
Vindplaats Casus Wel/geen nieuw ruimtebeslag Impact op de omgeving Mate van functiewijziging Schaalgrootte Milieugevolgen

Rb. Gelderland 13
juli 2021,
ECLI:NL:RBGEL:2021:
3656

Bouw van een tijdelijke supermarkt met alle daarbij
behorende voorzieningen (verharde oppervlakte van
bij elkaar niet minder dan 4.700m2) in een weiland
aan de rand van het dorp met enkelbestemming
"Agrarisch".

De tijdelijke supermarkt op die plek verstoort het
agrarisch karakter en heeft een grote ruimtelijke
impact

 De tijdelijke supermarkt is een niet door de
bestemming toegestane, nieuwe bebouwing, dat
losstaat van alle andere bebouwing

ABRS 4 september
2019,
ECLI:NL:RVS:2019:30
55

Op het perceel rust de bestemming "Plantsoen, weg,
water en sportterrein". Plan voorziet in het bouwen
en gebruiken van 160 tijdelijke wooneenheden t.b.v.
sociale huurwoning en de huisvesting van
statushouders voor een periode van 10 jaar. Wel

Het project zal leiden tot een gehele functiewijziging
van het groengebied. Dit groengebied zal na de bouw
van de tijdelijke woningen verdwijnen en met
1.940m2 aan bebouwing worden bebouwd.

ABRS 9 juli 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:22
98

Plan voorziet in een herontwikkeling van een
woonwijk en maakt ter vervanging van 545 bestaande
woningen 675 nieuwe woningen mogelijk. N.B. Geen
expliciete onderbouwing van de Afdeling.

ABRS 15 maart 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:11
92

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling
van een perceel op een bestaand bedrijventerrein.
Het project voorziet in een bouwmarkt met een
tuincentrum en drive-in met een gezamenlijke
oppervlakte van 20.125 m2.

Dat een voorziene activiteit ook onder het voorheen
geldende bestemmingsplan was toegestaan, betekent
niet dat deze reeds daarom is aan te merken als een
bestaande, ongewijzigd blijvende voorziening. De
feitelijk bestaande planologische situatie is bepalend.

Aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn niet van
doorslaggevende betekenis.

Vindplaats Casus Wel/geen nieuw ruimtebeslag Impact op de omgeving Mate van functiewijziging Schaalgrootte Milieugevolgen

ABRS 26 oktober
2022,
ECLI:NL:RVS:2022:30
80

Het plan voorziet in de uitbreiding van een bestaand
B&B met twee slaapkamers en in een aanpassing van
de vorm van het op een perceel vigerend
bestemmingsplan van "Wonen", zodat een
vakantiewoning kan worden gerealiseerd in een
voormalige paardenstal.

Het voorliggende plan betreft een kleinschalige en
perceelsgebonden ontwikkeling. Het plan voorziet niet
in extra bebouwing of uitbreiding van bestaande
bebouwing, maar in functiewijzigingen binnen
bestaande bebouwing. Het gebruik van de eerste
verdieping van het bestaande bijgebouw wijzigt in
twee slaapkamers voor een B&B met een oppervlakte
van 60 m², het gebruik van de bestaande kelder met
een oppervlakte van 145 m² wijzigt naar muziekstudio
en het gebruik van de voormalige paardenstal met
een oppervlakte van 110 m² wijzigt naar
recreatiewoning.

Gelet op de aard en de beperkte omvang van het
plan, wordt het niet aangemerkt als stedeljik
ontwikkelingsproject.

ABRS 31 augustus
2022,
ECLI:NL:RVS:2022:25
36

Project voorziet in de verbouwing van een (deels)
monumentaal pand dat werd gebruikt als raadhuis tot
een woonzorgvoorziening. De - niet monumentale
aanbouw - wordt gesloopt, waarvoor een nieuw
gebouw met drie bouwplagen in de plaats komt. Ten
opzichte van het vorige plan neemt de bruto-
vloeroppervlakte met meer dan 500 m² toe.Het
voorliggende bestemmingsplan maakt bij recht een
stedelijke ontwikkeling mogelijk.

Ookal is sprake van een toename van de
bebouwingsmogelijkheden, betekent dat nog niet dat
sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject.
Daarbij is van belang dat sprake is van een bestaand
gebouw en dat het ruimtebeslag van de voorziene
bebouwing beperkt is.

Het voorliggende plan voorziet niet in een
functiewijziging.

