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Voorwoord
Doelstelling van de afdeling grondexploitatie van de Wet ruimtelijke
ordening is om in de situatie van particuliere grondexploitatie de overheid
een stelsel te bieden om te kunnen komen tot kostenverhaal en regie bij
locatieontwikkeling.
De Wet ruimtelijke ordening biedt daartoe in de eerste plaats een basis
voor privaatrechtelijke overeenkomsten over grondexploitatie tussen de
overheid en de particuliere eigenaar die tot ontwikkeling van hun grondeigendom willen overgaan. Daarnaast omvat de Wet ruimtelijke ordening
een publiekrechtelijk vangnet voor situaties, waarin de partijen binnen het
privaatrechtelijke spoor geen onderlinge overeenkomst hebben bereikt. Deze
handleiding handelt over de verschillende facetten die te maken hebben
met de publiekrechtelijke grondexploitatie.
Het exploitatieplan neemt binnen de publiekrechtelijke grondexploitatie
een centrale positie in. In dit exploitatieplan kan de overheid de uitgangspunten voor de grondexploitatie vastleggen. Indien de particuliere eigenaar
vervolgens tot bouwen of tot uitvoering van werken en werkzaamheden in
het exploitatiegebied wil overgaan, dan dienen hierbij de uitgangspunten
zoals vastgelegd in het exploitatieplan in acht te worden genomen.
De gemeenten hebben sinds de inwerkingtreding gezamenlijk enkele
tientallen exploitatieplannen opgeleverd, die onderling sterk verschillen
in opzet, inhoud, systematiek en mate van uitwerking. Vanuit de praktijk
bestaat er wat betreft het exploitatieplan als nieuw planfiguur een grote
vraag naar informatie van allerlei aard, naar goede voorbeelden en naar een
uitleg van de mogelijkheden en verplichtingen binnen de concrete locatie
die onderhanden genomen wordt. VROM, VNG en VVG hebben daarom het
initiatief genomen om de voorliggende handleiding met een voorbeeld
exploitatieplan samen te stellen. Deze handleiding sluit aan bij de Handreiking Grondexploitatiewet, zoals deze voorjaar 2008 is samengesteld door
VROM, VNG en VVG.
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Begrippenlijst
aangewezen woningbouwcategorie

een in het Bro aangewezen categorie voor woningbouw, waaromtrent in het bestemmingsplan en exploitatieplan regels kunnen worden
gesteld (artikel 3.1.2, lid 1 Bro)

anterieure
overeenkomst

een overeenkomst tussen gemeente en exploitant
over grondexploitatie, gesloten vóór de vaststelling van een planologische maatregel

binnenplanse
verevening

de op grond van een exploitatieplan toe te passen omslagmethode van kostenverhaal, waarbij
rekening wordt gehouden met tussen bouwpercelen bestaande verschillen in inbrengwaarden en
uitgifteprijzen

bouwplan

een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro

bovenplanse
verevening

het bijdragen vanuit winstgevende exploitatiegebieden ter (gedeeltelijke) dekking van een tekort in
de grondexploitatie van een ander exploitatiegebied (voor de winstlocatie betreft de bovenplanse
verevening een kostenpost in de exploitatieopzet,
voor de verlieslocatie een opbrengst)

bovenplanse
voorziening

een voorziening die tegelijkertijd van nut is voor
het exploitatiegebied en voor een of meerdere
andere gebieden

exploitant

degene anders dan de gemeente die gronden binnen het exploitatiegebied in exploitatie brengt, of
voornemens is gronden binnen het exploitatiegebied in exploitatie te brengen, door aldaar werken
en werkzaamheden te verrichten
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exploitatiebijdrage

de door een exploitant op grond van een anterieure of posterieure overeenkomst, dan wel via de
omgevingsvergunning aan de gemeente verschuldigde vergoeding in de kosten van de grondexploitatie

exploitatiegebied

het geheel van gronden waarop het exploitatieplan betrekking heeft

exploitatieopzet

de financiële opzet van kosten en opbrengsten van
grondexploitatie (als bedoeld in artikel 6.13, lid 1,
sub c Wro)

exploitatieplan

een plan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro

locatie-eisen

de in een exploitatieplan op te nemen eisen voor
de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp
maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het
inrichten van de openbare ruimte (artikel 6.13, lid
2, sub b Wro), alsmede de in een exploitatieplan op
te nemen regels omtrent de uitvoering van deze
werken en werkzaamheden (artikel 6.13, lid 2, sub
c Wro) en de in een exploitatieplan op te nemen
uitwerking van de regels met betrekking tot de
uitvoerbaarheid (artikel 6.13, lid 2, sub d Wro)

macroaftopping

de toepassing van de in artikel 6.16 Wro opgenomen regels omtrent de maximering van de totale
verhaalbare kosten

microaftopping

de toepassing van de ministeriële regeling zoals
bedoeld in artikel 6.2.6 Bro, houdende regels met
betrekking tot de hoogte en de begrenzing van de
via het exploitatieplan verhaalbare kostensoorten
zoals opgesomd in artikel 6.2.4, sub g tot en met j
Bro

omgevingsvergunning

een vergunning verleend op basis van de Wabo

overeenkomst over
grondexploitatie

elke overeenkomst tussen een gemeente en een
exploitant over grondexploitatie

Handleiding exploitatieplan

Begrippenlijst

particulier
opdrachtgeverschap

de situatie dat de burger of een groep van burgers
– in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst – ten minste de economische eigendom
verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en
verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van
de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen
woning (artikel 1.1.1, lid 1, sub f Bro)

posterieure
overeenkomst

een overeenkomst tussen gemeente en exploitant
over grondexploitatie, gesloten na de vaststelling
van een exploitatieplan (artikel 6.24, lid 2 Wro)

profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit

het samenstel van drie criteria die bepalen of,
en in welke evenredigheid van nut kosten voor
werken, werkzaamheden en maatregelen kunnen
worden opgenomen in de exploitatieopzet (artikel
6.13, lid 6 Wro)

projectuitvoerings
besluit

besluit ten behoeve van de versnelde uitvoering
van bepaalde bouwprojecten strekkende ter vervanging van de wettelijke voorschriften krachtens
welke voor het betreffende project een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit
(enkele uitzonderingen daargelaten) zou zijn
vereist (artikel 2.9 tot en met artikel 2.17 Chw)

regels met betrekking
tot de uitvoerbaarheid

in bestemmingsplan en omgevingsvergunning
waarbij van het bestemmingsplan of beheersverordening wordt afgeweken, op te nemen regels
omtrent de uitvoerbaarheid van bestemmingen,
die betrekking kunnen hebben op aangewezen
woningbouwcategorieën

sociale huurwoning

een huurwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1,
sub d Bro

sociale koopwoning

een koopwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1,
sub e Bro
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uitwerkingsplan (soms
ook: uitwerking van
het bestemmingsplan)

besluit van burgemeester en wethouders waarbij
het bestemmingsplan nader wordt uitgewerkt
(artikel 3.6, lid 1, sub b Wro)

wijzigingsplan (soms
ook: wijziging van het
bestemmingsplan)

besluit van burgemeester en wethouders
waarbij het bestemmingsplan wordt gewijzigd
(artikel 3.6, lid 1, sub a Wro)
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Gebruikte afkortingen
Awb
Algemene wet bestuursrecht
Bor
Besluit omgevingsrecht (AMvB, behorend bij Wabo)
Bro
Besluit ruimtelijke ordening (AMvB, behorend bij Wro)
BRO	Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (AMvB, behorend bij
WRO)
Chw
Crisis- en herstelwet
I-Wro
Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
Ow
Onteigeningswet
Wabo
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wed
Wet op de economische delicten
Wob
Wet openbaarheid van bestuur
Wro	Wet ruimtelijke ordening (nieuwe wet, in werking getreden
per 1 juli 2008)
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening (oude wet, ingetrokken per 1
juli 2008)
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Deel A
Facetten van publiekrechtelijke
grondexploitatie

Hoofdstuk 1
Introductie
Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) en
het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) op 1 juli 2008 heeft
het Nederlandse recht een nieuw ruimtelijk planfiguur gekregen: het exploitatieplan. Functie van dit plan is om in geval van particuliere grondexploitatie
een publiekrechtelijke grondslag te bieden voor de gemeente om kosten van
grondexploitatie bij de particuliere ontwikkelaar te kunnen verhalen en om
eisen en regels te kunnen stellen aan de ontwikkeling van de locatie.1
1.1

Inleiding

Het exploitatieplan ontleent zijn wettelijke grondslag aan artikel 6.12, lid
1 Wro. Dit artikel bepaalt dat de gemeenteraad een exploitatieplan moet
vaststellen behorend bij bepaalde ruimtelijke besluiten, waarin gronden zijn
aangewezen waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
bouwplan is voorgenomen. Het exploitatieplan moet gelijktijdig met het
ruimtelijke besluit waarop het exploitatieplan betrekking heeft, worden bekendgemaakt. De Wro omschrijft bovendien vrij nauwkeurig wat de diverse,
deels verplichte en deels facultatieve, onderdelen van het exploitatieplan
moeten en kunnen zijn en volgens welke procedure het exploitatieplan tot
stand moet komen.
De gemeenteraad kan ook afzien van het vaststellen van het exploitatieplan.
In de eerste plaats kan de gemeenteraad afzien van het vaststellen van een
exploitatieplan, indien de grondexploitatie via een andere weg reeds verzekerd
is. Daarvoor moet ten tijde van de vaststelling van het ruimtelijk besluit tegelijkertijd zijn voldaan aan drie minimaal te verzekeren facetten van grondexploitatie: (a) het verhaal van de kosten van grondexploitatie over de in het plan of
omgevingsvergunning begrepen gronden moet anderszins verzekerd zijn, (b)
het bepalen van een tijdvak, fasering en koppelingen wordt niet noodzakelijk
geacht, en (c) het stellen van locatie-eisen wordt niet noodzakelijk geacht.2

1	Naast de gemeente hebben ook de provincie en het Rijk de bevoegdheid om een
exploitatieplan vast te stellen (op grond van artikel 6.25 Wro). Voor de leesbaarheid,
en ook omdat dit in de praktijk nagenoeg altijd het geval zal zijn, is ervoor gekozen
om in deze handleiding alleen te spreken over de gemeente.
2	Bedoeld zijn de drie voorwaarden zoals opgesomd in artikel 6.12, lid 2, sub a tot en
met c Wro.
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In de tweede plaats kan de gemeenteraad afzien van het exploitatieplan ingeval voor de bouwplannen die in het ruimtelijk besluit worden opgenomen
op grond van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 10 of 11 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) reeds een bouwvergunning
(volgens het recht geldend vóór inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, of kortweg Wabo) of een omgevingsvergunning
(onder de vigeur van de Wabo) had kunnen worden verleend én waarvoor bij
de herziening van dat bestemmingsplan geen andere bestemmingsregeling
is vastgesteld voor de bouwplannen.3
In de derde plaats is het mogelijk dat de gemeenteraad afziet van het vaststellen van het exploitatieplan in een aantal expliciet in het Bro aangegeven
gevallen.4 Het gaat hier kort samengevat om gevallen waarin er in absolute
zin nauwelijks reële kosten zijn die de gemeente kan verhalen en gevallen
waarin in relatieve zin de opbrengsten van de grondexploitatie niet opwegen tegen de bestuurlijke kosten.5
Wordt aan de drie minimaal te verzekeren voorwaarden gezamenlijk
voldaan, is sprake van bouwplannen die ongewijzigd worden overgenomen
uit eerder genoemd WRO-plan, of is sprake van een specifiek uitzonderingsgeval zoals aangeduid in het Bro, dan kan de gemeenteraad bij het besluit
tot vaststellen van het ruimtelijke besluit een tweede bijbehorend besluit
nemen om geen exploitatieplan vast te stellen.
1.2

Aanleiding van deze handleiding

De Wro heeft sinds de inwerkingtreding op 1 juli 2008 enkele tientallen exploitatieplannen opgeleverd. Deze eerste exploitatieplannen verschillen onderling sterk in opzet, inhoud, systematiek en mate van uitwerking. Vanuit
de praktijk bestaat er wat betreft het exploitatieplan als nieuw planfiguur
een grote vraag naar informatie van allerlei aard, naar goede voorbeelden en
naar een uitleg van de mogelijkheden en verplichtingen binnen de concrete
locatie die de gemeente onder handen heeft genomen of wil nemen. Om de
praktijk ten dienst te zijn, hebben VROM, VNG en VVG het initiatief genomen om de voorliggende handleiding samen te stellen. Deze handleiding
3	Zoals bepaald in artikel 9.1.20 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, per 15 juli
2009 ingevoegd bij reparatiewetgeving, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2008 (zie
Staatsblad 2009, 297; zie ook Kamerstukken II, 2008/09, 31 750, nr. 8, p. 1 en p. 5-6).
4	Dit overigens pas sinds de wijziging van de Wro per 23 juni 2010 (Stb. 2010, 187, zie ook
Kamerstukken II, 2009/10, 32 277, nr. 3, p. 8). Artikel 6.12, lid 2 Wro is daarbij aangevuld
met de zinsnede ‘in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen’.
5	Dit overigens pas na inwerkingtreding van de wijziging van het Broper 1 november
2010 (Stb. 2010, 684). De bedoelde gevallen worden omschreven in artikel 6.2.1a Bro.
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sluit aan bij de Handreiking Grondexploitatiewet, zoals deze voorjaar 2008
is samengesteld door VROM, VNG en VVG.6
In deze handleiding komen de verschillende facetten van het exploitatieplan aan bod, zowel wat betreft het te volgen proces en de mogelijke
inhoud van het plan, alsook wat betreft de strategische afwegingen die ten
grondslag liggen aan het exploitatieplan. Daarnaast is ook de structuur van
een exploitatieplan nader uitgewerkt, zoals dat onzes inziens kan worden
samengesteld uit de lezing van de wet.
Het samenstellen van deze handleiding heeft laten zien dat de publiekrechtelijke grondexploitatie via het exploitatieplan complexe materie betreft.
De diepgaande discussies in de redactiegroep van deze handleiding en de
onderwerpen die in deze discussies aan de orde zijn gekomen, vormen daar
een duidelijk bewijs van. Het samenstellen van deze handleiding heeft ook
laten zien dat er wat betreft bepaalde onderdelen van de publiekrechtelijke
grondexploitatie verschillende opvattingen bestaan, opvattingen die zich
elk voor zich gesterkt voelen door bepaalde passages uit de wetsgeschiedenis, of door ervaringen uit de dagelijkse praktijk.
Het is uiteindelijk aan de eindredactie geweest om in bepaalde kwesties
de knoop door te hakken. In de komende jaren zal de discussie zich naar
verwachting geleidelijk trechteren tot een meer vastomlijnde praktijk. In de
tussentijd zal het exploitatieplan, alsook de afdeling Grondexploitatiewet,
Wro in bredere zin, onderwerp van discussie en verschillende opvattingen
blijven, zowel in de vakbladen, op de gemeentelijke werkvloer en – in laatste
instantie – voor de rechter.
Hierbij moet overigens ook een belangrijke kanttekening worden geplaatst:
de gemeente dient zich te allen tijde bewust te zijn van de beperkingen van
deze handleiding. Het opstellen van een exploitatieplan voor een bepaalde
locatie blijft namelijk altijd maatwerk. Jurisprudentie is op het moment bovendien nog nauwelijks voorhanden, mede omdat de exploitatieplannen nu
pas in de fase van beroep komen.7 Deze handleiding en de hierin voorgestelde structuur van het exploitatieplan moet voor de gemeente dan ook als een
hulpmiddel bij het opstellen van het eigen exploitatieplan worden gezien en
niet als een model.

6	VROM, VNG en VVG, Handreiking Grondexploitatiewet, Den Haag: Sdu Uitgevers
2008. De handreiking over de Grondexploitatiewet wordt actueel gehouden in het
Handboek Grondzaken, eveneens uitgegeven door Sdu Uitgevers.
7	Ook deze handleiding zal actueel worden gehouden in het Handboek Grondzaken, waarbij nieuwe inzichten en jurisprudentie aan de handleiding zullen
worden toegevoegd.
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Hoofdstuk 2
Het exploitatieplan in het stelsel v
 an
de Wro
De Grondexploitatiewet1 is, anders dan de naam doet vermoeden, geen
zelfstandige wet, maar is per 1 juli 2008 in werking getreden als een integraal onderdeel van de Wro2. De afdeling Grondexploitatie binnen de Wro is
afdeling 6.4 en omvat de artikelen 6.12 Wro tot en met 6.25 Wro. Daarnaast
zijn er ook enkele bepalingen over grondexploitatie opgenomen in het Bro3.
De afdeling Grondexploitatie binnen het Bro is afdeling 6.2 en omvat de
artikelen 6.2.1 Bro tot en met 6.2.12 Bro. Ten slotte valt te zeggen dat ook in
bepaalde andere wetten een aantal verwijzende bepalingen zijn opgenomen, bijvoorbeeld in de Wet op de economische delicten (Wed).
2.1

Doelstelling van de afdeling Grondexploitatie, Wro

Centraal doel van de afdeling Grondexploitatie, Wro is, om te komen tot
een verbetering van het stelsel van kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie en een verbetering van de gemeentelijke regie met betrekking tot
locatieontwikkeling.4 Het nieuwe stelsel beoogt de rollen van de gemeente,
de exploitant en de derde-belanghebbende bij de particuliere grondexploitatie te verduidelijken en meer zekerheden te bieden voor de betrokkenen.

