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Aanleiding 

Een inspraakreactie inzake het ontwerpbestemmingsplan ‘Kalverdijk nabij nummer 4 te 

Tuitjenhorn’. 

 

Vraag 

Op welke wijze dient de bekendmaking van een (ontwerp)bestemmingsplan te geschieden? 

 

Antwoord 

Relevante wetsartikelen 

 

Artikel 2:14 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): 

2 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet 

tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch. 

 

Artikel 3:12 lid 1 Awb: 

1 Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in een of meer dag-, nieuws-, 

of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van het ontwerp. Volstaan kan 

worden met het vermelden van de zakelijke inhoud. 

 

Artikel 3:42 lid 2 Awb: 

De bekendmaking van besluiten van een niet tot de centrale overheid behorend 

bestuursorgaan die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door 

kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege 

uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte 

wijze. Elektronische bekendmaking vindt uitsluitend plaats in een van overheidswege uitgegeven 

blad, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. 

 

Artikel 3.8 lid 1 aanhef en onder a Wet ruimtelijke ordening (Wro): 

1 Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat: 

a. de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van die wet, tevens in de Staatscourant wordt 

geplaatst en voorts langs elektronische weg geschiedt, en het ontwerp-besluit met de hierbij 

behorende stukken tevens langs elektronische weg wordt beschikbaar gesteld; 

 

Artikel 3.8 lid 3 Wro: 

3 De bekendmaking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geschiedt binnen 

twee weken na de vaststelling. Burgemeester en wethouders plaatsen de kennisgeving van het 

besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan tevens in de Staatscourant en voorts geschiedt 

deze langs elektronische weg. Gelijktijdig verzenden zij de kennisgeving, bedoeld in de vorige 

volzin, langs elektronische weg aan de diensten en bestuursorganen bedoeld in het eerste lid, 

onder b, en stellen zij het besluit met de hierbij behorende stukken langs elektronische weg 
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beschikbaar. In afwijking van artikel 3:1, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht 

zijn op een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan de artikelen 3:40, 3:42, 3:43, 3:44 en 

3:45 en afdeling 3.7 van die wet van toepassing. 

 

Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening: 

1 Voor zover bij de voorbereiding van een structuurvisie of een bestemmingsplan geen 

milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt opgesteld, geeft 

een bestuursorgaan dat voornemens is op verzoek of uit eigen beweging een structuurvisie of 

een bestemmingsplan, waarbij sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen, voor te bereiden, kennis 

van dat voornemen met overeenkomstige toepassing van artikel 3:12, eerste en tweede lid, van 

de Algemene wet bestuursrecht. De kennisgeving geschiedt tevens langs elektronische weg. 

 

De aanvullende bepalingen in de Wro en Bro met betrekking tot de voorbereiding en vaststelling 

van een bestemmingsplan gelden als een lex specialis ten opzichte van de Awb.  

 

 

Jurisprudentie 

Uit de jurisprudentie (zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Raad van State van 15 augustus 2012, 

ECLI:NL:RVS:BX4676, van 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2421 en van 7 februari 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:379) volgt dat: 

- het plaatsen van een kennisgeving van een ontwerpbesluit op internet als een ‘andere 

geschikte wijze’ van kennisgeven als bedoeld in art. 3:12 lid 1 Awb kan worden aangemerkt; 

- een bestuursorgaan mag volstaan met het uitsluitend digitaal publiceren van een kennisgeving 

als bedoeld in art. 3:12 lid 1 Awb, mits sprake is van een verordening die in zo’n handelwijze 

voorziet. 

 

Volgens de uitspraken van de Raad van State (RvS) van 31 juli 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:539) en 4 

maart 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:625) geldt hetzelfde voor de bekendmaking van het definitieve 

besluit. 

 

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 

Uit de combinatie van de artikelen 2:14 lid 2 Awb, 3:12 lid 1 Awb, 3.8 lid 1 aanhef en onder a Wro 

en 1.3.1. Bro volgt dat kennis moet worden gegeven van een ontwerpbestemmingsplan: 

- in de Staatscourant; en 

- langs elektronische weg; en 

- op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze als bedoeld in art. 3:12 lid 1, tenzij bij 

wettelijk voorschrift anders is bepaald (2:14 lid 2 Awb).  

