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Art 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke Ordening
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, behoudens voor zover het zesde lid van 
toepassing is.

1. Betekend dat dan dat als er een beroep wordt ingediend dat een besluit tot vaststelling 
pas in werking treedt de dag nadat het definitieve besluit over de zienswijzen zijn 
genomen?

Indien in een anterieure overeenkomst staat: De gemeente heeft daarnaast tot doel om de 
kosten te verhalen die gepaard gaan met de ontwikkeling en realisatie van het Plan, een en 
ander zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening

2. Vraag: wordt met 'te verhalen kosten' ook eventuele juridische kosten bedoeld die de 
gemeente ten behoeve van een plan maakt

Antwoorden:

1. Nee. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld (en over de 
zienswijzen een besluit heeft genomen) wordt het vastgestelde bestemmingsplan eerst 
gepubliceerd met de mogelijkheid om beroep in te dienen. De termijn om beroep tegen het 
bestemmingsplan in te dienen bedraagt 6 weken. Een dag nadat die termijn afloopt treedt 
het bestemmingsplan in werking. De inwerkingtreding kan worden opgeschort indien er een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Raad van State.

2. Nee. In het Besluit ruimtelijke ordening is een lijst opgenomen van kostensoorten die de 
gemeente kan verhalen (zie artikel 6.2.4 Bro). Deze kostensoortenlijst is een limitatieve lijst 
en geeft duidelijkheid over welke kosten verhaald mogen worden. Hierin is opgenomen dat 
de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het 
exploitatiegebied hierin mee mogen worden genomen. Hieronder valt het opstellen van 
bestemmingsplannen. De kosten tot en met vaststelling van de plannen kunnen verhaald 
worden. Uit de Nota van toelichting Bro volgt echter dat de kosten van beroep hier niet in 
meegenomen mogen worden.