1	Wet van 24 mei 2007, tot wijziging van de Wro inzake de grondexploitatie, zoals
gepubliceerd in het Staatsblad 2007, 271.
2	Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke
ordening (Wet ruimtelijke ordening), zoals gepubliceerd in het Staatsblad 2006,
566. Sinds deze publicatie in het Staatsblad is de Wro overigens een aantal
keren gewijzigd, op www.overheid.nl kan de actuele tekst van de Wro worden
bekeken.
3	Besluit van 21 april 2008 tot uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening
(Besluit ruimtelijke ordening), zoals gepubliceerd in het Staatsblad 2008, 145.
Sinds deze publicatie in het Staatsblad is het Bro een aantal keren gewijzigd, op
www.overheid.nl kan de actuele tekst van het Bro worden bekeken.
4	Voor een uitgebreider overzicht van het stelsel van de Grondexploitatiewet
wordt verwezen naar VROM, VNG en VVG, Handreiking Grondexploitatiewet,
Den Haag: Sdu Uitgevers 2008. Hierin wordt, onder meer, ingegaan op de
anterieure overeenkomst, de relatie tussen ruimtelijk besluit en grondexploitatie, de financiële aspecten van de Grondexploitatiewet, de posterieure
overeenkomst, de bouwvergunning en het overgangsrecht. Voor een uitgebreid
overzicht van de wetsgeschiedenis van de Grondexploitatiewet, zie De Groot, J.F.
et al., Parlementaire geschiedenis Grondexploitatiewet, Den Haag: Instituut voor
Bouwrecht 2009.
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Uitgangspunt van het nieuwe stelsel vormt een verplichting tot kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie. Deze verplichting houdt in dat een
gemeente de te maken kosten op de exploitant moet verhalen in het geval
deze exploitant tot een ontwikkeling van de gronden overgaat. De gemeente
mag hier dus niet meer van afzien, zoals in de voorgaande regelingen met
betrekking tot het kostenverhaal nog wel het geval kon zijn. Indien er sprake
is van een bouwplan (zoals omschreven in artikel 6.2.1 Bro) moeten de gemeentelijke kosten (zoals omschreven in artikel 6.2.3 Bro en artikel 6.2.4 Bro)
worden verhaald op de exploitant. Free riders hebben bovendien niet langer
de kans het kostenverhaal te ontwijken.
Daarnaast biedt het nieuwe stelsel ook een verbeterde grondslag voor het
stellen van een aantal eisen betreffende de volkshuisvesting en voor het
stellen van een aantal locatie-eisen. Zo kan de gemeente in het nieuwe stelsel, onder meer, het aantal en de situering van drie bijzondere categorieën
van woningbouw nader regelen, te weten de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap (artikel 6.2.10, sub a Bro), alsmede
regels stellen betreffende het tegengaan van speculatie met betrekking tot
deze sociale huur- en koopwoningen (artikel 6.2.10, sub f Bro). Met betrekking tot de locatie-eisen kan de gemeente eisen vastleggen voor de werken
en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de
aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in
het exploitatiegebied (artikel 6.13, lid 2, sub b Wro).
Ten slotte moet het nieuwe stelsel ook leiden tot meer transparantie en
openbaarheid van het gemeentelijk grondbeleid. Het exploitatieplan is een
openbaar document en de wet stelt eisen aan de inhoud. Ook de procedure
van de totstandkoming is openbaar en tegen een ontwerpexploitatieplan
kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen en beroep instellen. Dit zijn
allemaal wettelijke waarborgen die meer transparantie en openbaarheid
met zich meebrengen.
2.2

Het privaatrechtelijke spoor van de afdeling Grondexploitatie, Wro

De Wro legt allereerst een nieuwe basis voor privaatrechtelijke overeenkomsten over grondexploitatie tussen de gemeente en exploitanten die tot
ontwikkeling van hun grondeigendom willen overgaan (artikel 6.24, lid 1
Wro). Deze privaatrechtelijke overeenkomst biedt de gemeente de mogelijkheid om met een exploitant afspraken te maken over het kostenverhaal,
tijdvak, fasering, koppelingen en uitvoering van de betreffende bouwlocatie,
alsmede de mogelijkheid om ook afspraken te maken over bijdragen aan
ruimtelijke ontwikkelingen op basis van een vastgestelde structuurvisie en
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over eventuele planschade. De gemeente heeft voor deze privaatrechtelijke
overeenkomst een volledige contractsvrijheid, mits de overeenkomst niet
strijdig is met geldende wet- en regelgeving, de redelijkheid en de billijkheid
van de overeenkomst worden gerespecteerd en de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur worden nageleefd. De gemeente mag van deze overeenkomst geen misbruik maken door een exploitant te dwingen onredelijk hoge
bijdragen te laten betalen en/of andere buitensporige verplichtingen aan te
gaan. Zo mag de gemeente de medewerking aan een ontwikkeling die past
in een goede ruimtelijke ordening niet weigeren, omdat de exploitant niet
bereid is een overeenkomst te sluiten over het kostenverhaal.
Het college van burgemeester en wethouders is verplicht om binnen twee
weken na het sluiten van de overeenkomst over grondexploitatie kennis van
deze overeenkomst te geven in een van gemeentewege uitgegeven blad of
een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad (artikel 6.24, lid 3 Wro). Verder legt
het college van burgemeester en wethouders eveneens binnen de genoemde
twee weken een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst
ter inzage (artikel 6.2.12 Bro). Deze zakelijke beschrijving geeft een korte
omschrijving van de afspraken van de overeenkomst, waarbij overigens door
de gemeente voor strategisch gevoelige onderdelen een beroep kan worden
gedaan op de uitzonderingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob). De locatie-eisen, het woningbouwprogramma en de hoogte van de
exploitatiebijdrage kunnen in ieder geval als onderdelen van de zakelijke
beschrijving worden beschouwd.5
2.3

Het publiekrechtelijke spoor van de afdeling Grondexploitatie, Wro

De Wro omvat verder een publiekrechtelijk vangnet voor situaties waarin
partijen binnen het privaatrechtelijke spoor geen onderlinge overeenkomst
hebben bereikt. Dit betekent kortweg, dat het kostenverhaal niet door gemeentelijke gronduitgifte of in een overeenkomst met de exploitant is verzekerd, maar dat het kostenverhaal publiekrechtelijk wordt vormgegeven.
Overigens kent het stelsel van de Grondexploitatiewet geen onderhandelingsplicht voor de gemeente. De gemeente kan in beginsel direct overgaan
tot een publiekrechtelijk vormgegeven kostenverhaal. Wel is aan te bevelen
om vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur altijd een redelijke poging tot
privaatrechtelijke overeenstemming te ondernemen.

5

Aldus de nota van toelichting bij het Bro, p. 81-82.
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Is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is het bepalen van een tijdvak
waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden, het bepalen
van een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen en het stellen van eisen en regels met betrekking
tot de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van
nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte niet noodzakelijk, dan kan de gemeente afzien van het vaststellen van het exploitatieplan, (artikel 6.12, lid 2 Wro). Hetzelfde geldt ook in het geval bouwplannen
ongewijzigd worden overgenomen uit een WRO-plan (artikel 9.1.20 I-Wro).
Daarnaast is de gemeente niet verplicht een exploitatieplan vast te stellen
in bij het Bro aangegeven gevallen waar het kostenverhaal minimaal is, of
niet opweegt tegen de bestuurlijke lasten (artikel 6.12, lid 2, aanhef, juncto
artikel 6.2.1a Bro).
De gemeenteraad moet hiervoor overigens bij de vaststelling van het ruimtelijk besluit wel expliciet een extra besluit nemen geen exploitatieplan vast
te zullen stellen (zoals bepaald in artikel 6.12, lid 2 Wro). Dit tweede raadsbesluit legt expliciet vast dat de gemeente geen exploitatieplan zal vaststellen
behorend bij het ruimtelijk besluit. Wel valt hierbij aan te bevelen om in de
toelichting van het ruimtelijk besluit voor dit tweede, bijbehorende besluit
om geen exploitatieplan vast te stellen, een uitgebreide motivering op te
nemen.
2.4

Het exploitatieplan

Het exploitatieplan is van centrale betekenis binnen het publiekrechtelijke
spoor (zoals bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro). Het exploitatieplan vormt de
grondslag voor het publiekrechtelijk afdwingen van het kostenverhaal bij
particuliere grondexploitatie. Daarnaast bevat het exploitatieplan ook het
tijdvak van realisatie, eventueel fasering, koppelingen, omschrijving van
bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen, de inrichting van het
openbaar gebied, regels omtrent de uitvoering van werken en werkzaamheden en regels over aangewezen woningbouwcategorieën.
Het exploitatieplan moet tegelijkertijd worden bekendgemaakt met het
bestemmingsplan, wijzigingsplan of de omgevingsvergunning waarop het
exploitatieplan betrekking heeft (artikel 6.12, lid 4 Wro). Hoewel in de Wro
verder niet is vastgelegd dat de procedures van voorbereiding van beide, bij
elkaar horende plannen tegelijkertijd moet verlopen, valt het toch aan te
raden om ook de voorbereiding van het ruimtelijke besluit en het exploitatieplan parallel te laten verlopen en met name de momenten van ter inzage
legging, bekendmaking en zienswijzen zoveel als mogelijk gelijktijdig plaats

26

Handleiding exploitatieplan

2. Het exploitatieplan in het stelsel v
 an de Wro

te laten hebben. Beide plannen hangen wat betreft de procedure en de
inhoud sterk met elkaar samen.
2.5

Relatie kostenverhaal, locatie-eisen en omgevingsvergunning

De gemeente verhaalt de kosten verbonden aan de exploitatie door aan de
omgevingsvergunning een voorschrift te verbinden tot het betalen van een
exploitatiebijdrage (grondslag hiervoor vormt artikel 6.17, lid 1 Wro).6 Bij het
betalingsvoorschrift wordt een termijn genoemd waarbinnen de exploitatiebijdrage dient te worden betaald. Hierbij kunnen eventueel een betalingsregeling en aanvullende zekerheden worden opgelegd, bijvoorbeeld
afhankelijk gesteld van de uitvoering van werken en werkzaamheden in het
exploitatiegebied. Ontwikkelende partijen die al reeds een overeenkomst
over de betreffende grondexploitatie hebben, krijgen niet meer te maken
met deze vorm van kostenverhaal. De overeenkomst vrijwaart hiertegen,
tenzij de overeenkomst zodanig van inhoud is dat er geen sprake is van
anderszins verzekerd.
Een omgevingsvergunning voor het ontwikkelen van een bouwplan kan
worden geweigerd indien de ontwikkeling van het betreffende bouwplan
(nog) niet past binnen het bepaalde in het exploitatieplan. In de Wabo is
bepaald dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking hebbende op het bouwen van een bouwwerk, waaronder ook de bouwplannen
in de zin van het Bro kunnen worden gevat, (onder andere) geweigerd zal
moeten worden, ingeval het bouwen van het bouwwerk in strijd is met het
exploitatieplan (artikel 2.10, lid 1, sub c Wabo). In de praktijk zullen vooral
bepalingen over fasering en koppeling aanleiding kunnen geven tot een
weigering van een vergunning van bouwplannen.
2.6

Macro-aftopping

Indien het bedrag van de aan de exploitatie verbonden kosten, verminderd
met de door het gemeentebestuur in verband met die exploitatie reeds

6	Onder het recht zoals dat gold tot de inwerkingtreding van de Wabo verhaalde
de gemeente de kosten verbonden aan de exploitatie door het voorschrift tot het
betalen van de exploitatiebijdrage te verbinden aan de bouwvergunning. Met de
inwerkingtreding van de Wabo is de bouwvergunning als zelfstandige en als zodanig
aan te duiden vergunning komen te vervallen. De Wabo bundelt (en vervangt) een
hele reeks bestaande vergunningen, zoals onder meer de bouwvergunning, de
aanlegvergunning, de sloopvergunning, de gebruiksvergunning, de milieuvergunning, de kapvergunning en de monumentenvergunning. Na de inwerkingtreding van
de Wabo bestaan de afzonderlijke vergunningen niet langer, maar moet gesproken
worden van een omgevingsvergunning.
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ontvangen of toekomstig te ontvangen subsidies en bijdragen van derden, hoger is dan het bedrag van de opbrengsten van die exploitatie, mag
de gemeente slechts kosten verhalen tot ten hoogste het bedrag van die
opbrengsten (artikel 6.16 Wro). Dit betekent dat indien de grondexploitatie
een tekort vertoont, de gemeente dus niet alle kosten kan verhalen op de
exploitanten en de niet te verhalen kosten voor rekening van de gemeente
moet laten komen. In het omgekeerde geval dat de totale opbrengsten hoger
zijn dan de totale kosten, mag de gemeente ook nooit meer dan de totale
kosten verhalen. De gemeente mag de wetgeving in dit geval niet gebruiken
om de winsten van de exploitanten af te romen.
2.7

Posterieure overeenkomst over grondexploitatie

Overigens is het ook mogelijk dat tussen de gemeente en de exploitant een
overeenkomst over grondexploitatie wordt gesloten na het vaststellen van
het exploitatieplan.7 De contractvrijheid is hierbij echter behoorlijk beperkt
in vergelijking tot de contractering voor het vaststellen van het exploitatieplan. De partijen mogen in deze overeenkomst namelijk niet meer afwijken
van de inhoud van het exploitatieplan. Bovendien geldt in het bijzonder dat
voor onderwerpen die de gemeente niet in het exploitatieplan heeft geregeld, maar die de gemeente daarin wel had kunnen regelen, de gemeente
niet alsnog afspraken mag maken in deze overeenkomst (artikel 6.24, 
lid 2 Wro). Voordelen van een overeenkomst in deze fase van de planvorming
kunnen wel zijn, dat de partijen:
·	over bepaalde onderwerpen zekerheid krijgen (bijvoorbeeld over de
hoogte van de exploitatiebijdrage);
·	in de overeenkomst zaken uitwerken die in het exploitatieplan nog
globaal van aard zijn;
·	andere zaken met betrekking tot de grondontwikkeling kunnen regelen,
bijvoorbeeld de overdracht van gronden die de openbare ruimte in het
plan gaan vormen.
2.8

Sanctie op niet betalen van de exploitatiebijdrage

Aan het niet betalen van de exploitatiebijdrage dat als voorschrift aan de
omgevingsvergunning is verbonden, zijn sancties verbonden (zoals bepaald
in artikel 6.21 Wro). Wanneer de vergunningverkrijger niet tijdig betaalt, kan
7	Deze overeenkomst wordt ook wel aangeduid als posterieure overeenkomst, omdat
de overeenkomst na het vaststellen van het exploitatieplan wordt gesloten. Analoog
hieraan wordt de overeenkomst gesloten vóór het vaststellen van een exploitatieplan
aangeduid met de term anterieure overeenkomst. Beide termen zijn overigens afkomstig uit de vakliteratuur, geen van beide termen komt als zodanig in de wet voor.
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het college van burgemeester en wethouders meteen een besluit tot stillegging nemen van de bouw waarop de omgevingsvergunning betrekking
heeft. Indien vervolgens binnen drie maanden nog steeds niet wordt betaald
kan het college van burgemeester en wethouders de vergunning intrekken.
Omdat de opbrengsten voor een exploitant over het algemeen gedurende de
bouw gerealiseerd worden, lijken deze sancties effectief te zijn. Het college
van burgemeester en wethouders kan overigens ook na verloop van een
maand na het verstrijken van de betalingstermijn bij dwangbevel de exploitatiebijdrage invorderen.
2.9

Een exploitatieplan behorend bij een projectuitvoeringsbesluit

Met de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) kan de
gemeenteraad ten behoeve van de versnelde ontwikkeling van bepaalde
woningbouwprojecten en andere projecten van maatschappelijke betekenis
een projectuitvoeringsbesluit vaststellen (zoals bepaald in artikel 2.10, lid 1
Chw). Het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van de wettelijke
voorschriften krachtens welke daarvoor een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit zou zijn vereist.8 De bestaande toetsingskaders
voor deze vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen of enig ander noodzakelijk besluit worden in het projectuitvoeringsbesluit in acht genomen. Dit
betekent dat een projectuitvoeringsbesluit allerlei verschillende toestemmingen kan bevatten zoals toestemmingen voor nieuwbouw, kap en sloop.
De Chw verklaart de afdeling 6.4 Wro van overeenkomstige toepassing
op het projectuitvoeringsbesluit (artikel 2.15, aanhef en sub c Wro).9 Dat
betekent dat aan een projectuitvoeringsbesluit ook een exploitatieplan kan
worden gekoppeld om via het publiekrechtelijke spoor tot kostenverhaal en
het stellen van locatie-eisen te kunnen komen.
Zoals eerder gezegd bepaalt de Wro dat de gemeente de kosten verbonden
aan de exploitatie verhaalt door aan de te verlenen omgevingsvergunning
een voorschrift te verbinden tot het betalen van de exploitatiebijdrage (artikel 6.17, lid 1 Wro). Omdat het projectuitvoeringsbesluit echter (mede) strekt
ter vervanging van het wettelijk voorschrift tot verlening van de omgevingsvergunning en er dus geen afzonderlijke vergunning voor het bouwplan
meer zal worden verleend, voorziet de Chw in een aparte regeling voor het

