
‘Voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening’ in relatie met bestemmingsplan en 
bouwvergunning 
 
1. Inleiding. 
De modelverordening kent een onderscheid in een tijdelijke en permanente voorziening. Voor de 
tijdelijke voorziening geldt een periode van minimaal vier jaar tot maximaal 14 jaar. De Wet Ruimtelijke 
Ordening kent echter voor tijdelijkheid een periode van maximaal vijf jaar. Dit betekent dat er een 
discrepantie bestaat tussen hetgeen de modelverordening regelt en hetgeen in de WRO is 
vastgelegd. 
  
2. Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. 
In de modelverordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’ wordt in artikel 1 en bijlage III deel C 
onderscheid gemaakt in een: 
a. voor blijvend gebruik bestemde voorziening, waarmee wordt bedoeld een voorziening in de 

huisvesting onderwijs die volgens de uitkomst van de leerlingenprognose minimaal 15 jaar 
noodzakelijk is (lid k)  en 

b. voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening, waarmee wordt bedoeld een voorziening in de 
huisvesting onderwijs die volgens de uitkomst van de leerlingenprognose minimaal vijf jaar en niet 
langer dan 15 jaar noodzakelijk is (lid l). 

 
De onder a bedoelde voorziening wordt over het algemeen gerealiseerd in permanente bouw (zie 
artikel 1 lid m). De onder b bedoelde voorziening wordt over het algemeen gerealiseerd in tijdelijke 
huisvesting, of te wel semipermanent resp. een noodlokaal (zie artikel 1 lid n). 
 
Voor het vaststellen van de noodzaak van een voorziening ‘voor blijvend gebruik’ of ‘voor tijdelijk 
gebruik’ is de uitkomst van de leerlingenprognose van belang. De voorziening ‘voor tijdelijk gebruik’ 
wordt toegekend als de leerlingenprognose uitwijst dat de aanvullende ruimtebehoefte gedurende een 
periode van minimaal 4 jaar en maximaal 14 jaar noodzakelijk is. De voorziening ‘voor blijvend 
gebruik’ wordt toegekend als de aanvullende ruimtebehoefte minimaal 15 jaar noodzakelijk is. 
 
3. WRO, bestemmingsplan en bouwvergunning. 
In relatie met een tijdelijke voorziening huisvesting onderwijs is van belang artikel 3.22 uit de Wro. Dit 
artikel luidt als volgt: 
 
Artikel 3.22 
1. Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de voorziening in een tijdelijke behoefte 

voor een bepaalde termijn ontheffing verlenen van een bestemmingsplan. De termijn kan ten 
hoogste vijf jaar belopen. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 

2. Bij een bestemmingsplan kan de toepasselijkheid van dit artikel worden uitgesloten indien het 
belang ter bescherming waarvan een bepaalde bestemming in het plan is opgenomen zich niet 
verdraagt met een tijdelijke ontheffing als bedoeld in het eerste lid. 

3. Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn is degene aan wie de ontheffing is 
verleend of zijn rechtsopvolger onder algemene titel verplicht de met het bestemmingsplan 
strijdige situatie te zijner keuze hetzij in de oorspronkelijke toestand te herstellen hetzij met het 
bestemmingsplan in overeenstemming te brengen. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld die bij het verlenen van 
tijdelijke ontheffing in acht genomen moeten worden. Tevens kunnen bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur regels worden gesteld omtrent de vormgeving, inrichting en 
beschikbaarstelling van de tijdelijke ontheffing. 

Lid 1 van dit artikel bepaalt dat het college ‘met het oog op de voorziening in een tijdelijke behoefte’ 
ontheffing kan verlenen van een bestemmingsplan. Deze ontheffing kan echter maar voor maximaal 
vijf jaar worden verleend en moet door het college deugdelijk worden gemotiveerd. Uit de motivering 

moet blijken dat de tijdelijkheid van het bouwwerk maximaal vijf jaar is. Op het moment dat uit de 
achterliggende stukken bij het besluit blijkt dat de tijdelijkheid maximaal vijf jaar is, kan de ontheffing 
als bedoeld in art. 3.22 Wro en de bouwvergunning met een instandhoudingstermijn van maximaal vijf 
jaar als bedoeld in art. 45 Woningwet worden verleend. 

                                                      
 Passage uit de uitspraak Rb Haarlem 17 november 2009:  
Overweging 2.9  Het gaat hier niet om de tijdelijke behoefte aan onderwijs, maar om de tijdelijke behoefte aan 
noodlokalen. Dit betekent dat moet worden aangetoond dat na het verstrijken van de gestelde termijn geen 
behoefte meer bestaat aan de noodlokalen. 



Artikel 3.22 van de nieuwe Wro betekent ten opzichte van artikel 17 van de WRO voor het verlenen 
van de ontheffing voor tijdelijke huisvesting een strakker regime. Duidelijk is dat vooral de motivering 
van de tijdelijkheid van het bouwwerk een belangrijke rol speelt. In de afgelopen periode zijn een 
aantal rechterlijke uitspraken verschenen. Deze uitspraken waren het gevolg van een voorlopige 
voorziening die door een derde, belanghebbende, was gevraagd. Een uitspraak in het kader van de 
voorlopige voorziening kan plaatsvinden als het ‘gaat het om een afweging van belangen van de 
verzoekende partij bij een onverwijlde voorziening tegen het belang dat is gemoeid met onmiddellijke 
uitvoering van het besluit, artikel 8:81 eerste lid Awb’.  
 