ABRS 17 augustus
2022,
ECLI:NL:RVS:2022:23
94

Op het perceel wordt een paardenhouderij
geëxploiteerd. Het plan maakt nieuwe
nevenactiviteiten naast de paardenhouderij mogelijk.
Het gaat om een groepsaccomodatie met 48 bedden,
4 vakantiewoningen met in totaal 32 bedden, lichte
horeca met een oppervlakte van 100 m², een
zaalaccomodatie met een oppervlakte van 100 m² en
dagrecreatie. De totale oppervlakte van de voorziene
bebouwing is 970 m².

Het ruimtebeslag is beperkt tot een deel van het
bestaande bouwperceel met een oppervlakte van
ongeveer 2800 m² en de specifiek voor deze nieuwe
functies toegelaten bebouwing is beperkt tot
maximaal 970 m².

Het plan verandert het gebruik van het perceel door
de realisatie van nieuwefuncties, maar dat betekent
nog niet dat het plan moet worden aangemerkt als
een stedelijk ontwikkelingsgrpoject.

WEL STEDELIJK ONTWIKKELINGSPROJECT N.B. de onderstaande indicatoren worden door de bestuursrechter in samenhang bekeken. Het criterium 'aard en omvang van de voorziene ontwikkeling', zoals gehanteerd door de bestuursrechter, valt uiteen in de eerste vier indicatoren.

GEEN STEDELIJK ONTWIKKELINGSPROJECT N.B. de onderstaande indicatoren worden door de bestuursrechter in samenhang bekeken. Het criterium 'aard en omvang van de voorziene ontwikkeling', zoals gehanteerd door de bestuursrechter, valt uiteen in de eerste vier indicatoren.



Vindplaats Casus Wel/geen nieuw ruimtebeslag Impact op de omgeving Mate van functiewijziging Schaalgrootte Milieugevolgen

Rb. Rotterdam 24
maart 2022,
ECLI:NL:RVS:2022:24
37

Project in bestaand stedelijk gebied, waarbij een
bestaande kerk wordt gesloopt en vervangen door
een nieuw kerkgebou gecombineerd met 73
zorgappartementen. Tevens wordt aan de zijde van
de Meidoornsingel een losstaande klokkentoren
gerealiseerd. Ook worden er prefab fietsenbergingen,
containers en een bouwwerk als neveningang voor de
brandweer gerealiseerd. Het complex bestaat uit 5
bouwlagen en heeft een maximale hoogte van circa
20,69 meter. N.B. Geen expliciete onderbouwing van
de rechtbank.

ABRS 1 september
2021,
ECLI:NL:RVS:2021:19
67

Plan voorziet op initiatief in een ruimte-voor-
ruimtewoning.

Beperkt nieuw ruimtebeslag; het gebruik van het
perceel verandert door de realisering van de woning,
maar het ruimtebeslag van de voorziene bebouwing is
beperkt en de voorziene ontwikkeling gaat gepaard
met een beperkte bebouwing op het perceel.

Geen grote negatieve gevolgen voor het milieu of het
huidige woon- en leefklimaat.

ABRS 4 mei 2021,
ECLI:NL:RVS:2021:95
2

Verbouwen en uitbreiden van een
crematoriumcomplex. Op het perceel is al tientallen
jaren een uitvaartfaciliteit bezig.

Dat een deel van het project in strijd is met het
bestemmingsplan kan, gelet op de aard en omvang
daarvan, niet worden aangemerkt als een stedelijk
ontwikkelingsproject. De functiewijziging gaat niet
gepaard met een toename van het bebouwde
oppervlak.

Het gebruik als crematorium verschilt in planologisch
opzicht niet zodanig van het gebruik als
uitvaartcentrum dat om die rede sprake is van een
stedelijk ontwikkelingsproject.

Van de functiewijziging zijn geringe milieugevolgen te
verwachten, aangezien naar verwachting  weinig extra
bezoekers naar het perceel zullen komen.

ABRS 24 september
2021,
ECLI:NL:RVS:2021:38
6

Project voorziet in het wijzigen en vergroten van een
kerk en het gebruik daarvan als hotel met 77 kamers,
theater met zaalverhuur en café met terras.

Gelet op de aard en de omvang van het project kan de
wijziging van het gebruik van het perceel niet worden
aangemerkt als stedelijk ontwikkelingsproject. De
functiewijzigingen gaan gepaard met een uitbreiding
van de bebouwing wegens het realiseren van een
nieuwbouwvleugel met daarin 39 hotelkamers en
wegens het realiseren van een serre aan de voorzijde
van het kerkgebouw.