8	Dit overigens met een aantal uitzonderingen, namelijk de wettelijke voorschriften
‘van de Flora- en faunawet, hoofdstuk V, paragraaf 3, van de Monumentenwet 1988 en
artikel 6.5, onderdeel c, van de Waterwet’ (artikel 2.10, lid 2 Chw).
9 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 127, nr. 5, p. 21.
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kostenverhaal in geval van een projectuitvoeringsbesluit (artikel 2.15,
sub c Chw). Er is voor gekozen om net als bij het reguliere stelsel het eventuele kostenverhaal bij de start van de bouw te doen plaatsvinden. Degene
die gaat bouwen is verplicht dit te melden aan burgemeester en wethouders. Vervolgens kunnen burgemeester en wethouders een beschikking
aan de eigenaar van de grond (of een deel daarvan) waarop gebouwd wordt
verzenden, met daarin de verplichting om de in de beschikking vastgestelde
exploitatiebijdrage te voldoen.
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Hoofstuk 3
Vorm en inhoud van het
exploitatieplan
De Wro stelt een aantal eisen aan de vorm en inhoud van het exploitatieplan. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen verplichte onderdelen
die het exploitatieplan moet bevatten, facultatieve onderdelen die het
exploitatieplan kan bevatten en eisen die gesteld worden aan de toelichting
bij het exploitatieplan.
3.1

Verplichte onderdelen

In de Wro wordt een aantal onderdelen genoemd dat de gemeente in het exploitatieplan moet opnemen (artikel 6.13, lid 1 Wro). In de eerste plaats moet
een exploitatieplan een kaart van het exploitatiegebied bevatten, waarop de
begrenzing van het gebied staat aangegeven. Verder moet het exploitatieplan een omschrijving bevatten van de werken en werkzaamheden voor het
bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied. Ten
slotte moet het exploitatieplan verplicht ook een exploitatieopzet bevatten,
waarin onder meer de inbrengwaarden van de gronden, een raming van de
opbrengsten, een tijdshorizon en de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden tot uitdrukking komt.
3.2

Facultatieve onderdelen

Vervolgens wordt in de Wro een aantal onderdelen genoemd die de gemeente in het exploitatieplan mag opnemen (artikel 6.13, lid 2 Wro). De facultatieve onderdelen van het exploitatieplan kunnen worden opgenomen om
kwalitatieve eisen te stellen aan de uitvoering van de werken, werkzaamheden en maatregelen op een locatie. Het stellen van deze eisen is van belang
in de situatie dat exploitanten zelf gronden bouwrijp maken en de gemeente
de aanleg van voorzieningen niet zelf uitvoert of aanbesteedt.
Zo mag de gemeente in het exploitatieplan een kaart opnemen met het
voorgenomen grondgebruik van de locatie en de te verwerven gronden,
eisen stellen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het
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inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied, regels stellen
met betrekking tot de uitvoering van deze werken en werkzaamheden en
een uitwerking geven van de regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid.
Ook kan het exploitatieplan regels bevatten met inachtneming waarvan bij
een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in het
exploitatieplan.
3.3

Toelichting

Daarnaast dient het exploitatieplan vergezeld te gaan van een toelichting
(aldus bepaald in artikel 6.2.11 Bro). Deze toelichting bevat een motivering
van de gemaakte keuzes en moet het voor de burger mogelijk maken de
inhoud en de status van het exploitatieplan beter te begrijpen. In de toelichting kan worden aangegeven bij welk bestemmingsplan of welke omgevingsvergunning het exploitatieplan behoort en op welke wijze de grenzen
van het exploitatiegebied, de locatie-eisen en de regels voor de aangewezen
woningbouwcategorieën worden onderbouwd. Een uitleg wordt gegeven
over de kosten per soort, over de bovenwijkse kosten en kosten voor toekomstige ontwikkelingen en de toerekening daarvan, alsmede een onderbouwing van de uitgifteprijzen en een uitleg over de wijze van toerekening van
kosten aan bepaalde gronden.
3.4

Toekomstige digitalisering van het exploitatieplan

Voor de digitalisering van het exploitatieplan zijn nog geen standaarden ontwikkeld en vastgesteld. In de lijst met besluiten die door het bevoegd gezag
op zodanige wijze beschikbaar worden gesteld dat ze langs elektronische weg
door eenieder kunnen worden verkregen, ontbreekt het exploitatieplan vooralsnog (artikel 1.2.1, lid 1 Bro).1 Indien op enig moment in de toekomst wel een
verplichting tot digitalisering van het exploitatieplan in het Bro zou worden
opgenomen, dan houdt dat in dat het exploitatieplan, evenals de andere in
het Bro aangewezen ruimtelijke besluiten, zal moeten worden opgesteld met
toepassing van digitale standaarden en digitaal uitwisselbaar zijn.

1	Het besluit tot wijziging van het Bro van 21 januari 2009 (zie hiertoe Stb. 2009, 22)
omvat een bepaling waardoor het exploitatieplan wordt toegevoegd aan de bestaande lijst met besluiten die digitaal beschikbaar moeten zijn (artikel I, onderdeel A van
het betreffende besluit). Daartoe wordt een nieuw lid toegevoegd aan het bestaande
artikel met de digitaliseringsplicht (artikel 1.2.1 Bro). De betreffende bepaling is echter niet direct in werking getreden, maar zal in werking treden op een bij koninklijk
besluit nader te bepalen tijdstip.
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Deze beschikbaarheidstelling van ruimtelijke plannen omvat een volledige,
toegankelijke en begrijpelijke verbeelding van het ruimtelijk besluit met de
daarbij behorende toelichting of onderbouwing. Daartoe dienen een aantal
ministeriële regelingen te worden vastgesteld, die de vormgeving en inrichting van de plannen, de waarborging van de authenticiteit, en de wijze van
beschikbaarheid aan nadere regels onderwerpen. Vanaf dat moment geldt
bovendien dat alle exploitatieplannen in elektronische vorm voor eenieder
toegankelijk en raadpleegbaar worden gemaakt via de landelijke voorziening (zoals bepaald in artikel 1.2.2 Bro).

Sdu Uitgevers

33

Hoofdstuk 4
Procedure en rechtsbescherming van
het exploitatieplan
Het vaststellen van een exploitatieplan volgt een bepaalde procedure, zoals
vastgelegd in de Wro (artikel 6.12 Wro en artikel 6.14 Wro). Bevoegd bestuursorgaan tot vaststelling van het exploitatieplan is de gemeenteraad, tenzij
van de specifiek in de wet aangegeven mogelijkheid tot delegatie gebruik is
gemaakt.
4.1

Voorbereiding van het exploitatieplan

Op de voorbereiding van een exploitatieplan is de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) van toepassing (zoals bepaald
in artikel 6.14, lid 1 Wro). Dit betekent dat het ontwerpexploitatieplan ter inzage moet worden gelegd, gezamenlijk met de daarop betrekking hebbende
stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp
(conform artikel 3:11 Awb), gedurende een termijn van zes weken (conform
artikel 3:16 Awb), en dat belanghebbenden gedurende deze periode hun
zienswijze bij de gemeente kunnen indienen (conform artikel 3:15 Awb). De
ter inzage legging moet bovendien vooraf worden aangekondigd in een of
meerdere dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze
(conform artikel 3:12 Awb). Daarnaast dient aan de eigenaren van gronden
in het exploitatiegebied mede te worden gedeeld dat een exploitatieplan in
voorbereiding is (zoals bepaald in artikel 6.14, lid 1 Wro).
4.2

Vaststelling van het exploitatieplan

Ook de wijze waarop de bekendmaking en motivering van het besluit tot
vaststelling van het exploitatieplan dient te geschieden, is wettelijk bepaald
(artikel 6.14, lid 2 Wro verklaart afdeling 3.6 Awb met uitzondering van
artikel 3:41 en afdeling 3.7 Awb van toepassing). De vaststelling van het
exploitatieplan moet worden bekendgemaakt, wederom door kennisgeving
in een van overheidswege uitgegeven blad, in een of meerdere dag-, nieuws-,
of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze (conform artikel 3:42,
lid 2 Awb). Daarnaast dient aan de eigenaren van de gronden in het exploitatiegebied te worden medegedeeld dat het exploitatieplan is vastgesteld,
waarbij tevens moet worden aangegeven waar het plan ter inzage ligt en
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wanneer en op welke wijze beroep kan worden aangetekend (zoals bepaald
in artikel 6.14, lid 2 Wro). Verder wordt ook aan allen die een zienswijze hebben ingediend mededeling gemaakt van het vaststellen van het exploitatieplan (conform artikel 3:43 Awb), waarbij tevens een exemplaar van het
besluit wordt meegezonden (conform artikel 3:44, lid 1, sub b Awb). Ten slotte
wordt bij de bekendmaking van het besluit tevens melding gemaakt van de
mogelijkheden en termijnen van rechtsbescherming (artikel 3:45 Awb).
Het exploitatieplan moet tegelijkertijd worden bekendgemaakt met het
bestemmingsplan, het wijzigingsplan of de omgevingsvergunning waarop
het exploitatieplan betrekking heeft (artikel 6.12, lid 4 Wro).1 Hoewel in
de Wro verder niet is vastgelegd dat de procedures van voorbereiding van
beide samenhorende besluiten ook gelijkertijd moet verlopen, valt het toch
aan te raden om ook de voorbereiding van beide besluiten parallel te laten
verlopen.
4.3

Rechtsbescherming

Tegen een vastgesteld exploitatieplan kan beroep worden ingesteld door
belanghebbenden. Als belanghebbende bij een exploitatieplan, evenals overigens als belanghebbende bij een besluit om geen exploitatieplan vast te
stellen alsook bij een herziening van het exploitatieplan, wordt in elk geval
aangemerkt degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten
met betrekking tot de in het desbetreffende besluit opgenomen gronden, of
die eigenaar is van die gronden (artikel 8.2, lid 5 Wro).
Het beroep tegen een exploitatieplan is hierbij gekoppeld aan het beroep
tegen het bestemmingsplan, het wijzigingsplan, of ook de omgevingsvergunning waarop het exploitatieplan betrekking heeft (artikel 8.2, lid 1, sub
h Wro). Voor het instellen en behandelen van beroep worden het besluit

1	De Wro zoals deze luidde tot de inwerkingtreding van de Wabo bepaalde dat een
exploitatieplan niet alleen gelijktijdig bekendgemaakt, maar ook gelijktijdig vastgesteld diende te worden met het ruimtelijke besluit waarop het exploitatieplan
betrekking heeft (artikel 6.12, lid 4 Wro zoals deze luidde tot 1 oktober 2010). Onder
het nieuwe regime van de Wabo is deze verplichting tot gelijktijdige vaststelling echter niet in alle gevallen praktisch goed uitvoerbaar (zie Kamerstukken II, 2009-2010,
31 953, nr. 3, p. 126). Veelal zal het exploitatieplan en de betrokken omgevingsvergunning door hetzelfde orgaan van dezelfde bestuurslaag worden vastgesteld, maar dit is
niet zonder uitzonderingen. Met de inwerkingtreding van de Wabo is het vereiste dat
de samenhorende besluiten gelijktijdig worden vastgesteld dan ook komen te vervallen. Het vereiste van de gelijktijdige bekendmaking dient op zichzelf als voldoende
procedurele waarborg voor belanghebbenden. Door de gelijktijdige bekendmaking
begint de beroepstermijn op hetzelfde moment en kan gelijktijdig beroep worden
ingesteld (zoals bepaald in artikel 8.3, lid 3 Wro).
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tot vaststellen van het ruimtelijk plan of de omgevingsvergunning en het
besluit tot vaststellen van het exploitatieplan als één besluit aangemerkt (op
basis van artikel 8.3, lid 3 Wro). Indien een exploitatieplan is verbonden met
een omgevingsvergunning is eerst beroep bij de rechtbank mogelijk en staat
vervolgens hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. In de andere gevallen staat rechtstreeks beroep open bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zoals bepaald in 
artikel 8.2, lid 1, sub h Wro).
4.4	Delegatie
De gemeenteraad kan in bepaalde gevallen de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan delegeren aan het college van burgemeester en
wethouders (artikel 6.12, lid 3 Wro). Het betreft hier in de eerste plaats de mogelijkheid de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan behorend bij een wijzigingsplan te delegeren. Bevoegd gezag voor het vaststellen
van een wijzigingsplan is het college van burgemeester en wethouders en
door de (mogelijke) delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van het
exploitatieplan, kunnen de op elkaar betrekking hebbende bevoegdheden
bij hetzelfde bestuursorgaan worden gebracht.
De tweede mogelijkheid tot delegatie betreft de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan behorend bij een omgevingsvergunning
waarbij van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken (eveneens artikel 6.12, lid 3 Wro). Ook door deze delegatie kunnen de
op elkaar betrekking hebbende bevoegdheden bij hetzelfde bestuursorgaan
worden gebracht, dit overigens zonder verplichte koppeling tussen beide
delegaties.
4.5

Jaarlijkse herziening van het exploitatieplan

Omdat de grondexploitatie van bouwlocaties een langdurig en complex proces kan zijn, is in het stelsel van de Wro opgenomen dat het exploitatieplan
ten minste eenmaal per jaar moet worden herzien (artikel 6.15, lid 1 Wro), uiteraard ten hoogste tot het moment dat alle in het exploitatieplan voorziene
werken, werkzaamheden en maatregelen zijn uitgevoerd en het exploitatieplan kan worden afgesloten (artikel 6.20 Wro). Een dergelijke herziening
kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de uitwerking en detaillering van
de ramingen van kosten en opbrengsten en op de vervanging van ramingen
door werkelijke gemaakte kosten.
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Voor de herziening van een exploitatieplan geldt dezelfde procedure als voor
de vaststelling van een exploitatieplan, omdat de herziening een besluit
betreft dat de rechtspositie van belanghebbenden kan treffen. Hierbij geldt
overigens als uitzondering dat indien de herziening uitsluitend betrekking
heeft op de aanpassing van een of meerdere (zogenoemde) niet-structurele
onderdelen een dergelijke herziening is vrijgesteld van een verplichte
voorbereidingsprocedure (zoals bepaald in artikel 6.15, lid 3 Wro).2 Tegen deze
niet-structurele herziening is in het voorkomende geval ook geen beroep
mogelijk.3
4.6

Afrekening van het exploitatieplan

Binnen drie maanden na de uitvoering van de in het exploitatieplan
voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen dient het college van
burgemeester en wethouders een eindafrekening van het exploitatieplan
vast te stellen (artikel 6.20, lid 1 Wro). Bij de afrekening worden de exploitatiebijdragen herberekend op basis van werkelijk gemaakte kosten (artikel
6.20, lid 2 Wro).
Als achteraf blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten hoger uitvallen dan
vooraf als ramingen in het exploitatieplan waren opgenomen, dan komt
dit verschil voor rekening van de gemeente. Als omgekeerd blijkt dat de
werkelijk gemaakte kosten lager uitvallen dan vooraf als ramingen in het
exploitatieplan waren opgenomen, dan moet de gemeente aan de houder
van de omgevingsvergunning (indien verleend onder vigeur van de Wabo),
eventueel nog de houder van de bouwvergunning (indien verleend voor inwerkingtreding van de Wabo), of in het voorkomende geval aan de rechtsopvolger van de vergunningverkrijger, dit te veel betaalde kostenverhaal terug
betalen (voor zover dit verschil groter is dan vijf procent, zoals vastgelegd in
artikel 6.20, lid 3 Wro).

