
Aanbevelingen in het RLI-rapport Grond voor gebiedsontwikkeling 

1. Laat instrumenten voor grondbeleid beter aansluiten op de Omgevingswet

- Is onteigening mogelijk bij de uitvoering van omgevingsprogramma’s?

- Kan onteigening worden benut bij het realiseren van niet-ruimtelijke omgevingskwaliteiten

(milieudoelstellingen)?

- Neem ook zachte waarden mee in de gebiedsexploitatie (duurzaamheid, gezondheid,

veiligheid, besparing op beheerkosten).

- Vergroot het lokaal belastinggebied, zodat gemeenten meer financiële armslag krijgen.

2. Geef ook uitvoerende partijen meer instrumenten voor grondbeleid

- De gemeenteraad moet mogelijkheden krijgen om initiatiefnemers in te schakelen bij de

uitvoering. Dan kunnen die partijen binnen de kaders die de overheid stelt aan de slag met

onteigening, voorkeursrecht of kostenverhaal.

3. Koppel beroep op zelfrealisatie aan een realisatieplicht

- Indien een eigenaar aangeeft in staat en bereid te zijn een ontwikkeling die de gemeente voor

ogen staat te realiseren, kan deze niet worden onteigend. De RLI vindt dat de bereidheid van

de eigenaar in een overeenkomst met de gemeente moet worden geconcretiseerd. Indien de

afspraken niet worden nagekomen, is dit een titel voor onteigening.

4.

- 

- 

Zorg voor meer procedurele versnelling bij onteigening

Een eigenaar moet binnen zes maanden na de start van de onderhandelingen over minnelijke 
verwerving een redelijk bod van de onteigenende partij krijgen.
Stel rechtstreeks beroep open bij de Raad van State, met een maximale termijn van zes 
maanden voor een uitspraak van de Raad van State.

5. Heroverweeg invoering stedelijke kavelruil

- Vanwege het vrijwillige niet-verplichte karakter heeft dit instrument amper toegevoegde

waarde.

6. Verruim en vereenvoudig mogelijkheden voor kostenverhaal

- Geef gemeenten de mogelijkheid om te kiezen tussen kostenverhaal door een anterieure

overeenkomst en grondexploitatie en kostenverhaal door een forfaitaire bijdrage. In het eerste

geval gelden de criteria van profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid. Dat kan wanneer de

ontwikkeling gedetailleerd is uitgewerkt. In het tweede geval gelden die criteria niet en is

sprake van uitnodigingsplanologie of organische ontwikkeling. Er wordt een bijdrage geheven

voor nader te bepalen openbare voorzieningen die ten goede komen aan het gebied.

- Anders dan de Aanvullingswet voorstelt, moet de macroaftopping worden gehandhaafd in

geval van kostenverhaal zonder anterieure overeenkomst.

- Het voorstel uit de Aanvullingswet om onder voorwaarden van kostenverhaal af te zien vindt

de RLI ongewenst. Dit kan leiden tot concurrentie met buurgemeenten.

7. Verbreed de business case

- Hef belasting over toekomstige waardestijging als gevolg van publiek handelen (value

capturing).



8. Instrumenteer regionale samenwerking en verevening 

- Maak een regeling voor regionale verevening voor gemeenten die samenwerken aan het 

realiseren van opgaven. Bijvoorbeeld bij afspraken over woningbouw-, winkel- en 

werklocaties. Zo wordt ongewenste concurrentie tussen gemeenten voorkomen. Ook zouden 

subsidies afhankelijk kunnen worden gemaakt van het maken van sluitende 

samenwerkingsafspraken tussen gemeenten. 

- Een wettelijke verankering van (regionale) fondsvorming is gewenst, zeker als de 

toerekenbaarheid niet kan worden vastgelegd in één ruimtelijk plan. Bijvoorbeeld een 

sloopfonds in een krimpgebied of bij sanering van agrarische bebouwing. 

 


