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Maximale mogelijkheden bestemmingsplan en m.e.r.
Een milieueffectrapport (MER) voor een bestemmingsplan 
beschrijft de milieueffecten van de maximale mogelijkhe-
den van het bestemmingsplan. Deze factsheet gaat in op: 
• Waarom breng ik maximale mogelijkheden in beeld? 
• Wat is het voornemen? 
• Horen flexibiliteitsbepalingen bij de maximale mo-

gelijkheden?  
• Hoe vertaal ik het ruimtelijk plan naar effecten op het 

milieu? 
• Hoe gedetailleerd moet de informatie over milieu-

effecten zijn? 
• Hoe kan het bevoegd gezag de maximale mogelijk-

heden beperken? 
Deze factsheet concentreert zich op bestemmingsplannen 
voor buitengebieden en industrieterreinen omdat de 
Commissie hier veel vragen over krijgt. 
 

Waarom breng ik maximale mogelijk-
heden in beeld?  
Voor een gemeente is het zinvol om te weten of alle  
ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt: 
• passen binnen de visie en ambities van de gemeente; 
• passen binnen wettelijke normen en randvoor 

waarden; 
• knelpunten of dilemma’s op milieugebied opleveren 

en welke alternatieven en/of maatregelen er zijn.  
 
Jurisprudentie hierover is duidelijk: zowel bij het beoor-
delen van de m.e.r.-plicht als bij het opstellen van een 
MER moet worden uitgegaan van hetgeen een plan of be-
sluit maximaal mogelijk maakt.  
 
Het is misschien nu niet realistisch dat alle ruimte wordt 
benut, maar het bestemmingsplan maakt het wel moge-
lijk. Ook kan bijvoorbeeld de situatie tijdens de looptijd 
van het bestemmingsplan (10 jaar) veranderen en is het 
misschien wel reëel dat de maximale ruimte wordt inge-
vuld.  

 
 
Wat is het voornemen?  
Bij het bepalen van de maximale mogelijkheden wordt 
eerst het voornemen bepaald. Dit kan lastig zijn bij be-
stemmingsplannen voor het buitengebied en bestaande 
bedrijventerreinen. Het voornemen bij een bestemmings-
plan bestaat uit: 
• Alle (her)bestemmingen en nieuwe activiteiten die 

nog niet zijn vergund. 
• (Her)bestemmingen die wel zijn vergund, maar (nog) 

niet gerealiseerd, voor zover ze niet onder de auto-
nome ontwikkeling vallen (toekomstig zekere ont-
wikkelingen waarover al een definitief besluit is 
genomen). Dit is bijvoorbeeld niet-benutte vergun-
ningruimte, maar ook een gestopt bedrijf, waarvan 
de vergunning nog geldig is. 

• ‘Illegale’ situaties die worden gelegaliseerd. 
Bij het voornemen wordt uitgegaan van alle activiteiten 
met aanzienlijke milieugevolgen, al dan niet in cumulatie 
met elkaar, ook al zijn ze niet m.e.r.-(beoordelings-) 
plichtig.  
 

 
Wanneer neem ik flexibiliteitbepalingen 
mee?  
Een plan kan flexibiliteitbepalingen bevatten in de vorm 
van wijzigingsbevoegdheden ,uitwerkingsplichten  en  
afwijkingsmogelijkheden . De beoordeling van de gevol-
gen hiervan worden vanaf het begin meegenomen en niet 
doorgeschoven naar een later moment. Bijvoorbeeld het 
vaststellen van een wijzigingsplan of het verlenen van een 
omgevingsvergunning via de ‘afwijkingsmogelijkheid’. 
 

 
Hoe vertaal ik het ruimtelijk plan naar ef-
fecten op het milieu?  
Als het voornemen is bepaald wordt gekeken hoe de 
maximale planologische mogelijkheden vertaald kunnen 
worden naar effecten op het milieu. Vaak bevat een  

Conserverende bestemmingsplannen 
Gemeenten hebben het wel eens over conserverende 
bestemmingsplannen (grofweg: het oude plan op-
nieuw vaststellen) en gaan er dan van uit dat het 
nieuwe plan geen negatieve milieueffecten heeft. 
Toch maken dergelijke plannen vaak ten opzichte 
van de huidige feitelijke en de vergunde situatie 
ontwikkelingen mogelijk.  
Ook de rechter geeft aan dat voorgenomen plannen 
die conserverend van aard zijn, ten opzichte van de 
gerealiseerde bestemmingen nog veel uitbreidings-
ruimte kunnen bevatten.  
Zie bijv. Bestemmingsplan buitengebied Alphen- 
Chaam  
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bestemmingsplan bestemmingen die meerdere activitei-
ten mogelijk maken met verschillende milieueffecten. Een 
‘agrarische’ bestemming kan bijvoorbeeld de uitbreiding 
van varkens zijn (relatief meer ammoniakuitstoot vergele-
ken met andere sectoren), maar ook van kippen (relatief 
meer stofhinder vergeleken met andere sectoren).  
 