2	De Wro noemt nadrukkelijk als wijzigingen van niet-structurele aard de uitwerking
en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten, de aanpassing van deze
ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan aangegeven methoden
van indexering en de vervanging van ramingen van kosten door gerealiseerde kosten
(artikel 6.15, lid 3, sub a tot en met c Wro). Verder noemt de Wro (weinig nadrukkelijk)
nog de ‘andere niet-structurele onderdelen’ van het exploitatieplan (artikel 6.15, lid 3,
sub d Wro).
3	De Awb bepaalt daartoe namelijk dat ‘geen beroep kan worden ingesteld tegen een
besluit […] dat is opgenomen in de bijlage die bij deze wet behoort’ (artikel 8:5, lid 1
Awb). Op de bedoelde bijlage bij de Awb is als een dergelijk besluit aangemerkt het
besluit van ‘artikel 6.15, eerste lid, voor zover de herziening uitsluitend betrekking
heeft op onderdelen, bedoeld in het derde lid […] van de Wro’ (zoals bepaald in onderdeel A, lid 2 van de Awb-bijlage).
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Hoofdstuk 5
Noodzaak en mogelijk nut van het
exploitatieplan
Een exploitatieplan wordt vastgesteld behorend bij een bestemmingsplan of
omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken. Het is echter geen noodzaak dat bij elk ruimtelijk besluit een exploitatieplan wordt vastgesteld. De Wro biedt hiervoor een
aantal vereisten en vrijheden aan. Daarnaast kan evenwel in de situatie dat
er geen wettelijke noodzaak bestaat om een exploitatieplan vast te stellen,
het exploitatieplan toch van mogelijk nut zijn om de gemeente in geval van
calamiteiten meer garanties te bieden.
5.1

Noodzaak van het exploitatieplan

De Wro bepaalt, dat de gemeenteraad een exploitatieplan moet vaststellen
behorend bij bepaalde bij wet omschreven ruimtelijke besluiten, waarin
gronden zijn aangewezen waarop een bij wet omschreven bouwplan is
voorgenomen (artikel 6.12, lid 1 Wro). Om te bepalen of bij een bepaald in
voorbereiding zijnd ruimtelijk besluit een exploitatieplan moet worden
vastgesteld, moet de gemeente dus twee omstandigheden in beschouwing
nemen: (1) de koppeling met een ruimtelijk besluit, en (2) het voorkomen van
een bouwplan in het betreffende ruimtelijk besluit.
Ad 1: Koppeling van het exploitatieplan met een ruimtelijke besluit
Een exploitatieplan kan (slechts) worden vastgesteld bij vier verschillende
soorten ruimtelijke besluiten. De Wro benoemt het bestemmingsplan, het
wijzigingsplan en de omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan of de beheersverordening worden afgeweken als mogelijke ruimtelijke besluiten waarbij een exploitatieplan kan worden vastgesteld (artikel
6.12, lid 2 Wro).1 Daarnaast bepaalt de Chw dat ook een exploitatieplan kan
worden vastgesteld behorend bij een projectuitvoeringsbesluit (artikel

1	Artikel 6.12, lid 2 Wro, omschrijft de drie planvormen meer specifiek als ‘een besluit
tot vaststelling van een bestemmingsplan, een wijziging als bedoeld in artikel 3.6,
eerste lid, of naar aanleiding van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken’.
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2.15 Chw).2 Voor de andere ruimtelijke besluiten uit de Wro kan en mag de
gemeente geen exploitatieplan vaststellen.
Het uitwerkingsplan wordt nadrukkelijk niet genoemd als zijnde een ruimtelijk besluit waartoe behorend een exploitatieplan kan worden vastgesteld.
Het verhaal van de kosten van grondexploitatie over de betreffende gronden
en het stellen van eisen en regels aan de locatieontwikkeling moeten zijn
geregeld bij de vaststelling van het moederplan. Mogelijk behoort bij het
moederplan reeds een exploitatieplan, en vormt de uitwerking de aanleiding voor een herziening van het exploitatieplan.
Overigens heeft voor wijzigingsplannen na de inwerkingtreding van de Wro
op 1 juli 2008 een tijdelijk uitzonderingsregime gegolden. Het overgangsrecht rond de invoering van de Wro bepaalde dat voor een wijzigingsplan
waarvan het ontwerp binnen een jaar na inwerkingtreding van de Wro ter
inzage werd gelegd, het oude recht van de WRO van toepassing zou blijven
(zoals bepaald in artikel 9.1.5 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening).3
Deze bepaling hield ook in dat dergelijke wijzigingsplannen vóór 1 juli 2009
niet-exploitatieplanplichtig zijn geweest. Vanaf 1 juli 2009 vallen ook de
wijzigingsplannen onder de Wro en kan bij een wijzigingsplan dus ook een
exploitatieplan gaan behoren.
Ad 2: Het begrip bouwplan
Indien in een (als bovenbedoeld) ruimtelijk besluit gronden zijn aangewezen waarop een bij wet omschreven bouwplan is voorgenomen, moet
de gemeenteraad behorend bij het ruimtelijk besluit een exploitatieplan
vaststellen.
Onder een bouwplan wordt verstaan (a) de bouw van een of meer woningen,
(b) de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen, (c) de uitbreiding van
een gebouw met ten minste 1000 m2 of met een of meer woningen, (d) de
verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere
doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten
minste tien woningen worden gerealiseerd, (e) de verbouwing van een of
meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of
ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste
2	Artikel 2.15, aanhef en sub c Chw bepaalt namelijk dat afdeling 6.4 Wro van overeenkomstige toepassing is op bouwplannen die door middel van een projectuitvoeringsbesluit mogelijk worden gemaakt.
3	Voor een overzicht van het overgangsrecht, zie VROM, VNG en VVG, Handreiking
Grondexploitatiewet, Den Haag: Sdu Uitgevers 2008, p. 263-273.
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1500 m2 bedraagt en (f) de bouw van kassen met een oppervlakte van ten
minste 1000 m2 (zoals omschreven in artikel 6.2.1 Bro).
Het begrip bouwplan kent een veelomvattende omschrijving. Deze omschrijving houdt onder meer in dat bij een betrekkelijk kleine ontwikkeling
het verhalen van kosten reeds verplicht is. Volgens deze definitie is het
kostenverhaal namelijk al verplicht bij, bijvoorbeeld, de bouw van slechts
één woning, of de bouw van een kas met een afmeting van 30 meter bij
40 meter. Daarnaast omvat de definitie van een bouwplan ook alle grotere
gebiedsontwikkelingen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een grootschalige
nieuwbouwlocatie. Ten slotte omvat de definitie van bouwplan ook nog de
binnenstedelijke herstructurering, zowel in de zin van een enkele bouwmogelijkheid in binnenstedelijk gebied, alsook de transformatie van gebouwen die voor woondoeleinden en/of horecadoeleinden geschikt worden
gemaakt.
Het bovenstaande kort samengevat: indien de gemeente een bestemmingsplan, een wijzigingsbesluit, een omgevingsvergunning waarbij van
het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken of een
projectuitvoeringsbesluit in procedure wil brengen, en met dit ruimtelijk
besluit worden een of meerdere bouwplannen mogelijk gemaakt, dan is de
gemeente dus in beginsel verplicht gelijktijdig met de vaststelling van het
ruimtelijk besluit een exploitatieplan vast te stellen.
Er geldt echter ook een drietal uitzonderingsgronden voor de bovengenoemde plicht tot het opstellen van een exploitatieplan.
5.2	Uitzondering 1: drie minimaal te verzekeren facetten van
grondexploitatie
De Wro bepaalt in het verlengde van bovenstaande in de eerste plaats, dat
de gemeenteraad ook kan afzien van de vaststelling van het exploitatieplan, indien voldaan wordt aan drie minimaal te verzekeren facetten van
grondexploitatie: (1) het verhaal van kosten is anderszins verzekerd, én (2)
het bepalen van een tijdvak, fasering en koppelingen wordt niet noodzakelijk geacht, én (3) ook het stellen van eisen en regels, of een uitwerking van
regels wordt niet noodzakelijk geacht (artikel 6.12, lid 2 Wro). Wanneer op het
moment van het vaststellen van het ruimtelijke besluit aan elk van deze drie
criteria is voldaan, bestaat er geen noodzaak om een exploitatieplan vast te
stellen De gewenste rechtsgevolgen worden dan immers al langs een andere
weg bewerkstelligd. Tegen dit raadsbesluit om geen exploitatieplan vast te
stellen kan overigens beroep worden ingesteld door belanghebbenden.
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Ad 1: Het begrip anderszins verzekerd
Met anderszins verzekerd wordt bedoeld dat het verhaal van de te maken
kosten van grondexploitatie, op het moment van het vaststellen van het
ruimtelijke besluit, op een andere wijze dan via het mogelijk tegelijkertijd
vast te stellen exploitatieplan, is verzekerd.
Voorbeelden hiervan zijn dat het kostenverhaal is verzekerd door verrekening
in de uitgifteprijzen van gemeentegrond, bij rechte van een bouwclaimovereenkomst, of door bepalingen in een anterieure overeenkomst over grondexploitatie (ex artikel 6.24, lid 1 Wro). Meer concreet wil anderszins verzekerd
zeggen, dat in de genoemde voorbeelden een betalingszekerheid moet
bestaan door bijvoorbeeld een duidelijke bepaling met hoogte van de exploitatiebijdrage en een verplichting van betaling binnen een bepaalde termijn,
de afgifte van een bankgarantie ter grootte van de exploitatiebijdrage, de
vestiging van een recht van hypotheek door de gemeente, door volledige betaling voorafgaand aan de vaststelling van het ruimtelijke besluit, ofwel door
het afgeven van een concerngarantie (bijvoorbeeld de concernholding stelt
zich garant voor een van de dochters). Het is gewenst de regels van betalingszekerheid als uitwerking van het begrip anderszins verzekerd, omwille van
transparantie, te verwoorden in gemeentelijke beleidsregels.
Ad 2: Het bepalen van een tijdvak, fasering en koppelingen
De Wro geeft de gemeenteraad de verplichting om een tijdvak te bepalen
waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden en de mogelijkheid om een fasering van of koppelingen tussen de uitvoering van werken,
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen te bepalen (artikel 6.13, lid 1,
sub c, ten vierde en ten vijfde Wro). Indien ten tijde van het vaststellen van
het ruimtelijke besluit het uitzetten van de exploitatie in de tijd door het bepalen van een fasering en koppelingen niet noodzakelijk wordt geacht, dan
kan dat voor de gemeenteraad (mede) aanleiding vormen om geen exploitatieplan vast te stellen.
Ad 3: Het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels
De Wro geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om eisen en regels te stellen aan de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het
exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de
openbare ruimte in het exploitatiegebied (artikel 6.13, lid 2, sub b en
sub c Wro). De Wro geeft de gemeenteraad verder de mogelijkheid om in het
exploitatieplan een uitwerking te geven van de in het bestemmingsplan of
omgevingsvergunning opgenomen regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid (artikel 6.13, lid 2, sub d Wro). Indien ten tijde van het vaststellen
van het ruimtelijke besluit, voor het stellen van de genoemde eisen en regels
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geen noodzaak bestaat, dan kan dit voor de gemeente (mede) de aanleiding
vormen geen exploitatieplan vast te stellen.
Het bovenstaande kort samengevat: indien (1) het verhaal van kosten is
anderszins verzekerd, én (2) het bepalen van een fasering en koppelingen
wordt niet noodzakelijk geacht, én (3) ook het stellen van eisen en regels, of
een uitwerking van regels wordt niet noodzakelijk geacht, dan kan de gemeenteraad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. De Wro verschaft
hier een expliciete grondslag voor (artikel 6.12, lid 2 Wro). Aanbevolen wordt
dat in de toelichting bij een ruimtelijk besluit waarvoor wordt besloten geen
bijbehorend exploitatieplan vast te stellen, deze keuze en dit besluit expliciet te motiveren, bij voorkeur aan de hand van de drie genoemde criteria.
5.3

Uitzondering 2: WRO-bouwplannen

In de tweede plaats kan de gemeenteraad afzien van het exploitatieplan
ingeval voor de bouwplannen die in het ruimtelijk besluit zijn opgenomen
reeds op grond van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 10 of 11 WRO
een bouwvergunning (volgens het recht geldend vóór inwerkingtreding van
de Wabo) of een omgevingsvergunning (onder de werking van de Wabo) had
kunnen worden verleend én waarvoor bij de herziening van dat bestemmingsplan geen andere bestemmingsregeling is vastgesteld.4 Artikel 6.12
Wro tot en met artikel 6.22 Wro blijven voor dergelijke bouwplannen buiten
toepassing, er hoeft dus geen exploitatieplan te worden vastgesteld.
5.4

Uitzondering 3: in bij het Bro aangegeven gevallen

Naast de bovengenoemde twee uitzonderingen kan de gemeenteraad afzien
van het vaststellen van het exploitatieplan in een aantal expliciet in het
Bro aangegeven gevallen.5 Indien er via het exploitatieplan in absolute zin
nauwelijks reële kosten zijn die de gemeente kan verhalen, of omdat de
opbrengsten van het exploitatieplan in relatieve zin niet opwegen tegen de
bestuurlijke kosten, dan kan de gemeente afzien van het vaststellen van een
exploitatieplan.

4	Zoals bepaald in artikel 9.1.20 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, per 15 juli
2009 ingevoegd bij reparatiewetgeving, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2008 (zie
Stb. 2009, 297; zie ook Kamerstukken II, 2008/09, 31 750, nr. 8, p. 1 en p. 5-6).
5	Dit overigens pas sinds de wijziging van de Wro per 23 juni 2010 (Stb. 2010, 187, zie ook
Kamerstukken II, 2009/10, 32 277, nr. 3, p. 8). Artikel 6.12, lid 2 Wro is daarbij aangevuld
met de zinsnede ‘in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen’.
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Het Bro geeft concreet drie gevallen aan (artikel 6.2.1a Bro).6
a.	Het totaal der exploitatiebijdragen dat kan worden verhaald, bedraagt
minder dan 10.000 euro. De Wro bepaalt dat de exploitatiebijdrage per
omgevingsvergunning wordt berekend door het totaal van de te verhalen kosten dat is toe te rekenen aan de betreffende vergunning te verminderen met de inbrengwaarde van de gronden waar de omgevingsvergunning betrekking op heeft en de vergoeding voor door de eigenaar
zelf verrichte werkzaamheden (artikel 6.19 Wro). Indien naar verwachting het totaal der exploitatiebijdragen dat kan worden verhaald via de
af te geven omgevingsvergunning gezamenlijk ten hoogste 10.000 euro
bedraagt, kan de gemeente afzien van het vaststellen van het exploitatieplan.
b.	Er zijn geen verhaalbare kosten voor een vijftal aangewezen kostensoorten op de kostensoortenlijst. Deze kostensoorten omvatten de kosten van
bodemsanering en grondwerken, de kosten van de aanleg van voorzieningen, de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen, de aan de exploitatie toerekenbare kosten die gemaakt worden
buiten het exploitatiegebied en de kosten in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing
in aanmerking komen (meer bepaald zijn bedoeld de kostensoorten van
artikel 6.2.4, sub b tot en met f Bro).
c.	De verhaalbare kosten op de hierboven bedoelde vijf kostensoorten
betreffen uitsluitend de kosten van de aansluiting van een bouwperceel
op de openbare ruimte of de aansluiting op nutsvoorzieningen.
5.5

Mogelijk nut van het exploitatieplan

Ook al heeft de gemeente met alle rechthebbenden in het betrokken exploitatiegebied een anterieure overeenkomst kunnen sluiten ter garantie van
de locatieontwikkeling, dan kan de gemeente toch besluiten om voor het
betreffende exploitatiegebied een exploitatieplan vast te stellen. Voor het
geval de betreffende anterieure overeenkomsten niet (adequaat) worden
uitgevoerd – waarbij niet alleen gedacht kan worden aan een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), maar een ontbinding of anderszins een
beëindiging van die overeenkomst, of ook aan faillissement van de private
contractpartij – zou dan eventueel op een dergelijk exploitatieplan kunnen
worden teruggevallen, hoewel de anterieure overeenkomst zelf natuurlijk
ook zekerheden en garanties kan bevatten als boetebedingen, bankgaranties, borgstellingen, hypotheekstellingen, enzovoort.
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Dit overigens pas na inwerktreding van de wijziging van het Bro (Stb. 2010, 684).
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Als er grote twijfel bestaat over de mate waarin de private contractpartijen
de overeenkomst kunnen nakomen, is het zonder meer verstandig om een
exploitatieplan op te stellen. Nadat het ruimtelijke besluit is vastgesteld,
is de mogelijkheid om een bijbehorend exploitatieplan vast te stellen, niet
meer aan de orde. Het kan dus van nut zijn, dat het exploitatieplan dient
als extra zekerstelling op de bij overeenkomst vastgelegde afspraken. Het
getuigt van goed bestuur dat de gemeente tijdig kenbaar maakt onder welke
condities de gemeente – ondanks dat deze verplichting wettelijk gezien niet
aan de orde is – ter verzekering van het kostenverhaal en de locatie-eisen,
toch een exploitatieplan gaat opstellen.
Het is daarbij wel belangrijk te realiseren dat het exploitatieplan ook dwingend recht wordt voor de exploitanten die een anterieure overeenkomst
hebben gesloten. Ook zij zullen zich (dit overigens met uitzondering van de
afspraken over de hoogte van de exploitatiebijdrage) moeten houden aan de
bepalingen van het exploitatieplan en de herzieningen hiervan. Van belang
is uiteraard ook dat de gemeente zelf indien zij bouwrijp maakt of openbare
ruimte inricht, ook aan de betreffende eisen en regels, als opgenomen in het
exploitatieplan zal zijn gebonden.
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Hoofdstuk 6
Enkele overwegingen die ten grondslag liggen aan het exploitatieplan
Aan het vaststellen van een exploitatieplan liggen voor de gemeente een
aantal strategische, financiële en praktische overwegingen ten grondslag. In
deze paragraaf worden enkele van deze overwegingen nader beschouwd.
6.1