 

De ‘Bekendmakingsverordening gemeente Schagen’ (vastgesteld 26-11-2013) is zo’n wettelijk 

voorschrift als bedoeld in art. 2:14 lid 2 Awb. In artikel 3 van deze verordening is bepaald dat 

berichten als bedoeld in artikel 2:14, lid 2 Awb uitsluitend elektronisch worden verzonden door 

plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.  

 

Het is dus juridisch voldoende om enkel in de Staatscourant en langs elektronische weg kennis te 

geven van een ontwerpbestemmingsplan. Een kennisgeving in een (papieren) dag-, nieuws-, of 

huis-aan-huisblad is niet nodig. 

 

 

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan 

Uit de combinatie van 2:14 lid 2 Awb, 3:42 lid 2 Awb en 3.8 lid 3 Wro volgt dat het besluit tot 

vaststelling van het bestemmingsplan moet worden bekend gemaakt: 

 - in de Staatscourant; en 

- langs elektronische weg; en 
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- op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze als bedoeld in art. 3:42 lid 2, tenzij bij 

wettelijk voorschrift anders is bepaald (2:14 lid 2 Awb).  

 

De ‘Bekendmakingsverordening gemeente Schagen’ (vastgesteld 26-11-2013) is zo’n wettelijk 

voorschrift als bedoeld in art. 2:14 lid 2 Awb. In artikel 3 van deze verordening is bepaald dat 

berichten als bedoeld in artikel 2:14, lid 2 Awb uitsluitend elektronisch worden verzonden door 

plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.  

 

Het is dus juridisch voldoende om enkel in de Staatscourant en langs elektronische weg kennis te 

geven van het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan. Een kennisgeving in een 

(papieren) dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad is niet nodig. 

 

 

Reactie op inspraakreactie 

De stelling van de inspreker dat publicatie van een (ontwerp)bestemmingsplan op drie manieren 

dient te geschieden (Staatscourant, langs elektronische weg én in een huis-aan-huisblad) is niet 

correct. Zoals hierboven is aangetoond, is het voldoende om een (ontwerp)bestemmingsplan op 

twee manieren (Staatscourant en langs elektronische weg) te publiceren als via een 

gemeentelijke verordening is geregeld dat de verzending van berichten die niet tot een of meer 

geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch geschiedt (wat dus het geval is in Schagen).  

 

Dit blijkt ook uit de uitspraak van de Raad van State van 15 augustus 2012 (zaaknr. 

201101170/1/A4) waarnaar de inspreker verwijst. In deze uitspraak staat in rechtsoverweging 2.4.6 

het volgende: 

 

2.4.6. Wat de kennisgeving via de website van de gemeente en het digitale Losser Journaal 

betreft, overweegt de Afdeling dat kennisgeving via het internet een geschikte wijze van 

kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, van de Awb kan zijn. Zoals wordt bevestigd in 

de memorie van toelichting bij de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Kamerstukken II 2001-2002, 

28 483, nr. 3, blz. 24 en 38), is op de kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, echter 

tevens artikel 2:14, tweede lid, van de Awb van toepassing. Artikel 2:14, tweede lid, en artikel 

3:12, eerste lid, van de Awb dienen in onderlinge samenhang aldus te worden uitgelegd dat op 

grond daarvan vereist is dat, in verband met de artikelen 3:11, eerste lid, en 3:15, eerste lid, van 

een ontwerpbesluit op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze als bedoeld in artikel 

3:12, eerste lid, kennis wordt gegeven, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Het college 

heeft desgevraagd schriftelijk medegedeeld dat in de gemeente Losser ten tijde van de 

kennisgeving van het ontwerpbesluit niet een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 2:14, 

tweede lid, gold. Het college had derhalve op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze 

kennis moeten geven van het ontwerpbesluit. Gelet op hetgeen onder 2.4.5 is overwogen, heeft 

het college dit niet gedaan. 

