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Wat is uitnodigingsplanologie?
Op 5 juli 2017 heeft de raad een aantal strategische keuzes in het kader van de omgevingsvisies gemaakt. De raad heeft toen 
besloten meer maatwerk te willen leveren bij het sturen op ambities en doelen door het inzetten van uitnodigingsplanologie. 
De raad heeft deze keuze gemaakt op basis van de volgende advisering:

Uitnodigingsplanologie vormt een uitnodiging aan de samenleving om met plannen en ideeën te komen en samen nieuwe wegen te 
verkennen voor de (her)ontwikkeling van ruimte en gebouwen. We zullen dan ook minder sturen met regels (aanvulling: dit is 
toelatingsplanologie), maar in plaats daarvan kwaliteitsdoelen stellen, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe oplossingen in de 
samenleving. We zijn ervan overtuigd dat die de betrokkenheid en samenhang binnen Leusden verder versterkt. En juist dat maakt 
ons dynamisch. 
Uitnodigingsplanologie is gebaat bij kortere procedures. Dit vraagt van de raad meer sturen op ambities en doelstellingen en meer 
verantwoordelijkheid bij het college neerleggen. Maatwerk vraagt andere vaardigheden en extra inzet vanuit de ambtelijke 
organisatie. Bij het uitwerken van de omgevingsvisies besteden we hier meer aandacht aan. 















Wat zijn open normen?
Het werken met open normen als onderdeel van de beoordelingsregels in een omgevingsplan en voor vergunningverlening biedt de 
gemeente beoordelingsruimte. 
Met een minder gedetailleerd en meer open geformuleerd normenstelsel kan het omgevingsplan worden geflexibiliseerd.
Een open norm is bijvoorbeeld: ‘Er moet in voldoende parkeergelegenheid worden voorzien’. Of ‘de nieuwe bebouwing moet passen
binnen maat en schaal van de omgeving’ (in plaats van een regeling met vaste goot- en nokhoogte voor nieuwe gebouwen). De 
exactere uitwerking van die regel, dus hoeveel parkeerplaatsen er echt komen of welke omvang een nieuw gebouw krijgt, blijkt pas
op het vergunningsmoment. Een globale regel maakt niet meteen duidelijk wat de effecten zijn op de leefomgeving. Deze effecten 
komen pas goed in beeld als er een gedetailleerde invulling wordt gegeven aan die globale regel. Open normen kunnen voor de 
burger, uitvoerende instanties en overheden dus ruimte en flexibiliteit opleveren (en invulling geven aan het principe ‘passen binnen 
de doelen en ambities van een deelgebied’). Maar het kent ook risico’s als ‘spanning’ bij de toetsing en handhaving, 
rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid met name bij het (kunnen) leveren van een eenduidige beoordeling die voor alle partijen 
duidelijk en uitlegbaar is. Daarnaast betekenen open normen maatwerk en wanneer er alleen met open normen gewerkt zou worden 
en dat gaat heel veel extra ambtelijke inzet vragen. 

De zoektocht kan daarom gericht zijn op een optimaal evenwicht tussen scheppen duidelijkheid en snel kunnen afdoen en bieden 
ruimte voor maatwerk op basis van ambities en doelen.
