De relatie tussen structuurvisie en grondexploitatie

Een van de centrale uitgangspunten van de Wro is de scheiding tussen
beleid en normstelling. Het beleid wordt in eerste aanzet vormgegeven in
een structuurvisie, waarna de juridisch bindende uitwerking van dit beleid
wordt vertaald in bestemmingsplannen, projectbesluiten (tot 1 oktober
2010), beheersverordeningen en omgevingsvergunningen (onder vigeur van
de Wabo) en in (eventueel) bijbehorende exploitatieplannen.
Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening is de gemeenteraad verplicht voor het eigen grondgebied, of delen van het eigen grondgebied, een
of meerdere structuurvisies vast te stellen (artikel 2.1, lid 1 Wro). Een structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling binnen
de gemeente, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren
ruimtelijk beleid. Daarnaast kan de gemeenteraad voor aspecten van het
gemeentelijk ruimtelijk beleid ook een structuurvisie vaststellen (artikel 2.1,
lid 2 Wro). De structuurvisie bevat in dit geval de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van die aspecten.
Op een aantal manieren fungeert een structuurvisie als onderbouwing en
hulpmiddel voor de grondexploitatie. In de structuurvisie kan een overzicht van de te ontwikkelen locaties en projecten worden opgenomen, dat
aanknopingspunten biedt voor de relaties en fasering van de ontwikkelingen onderling en de programmering en onderverdeling van verschillende
functies over de verschillende ontwikkelingen (woningbouwcategorieën,
kantoorontwikkeling, detailhandel, etc.). De structuurvisie vormt de grondslag voor de motivering van het bestemmingsplan en het bijbehorende
exploitatieplan en kan tevens van grote waarde zijn als verantwoording bij
de behandeling van zienswijzen en beroep.
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Ook voor het kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen kan een
structuurvisie een functie vervullen. Hoewel in het stelsel van de Wro geen
verplichte koppeling is gelegd tussen (de inhoud van) een structuurvisie en
de toerekening van bovenwijkse voorzieningen, kan het wel van waarde zijn
een beleidsmatige koppeling te leggen. In de structuurvisie kan vanuit het
inzicht in de functionaliteit van de voorzieningen reeds een eerste inzicht
worden gegeven in de wijze van toerekening (profijt, de toerekenbaarheid
en proportionaliteit) van deze voorzieningen.
Voor twee onderdelen van het stelsel van grondexploitatie binnen de Wro
wordt de structuurvisie expliciet genoemd als verplichte onderbouwing.
Om toepassing te geven aan de verevening van bovenplanse kosten tussen
meerdere locaties, dient deze bijdrage te worden vormgegeven als een fondsbijdrage (op grond van artikel 6.13, lid 7 Wro). Voorwaarde die de Wro hierbij
stelt, is dat voor deze locaties of gedeeltes daarvan een structuurvisie is
vastgesteld die aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het
fonds kunnen komen.
Voor de onderbouwing van de financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen die als bepaling kan worden opgenomen in een anterieure
overeenkomst over grondexploitatie, vormt een vastgestelde structuurvisie
eveneens een verplichte voorwaarde (zoals bepaald in artikel 6.24, lid 1, sub a
Wro). De bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen komt in deze handleiding
niet aan de orde, omdat een dergelijke bijdrage niet voor verhaal via het
exploitatieplan in aanmerking komt.
6.2	Het opstellen van een schaduw-exploitatieplan als onderlegger bij
onderhandelingen over grondexploitatie
De beperking van kostenverhaal tot de kosten zoals opgenomen op kostensoortenlijst van het Bro en de toepassing van de bijbehorende toetsingscriteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit gelden slechts voor
de grondexploitatie via in het exploitatieplan, maar zijn niet verplicht van
toepassing binnen het anterieure spoor.
In de onderhandelingen tussen de gemeente en de exploitant zal het mogelijk vast te stellen exploitatieplan echter wel reeds een schaduwwerking
vooruit hebben. De exploitatiebijdrage en locatie-eisen die als gevolg van
het mogelijk vast te stellen exploitatieplan van toepassing kunnen worden,
gelden als een soort van ondergrens bij de onderhandelingen. De betrokken
partijen zullen proberen via de anterieure overeenkomst over grondexploitatie een bepaalde meerwaarde te bereiken boven de rechtsgevolgen van het
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mogelijke exploitatieplan. Indien de gemeente een exploitant bijvoorbeeld
zou willen dwingen om een onredelijk hoge exploitatiebijdrage te betalen
en/of een andersoortige buitensporige verplichtingen aan te gaan, zal deze
exploitant aangeven niet bereid te zijn verder te onderhandelen en vervolgens wachten op het exploitatieplan. De exploitant zal, net als de gemeente,
tijdens de onderhandelingen een grove inschatting maken van het eventueel vast te stellen exploitatieplan en de rechtsgevolgen hiervan en dit als
ondergrens bij de onderhandelingen hanteren.
Hoewel dus niet direct van toepassing, mag dus wel worden verwacht dat de
kostensoortenlijst en de toetsingscriteria indirect via het schaduwexploitatieplan een rol zullen spelen voor het bepalen van de onderhandelingsmarges binnen het anterieure spoor.
6.3

Het exploitatieplan als instrument van gemeentelijk grondbeleid

Centraal doel van de afdeling Grondexploitatie, Wro is, zoals eerder gezegd,
om te komen tot een verbetering van het stelsel van kostenverhaal bij
particuliere grondexploitatie en een verbetering van de gemeentelijke regie
met betrekking tot locatieontwikkeling. De gemeente heeft in verhouding
tot het voorgaande stelsel betere instrumenten en meer mogelijkheden ter
beschikking om een faciliterend grondbeleid te voeren. Het exploitatieplan
neemt hierbij een belangrijke plaats in, in het geval het kostenverhaal niet
anderszins verzekerd is en het stellen van locatie-eisen noodzakelijk wordt
geacht. Particulier initiatief is in deze situatie gebonden aan de voorgestane
wijze van locatieontwikkeling, zoals de gemeente deze heeft vastgelegd in
het exploitatieplan.
Het vaststellen van een exploitatieplan staat de gemeente er overigens niet
aan in de weg, om actief grondbeleid als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de betreffende locatie te behouden. Dat er op het moment van het
vaststellen van het exploitatieplan binnen de begrenzing van het plangebied waarop het ruimtelijk besluit betrekking heeft, nog gronden zijn die
niet eigendom van de gemeente zijn, wil niet zeggen dat de gemeente deze
gronden niet zou willen verwerven en ook niet dat de gemeente dit enige
tijd na het vaststellen van het exploitatieplan alsnog zal doen.
Niet ondenkbaar is de situatie dat de gemeente, om tijdig een reeds gevestigd voorkeursrecht te kunnen bestendigen, binnen een bepaalde termijn
een bestemmingsplan dient vast te stellen met als mogelijke bijkomende
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verplichting een bijbehorend exploitatieplan vast te stellen.1 Het uitblijven
van succes inzake de minnelijke verwerving vormt in deze situatie dus de
aanleiding van het (verplicht) vaststellen van het exploitatieplan en niet het
stuklopen van de publiek-private onderhandelingen over een (anterieure)
overeenkomst over grondexploitatie. Dat de grond eventueel enige tijd later
alsnog via het voorkeursrecht zal worden verworven, doet hier niets aan af.
Daarnaast kan het exploitatieplan voor de gemeente ook de aanzet en argumentatie vormen om een onteigeningsprocedure te starten. Het exploitatieplan vormt in deze situatie als het ware een instrument van actief gemeentelijk grondbeleid. Het exploitatieplan wordt weliswaar niet als zelfstandige
grondslag voor een onteigeningsbesluit genoemd in de onteigeningswet
(getuige artikel 77, lid 1 Ow), maar toch mag verwacht worden dat het
exploitatieplan een rol van enige betekenis zal gaan spelen in het onteigeningsproces. De onteigeningswet geeft namelijk aan dat onteigening kan
plaatsvinden ‘ten behoeve van de uitvoering van’ (zie bijvoorbeeld artikel
77, lid 1, ten eerste en ten derde Ow), en het exploitatieplan geeft juist aan op
welke wijze de gemeente het ruimtelijk besluit wil uitvoeren.2
Het exploitatieplan heeft daardoor mogelijk ook gevolgen voor een beroep
op zelfrealisatie, dat een centraal criterium vormt in de jurisprudentie rond
onteigening. Een beroep op zelfrealisatie zal falen, indien de voorgestelde
wijze van uitvoering in strijd is met de wijze van uitvoering zoals bepaald in
het exploitatieplan. Met name de regels met betrekking tot de aangewezen
woningbouwcategorieën zullen naar verwachting in de praktijk gevolgen
hebben voor het zelfrealisatieverweer, uiteraard tenzij het zelfrealisatieverweer juist uitgaat van de uitvoering van de aangewezen woningbouwcategorieën. Ook de regels met betrekking tot de fasering gaan mogelijk een rol
1	Het betreft in deze situatie de bestendiging van een reeds gevestigd gemeentelijk
voorkeursrecht op grondslag van artikel 4 Wvg (gronden aangewezen op basis van
een structuurvisie), artikel 5 Wvg (gronden begrepen in een aanwijzingsbesluit) of 6
Wvg (voorlopige aanwijzing van gronden door het college van burgemeester en wethouders), dat verwordt tot een gemeentelijk voorkeursrecht op grondslag van artikel
3 Wvg (gronden aangewezen op basis van een bestemmingsplan of projectbesluit),
door tijdig een bestemmingsplan, of projectbesluit vastgesteld te hebben.
2	De Wro bepaalt overigens dat voor gronden welke onteigend zijn of waarvoor een
onteigeningsbesluit is genomen, of welke op onteigeningsbasis zijn of worden
verworven, de inbrengwaarde van de gronden gelijk is aan de schadeloosstelling
ingevolge de onteigening, dit in tegenstelling tot gronden die niet worden onteigend
waarvoor als inbrengwaarde de verkeerswaarde van de gronden wordt gerekend
(zoals bepaald in artikel 6.13, lid 5 Wro). De hoeveelheid onteigeningen in een
exploitatiegebied heeft dus gevolgen voor de hoogte van de te verhalen kosten via
het exploitatieplan. Omdat de schadeloosstelling over het algemeen hoger is dan de
verkeerswaarde, zullen de te maken kosten in verband met de grondexploitatie hoger
uitvallen, met als gevolg dat ook de exploitatiebijdrage per bouwvergunning hoger
kan uitvallen.

50

Handleiding exploitatieplan

6. Enkele overwegingen die ten grondslag liggen aan het exploitatieplan

spelen in het onteigeningsproces. Een exploitant die niet tijdig overeenkomstig de fasering een omgevingsvergunning aanvraagt, voldoet in beginsel
niet aan de eis dat hij bereid en in staat is de bestemming te realiseren
overeenkomstig de door de gemeente gewenste vorm van uitvoering. Het is
wat dit betreft dan ook van groot belang dat de gemeente de gewenste vorm
van uitvoering in het exploitatieplan voldoende gedetailleerd opneemt.
6.4	Het kiezen van de toepasselijke vorm van het ruimtelijk besluit en
de mate van uitwerking hiervan
Een exploitatieplan kan worden vastgesteld bij vier ruimtelijke besluiten: het bestemmingsplan, het wijzigingsplan, de omgevingsvergunning
waarbij van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken (volgens artikel 6.12 Wro) en het projectuitvoeringsbesluit (volgens
artikel 2.15 Chw). Voor andere ruimtelijke besluiten kan geen afzonderlijk
exploitatieplan worden vastgesteld. Zo kan voor een uitwerkingsplan geen
zelfstandig exploitatieplan worden vastgesteld (zoals eerder in hoofdstuk 5
reeds is aangegeven). De keuze voor de vorm van het ruimtelijk besluit en de
mate van uitwerking van dit ruimtelijk besluit staan in nauwe relatie tot het
exploitatieplan en de wijze en mate van uitwerking hiervan.3
In eerste instantie kan een bestemmingsplan de vorm hebben van een
globaal eindplan. Indien dit plan bouwmogelijkheden bevat, vormt het
globale eindplan de directe toetsingsgrond voor de bouwaanvragen. Om
de bouwaanvraag ook te kunnen toetsen aan het exploitatieplan volstaat
een dito globale inhoud van het exploitatieplan niet. Om de bouwaanvraag
te kunnen toetsen zal een zekere mate van detaillering van het globale bestemmingsplan in het bijbehorende exploitatieplan noodzakelijk zijn.
Een bestemmingsplan kan ook een globaal karakter hebben, met de
verplichting dit nader uit te werken. Voor de gronden waarvoor nog een uitwerkingsplan moet worden vastgesteld, kan het exploitatieplan een globaal
karakter hebben (artikel 6.13, lid 3 Wro). Zodra het uit te werken gedeelte aan
de orde is, moet de gemeente (de betreffende delen van) het exploitatieplan
herzien door voor het uit te werken gedeelte over te gaan van een globaal
exploitatieplan naar een gedetailleerder exploitatieplan. Voor de nog uit te
werken delen kan een ontwikkelverbod worden opgenomen in het exploitatieplan (op grond van artikel 6.13, lid 2, sub e Wro). Een binnenkomende aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwplan
3	Zie hiertoe meer uitgebreid ook VROM, VNG en VVG, Handreiking Grondexploitatiewet, Den Haag: Sdu Uitgevers 2008, p. 72-80.
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als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, moet de gemeente dan afwijzen wegens strijdigheid met het exploitatieplan (artikel 2.10, lid 1, sub c Wabo). Daarnaast
kan een globaal plan ook worden voorzien van een ontwikkelverbod door
in het exploitatieplan een fasering op te nemen die het bouwen vooralsnog
niet toestaat. Ook in dit geval mag het exploitatieplan voorlopig een globale
inhoud hebben (wederom op grond van artikel 6.13, lid 3 Wro).
Een bestemmingsplan kan ook direct de vorm hebben van een gedetailleerd
eindplan. Zo geeft een gedetailleerd bestemmingsplan veelal exact aan waar
de openbare ruimte en de bouwkavels liggen, en met welke afmetingen,
enzovoort. Omdat het bestemmingsplan al veel details bevat, zal ook het exploitatieplan veelal gedetailleerd van aard zijn, waarbij het accent dan met
name zal liggen op de uitwerking van locatie-eisen, regels voor de aangewezen woningbouwcategorieën en het kostenverhaal.
Het uitwerkingsplan zelf werkt een globaal plan uit tot een meer gedetailleerd plan. Het exploitatieplan dat globaal is gehouden bij het moederplan
zal met deze uitwerking van het ruimtelijke besluit ook gedetailleerder worden. Overigens is in de Wro bepaald dat een uitwerkingsplan dat gronden
bevat waarvoor in het op dat moment geldende exploitatieplan een globale
omschrijving is vastgesteld, niet in werking zal treden voordat een herziening van het exploitatieplan met betrekking tot de betreffende gronden is
vastgesteld en bekendgemaakt (artikel 6.15, lid 2 Wro).
Een wijzigingsplan als ruimtelijk besluit kan een behoorlijke verandering
van het exploitatieplan met zich meebrengen. Indien in de programmering
van verschillende functies in het exploitatiegebied structurele wijzigingen
worden aangebracht, zal dit ook gevolgen hebben voor de diverse onderdelen
van het exploitatieplan. Dit zal met name gelden voor het kostenverhaal en
de wijze van toerekening, indien bijvoorbeeld een draagkrachtige bestemming wordt gewijzigd in een minder draagkrachtige bestemming. Het exploitatieplan zal hiertoe een structurele herziening moeten ondergaan (artikel
6.15 Wro). Deze herziening betreft het bestaande exploitatieplan; voor het wijzigingsplan zelf zal een nieuw exploitatieplan moeten worden vastgesteld.
Het wijzigingsplan is in artikel 6.12, lid 3 Wro aangeduid als een planfiguur
waaraan de verplichting van een zelfstandig exploitatieplan is gekoppeld.
De koppeling tussen het ruimtelijk besluit en het exploitatieplan kent ook
bepaalde grenzen. Zo is de inhoud van het bestemmingsplan in belangrijke
mate bepalend voor de inhoud van het exploitatieplan. Bovendien kunnen
bepaalde onderwerpen alleen worden geregeld in het ruimtelijke besluit
en niet in het exploitatieplan. Voor andere onderwerpen geldt juist het
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omgekeerde. Voor de regels met betrekking tot de aangewezen woningbouwcategorieën geldt in het bijzonder nog dat in het ruimtelijk besluit een
percentage aangewezen woningbouwcategorieën moet worden opgenomen
(artikel 3.1, lid 1 Wro), dat in het exploitatieplan uitgewerkt kan worden tot
concrete ruimtelijke aanduidingen in de vorm van aantallen en situeringen
(artikel 6.13, lid 2, sub d Wro).
6.5