 

In deze zaak had de gemeente Losser niet door middel van een verordening bepaald dat de 

verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend 

elektronisch geschiedt. Daarom moest de gemeente op ten minste één niet-elektronische wijze 

kennis geven van het ontwerpbesluit. Zoals gezegd heeft de gemeente Schagen dit wel 

geregeld in de ‘Bekendmakingsverordening gemeente Schagen’. Zie in dit verband ook de 

uitspraak van de Raad van State van 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2421. Hierin oordeelt 

de Raad van State: 

 

5.3. Zoals de Afdeling in de uitspraak van 15 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX4676, eerder heeft 

overwogen, kan kennisgeving via het internet een geschikte wijze van kennisgeving als bedoeld 

in artikel 3:12, eerste lid, van de Awb zijn. Zoals wordt bevestigd in de memorie van toelichting bij 

de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Kamerstukken II 2001-2002, 28 483, nr. 3, blz. 24 en 38), is 

op de kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, echter tevens artikel 2:14, tweede lid, 

van de Awb van toepassing. 
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Artikel 2:14, tweede lid, en artikel 3:12, eerste lid, van de Awb dienen in onderlinge samenhang 

aldus te worden uitgelegd dat op grond daarvan vereist is dat, in verband met de artikelen 3:11, 

eerste lid, en 3:15, eerste lid, van een ontwerpbesluit op ten minste één niet-elektronische, 

geschikte wijze als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, kennis wordt gegeven, tenzij bij wettelijk 

voorschrift anders is bepaald. 

(..) 

5.5. Het college heeft erop gewezen dat in dit geval bij wettelijk voorschrift is bepaald dat 

kennisgeving uitsluitend langs elektronische weg mogelijk is. Daartoe heeft het college de 

Verordening elektronische bekendmaking Gelderland 2012 onder de aandacht gebracht. In 

deze verordening staat dat het mogelijk is de kennisgeving van meldingen, aanvragen, 

ontwerpbesluiten en besluiten uitsluitend langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Deze 

verordening is voor de datum van het bestreden besluit bekendgemaakt en is dus op het 

bestreden besluit van toepassing. Daarmee is bij wettelijk voorschrift bepaald dat van besluiten 

uitsluitend langs elektronische weg kennis kan worden gegeven. Gelet op het voorgaande acht 

de Afdeling het in beginsel niet onaanvaardbaar dat van het bestreden besluit uitsluitend op de 

provinciale website kennis is gegeven. 

 

Zie tot slot ook de uitspraak van de RvS van 7 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:379: 

 

2.1.  Op 15 juli 2016 is kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpplan in het 

digitale Gemeenteblad en de Staatscourant. Als inzagetermijn is 18 juli 2016 tot en met 28 

augustus 2016 vermeld. Dit komt overeen met de wettelijke inzagetermijn van zes weken. 

  0p 20 juli 2016 heeft de kennisgeving van de terinzagelegging ook plaatsgevonden in het 

papieren huis-aan-huis-blad "Weekblad Gilze en Rijen" en op de gemeentelijke website, waarbij 

eveneens is vermeld dat het ontwerpplan ter inzage ligt van 18 juli 2016 tot en met 28 augustus 

2016. 

  De schriftelijke zienswijze van [appellant] is gedateerd op 30 augustus 2016 en blijkens het 

poststempel op 1 september 2016 ontvangen. Hij heeft zijn zienswijze ook per e-mail ingediend 

op 31 augustus 2016. Niet in geschil is dat [appellant] eerst na afloop van de in de elektronische 

en papieren kennisgevingen genoemde termijn zijn zienswijze over het ontwerpplan naar voren 

heeft gebracht. 

 

2.2.  [appellant] betoogt dat hij niettemin tijdig op 31 augustus 2016 een zienswijze heeft 

ingediend, te weten binnen zes weken na 20 juli 2016, de dag dat de kennisgeving van de 

terinzagelegging van het ontwerpplan is gedaan in het papieren "Weekblad Gilze en Rijen". 

