische 
clusters, streekeigen product)  

- versterkt cultuurhistorische waarden en structuren 
5. Realiseren van een robuust en veerkrachtig wateren natuursysteem 

- draagt bij aan een veilig watersysteem 
- draagt bij aan op peil houden watervoorraden 
- draagt bij aan verbetering biodiversiteit 
- versterkt de gebruikswaarde van natuur 

6. Onderhouden van een goede stedelijke structuur 
- geeft een impuls aan het versterkt stedelijke netwerk  
- versterkt de structuur / leefbaarheid van landelijke kernen  
- hanteert het principe van zorgvuldig ruimtegebruik en goede 

bereikbaarheid 
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