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Referentiesituatie in MER voor bestemmingsplannen

Het is bij bestemmingsplannen vaak lastig te bepalen welke 

elementen bij het voornemen horen en welke bij de referen-

tiesituatie. Dat komt omdat bijvoorbeeld niet alle voorne-

mens uit het vorige plan gerealiseerd zijn op het moment 

dat een nieuw plan wordt vastgesteld.  

In deze factsheet: 

 Wat is de referentiesituatie? 

 Waar bestaat de referentiesituatie uit? 

 Waar bestaat het voornemen uit?   

 

 

Wat is de referentiesituatie? 
In een MER worden de milieueffecten van alternatieven altijd 

vergeleken met de referentiesituatie. Dat is de situatie die in 

de toekomst zal ontstaan als het project niet doorgaat.   

De referentiesituatie wordt bepaald door de toestand van het 

milieu in de bestaande situatie en de gevolgen van de zoge-

naamde autonome ontwikkeling bij elkaar op te tellen. 

 

Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling omvat alle ontwikkelingen en  

activiteiten die met enige zekerheid zullen plaatsvinden, ook 

al gaat de voorgenomen activiteit niet door. 

 

 

Referentiesituatie: niet altijd even duidelijk 
Soms is een bepaalde bestemming, zoals een woonwijk of 

een kantoorlocatie, niet ingevuld. De gemeente neemt over 

deze niet gerealiseerde onderdelen bij het vaststellen van 

een nieuw plan opnieuw een besluit. De gemeente heeft de 

vrijheid om onderdelen opnieuw te bestemmen. Dit betekent 

dat het vorige plan niet zomaar als referentie kan worden 

gebruikt. 

 

 

Enkele voorbeelden 

Bij een bestemmingsplan buitengebied ligt de gemiddelde 

veebezetting bij veehouderijen vaak onder het vergunde 

aantal dierplaatsen. Het vergunningenbestand is dus niet al-

tijd gelijk aan de feitelijke situatie en kan niet zomaar in 

emissieberekeningen worden gebruikt. Dit kan ook spelen 

bij een fabriek die niet alle vergunde installaties heeft ge-

bouwd. Wat tot de referentiesituatie behoort en wat niet, is 

dus niet zomaar aan te geven.  

 

 

Onderbouw de onderverdeling  
Wat referentiesituatie is en wat voornemen, is maatwerk per 

plangebied. Het is belangrijk om de uitgangspunten voor de 

onderverdeling te onderbouwen in het MER. De scheidslijn 

ligt, kort gezegd, bij alles waarover het bevoegd gezag op-

nieuw een keuze maakt. 

 

 

Waar bestaat de referentiesituatie uit? 
De referentiesituatie bestaat uit:  

1. De huidige, feitelijke situatie 

Alle vergunde activiteiten die zijn gerealiseerd, uitge-

zonderd illegale activiteiten. 

2. Toekomstige ontwikkelingen in en buiten het plange-

bied 

Dit zijn activiteiten met enige zekerheid zullen plaats-

vinden, ook al gaat de voorgenomen activiteit niet door. 

3. Generieke, planoverstijgende ontwikkelingen 

Dit zijn bijv. grenswaarden die binnen de planperiode 

moeten worden bereikt. 
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 referentiesituatie voornemen 

 

Referentiesituatie en voornemen schematisch 

 

 

Waar bestaat het voornemen uit? 
Bij een bestemmingsplan zijn dit de volgende elementen: 

1. Niet-benutte vergunningruimte 

(Her)bestemmingen die al wel zijn vergund, maar die 

niet benut worden. Denk aan niet-benutte vergunning-

ruimte van bedrijven die zijn gestopt en niet zomaar 

opnieuw kunnen opstarten (omdat er bijvoorbeeld eerst 

verbouwd moet worden), maar waarvan de vergunning 

nog geldig is. 