Rb. Limburg 8
december 2020,
ECLI:NL:RBLIM:2020:
9624

Bouw van een tijdelijke supermarkt  van ongeveer
1.120m2 met behorende terreininrichting, op een
locatie waar volgens het bestemmingsplan reeds
bebouwing is toegestaan. Planologisch is op de locatie
bedrijfs-, detailhandel- en woonfunctie toegestaan.  Geringe ruimtelijke impact.

ABRS 18 november
2020,
ECLI:NL:RVS:2020:27
47

Plan voorziet in het bouwen van 16 verplaatsbare
huizen voor éénpersoonshuishoudens (tiny houses).

De ruimtelijke uitstraling van de woningen op de
omgeving wordt als relatief beperkt beschouwd, gelet
op de omvang daarvan, de overige bebouwing in de
omgeving, waaronder bedrijven, detailhandel, horeca
en woningen, en de ontsluiting van het perceel die
voor voet- en fietsverkeer plaatsvindt.

Ook al gaat het bouwplan gepaard met een
functiewijziging van groen naar wonen, kan dat gelet
op de omvang en de specifieke invulling van het
bouwplan  niet worden aangemerkt als stedelijk
ontwikkelingsproject.

GEEN STEDELIJK ONTWIKKELINGSPROJECT N.B. de onderstaande indicatoren worden door de bestuursrechter in samenhang bekeken. Het criterium 'aard en omvang van de voorziene ontwikkeling', zoals gehanteerd door de bestuursrechter, valt uiteen in de eerste vier indicatoren.
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ABRS 29 juli 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:18
32

Plan voorziet in het realiseren van een
evenementenhal in een bestaand pand op het
perceel. Het bouwplan is in strijd met het vigerende
bestemmingsplan, aangezien de bestemming
"Bedrijventerrein" het gebruik van het pand voor het
organiseren en houden van evenementen niet
toestaat.

 Het feit dat het gebruik van het perceel door de
realisering van het project verandert, betekent nog
niet dat de wijziging van het gebruik aangemerkt dient
te worden als een stedelijke ontwikkeling. Daarbij is
van belang dat de functiewijziging niet gepaard gaat
met een uitbreiding van bebouwing op het perceel,
dat het perceel rondom het gebouw al in gebruik is als
parkeerplaats en dat dit gebruik niet zal wijzigen.

Het is bovendien niet aannemelijk dat de wijziging van
het gebruik een dusdanig andere
verkeersaantrekkende werking heeft, dat daarmee
milieugevolgen gepaard gaan die ertoe moeten leiden
dat de ontwikkeling aangemerkt dient te worden als
een stedelijk ontwikkelingsproject.

ABRS 11 maart 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:72
9

Plan voorziet in de sloop van een bestaande
schoolbebouwing en in de bouw van 12 rijwoningen.

Beperkt nieuw ruimtebeslag; dat sprake is van een
bestaand bebouwd gebied en dat het ruimtebeslag
van de voorziene bebouwing beperkt is, maakt dat
hetgeen waarin het plan voorziet niet moet worden
aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject.

ABRS 15 januari
2020,
ECLI:NL:RVS:2020:10
0

Uitwerkingsplan voorziet in het realiseren van
maximaal 12 vrijstaande woningen, verspreid over
twee clusters.

Beperkt nieuw ruimtebeslag; aangezien het
ruimtebeslag van de voorziene bebouwing beperkt is,
vormt het geen stedelijk ontwikkelingsproject.

ABRS 14 augustus
2019,
ECLI:NL:RVS:2019:27
70

Project voorziet in een tijdelijk zonnepark van 4,3ha
met trafostation voor de duur van 10 jaar. Kan niet
gelijk worden gesteld met voorbeelden uit de nota
van toelichting bij het wijzigingsbesluit (zie hieronder).

De gevolgen voor het milieu van het zonnepark tot de
kern zijn beperkt tot visuele hinder en
landschappelijke aantasting.

ABRS 31 juli 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:26
51

Plan voorziet in het gebruiken van de percelen voor
een indoor trampolinehal en een indoor soccerhal. De
trampolinehal en de soccerhal worden gerealiseerd in
bestaande bebouwing . Bovendien wordt de
parkeergelegenheid uitgebreid.