In uitspraken van verschillende Rechtbanken kwam een verschil in benadering naar voren. Enerzijds 
is een uitspraak gerelateerd aan de behoefte aan onderwijs (Rechtbank Groningen, 16 februari 2009, 
LJN BH7793), anderzijds is een uitspraak gerelateerd aan de noodzaak van een tijdelijk bouwwerk 
(Rechtbank Zutphen, 16 september 2009, LJN: BJ7845 en Rechtbank Haarlem, 17 november 2009, 
LJN: BK3765). In de uitspraken waar de behoefte aan onderwijs basis was voor de uitspraak is niet 
ingestemd met de tijdelijke huisvesting omdat is vastgesteld dat deze behoefte er ook na afloop van 
de periode van vijf jaar was. Daar waar de noodzaak van het tijdelijk bouwwerk uitgangspunt was voor 
de uitspraak is in de uitspraak ‘Doetinchem’ niet ingestemd met de tijdelijke voorziening omdat niet 
was aangetoond dat het bouwwerk ook na afloop van de periode van vijf jaar niet meer noodzakelijk 
was. De rechtbank Haarlem heeft wel ingestemd met het tijdelijk bouwwerk omdat duidelijk was 
aangetoond dat het bouwwerk ook binnen de in de vergunning opgenomen termijn wordt verwijderd.   
 
Bovenstaande verschil in interpretatie van het begrip ‘tijdelijke behoefte’ is verhelderd in een uitspraak 
van de Raad van State LJN BL7724. Uit deze uitspraak blijkt dat de Raad van State uitgaat van de 
interpretatie ‘tijdelijkheid van de voorziening’: 
‘2.5.1. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat artikel 3.22 van de Wro alleen kan worden 
toegepast om ontheffing te verlenen die voorziet in een behoefte die op zichzelf tijdelijk is. Aan de 
geschiedenis van totstandkoming van deze bepaling (Kamerstukken II, 2002/03, 28 916, nr. 3, blz. 
103), kan niet de beperkte uitleg worden ontleend die de rechtbank daaraan heeft gegeven. Daaruit 
kan worden opgemaakt dat de wetgever door opneming van de, ten opzichte van artikel 17 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), stringentere clausulering "met het oog op een 
tijdelijke behoefte" geen beperking, maar een voortzetting heeft beoogd van het toepassingsbereik 
zoals dat voortvloeit uit de jurisprudentie ter zake van artikel 17 WRO. Een aantal van de voorbeelden 
voor toepassing die daar worden genoemd (noodlokaal, noodwinkel), voorziet in een permanente 
behoefte maar betreft tijdelijke voorzieningen. Uit de geschiedenis van totstandkoming van artikel 
3.22, eerste lid, van de Wro volgt dat ontheffing kan worden verleend indien tijdelijk behoefte bestaat 
aan de voorziening waarvoor ontheffing wordt verleend.’ 
 
In onderdeel 2.5.2. wordt dit nog explicieter gesteld: 
- Artikel 3.22 van de Wro kan echter alleen worden aangewend voor voorzieningen waaraan tijdelijk 

behoefte bestaat en 
- De toelichting (op de Wro) heeft het oog op een gebouw dat naar zijn aard tijdelijk is en wordt 

geplaatst in afwachting van huisvesting elders. 
 
3. Relatie modelverordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’ en artikel 3.22 Wro?? 
Tussen de modelverordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’ en artikel 3.22 Wro bestaat geen 
relatie. Er is sprake van twee gescheiden besluitvormingstrajecten: 
1. de mogelijkheid om aan een schoolbestuur toe te kennen ‘een voor tijdelijk gebruik bestemde 

voorziening’ op grond van de modelverordening en 
2. het verlenen van de ontheffing als bedoeld in art. 3.22 Wro en de bouwvergunning met een 

instandhoudingstermijn van maximaal vijf jaar als bedoeld in art. 45 Woningwet. 
Het besluit om ‘een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening’ toe te kennen betekent zodoende dat 
daarna de procedure voor het aanvragen van de bouwvergunning voor het bouwwerk kan worden 
gestart. Voor het bouwwerk waarvoor de bouwvergunning wordt aangevraagd gelden de eisen die in 
het Bouwbesluit zijn opgenomen. 
 
In het kader van de modelverordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’ wordt voor ‘een voor 
tijdelijk gebruik bestemde voorziening’ een andere bekostiging beschikbaar gesteld dan voor ‘een voor 
blijvend gebruik bestemde voorziening’. Dit verschil heeft mede als achtergrond dat de 
brutovloeroppervlakte voor een ‘voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening’ minder is dan de 
brutovloeroppervlakte van een ‘voor blijvend gebruik bestemde voorziening’. 



 
Uitspraak: 
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/default.asp 
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