Het bepalen van de begrenzing van het exploitatieplan

De ruimtelijke begrenzing van het ruimtelijk besluit bepaalt de maximale
omvang van het exploitatiegebied waarop een exploitatieplan betrekking
kan hebben. Een exploitatiegebied mag niet groter zijn dan het gebied
waarop het ruimtelijke besluit betrekking heeft. Daarbij is het onder voorwaarden wel mogelijk om een exploitatieplan te maken voor delen van het
gebied waarop het ruimtelijk besluit betrekking heeft, of het gebied waarop
het ruimtelijke besluit betrekking heeft op te delen in meerdere exploitatieplannen. Het kostenverhaal en de locatie-eisen zoals opgenomen in het
betreffende exploitatieplan gelden dan uiteraard alleen voor de gronden
waarop het exploitatieplan betrekking heeft, en niet op alle gronden waarop
het ruimtelijke besluit betrekking heeft.
Op de bovenstaande hoofdregel dat een exploitatiegebied nooit groter mag
zijn dan het gebied begrepen in het bijbehorende ruimtelijk besluit, bestaat
overigens één uitzondering. De gemeenteraden van aangrenzende gemeenten
kunnen in onderlinge samenwerking namelijk een intergemeentelijk exploitatieplan vaststellen (artikel 6.12, lid 5 Wro). Bij een gemeentegrensoverschrijdende locatieontwikkeling wordt door elk van de gemeenten een eigen ruimtelijke
besluit genomen, maar mag hiervoor één overkoepelend intergemeentelijk
exploitatieplan worden gemaakt. Dit intergemeentelijke exploitatieplan dient
door elk van de gemeenteraden op wier grondgebied het intergemeentelijk
exploitatieplan betrekking heeft, afzonderlijk te worden vastgesteld.
De Wro geeft geen regels met betrekking tot de gewenste begrenzing van
het exploitatieplan, anders dan bovenstaande. Wel zijn een aantal strategische, praktische en financiële overwegingen te geven. Zo dienen alle
bouwplannen (als bedoel in artikel 6.2.1 Bro) in het exploitatieplan, of in het
voorkomende geval in één van de exploitatieplannen te worden opgenomen
(maar weer niet in meerdere tegelijkertijd!). Bovendien valt aan te raden om
bouwplannen als bouwkundige eenheden als geheel te laten vallen binnen
de begrenzing van één exploitatieplan.
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De gemeente dient zich bovendien bewust te zijn van een aantal rekenkundige uitgangspunten van de exploitatieopzet als onderdeel van het exploitatieplan. Binnen de begrenzing van een exploitatieplan moeten de kosten
van de grondexploitatie worden uitgezet tegen de opbrengsten van de
grondexploitatie, waarbij verevening kan plaatsvinden tussen draagkrachtige en minder draagkrachtige onderdelen van het plan. Door het exploitatiegebied te verkleinen, of bijvoorbeeld te verdelen over twee of meerdere
exploitatieplannen, kunnen binnenplanse voorzieningen verworden tot bovenplanse voorzieningen, wat gevolgen kan hebben voor de toepassing van
de principes van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. Bovendien
kunnen de kosten van de grondexploitatie via de publiekrechtelijke weg van
het exploitatieplan ‘slechts’ worden verhaald tot ten hoogste de opbrengstpotentie van dezelfde grondexploitatie (zoals bepaald in artikel 6.16 Wro,
meer hierover in hoofdstuk 11), en de begrenzing van het exploitatiegebied
of de exploitatiegebieden kan hier ook gevolgen en/of hinder van ondervinden. Het voorgaande hoeft uiteraard niet te betekenen dat de planeconomische haalbaarheid zonder meer bepalend moet zijn voor de te kiezen
begrenzing van (een of meerdere) exploitatieplannen, maar bewustwording
van de consequenties van de te kiezen eenheden is wenselijk.
Als belangrijkste regel moet gelden dat het gebied waarop het exploitatieplan betrekking heeft minimaal een ruimtelijke en/of functionele samenhang moet hebben. Indien in één bestemmingsplan meerdere, gescheiden
locaties zijn opgenomen en tussen deze deellocaties geen ruimtelijke en/
of functionele samenhang bestaat, zal dit ertoe moeten leiden dat voor
elke locatie een op zichzelf staand exploitatieplan wordt vastgesteld. Een
structuurvisie kan in dit geval ook inzicht bieden in de samenhang tussen
ontwikkelingen onderling.
6.6

Grondexploitatie in relatie tot het duale stelsel van bestuur

Bij het opstellen van een exploitatieplan moet rekening worden gehouden
met de reeds gesloten (en dus per definitie) anterieure overeenkomsten over
grondexploitatie. Wanneer bij het opstellen van het exploitatieplan geen
rekening wordt gehouden met de gesloten overeenkomsten, kan er sprake
zijn van strijdigheid met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
De bevoegdheid om een overeenkomst over grondexploitatie (zoals bepaald
in artikel 6.24, lid 1 Wro) te sluiten komt toe aan het college van burgemeester en wethouders (dit in het verlengde van artikel 160 Gemeentewet),
terwijl de bevoegdheid om het exploitatieplan vast te stellen toekomt aan
de gemeenteraad (zoals bepaald in artikel 6.12, lid 1 Wro), dit weer uitgezon-
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derd de situaties waarbij toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid
tot delegatie van de bevoegdheid naar het college van burgemeester en
wethouders (artikel 6.12, lid 3 Wro). Voorkomen moet worden dat het college
van burgemeester en wethouders in een anterieure overeenkomst over
grondexploitatie afspraken maakt over onderwerpen als financiering van
bepaalde planonderdelen, het ruimtegebruik van het exploitatiegebied, het
bouwprogramma, de fasering en koppelingen en allerlei andere zaken, die
vervolgens bij de vaststelling van het exploitatieplan niet door de gemeenteraad worden ondersteund.
Aan te bevelen is om de gemeenteraad de kaders te laten bepalen, waarbinnen het college van burgemeester en wethouders kan (onder)handelen. Deze
kaders kunnen inhoudelijk, procedureel, organisatorisch en/of financieel van
aard zijn.
6.7

Het exploitatieplan in relatie tot de openbaarheid van bestuur

Een van de doelstellingen van het nieuwe stelsel van grondexploitatie is
het realiseren van meer transparantie en openbaarheid in het gemeentelijk
grondbeleid. De hoofdregel van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
is dat publiekrechtelijke plannen openbaar zijn en dit geldt ook voor het
exploitatieplan. Daarnaast formuleert de Wet openbaarheid van bestuur ook
een aantal uitzonderingsgronden op grond waarvan het verstrekken van
informatie achterwege kan blijven (artikelen 10 en 11 Wob).
In de nota van toelichting bij het Bro wordt opgemerkt dat een aantal onderdelen van het exploitatieplan in beginsel altijd onder de openbaarheid van
bestuur valt.4 Het betreft hier in ieder geval de onderdelen met betrekking
tot de geschatte totale kosten voor verwerving, bouw- en woonrijp maken
en voorbereiding, toezicht en uitvoering en fondsafdrachten, de gerealiseerde en de nog te realiseren kosten en het percentage gerealiseerde kosten, de
geschatte totale opbrengsten, de uitgifteprijzen per categorie en de opbrengsten per opbrengstcategorie en de totale opbrengsten van de exploitatiebijdragen en de wijze van toerekening naar de eigenaren.
Op de ramingen van de kosten verwerving van gronden en de raming van
de kosten van nog aan te besteden werken en werkzaamheden, kan naar
verwachting in veel gevallen de uitzonderingsgrond op openbaarheid in
verband met de economische en/of financiële belangen van de gemeente

4

Stb. 2008, 145, p. 43.
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van toepassing kan zijn (zoals bedoeld in artikel 10, lid 2, sub b Wob). Om hier
daadwerkelijk gevolg aan te kunnen geven, moeten er binnen de exploitatieopzet echter wel mogelijkheden zijn waarmee de individuele ramingen
kunnen worden gemaskeerd door het totaal van de ramingen.
Ook met betrekking tot de inbrengwaarden van de gronden zijn argumenten te bedenken om de openbaarheid te beperken. Indien de gemeente nog
moet onderhandelden over een verwerving in het plangebied, of wanneer
een onteigening zich aandient, kan kennis van de inbrengwaarden de gemeente voor de voeten lopen.
De rechtspraak zal uiteindelijk gaan bepalen op welke wijze de gemeente
moet omgaan met openbaarheid in en rond het exploitatieplan.
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Hoofdstuk 7
Opzet en inhoud van het exploitatieplan en de bijbehorende toelichting
De exploitatieplannen die de Wro sinds 1 juli 2008 heeft opgeleverd, verschillen onderling sterk in opzet, inhoud, systematiek en mate van uitwerking. De Wro en het bijbehorende Bro omschrijven weliswaar uitgebreid de
diverse (deels verplichte en deels facultatieve) onderdelen van het exploitatieplan, maar geven verder geen dwingende regels met betrekking tot de
opbouw en redactie van het exploitatieplan. Jurisprudentie op het gebied
van exploitatieplannen is bovendien nog nauwelijks voorhanden. Om de
praktijk van dienst te zijn hebben VROM, VNG en VVG het initiatief genomen om tot deze handleiding voor het exploitatieplan te komen.
7.1

Opzet van het exploitatieplan

Vanuit de Wro, het Bro en de aanverwante wet- en regelgeving en op basis
van de parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, is in deze
handleiding een structuur uitgewerkt waarin alle expliciet genoemde onderdelen van het exploitatieplan een plaats hebben gekregen.
Uitgaande van de Wro en het Bro is tot de volgende hoofdstukindeling van
het exploitatieplan gekomen:

Hoofdstuk 1: De status van het exploitatieplan
Hoofdstuk 2: Het exploitatiegebied
Hoofdstuk 3: De eisen en regels
Hoofdstuk 4: De exploitatieopzet
Bijlagen bij het exploitatieplan

Voor de duidelijkheid: de genoemde structuur kent geen dwingend karakter. Deze handleiding verplicht de gemeente niet om dwingend gebruik te
maken van de geboden structuur. De gemeente behoudt de vrijheid om naar
eigen inzicht vorm en inhoud te geven aan haar exploitatieplannen. Bovendien zijn in de opzet van het exploitatieplan alle facultatieve onderdelen
van het exploitatieplan opgenomen en uitgewerkt, daar waar in de praktijk

Sdu Uitgevers

57

Deel A: Facetten van publiekrechtelijke grondexploitatie

sommige onderdelen achterwege kunnen blijven omdat ze niet noodzakelijk
zijn voor de betreffende locatie, of omdat wat betreft de uitvoering van het
betreffende onderdeel reeds zekerheden bestaan op basis van een anterieure
overeenkomst over grondexploitatie.
7.2

De toelichting bij het exploitatieplan

Het Bro bepaalt expliciet dat het exploitatieplan vergezeld gaat van een toelichting (artikel 6.2.11 Bro). Deze toelichting bevat een motivering van de in,
of inzake, het exploitatieplan gemaakte keuzes en moet het voor de burger
mogelijk maken de status, de inhoud en de rechtsgevolgen van het exploitatieplan beter te begrijpen.
Gekozen is om de opzet van de toelichting aan te laten sluiten bij de opzet
van het exploitatieplan, waardoor een gezamenlijke structuur ontstaat die
de dwarsverbanden tussen het exploitatieplan en de bijbehorende toelichting duidelijker maken:1

Toelichting bij Hoofdstuk 1: De status van het exploitatieplan
Toelichting bij Hoofdstuk 2: Het exploitatiegebied
Toelichting bij Hoofdstuk 3: De eisen en regels
Toelichting bij Hoofdstuk 4: De exploitatieopzet
Bijlagen bij de toelichting

De volgende vier paragrafen gaan steeds in op een van de vier hoofdstukken
van het exploitatieplan. Daarbij worden de achtergronden en argumenten
gegeven waarom het exploitatieplan op de betreffende wijze is gestructureerd.

1	Het Bro noemt in de eerste plaats drie verplichte onderdelen die de toelichting moet
bevatten: een aanduiding van het ruimtelijk besluit waarmee het exploitatieplan
verbonden is, een toelichting op de functie van het exploitatieplan en een toelichting bij de begrenzing van het exploitatiegebied (artikel 6.2.11, sub a tot en met sub
c Bro). Daarnaast noemt het Bro tien onderdelen waarop, voor zover van toepassing,
een toelichting moet worden gegeven: de locatie-eisen, de regels voor woningbouwcategorieën, de overige regels in het exploitatieplan, de exploitatieopzet, de kosten
per soort, de bovenwijkse kosten, de kosten voor toekomstige ontwikkelingen, de
opbrengstcategorieën en prijzen, de wijze van toerekening en indien de exploitatieopzet een tekort vertoont, een omschrijving van de wijze waarop het tekort wordt
gedekt (artikel 6.2.11, sub d tot en met sub m Bro).
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7.3

Kaartmateriaal bij het exploitatieplan

In de volgende vier paragrafen is expliciet naar zeven kaarten verwezen:
(1) de kaart met de begrenzing van het exploitatiegebied, (2) de kaart met
het voorgenomen grondgebruik, (3) de kaart met de gronden die de gemeente beoogd te verwerven, (4) de kaart met de fasering, (5) de kaart met
de koppelingen, (6) de kaart met de aangewezen woningbouwcategorieën
en (7) de kaart met uitgiftecategorieën. De kaart met de begrenzing van het
exploitatiegebied vormt een verplicht onderdeel van het exploitatieplan (op
grondslag van artikel 6.13, lid 1, sub a Wro). De overige kaarten kennen een
facultatief karakter en kunnen worden opgenomen voor zover van toepassing (op grondslag van artikel 6.13, lid 2, sub a Wro).
De Wro en het Bro stellen geen nadere eisen aan de kaarten van het exploitatieplan.2 Zo stelt het Bro bijvoorbeeld geen eisen aan de schaal waarop de
kaarten dienen te worden vervaardigd, welk detailniveau met de kaarten
dient te worden verbeeld, en welke codes en aanduidingen op elk van de
kaarten kan worden opgenomen. Het ligt sterk voor de hand om aan te
sluiten bij de bestaande praktijk van het maken van kaarten bij bestemmingsplannen. Nadrukkelijk is daarbij aan te bevelen een kadastrale kaart
te gebruiken als ondergrond van de kaarten en de kaarten te vervaardigen
op een schaalniveau waarop de kadastrale eenheden duidelijk van elkaar
zijn te onderscheiden. De rechthebbenden uit eigendom, erfpacht, opstal
en huurovereenkomsten kunnen dan uit de kaarten direct aflezen wat de
gemeente heeft voorgenomen op de betreffende kavels.
Niet uitgesloten behoeft overigens te worden, dat er nog andere kaarten zijn
die een functie voor het exploitatieplan kunnen vervullen. Te denken valt
bijvoorbeeld een kaart waarop (de omschrijving van) de werken en werkzaamheden nader zijn uitgewerkt.

2	In de toekomstige digitalisering van het exploitatieplan (neem hiertoe hoofdstuk 3 in
herinnering) zal ook aandacht worden besteed aan het digitaliseren van de kaarten
van het exploitatieplan. Deze digitalisering heeft betrekking op het maken, vastleggen, vaststellen, beschikbaar stellen en raadpleegbaar maken van het exploitatieplan
inclusief het bijbehorende kaartmateriaal.
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7.4

Bijlagen bij het exploitatieplan

Daarnaast kan vanuit de vier hoofdstukken van het exploitatieplan worden
verwezen naar bijlagen (niet zijnde het kaartmateriaal) die bij het exploitatieplan zijn gevoegd. Deze bijlagen betreffen bijvoorbeeld het programma
van eisen en regels aan de werken en werkzaamheden en het aanbestedingsprotocol bij het exploitatieplan.
In het exploitatieplan zal expliciet moeten worden aangegeven welke
bijlagen onderdeel uitmaken van het exploitatieplan. De verwijzing dient
duidelijk en eenduidig te zijn, bij dynamische documenten bovendien bij
voorkeur voorzien van een aantekening met de vigerende datum of het
versienummer van de bijlage.
Dat een of meerdere kaarten of bijlagen die bij het exploitatieplan worden
gevoegd wat betreft de fysieke verschijning niet in het exploitatieplan zelf
zijn opgenomen, maar om het exploitatieplan leesbaar te houden worden
afgedrukt op een ander formaat en als insteek bij het exploitatieplan worden
meegeleverd doet niets aan af de status van de bijlage. Ook kan in het exploitatieplan worden verwezen naar bepaalde handboeken die de gemeente
hanteert voor, bijvoorbeeld, de inrichting van de openbare ruimte. Ook deze
hoeft niet fysiek bij het exploitatieplan te worden gevoegd, maar hier dient
wel expliciet naar verwezen te worden. De praktijk van bijlagen bij het bestemmingsplan kan hier richtinggevend zijn.
7.5