In planologisch opzicht verschilt het beoogde gebruik
als trampolinehal en soccerhal niet zodanig van het
volgens het bestemming toegestane gebruik van de
percelen voor detailhandel (die ook door bezoekers
werd bezocht, zij het gedurende andere
openingstijden). Hoewel het gebruik van de percelen
wijzigt, betekent dat nog niet dat de wijziging dient te
worden aangemerkt als een stedelijk
ontwikkelingsproject. De functiewijziging gaat niet
gepaard met een uitbreiding van bebouwing op de
beide percelen en de uitbreiding van de
parkeerplaatsen plaatsvindt op gronden waar volgens
het bestemmingsplan reeds parkeerplaatsen zijn
toestaan.

ABRS 10 juli 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:23
55

Plan voorziet in realiseren van 460 tijdelijke
parkeerplaatsen op Eindhoven Airport.

Het parkeerterrein ligt op een groot bedrijventerrein
in de directe nabijheid van de luchthaven en meer
parkeerterreinen. N.B. Eigen beoordeling
matrixplaats, geen expliciete onderbouwing van de
Afdeling onder welke indicator deze overweging moet
worden geschaard.

De functiewijziging gaat niet gepaard met een
uitbreiding van de bebouwing op het perceel.
Weliswaar verandert de aard en de omvang van het
gebruik van het perceel omdat de functiewijziging een
toename van het aantal parkeerplaatsen tot gevolg
heeft t.o.v. de op grond van het bestemmingsplan
toegestane mogelijkheden op het perceel, maar dat
maakt nog niet dat de wijziging van het gebruik moet
worden aangemerkt als stedelijk ontwikkelingsproject.
Daarbij is van belang dat het parkeerterrein dient als
vervanging van een ingestorte parkeergarage met
ongeveer 800 parkeerplaatsen, totdat die
parkeergarage is herbouwd.

Het parkeerterrein heeft geen verkeersaantrekkende
werking.

ABRS 12 juni 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:18
79

Plan voorziet in twee eengezinswoningen met
bijbehorende voorzieningen en in (hobbymatig)
agrarisch grondgebruik.

In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als
grasland. Het gebruik van het perceel verandert door
de realisatie van het plan, maar het ruimtebeslag van
de voorziene bebouwing is beperkt en gaat gepaard
met een beperkte bebouwing op het perceel.

In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als
grasland. Het gebruik van het perceel verandert door
de realisatie van het plan.

GEEN STEDELIJK ONTWIKKELINGSPROJECT N.B. de onderstaande indicatoren worden door de bestuursrechter in samenhang bekeken. Het criterium 'aard en omvang van de voorziene ontwikkeling', zoals gehanteerd door de bestuursrechter, valt uiteen in de eerste vier indicatoren.



Vindplaats Casus Wel/geen nieuw ruimtebeslag Impact op de omgeving Mate van functiewijziging Schaalgrootte Milieugevolgen

ABRS 22 mei 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:16
68

Het plan voorziet in de uitbreiding van een bestaand
hotel met 53 kamers tot 100 kamers met een
zwembad, sauna en fitnessruimte, en van een
bestaand parkeerterrein met een smalle strook grond. De omvang van de uitbreiding is gering.

ABRS 1 mei 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:14
32

Plan voorziet in de vestiging van een verswinkel in een
voormalig bibliotheekpand.

In planologisch opzicht verschilt het beoogde gebruik
als verswinkel niet zodanig van het vroegere gebruik
als bibliotheek.De functiewijziging van het perceel
gaat niet gepaard met een uitbreiding daarvan.

De oppervlakte van het beoogde gebruik van 372m2,
waarvan 97m2 aan winkelvloeroppervlakte is gering.
De 12 parkeerplaatsen worden gerealiseerd op eigen
terrein.

ABRS 17 april 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:12
53

Plan voorziet in het gebruiken van de bebouwing op
een bedrijventerrein voor de tijdelijke huisvesting van
40 arbeidsmigranten.

Door het huisvesten van arbeidsmigranten verandert
het gebruik van het perceel, maar het ruimtebeslag
van de bestaande bebouwing is beperkt.

De functiewijziging van het perceel gaat niet gepaard
met een uitbreiding van de bebouwing op het perceel.

De wijziging van het gebruik van het perceel gaat niet
gepaard met een dusdanige verkeersaantrekkende
werking.

ABRS 18 juli 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:24
14

Het plan voorziet in de herontwikkeling van een
langdurig leegstaand bedrijfspand, gelegen aan de
rand van een industrieterrein met een gemengd
karakter, door het te gebruiken als leisurecentrum.
Het project is gelegen aan de rand van een
industrieterrein in een gebied met een gemengd
karakter, waar volgens het bestemmingsplan
bedrijvigheid is toegestaan.