Representatieve invulling 
De Commissie gaat bij het onderzoek naar de milieu-
effecten van een bestemmingsplan uit van een represen-
tatieve invulling van de maximale planologische moge-
lijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat alle bestemmingen 
volledig worden benut. Bij de invulling van deze bestem-
mingen mag vervolgens uit worden gegaan van onder-
bouwde aannamen voor de bebouwings- en gebruiks-
mogelijksheden.  
 
Goede onderbouwing 
Welke aannames van toepassing zijn, verschilt per be-
stemmingsplan. Het is belangrijk om de aannames in-
zichtelijk te maken en te onderbouwen omdat zij 
bepalend zijn voor de milieueffecten. Hoe meer onzeker-
heden, hoe steviger de onderbouwing moet zijn. Een 
goede onderbouwing is zeker van belang als er effecten 
op Natura 2000-gebieden te verwachten zijn en als er in 
de referentiesituatie al sprake is van milieuknelpunten. 
Zie ook de factsheet MER bij bestemmingsplannen voor 
bedrijven- en industrieterreinen.  
 

 

Hoe gedetailleerd moet de informatie over 
milieueffecten zijn? 
Het detailniveau van het plan-MER sluit aan bij het detail-
niveau van het plan. Het plan-MER hoeft niet zo gedetail-
leerd te zijn, dat de exacte gevolgen (op perceelsniveau) 
worden vastgesteld. Drie voorbeelden: 
• Als eenvoudig aangetoond kan worden dat voldaan 

wordt aan wet- en regelgeving, dan is uitgebreid on-
derzoek niet nodig. Bijvoorbeeld: de achtergrond-
concentraties fijn stof zijn zeer laag en het plan 
voegt weinig tot geen nieuwe fijn stof producerende 
bedrijvigheid toe. 

• Als er geurhinder (te verwachten) is in (een deel van) 
het plangebied, dan is er waarschijnlijk een redelijk 
gedetailleerde berekening nodig om zicht te krijgen 
op huidige én toekomstige geursituatie en aantal 
geurgehinderden. 

 
 

• Als er overbelaste Natura 2000-gebieden in of dicht-
bij het plangebied zijn en er moet worden aange-
toond dat het plan geen significant negatieve 
effecten heeft op de  gebieden, dan is er een gede-
tailleerde berekening nodig. 

 
Hoe kan het bevoegd gezag de maximale 
mogelijkheden beperken?  
Als planregels weinig beperkingen opleggen, is de ruimte 
voor het maximaal benutten van de bestemming groter. 
Maatregelen om de maximale mogelijkheden van het be-
stemmingsplan en daarmee de milieueffecten te beperken 
zijn bijvoorbeeld: 
• (Verdergaande) zonering 
• Bedrijven zo specifiek mogelijk bestemmen 
• Bepaald type bedrijven bij het bestemmingsplan uit-

sluiten 
• Het maximaal aantal hectare uitbreiding in het totale 

plangebied aangeven  
• Het gebruik beperken 
• Het aantal bouwlagen beperken 
• Het maximaal bedrijfsvloeroppervlak aangeven 
• Aantal evenementen maximeren (door frequenties en 

maximaal aantal bezoekers te bepalen). 
 
Voorwaarden die de rechter niet afdoende vindt, zijn bij-
voorbeeld verwijzen naar ‘voldoen aan de Natuurbe-
schermingswet 1998’. Hierbij verwijst het bevoegd gezag 
(de gemeente) naar een ander bevoegd gezag (de provin-
cie). Daardoor weten betrokkenen niet of deze ontwikke-
lingen wel of niet zijn toegestaan en dat leidt tot 
rechtsonzekerheid.  
Ook de bepaling dat uitbreiding van een bedrijf alleen 
mogelijk is op een ‘duurzame locatie’, zonder dat duide-
lijk is welke locaties duurzaam zijn, is niet genoeg.  
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Een voorbeeld  
Stel dat de bestemming ‘veehouderij’ geldt voor een 
deel van het plangebied. Het uitgangspunt is een reëel 
bedrijf voor dat gebied. Bijvoorbeeld:  
• Alle agrarische bouwblokken worden ingevuld 

met een voor dat deelgebied ‘reëel’ bedrijf of 
reële bebouwingsoppervlakte. 

• Een verdeling over de sectoren zoals die zich vol-
gens de trends in het gebied ontwikkelt bijvoor-
beeld: 50% varkens, 25% melkrundvee, 10% 
struisvogels, 10% geiten en 5% konijnen. 

Meer informatie? www.commissiemer.nl of stel uw vraag 
aan onze helpdesk: 030-234 7666 of kennisplat-
form@eia.nl 
 
• Actuele jurisprudentie over maximale mogelijkhe-

den houdt de Commissie in de gaten en zet de be-
langrijkste uitspraken op haar site. 

• Andere interessante factsheets rond dit thema vindt 
u op de website van de Commissie. 

 
De informatie in deze factsheet is bedoeld als algemene 
handreiking voor de praktijk, maar bevat nadrukkelijk 
geen specifiek advies voor individuele situaties. U kunt 
hier geen rechten aan ontlenen. 

http://www.commissiemer.nl/
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