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BER: Buurt Effect Rapportage  

 
CDA introduceert de Buurt Effect Rapportage (BER). De BER is een 
procedure met als hoofddoel het buurtbelang volwaardig mee laten wegen 

bij de voorbereiding en vaststelling van bestemmingsplannen en besluiten. 
Plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van 
publieke en private partijen die belangrijke gevolgen hebben voor de 
Ruimtelijke Ordening, gewoon gezegd; de buurt waarin mensen wonen. 
 
Met de nieuwe omgevingswet wordt de wet gebundeld en gemoderniseerd. Door de nieuwe wet 
krijgen nieuwe plannen een samenhangende aanpak. Met de BER wordt dat versterkt op het gebied 
van burgerparticipatie. Zowel initiatiefnemer als ook belanghebbenden gaan samen de ontwikkeling in 
de buurt vormgeven. De gemeente zal verantwoordelijk worden voor de begeleiding tijdens de BER-
procedure. 

  
Doelen van de BER: 
       - Participatie inrichten ter voorkoming van frustratie bij initiatiefnemers en  
             bewoners/omwonenden. 

- In een vroeg stadium de inwoners meer inspraakmogelijkheden geven in een (nieuwbouw) 
ontwikkelingstraject, opdat wijzigingen nog goed mogelijk zijn. 
In een vroeg stadium de bewoners meer afspraakmogelijkheden geven in een (nieuwbouw) 
ontwikkelingstraject, opdat wijzigingen nog goed mogelijk zijn. 

- Vermijden van langlopende en/of verkorten van procedures en rechtszaken, dus minder  
rechtszaken bij de RvS. 

- Deelnemende partijen stimuleren tot onderlinge compromis met bindende voorwaarde, wat 
resulteert in geen bezwaar voor de projectontwikkeling. 
 

Deze worden bereikt door het volgen van onderstaande BER-procedure: 
 
A.) Initiële bod 
De gevolgen van het initiatief voor de buurt systematisch, transparant en objectief in beeld te brengen 
in het zogenoemde buurteffectrapport (BER). Bij diverse planeffecten kunnen maatregelen 
voorgesteld worden aan betrokken partijen. Bij het initiële bod kunnen de volgende onderwerpen aan 
bod komen: 
- Aantal woningen in het plan; 
- Duurzaamheidsmaatregelen die de omgeving positief beïnvloeden; 
- Landschappelijke inpassingen of toepassen van groen(e buffers);  
- Toepassen van voorkeursrecht voor een specifieke doelgroep; 
- etc. 
Deze eerste stap wordt “het bod” genoemd binnen de BER. Initiatiefnemer kan daarmee de intenties, 
mogelijkheden en keuzes delen met de buurt. 
 
B.) Gezamenlijke rapport 
Samen met de buurt tot een vaststelling van de BER komen. Vaststelling is alleen mogelijk als 
initiatiefnemer en belanghebbenden samen tot een rapportage komen. Eventueel met eigen passages 
(standpunten) in het rapport, echter wel met een gezamenlijke conclusie. Het resultaat is het BER-
rapport. 
 
C.) Kwaliteitscontrole 
De kwaliteit van de BER bij plannen en complexe besluiten te laten toetsen door een onafhankelijke 
commissie, de Commissie BER. Die geeft een waarborging van de volledigheid van de rapportage. 
 
D.) Toetsing 
De BER wordt een vast onderdeel bij bestemmingsplannen. De gemeenteraad kan toetsen op 
aanwezigheid van een BER en of de uitkomst kan rekenen op steun/draagvlak van betrokken partijen. 
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In eerste aanleg is de BER bedoeld voor bestemmingsplanprocedures. Bij gebleken geschiktheid is de 
BER wellicht breder toepasbaar bij kwesties inzake indeling en inrichting van de openbare ruimte. 
Denk hierbij aan een verkeersbesluit, vergunningstrajecten of andere procedures op het gebied van 
RO. 
 
Waarom is de BER goed? 
Op deze wijze worden bewoners eerder betrokken bij de ontwikkelingen in hun eigen buurt. Door een 
betere volgorde van inspraak te hanteren zullen overleggen meer op basis van gelijkheid 
plaatsvinden. Tevens zullen processen sneller doorlopen kunnen worden na vaststellen van de BER  
resulterend in minder bezwaren en meer draagvlak voor de ontwikkeling. Goed doorlopen BER 
procedures hebben een stimulerende werking op andere potentiële projecten.  