 

2.3.  De raad stelt dat [appellant] vanwege de overschrijding van de wettelijk geboden 

zienswijzentermijn niet-ontvankelijk is. In een brief van 15 december 2017 wijst de raad er op dat 

hij op 22 april 2013 de "Verordening op de elektronische bekendmaking Gilze en Rijen 2013" 

(hierna: de Verordening) heeft vastgesteld. De Verordening is bekendgemaakt door 

kennisgeving in het papieren "Weekblad Gilze en Rijen" van 8 mei 2013. Uit de Verordening blijkt 

dat algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene 

strekking en berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden 

bekendgemaakt in het elektronische Gemeenteblad. Op grond van de Verordening is de 

voorgeschreven kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpplan op 15 juli 2016 in het 

elektronisch Gemeenteblad gepubliceerd. Naast de kennisgeving in het Gemeenteblad is van 

de terinzagelegging van het ontwerpplan kennis gegeven op de gemeentelijke website en in 

het papieren huis-aan-huis-blad "Weekblad Gilze en Rijen" van 20 juli 2016. Zowel de informatie 

op de gemeentelijke website als de rubriek "Bekendmakingen" in het huis-aan-huis-blad 

"Weekblad Gilze en Rijen" is echter geen wettelijk verplichte kennisgeving, maar een extra service 

om inwoners te attenderen op recente gemeentelijke besluiten, aldus de raad. 

 

2.4.  Artikel 2:14, tweede lid, van de Awb luidt: 

"Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet 

tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch." 
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  Artikel 3:12, eerste lid, luidt: 

"Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in een of meer dag-, nieuws-, 

of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van het ontwerp. Volstaan kan 

worden met het vermelden van de zakelijke inhoud." 

 

2.5.  Gelet op artikel 2:14, tweede lid, en artikel 3:12, eerste lid, van de Awb, gelezen in 

onderlinge samenhang, dient van een ontwerpbesluit op ten minste één geschikte analoge wijze 

als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, kennis te worden gegeven, tenzij bij wettelijk voorschrift 

anders is bepaald. In dit geval is in de Verordening, en daarmee bij wettelijk voorschrift, bepaald 

dat de publicatie van ontwerpbesluiten en besluiten elektronisch plaatsvindt. Zoals de Afdeling 

eerder heeft overwogen (onder meer in haar uitspraak van 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:355) 

kan een kennisgeving via het internet een geschikte wijze van kennisgeving als bedoeld in artikel 

3:12, eerste lid, van de Awb zijn. Dat, naar [appellant] ter zitting heeft gesteld, niet iedereen over 

een computer beschikt en geabonneerd is op een digitale nieuwsbrief laat onverlet dat de Awb 

voorziet in de mogelijkheid van elektronische bekendmaking. 

 

  De kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpplan in het elektronisch 

Gemeenteblad van 15 juli 2016 heeft de in artikel 3:12 van de Awb bedoelde inhoud. Gelet 

hierop heeft de elektronische kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpplan op de 

wettelijk voorgeschreven wijze plaatsgevonden. De kennisgeving in het papieren "Weekblad 

Gilze en Rijen" van 20 juli 2016 was wettelijk niet verplicht en bedoeld als attenderingsservice. 

 

 

Conclusie 

Het is juridisch voldoende om enkel in de Staatscourant en langs elektronische weg kennis te 

geven van een ontwerpbestemmingsplan of een besluit tot vaststelling van een 

bestemmingsplan. Een kennisgeving in een (papieren) dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad is niet 

noodzakelijk. Zoals uit de laatstgenoemde uitspraak ook wel blijkt, is het niet verstandig om op 

twee manieren (elektronisch en in een papieren huis-aan-huisblad) te publiceren, omdat er dan 

verwarring kan ontstaan over de vraag op welke datum iets bekend is gemaakt en vanaf welk 

moment dus termijnen gaan lopen voor het indienen van een zienswijze of een beroepschrift. 

 

 

 