Het pand wordt niet uitgebreid en het gebruik van de
gronden rondom het pand verandert niet, omdat
deze gronden zullen blijven worden gebruikt als
parkeerplaats.

De functiewijziging van het perceel gaat niet gepaard
met een uitbreiding van de bebouwing op het perceel.
Bovendien wordt het perceel rondom het gebouw
reeds gebruikt als parkeerplaats.

Door de realisatie van 50 extra parkeerplaatsen op
gronden waar volgens het geldende bestemmingsplan
parkeervoorzieningen mogelijk zijn, zijn geen andere
milieugevolgen vergund dan reeds in het
bestemmingsplan mogelijk was gemaakt. De wijziging
van het gebruik van het perceel gaat niet gepaard met
een dusdanige verkeersaantrekkende werking.

ABRS 18 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:12
97

Het plan voorziet in de vestiging van een
Decathlonwinkel in een deel van een bestaand
gebouw op het perceel, dat als camping- en
outdoorwinkel werd gebruikt.

De functiewijziging van het perceel gaat niet gepaard
met een uitbreiding van de bebouwing op het perceel.

De totale vloeroppervlakte van de bestaande
outdoorwinkel is 11.000 m2, waarvan de nieuwe
Decathlonwinkel met een vloeroppervlakte van
3.800m2 wordt gevestigd.

De wijziging van het gebruik van het perceel gaat niet
gepaard met een dusdanige verkeersaantrekkende
werking.

ABRS 31 januari
2018,
ECLI:NL:RVS:2018:34
8

Het project voorziet in een gedeeltelijke
functiewijziging, waarbij woongerelateerde
detailhandel wordt omgezet naar grootschalige
detailhandel, zonder verplichte relatie tot wonen. Er
vindt een gedeeltelijke brancheverruiming plaats,
maar het gebruik blijft gericht op detailhandel.

De functiewijziging gaat niet gepaard met een
uitbreiding van de bebouwde oppervlakte: de opzet
en vormgeving wordt door het project nauwelijks
gewijzigd.

Rb. Oost-Brabant 6
november 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:57
78

Gebruik van een leegstaand pand in een stedelijke
omgeving met veel kantoren en woningen of
wooncomplexen voor de huisvesting van 250
asielzoekers.

Beperkte wijziging van gebruik, aangezien het project
wordt gerealiseerd in een bestaand pand. Geen milieugevolgen.

Rb. Noord-
Nederland, 26 april
2016,
ECLI:NL:RVS:2016:20
41

Tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum (voor
een periode van 5 jaar), voor de vestiging van
maximaal 500 asielzoekers in Balk.

Een stedelijk ontwikkelingsproject kan aan de orde
zijn, indien de drempelwaarden niet worden
overschreden. Per regio of gebied dient naar de
ruimtelijke- en/of milieugevolgen te worden gekeken.
In dit geval worden de drempelwaarden ruim
onderschreden.

Geen sprake van belangrijke nadelinge gevolgen voor
het milieu rondom het dorp.

Rb. Overijssel 14
januari 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:90

Tijdelijke opvang van 230 aszielzoekers in een
voormalig en leegstaand hotel enkele honderden
meters van de bebouwde kom.

De huisvesting van maximaal 230 asielzoekers in een
bestaand pans kan niet op één lijn worden gesteld
met een stedelijk ontwikkelingsproject.

GEEN STEDELIJK ONTWIKKELINGSPROJECT N.B. de onderstaande indicatoren worden door de bestuursrechter in samenhang bekeken. Het criterium 'aard en omvang van de voorziene ontwikkeling', zoals gehanteerd door de bestuursrechter, valt uiteen in de eerste vier indicatoren.

N.B. In de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2011, 102, p. 51) is nader toegelicht waarom het begrip "stadsproject" in categorie D 11.2 van de bijlage bij het Besluit Mer wordt gewijzigd in 'stedelijk ontwikkelingsproject'. Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om
bouwprojecten als woningen, parkeerterreinen, bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie daarvan . Er kan overigens geen misverstand over bestaan dat ook «dorpen» hieronder vallen. Met de wijziging van het begrip "stadsproject" naar "stedelijk ontwikkelingsproject" is derhalve niet beoogd een andere uitleg te geven aan
deze categorie. Uit de voormelde voorbeelden en de in de bijlage bij de richtlijn gekozen term "stadsproject" kan worden afgeleid dat daarbij wordt gedacht aan een verstening of urbanisering van het gebied.