Kaartmateriaal en bijlagen bij de toelichting

Naast het kaartmateriaal en de bijlagen die onderdeel uitmaken van het exploitatieplan zelf, kunnen ook bij de toelichting bij het exploitatieplan een of
meerdere kaarten en/of bijlagen worden opgenomen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om uitweidingen die de beleidskeuzen die ten grondslag liggen
aan het exploitatieplan verder inzichtelijk maken, kaarten die de eigendomssituatie in het plangebied weergeven en kaarten die de voortgang van
de ontwikkeling laten zien, of ook een historisch overzicht van de herzieningen met sinds de oorspronkelijke vaststelling van het exploitatieplan.
Deze kaarten en bijlagen bij de toelichting van het exploitatieplan hebben,
anders dan de kaarten en bijlagen bij het exploitatieplan, geen bindende
werking, maar dienen slechts ter toelichting voor de lezer van het exploitatieplan.
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Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 1: De status van het
exploitatieplan
Het eerste hoofdstuk van het exploitatieplan dient de lezer van het exploitatieplan duidelijk te maken welk exploitatieplan is vastgesteld, welk bevoegd
gezag het betreffende exploitatieplan heeft vastgesteld, wanneer het
exploitatieplan is vastgesteld, en waarom het exploitatieplan is vastgesteld.
Daarnaast dient het exploitatieplan duidelijk te maken wanneer het plan
laatstelijk is herzien.
Hoofdstuk 1 van het exploitatieplan omvat vijf onderdelen:
1.	de koppeling met het ruimtelijk besluit (artikel 6.12, lid 1 Wro;,
2. de begrenzing van het exploitatiegebied (artikel 6.13, lid 1, sub a Wro);
3.	een aanduiding van het voorgenomen grondgebruik (artikel 6.13, lid 2,
sub a Wro);
4.	een aanduiding van de gronden die de gemeente beoogd te verwerven
(artikel 6.13, lid 2, sub a Wro); en
5. de citeertitel.
Naast de bovengenoemde vijf onderdelen valt het aan te raden om in de
toelichting op hoofdstuk 1 een leeswijzer op te nemen.
8.1

Koppeling met ruimtelijk besluit

Het exploitatieplan behoort altijd bij een ruimtelijk besluit (op grondslag
van artikel 6.12, lid 1 Wro). Het exploitatieplan ontleent zijn juridisch bestaan
aan het betreffende ruimtelijk besluit.
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Voorbeeld 1: de koppeling met ruimtelijk besluit als onderdeel van het
exploitatieplan

1.1
KOPPELING MET RUIMTELIJK BESLUIT
Dit exploitatieplan behoort bij […].

In de toelichting op de koppeling met het ruimtelijk besluit dient vervolgens te worden aangegeven dat de gemeente voor een bepaald gebied
een nieuw ruimtelijk besluit wil vaststellen (een met name genoemd
bestemmingsplan, wijzigingsplan, omgevingsvergunning waarbij van het
bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, of projectuitvoeringsbesluit), en dat aangezien het kostenverhaal over de in het plan of
omgevingsvergunning begrepen gronden niet anderszins verzekerd is en/
of het stellen van locatie-eisen noodzakelijk wordt geacht, de gemeenteraad
(of in het voorkomende geval van delegatie: het college van burgemeester
en wethouders) ter uitvoering van de wettelijke regeling in afdeling 6.4 Wro,
het betreffende exploitatieplan vaststelt.
In het exploitatieplan kan worden aangegeven dat de vaststelling van dit
exploitatieplan ertoe dient om:
1.	de noodzakelijke publiekrechtelijke basis te leggen voor het kostenverhaal en verevening, dat plaatsvindt door middel van een daartoe
strekkend voorschrift te verbinden aan een te verlenen omgevingsvergunning, dan wel in het verband van een overeenkomst welke wordt
gesloten na de vaststelling van dit exploitatieplan;
2.	een omschrijving te geven van de werken en werkzaamheden voor het
bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied;
3.	eisen en regels te stellen voor de werken en werkzaamheden voor het
bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte in het exploitatiegebied
en het uitvoeren van deze werken en werkzaamheden;
4.	regels te stellen aan het ontwikkelen en het uitvoeren van de aangewezen woningbouwcategorieën sociale huur en koop en particulier
opdrachtgeverschap;
5.	het tijdvak te bepalen waarbinnen de exploitatie van de gronden zal
plaatsvinden, alsmede regels te stellen aan de fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo
nodig de koppelingen hiertussen.
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8.2

Begrenzing van het exploitatiegebied

Als tweede onderdeel van hoofdstuk 1 van het exploitatieplan geldt de aanduiding van de begrenzing van het exploitatiegebied. De Wro bepaalt daartoe dat
het exploitatieplan verplicht een kaart van het exploitatiegebied moet bevatten (artikel 6.13, lid 1, sub a Wro). Op deze kaart wordt door aanduiding van de
begrenzing van de te ontwikkelen locatie het exploitatiegebied afgebakend.
Voorbeeld 2: de begrenzing van het exploitatiegebied als onderdeel van het
exploitatieplan

1.2
BEGRENZING VAN HET EXPLOITATIEGEBIED
De begrenzing van het exploitatiegebied volgt de begrenzing zoals aangegeven op de kaart Exploitatiegebied, die als kaart […] onderdeel uitmaakt
van dit exploitatieplan.

Het Bro noemt een onderbouwing van de begrenzing van het exploitatiegebied als een van de verplichte onderdelen van de toelichting bij het exploitatieplan (artikel 6.2.11, sub c Bro). De belanghebbende bij het exploitatieplan
dient uit de toelichting bij het exploitatieplan duidelijk te kunnen opmaken
welke argumenten ten grondslag liggen aan de gekozen begrenzing van het
exploitatiegebied (neem hierbij de opmerkingen over de begrenzing van het
exploitatiegebied zoals gemaakt in hoofdstuk 6 in herinnering).
In het voorkomende geval dat het plangebied waarop het ruimtelijk besluit
betrekking heeft in twee of meerdere exploitatieplannen is ondergebracht,
zal in elk van de betrokken exploitatieplannen moeten worden toegelicht op
basis van welke argumenten de gemeente tot deze keuze is gekomen (met
bijvoorbeeld als argument een verbeterde mogelijkheid van regievoering,
sturing op de fasering van de deellocaties, of de opsplitsing in ruimtelijke
samenhangende doch functioneel verschillende deelexploitaties).1 In een
dergelijk geval is het ook wenselijk dat de gemeente een korte toelichting
geeft op de andere exploitatieplannen wat betreft status, functie en begrenzing en ook aangeeft waar de dwarsverbanden zijn en eventueel ook wat de
functionele en financiële relaties tussen de diverse exploitatieplannen zijn.

1	Het samenstel van de exploitatieplannen ‘Roosendaal Spoorhaven (exploitatiegebied
West)’ en ‘Roosendaal Spoorhaven (exploitatiegebied Zuidoost)’ is een voorbeeld
waarbij het plangebied van het bestemmingsplan is opgesplitst in twee exploitatiegebieden.
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In het omgekeerde voorkomende geval dat het exploitatieplan een intergemeentelijk exploitatieplan betreft, en het exploitatieplan dus behoort bij
twee of meerdere ruimtelijke besluiten van twee of meerdere gemeenten, is
het wenselijk dat ook bij dit exploitatieplan in de toelichting wordt opgenomen welke ruimtelijke besluiten dit betreft en op welke wijze de betreffende
ruimtelijke besluiten samenhangen. Wellicht kan hier ook enige aanvullende toelichting worden gegeven op het specifieke karakter van het intergemeentelijke exploitatieplan en de wijze waarop de gemeenten gezamenlijk
zullen optrekken bij de uitvoering van de werken en werkzaamheden.
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Ten slotte, in het voorkomende geval dat bepaalde gronden die wel binnen
de begrenzing van het plangebied van het ruimtelijk besluit vallen maar
buiten de begrenzing van het exploitatieplangebied worden gehouden, is
het ook wenselijk dat bij het exploitatieplan een toelichting wordt gegeven
op de argumenten om tot een dergelijke keuze te komen. Het is goed denkbaar dat bepaalde gronden buiten de begrenzing van het exploitatiegebied
worden gehouden, bijvoorbeeld de gronden met te handhaven bebouwing,
gronden die geen functieverandering ondergaan, of ook gronden die zijn
gelegen in een ander exploitatieplan. Deze gronden buiten de begrenzing
van het exploitatiegebied doen uiteraard ook niet mee in het kostenverhaal
via de exploitatieopzet.
8.3

Voorgenomen grondgebruik

Als derde onderdeel van hoofdstuk 1 van het exploitatieplan geldt de aanduiding van het voorgenomen grondgebruik. De Wro bepaalt daartoe dat het
exploitatieplan een kaart kan bevatten waarop het voorgenomen grondgebruik is aangegeven (artikel 6.13, lid 2, sub a Wro).
Voorbeeld 3: het voorgenomen grondgebruik als onderdeel van het
exploitatieplan

1.3
VOORGENOMEN GRONDGEBRUIK
De gemeente heeft het grondgebruik voorgenomen zoals aangegeven
op de kaart Voorgenomen grondgebruik die als kaart […] onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.

Op de kaart Voorgenomen grondgebruik kunnen meerdere onderwerpen
worden aangegeven, zoals de situering van de openbare ruimte en de
uitgeefbare gronden, en de verkaveling binnen de uitgeefbare gronden. De
mate van detaillering is afhankelijk van het beleid dat en de regie die de
gemeente wil voeren.
Voor gronden waarvoor nog een uitwerkingsplan moet worden vastgesteld
of waarvoor ingevolge de faseringsregeling in het exploitatieplan geen omgevingsvergunning kan worden afgegeven, mag de kaart met het voorgenomen grondgebruik een globaal karakter hebben (artikel 6.13, lid 3 Wro). Het
Bro stelt verder geen inhoudelijke eisen aan de kaart met het voorgenomen
grondgebruik.
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8.4

Te verwerven gronden

Als vierde onderdeel van hoofdstuk 1 van het exploitatieplan geldt de
aanduiding van de te verwerven gronden. De Wro bepaalt daartoe dat het
exploitatieplan een kaart kan bevatten met daarop de gronden die de gemeente beoogt te verwerven (artikel 6.13, lid 2, sub a Wro).
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Voorbeeld 4: de te verwerven gronden als onderdeel van het exploitatieplan

1.4
TE VERWERVEN GRONDEN
De gemeente beoogt de gronden te verwerven zoals aangegeven op de
kaart Te verwerven gronden die als kaart […] onderdeel uitmaakt van dit
exploitatieplan.

Uitgangspunt van de afdeling 6.4 Grondexploitatie Wro is om een verbeterd
stelsel te bieden voor kostenverhaal en locatieontwikkeling bij particuliere
grondexploitatie. Dat de gemeente eventueel ook een gedeelte van de gronden in het exploitatiegebied beoogd te verwerven, doet daar niets aan af
(neem hierbij hoofdstuk 6 in herinnering).
Een onderscheid kan daarbij worden gemaakt tussen gronden die de gemeente beoogt te verwerven vóór uitvoering van de voorgenomen werken
en werkzaamheden en gronden die de gemeente beoogd te verwerven na
voltooiing van de werken en werkzaamheden. Voor beide typen te verwerven gronden dient de gemeente in (de toelichting bij) het exploitatieplan
voldoende argumenten te geven. De gronden die de gemeente beoogd te
verwerven, kunnen bovendien als zodanig op een kaart worden aangegeven.
Deze kaart kan in samenhang met het bestemmingsplan en de wijze waarop
de gebiedsontwikkeling naar de mening van de gemeente dient plaats te
vinden, basis zijn voor onteigenen van gronden.
Er is een aantal redenen te bedenken, waarom de gemeente de gronden
vóór aanvang van de uitvoering van werken en werkzaamheden wenst te
verwerven. Als argument om gronden te willen verwerven voor uitvoering
van werken en werkzaamheden kunnen (onder andere) gelden:
·	de fasering: belangrijke delen van het exploitatiegebied kunnen niet, of
mogen niet tot ontwikkeling worden gebracht, voordat de betreffende
voorzieningen zijn gerealiseerd;
·	een integrale planuitvoering: de ondergrond van de hoofdinfrastructuur
is verdeeld over een groot aantal kadastrale percelen met een groot aantal eigenaren, waarbij het niet aannemelijk is dat de hoofdinfrastructuur
integraal ontwikkeld zal worden en/of regie op het complete werk is
vereist;
·	kostenefficiency: bij een integrale vorm van planuitvoering voor wat
betreft de hoofdinfrastructuur geldt dat de gemeente als eigenaar tegen
lagere kosten kan uitvoeren dan wanneer al de verschillende eigenaren
dat elk voor hun eigen grondeigendom zouden moeten doen;
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Ook zijn er argumenten te bedenken waardoor de gemeente ná de voltooiing van de werken en werkzaamheden de gronden wenst te verwerven van
de exploitant. De gemeente beschikt bijvoorbeeld na de voltooiing van de
werken en werkzaamheden niet automatisch over het eigendom van de
gronden van de openbare ruimte. Deze grond moet nog door de gemeente
worden verworven, bijvoorbeeld door een bepaling in een posterieure
overeenkomst over grondexploitatie, of een aparte grondtransactieovereenkomst. Daarbij kan wel als voorwaarde worden gesteld dat indien de gemeente constateert dat de uitvoering van deze werken en werkzaamheden
niet plaatsvindt in overeenstemming met de fasering, zoals voorgeschreven
in artikel 4 van de eisen en regels van dit exploitatieplan, de gemeente zal
overwegen zelf actief pogingen tot minnelijke verwerving van de betreffende gronden te ondernemen, dit indien nodig gevolgd door het nemen van
een onteigeningsbesluit.
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8.5

Citeertitel

Het exploitatieplan dient daarnaast een aanduiding te hebben in de vorm
van een citeertitel.
Voorbeeld 5: de citeertitel als onderdeel van het exploitatieplan

1.5
CITEERTITEL
Dit exploitatieplan wordt aangehaald als: […].

In de toelichting op de citeertitel dient voor de lezer daarbij inzichtelijk
gemaakt te worden dat het exploitatieplan ten minste eenmaal per jaar
herzien moet worden totdat alle in het plan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd (de verplichting hiertoe volgt uit
artikel 6.15, lid 1 Wro). Het dient voor de lezer bovendien duidelijk te zijn dat
deze herziening mogelijk tot een verhoging of een verlaging van de exploitatiebijdrage kan leiden, dit met uitzondering van de percelen waarvoor op
het moment van de herziening een exploitatiebijdrage (onder toepasselijke
verrekenclausule) bij overeenkomst is vastgelegd.
Het verdient aanbeveling om in de toelichting bij het exploitatieplan tevens
de geschiedenis van het exploitatieplan aan te geven door een kort (historisch) overzicht te geven van de diverse herzieningen die het plan heeft
ondergaan, eventueel inclusief een kort overzicht van de belangrijkste
wijzigingen.
8.6

Leeswijzer bij het exploitatieplan (als onderdeel van de toelichting)

Om het exploitatieplan inzichtelijk te maken en uit te leggen wat de diverse
onderdelen van het exploitatieplan inhouden, kan aan het slot van de
toelichting op hoofdstuk 1 van het exploitatieplan een leeswijzer worden
opgenomen.
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Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 2: De omschrijving van
werken en werkzaamheden
Een van de verplichte onderdelen van het exploitatieplan vormt de omschrijving van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het
exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de
openbare ruimte in het exploitatiegebied (artikel 6.13, lid 1, sub b Wro). Doel
van deze omschrijving is aan te geven welke werken en werkzaamheden
nodig worden geacht voor de ontwikkeling van het exploitatiegebied.
Voorbeeld 6: omschrijving van werken en werkzaamheden als onderdeel van
het exploitatieplan