Geldende bestemmingen, geen blijvende rechten 

Uit jurisprudentie blijkt dat aan geldende bestemmingen 

geen blijvende rechten kunnen worden ontleend. De 

rechter: ‘Het bevoegd gezag kan op grond van gewijzig-

de planologische inzichten en na afweging van alle be-

trokken belangen andere bestemmingen en regels voor 

gronden vaststellen.’ Hoewel sprake kan zijn van plan-

schadevergoedingen, kan het bevoegd gezag bestem-

mingen wijzigen. 
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Enkele uitspraken  

Deze voorbeelden illustreren de problematiek en hoe de 

rechter de scheidslijn tussen referentiesituatie en voor-

nemen ziet. Deze en andere uitspraken staan op  

www.commissiemer.nl. 

 

Illegale situaties 

Soms is sprake van illegale situaties, zoals bij sommige 

kartbanen en motorcrosscircuits. De overheid heeft de 

keuzemogelijkheid om die situaties weg te bestemmen 

of alsnog te legaliseren. Het betekent dat deze illegale 

situaties niet tot de referentiesituatie behoren. De refe-

rentiesituatie moet uitgaan van de feitelijke, legale situa-

tie in combinatie met de autonome ontwikkeling.  

(zie bijv. ABRvS 3 maart 2010, nr. 200806422/1/R1) 

 

Autonome ontwikkelingen 

In het MER voor het bestemmingsplan Polder Zestienho-

ven zijn ruimtelijke ontwikkelingen als de A4 Midden-

Delfland, de HSL en het bestemmingsplan Polder Schie-

veen als autonome ontwikkelingen meegenomen. De 

rechter oordeelde dat de eventuele aanleg van de 

A13/A16 niet meegenomen hoefde te worden, omdat de 

besluitvorming zich niet in een concreet stadium bevond 

om een goed beeld van de gevolgen te hebben. 

(ABRvS 25 april 2007, nr. 200600614/1) 

 

Geplande ontwikkelingen 

Bij bestemmingsplan Om de Haenen in Teteringen was 

over een aantal geplande ontwikkelingen, zoals de aan-

leg van een bedrijventerrein en enkele woningwijken nog 

geen besluit genomen. De kans was wel groot dat deze 

ontwikkelingen in de nabije toekomst gerealiseerd zou-

den worden, met gevolgen voor het functioneren van de 

ontsluitingsvarianten. Om de gevolgen in beeld te bren-

gen, is volgens de rechter terecht nagegaan of de ont-

sluitingsvarianten nog optimaal blijven functioneren na 

realisatie van de geplande ontwikkelingen.  

(ABRvS 12 november 2008, nr. 200706676/1) 

 

 

De maximale mogelijkheden van het plan 

Het MER beschrijft in ieder geval de maximale mogelijk-

heden van het bestemmingsplan. Dit is inclusief wijzi-

gingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten.  

 

De bestuursrechter oordeelde bijvoorbeeld dat een wij-

zigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan voor een 

stadion voor 250.000 bezoekers of meer per jaar, reden 

was om een plan-MER op te stellen.  

(ABRvS 17 augustus 2011, nr. 201001918/1/M3) 

2. Nieuwe activiteiten en (her)bestemmingen 

Alle nieuwe activiteiten en (her)bestemmingen die nog 

niet zijn vergund. 

3. Illegale situaties 

Illegale situaties die worden gelegaliseerd met het voor-

nemen. 

 

 

 

 

Natura 2000-gebieden en referentie 
Het bepalen van eventuele effecten op Natura 2000-

gebieden is een bijzondere situatie. De alternatieven moeten 

namelijk vergeleken worden met de feitelijke, huidige situa-

tie van de natuur in deze gebieden.  

De vergelijkingsbasis voor de Passende beoordeling is dus 

niet hetzelfde als de referentiesituatie in het plan-MER.  
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De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over inhoud en proces van de milieueffectrapportage.   

Meer informatie? www.commissiemer.nl  

Of stel uw vraag aan onze helpdesk: 030-234 7666 of 

kennisplatform@eia.nl 

 

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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