2.1
BOUWRIJP MAKEN VAN HET EXPLOITATIEGEBIED
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor
het bouwrijp maken voorzien:
1. […];
2. […];
3. […].
2.2
AANLEG NUTSVOORZIENINGEN IN HET EXPLOITATIEGEBIED
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor
de aanleg van nutsvoorzieningen voorzien:
1. […];
2. […];
3. […].
2.3
INRICHTEN OPENBARE RUIMTE EXPLOITATIEGEBIED
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor
het inrichten van de openbare ruimte voorzien:
1. […];
2. […];
3. […].
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Van deze omschrijving van werken en werkzaamheden moet overigens worden onderscheiden de eisen aan werken en werkzaamheden in het exploitatiegebied (zoals bedoeld in artikel 6.13, lid 2, sub b Wro). Deze eisen zullen
gedetailleerder van aard zijn en hebben tot doel te zorgen dat de bedoelde
werken en werkzaamheden in kwalitatieve zin op de gewenste wijze uitvoering krijgen (zie daarvoor verder paragraaf 10.2).
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Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 3: De eisen en regels
In het exploitatieplan kunnen eisen worden opgenomen voor de werken en
werkzaamheden in het exploitatiegebied en regels omtrent de uitvoering
van de genoemde werken en werkzaamheden (artikel 6.13, lid 2, respectievelijk sub b en sub c Wro). Daarnaast kan in het exploitatieplan een uitwerking
worden gegeven van de in het ruimtelijke besluit opgenomen regels met
betrekking tot de uitvoerbaarheid (artikel 6.13, lid 2, sub d Wro). Ten slotte
kunnen in het exploitatieplan regels worden opgenomen met inachtneming
waarvan bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de eerder
genoemde regels (artikel 6.13, lid 2, sub e Wro).
De eisen en regels hebben de vorm van voorschriften, en vormen gezamenlijk hoofdstuk 3 van het exploitatieplan. Alhoewel de eisen en regels tot de
facultatieve onderdelen van het exploitatieplan behoren (artikel 6.13, lid 2,
aanhef Wro luidt immers: ‘Een exploitatieplan kan bevatten: […]’), zullen
exploitatieplannen nagenoeg altijd eisen en regels bevatten.
De onderstaande eisen en regels zijn geschikt in acht artikelen:
Artikel 1.	de begripsbepalingen;
Artikel 2. 	de eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de uitvoering ervan (artikel 6.13, lid 2, sub b en c Wro);
Artikel 3. 	de regels met betrekking tot aanbesteding van de uitvoering
van werken en werkzaamheden en daarop betrekking hebbende
diensten (artikel 6.13, lid 2, sub c Wro);
Artikel 4. 	de regels met betrekking tot de fasering van de uitvoering van
werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen (artikel
6.13, lid 2, sub c Wro);
Artikel 5. 	de regels met betrekking tot koppelingen tussen werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen (artikel 6.13, lid 2,
			
sub c Wro);
Artikel 6. 	een uitwerking van de regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid: aangewezen woningbouwcategorieën (artikel 6.13, lid 2,
			
sub d Wro);
Artikel 7.	een verbodsbepaling; en
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Artikel 8.	de regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken
van de bij dit exploitatieplan aangegeven regels (artikel 6.13, 
			
lid 2, sub e Wro).
10.1

Artikel 1

De eisen en regels kunnen worden geopend met de begripsbepalingen,
indien daar behoefte aan bestaat.
Begripsbepalingen kunnen van waarde zijn doordat een lange term in de
redactie van de artikelen in verkorte vorm kan worden opgeschreven. Voorbeeld hiervan is het verkorte begrip ‘werken en werkzaamheden’, dat in de
plaats treedt van het zinsnede ‘werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in
de omschrijving van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken
van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied’.
Verder behoeven begrippen die reeds in de Wro, of in het Bro zijn omschreven, niet nogmaals in de begripsbepaling bij het exploitatieplan op te
nemen. Het betreft hier, onder meer, de begripsbepaling van sociale huurwoning, sociale koopwoning en particulier opdrachtgeverschap. Deze begrippen kunnen uiteraard in de toelichting op de begripsbepalingen wel worden
geciteerd en toegelicht, zeker indien de wettelijke begripsbepaling in meer
of mindere mate afwijkt van het dagelijkse spraakgebruik (met als duidelijk
voorbeeld de sociale huurwoning).
Voorbeeld 7: artikel 1 als onderdeel van het exploitatieplan

ARTIKEL 1
BEGRIPSBEPALINGEN
In deze eisen en regels wordt verstaan onder:
a.	aanbestedingsverslag: een document waarin staat aangegeven op
welke wijze de opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden is gegund;
b.	voltooiingsverslag: een document waarin staat aangegeven op welke
wijze de werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd;
c.	werken en werkzaamheden: werken en werkzaamheden, zoals bedoeld
in de omschrijving van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp
maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en
het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied.
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10.2

Artikel 2

Dit artikel 2 ziet op de eisen voor de werken en werkzaamheden voor het
bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied
(hierna ook kortweg te noemen: de werken en werkzaamheden) en regels
omtrent het uitvoeren van de genoemde werken en werkzaamheden (artikel
6.13, lid 2, sub b en sub c Wro). De betreffende eisen en regels zijn facultatieve
onderdelen van het exploitatieplan.
Uitgezonderd van dit artikel 2 zijn overigens de regels die betrekking hebben
op het in overeenstemming met de geldende aanbestedingsregels aanbesteden van de in het exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden
(de regels zoals bedoeld in artikel 6.2.9 Bro). Deze regels zijn afzonderlijk in
artikel 3 van de eisen en regels uitgewerkt.
Voorbeeld 8: artikel 2 als onderdeel van het exploitatieplan

ARTIKEL 2
EISEN EN REGELS MET BETREKKING TOT WERKEN EN WERKZAAMHEDEN EN DE UITVOERING ERVAN
Toepasselijkheid van eisen en regels voor werken en werkzaamheden
en de uitvoering
2.1	Op werken en werkzaamheden is het programma van eisen en regels dat als bijlage […] onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan
van toepassing.
Melding van voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en
werkzaamheden
2.2.1	Uiterlijk […] weken vóór de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester en wethouders.
2.2.2	Bij die melding worden de volgende gegevens verstrekt:
		
a.	een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de
melding betrekking heeft;
		
b. […];
		
c. […].
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Melding van voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden
2.3.1	Zodra de werken en werkzaamheden waarop een melding als
bedoeld in artikel 2.2.1 betrekking heeft zijn voltooid wordt hiervan
door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester
en wethouders.
2.3.2	Bij die melding wordt een voltooiingsverslag gevoegd, dat in ieder
geval inhoudt:
		een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de
melding betrekking heeft;
		
b. […];
		
c. […].
Instemming met voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden
2.4.1	Een voltooiingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van
burgemeester en wethouders. Uiterlijk 8 weken na ontvangst van
dat verslag wordt omtrent de instemming ermee besloten.
2.4.2	Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming
met een verslag, indien daarin niet aannemelijk is gemaakt dat
de daarin begrepen werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd in
overeenstemming met artikel 2.1.
Uitzonderingsbepaling
2.5	De artikelen 2.2 tot en met 2.4 zijn niet van toepassing, indien de
gemeente ter zake als exploitant optreedt.

Het eerste lid van artikel 2 bepaalt in eerste plaats welke eisen en regels
van toepassing zijn. Van toepassing verklaard worden in het bovenstaande
voorbeeld de eisen en regels die in het programma van eisen en regels zijn
opgenomen, dat als bijlage onderdeel uitmaakt van het exploitatieplan.
Deze eisen en regels dienen dermate concreet te zijn, dat de exploitant zonder tussenkomst en nadere uitwerking de eisen en regels kan bepalen voor
de werken en werkzaamheden.
Vervolgens is bepaald dat de exploitant van voorgenomen werken en
werkzaamheden melding moet doen bij het college van burgemeester en
wethouders (artikel 2.2.1). Deze eerste melding is in het bijzonder van belang
voor de door of vanwege het college van burgemeester en wethouders uit te
oefenen controle op de uitvoering van de betrokken werken en werkzaamheden.
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Artikel 2 bepaalt verder dat de exploitant een voltooiingsverslag moet opstellen dat de instemming van het college van burgemeester en wethouders
behoeft (artikel 2.3.1 tot en met artikel 2.4.2).
Het voltooiingsverslag biedt ook een vrijwaring voor de exploitant. Ingeval
het college van burgemeester en wethouders zijn instemming heeft betuigd,
dan kan – behoudens misschien ten tijde daarvan niet kenbare omstandigheden – nadien bezwaarlijk nog een handhavingsactie door het college van
burgemeester en wethouders worden geëntameerd, gebaseerd op de omstandigheid dat de betreffende werken en werkzaamheden of de uitvoering
ervan niet in overeenstemming zijn met het exploitatieplan.
Aan het einde van artikel 2 is, ten slotte, bepaald dat, indien de gemeente als
uitvoerder van werken en werkzaamheden optreedt, het bovenstaande niet
van toepassing is (artikel 2.5).
Een alternatief voor artikel 2
Naast de bovengeschetste situatie dat de eisen en regels ten tijde van het
vaststellen van het exploitatieplan concreet en gedetailleerd (kunnen)
worden opgenomen in het exploitatieplan, is de situatie denkbaar waarin de
bedoelde eisen en regels ten tijde van de vaststelling van het exploitatieplan
nog globaal van aard zijn en nadere uitwerking behoeven.
De nadere uitwerking van de globale eisen en regels in het exploitatieplan
kan dan plaatsvinden via een door de exploitant op te stellen plan van
aanpak, waarmee door het college van burgemeester en wethouders is
ingestemd. Dit plan van aanpak kan bijvoorbeeld omvatten een definitief
ontwerp van de betreffende uit te voeren werken en werkzaamheden met
een daarbij behorend bestek en/of een inrichtingsplan met bijbehorende
technische omschrijvingen. De rechtszekerheid vereist dan wel dat in het
exploitatieplan de nader uit te werken uitgangspunten van de ontwikkeling
zijn neergelegd in de vorm van het eerder genoemde programma van eisen
en regels.
Als mengvorm is het uiteraard ook heel goed denkbaar dat de eisen en regels
voor een bepaald deel van het exploitatieplangebied wel in een concrete
en gedetailleerde vorm in het exploitatieplan zijn neergelegd, en voor een
ander deel van het exploitatieplangebied in een nog te concretiseren vorm
via het plan van aanpak. Het betreft dan een soort mengkraanmodel, vergelijkbaar met een bestemmingsplan, dat deels een eindplan is en deels een
globaal, uit te werken plan.
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Voorbeeld 9: artikel 2 als onderdeel van het exploitatieplan (alternatief)

ARTIKEL 1 (EXTRA TOEVOEGING)
BEGRIPSBEPALINGEN
In deze eisen en regels wordt verstaan onder:
x.		plan van aanpak: een document waarin staat aangegeven op welke
wijze de werken en werkzaamheden worden uitgevoerd.
ARTIKEL 2
EISEN EN REGELS MET BETREKKING TOT WERKEN EN WERKZAAMHEDEN EN DE UITVOERING ERVAN
Toepasselijkheid van eisen en regels voor werken en werkzaamheden
en de uitvoering ervan
2.1	Op werken en werkzaamheden en de uitvoering ervan is van toepassing het plan van aanpak.
Melding van voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en
werkzaamheden
2.2.1	Uiterlijk […] weken vóór de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester en wethouders.
2.2.2	Bij die melding wordt een plan van aanpak gevoegd, dat in ieder
geval inhoudt:
		
a.	een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop het
de melding betrekking heeft;
		
b. […];
		
c. […].
Instemming met voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en
werkzaamheden
2.3.1	Een plan van aanpak behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. Uiterlijk 8 weken na ontvangst van een
plan van aanpak wordt omtrent de instemming ermee besloten.
2.3.2	Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met
een plan van aanpak, indien daarin niet aannemelijk is gemaakt
dat daarbij het programma van eisen en regels dat als bijlage […]
onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan in acht is genomen.
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Melding van voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden
2.4.1	Zodra de werken en werkzaamheden waarop een melding als bedoeld in artikel 2.2.1 betrekking heeft, zijn voltooid, wordt daarvan
door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester
en wethouders.
2.4.2	Bij een melding wordt een voltooiingsverslag gevoegd, dat in ieder
geval inhoudt:
		
a.	een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop het
de melding betrekking heeft;
		
b. […];
		
c. […].
Instemming met voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden
2.5.1	Een voltooiingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van
burgemeester en wethouders. Uiterlijk 8 weken na ontvangst van
een voltooiingsverslag wordt omtrent de instemming ermee besloten.
2.5.2	Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming
met een verslag, indien daarin niet aannemelijk is gemaakt dat
de daarin begrepen werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd in
overeenstemming met artikel 2.1.
Uitzonderingsbepaling
2.6	De artikelen 2.2 tot en met 2.5 zijn niet van toepassing, indien de
gemeente ter zake als exploitant optreedt.

Het eerste lid van artikel 2 bepaalt in eerste plaats wederom welke eisen en
regels van toepassing zijn. Van toepassing verklaard worden in het bovenstaande voorbeeld het plan van aanpak op te stellen door de exploitant en
waarmee door burgemeester en wethouders is ingestemd.
Artikel 2 is verder uitgewerkt als een procedurebepaling waarin twee opeenvolgende meldingen centraal staan. Elk van beide meldingen dient door
de exploitant schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders te
worden gedaan. De eerste melding betreft een melding van de voorgenomen
aanvang van uitvoering van werken en werkzaamheden (artikel 2.2.1). Bij
deze melding dient door de exploitant een plan van aanpak te worden overlegd, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de voorgenomen werken en
werkzaamheden in overeenstemming zijn met de eisen en regels die door de

Sdu Uitgevers

79

Deel A: Facetten van publiekrechtelijke grondexploitatie

gemeente aan de exploitatie zijn gesteld (artikel 2.2.2). Dit plan van aanpak
behoeft de schriftelijke instemming van het college van burgemeester en
wethouders (artikel 2.3.1). Het college onthoudt zich van instemming indien
in het plan van aanpak niet aannemelijk is gemaakt dat het programma van
eisen en regels in acht is genomen (artikel 2.3.2). Het college van burgemeester en wethouders dient uiterlijk 8 weken na ontvangst te beslissen over
instemming daarmee.
Het door de exploitant op te stellen plan van aanpak zal moeten passen binnen het programma van eisen en regels. Indien dat niet het geval is, zal het
college van burgemeester en wethouders de instemming daarmee moeten
weigeren. De exploitant doet er met het oog daarop verstandig aan met de
gemeente te (voor)overleggen over een concept van een (definitief) ontwerp
met het bijbehorend (concept)bestek, et cetera en dit concept zo nodig aan te
passen aan bevindingen van de gemeente, alvorens een definitief plan van
aanpak ter instemming aan het college van burgemeester en wethouders
voor te leggen. Anders wordt bedoelde instemming geweigerd.
De tweede melding betreft een melding van de voltooiing van de werken
en werkzaamheden (artikel 2.4.1). Bij deze melding dient door de exploitant
een voltooiingsverslag te worden gevoegd, waarin aannemelijk is gemaakt
dat de werken en werkzaamheden voldoen aan de eisen en regels zoals
gesteld door de gemeente (artikel 2.4.2). Dit voltooiingsverslag behoeft de
instemming van het college van burgemeester en wethouders (artikel 2.5.1),
wederom met de mogelijkheid om instemming te onthouden (artikel 2.5.2).
Het college van burgemeester en wethouders dient uiterlijk 8 weken na
ontvangst te beslissen over instemming daarmee.
Deze tweede melding kan worden beschouwd als de publiekrechtelijke oplevering van de betrokken werken en werkzaamheden. Aannemelijk moet zijn
dat de werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de van
toepassing zijnde bepalingen als bedoeld in het voor de betreffende werken
en werkzaamheden geldende plan van aanpak. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken exploitant om dat aan te tonen. Slechts indien dat
naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders het geval
is, wordt de benodigde instemming verleend.
De Wro bepaalt dat de gemeente een aan de vergunninghouder verschuldigde financiële bijdrage verstrekt, indien de prestaties waaraan die bijdrage is
gerelateerd overeenkomstig het exploitatieplan zijn verricht en een verzoek
tot betaling bij de gemeente is ingediend (artikel 6.22, lid 1 Wro). De instemming met het voltooiingsverslag dient er ook toe om vast te stellen of de
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betrokken werken en werkzaamheden overeenkomstig het exploitatieplan
zijn uitgevoerd en of bedoelde financiële bijdrage, mits ook aan de toepasselijke andere voorwaarden is voldaan, kan worden verstrekt. Indien niet
overeenkomstig het exploitatieplan is gehandeld, dan zal de betaling van de
financiële bijdrage reeds om die reden niet aan de orde kunnen zijn.
Aan het einde van dit alternatieve artikel 2 is wederom bepaald dat, indien
de gemeente als uitvoerder van werken en werkzaamheden optreedt, het
bovenstaande niet van toepassing is (artikel 2.6).
10.3

Artikel 3

Het Bro bepaalt dat de in de Wro bedoelde regels met betrekking tot de
uitvoering van werken en werkzaamheden in het exploitatiegebied mede
betrekking kunnen hebben op het in overeenstemming met de geldende
aanbestedingsregels aanbesteden van de in het exploitatieplan voorziene
werken en werkzaamheden (artikel 6.2.9 Bro). Deze uit te voeren werken en
werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken van het exploitatiegebied,
de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.
De regels met betrekking tot de uitvoering van werken en werkzaamheden
kunnen bovendien ook diensten betreffen.
De handhaving van de (Europese) aanbestedingsregels neemt een bijzondere plaats in binnen het stelsel van de grondexploitatie. Met name indien
de particuliere ontwikkelaar voornemens is de op zijn eigen grond voorgenomen werken en werkzaamheden uit te voeren, worden de regels met
betrekking tot aanbesteden van wezenlijk belang.1 Indien door de particuliere ontwikkelaar de geldende aanbestedingsregels niet in acht worden genomen, dan kan dat uiteindelijk tot een ingebrekestelling van de gemeente
leiden. Daarom is het ook in het bijzonder in het belang van de gemeente dat
het aanbestedingsrecht in acht wordt genomen.
Zoals ook uit de definitie van het begrip aanbestedingsrecht blijkt kan het
niet alleen om werken en werkzaamheden gaan waarvan de waarde boven
de drempels als opgenomen in de betreffende EU-richtlijnen is gelegen,
maar ook om werken en werkzaamheden waarvan de waarde onder die
drempels valt, en op de gunning van de opdrachten waarop de beginselen
1	Het voert in het kader van deze handreiking te ver om nader in te gaan op de vraag
onder welke omstandigheden voor uitvoering van de werken en werkzaamheden
zoals omschreven in het exploitatieplan een aanbestedingsplicht zou gelden. Voor
nadere informatie kan verwezen worden naar VROM et al., Reiswijzer marktpartijen
en gebiedsontwikkeling, Den Haag: VROM 2009.
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van in het bijzonder gelijkheid en transparantie, zoals neergelegd in het
EU-verdrag, van toepassing zijn, en ter zake derhalve een bepaalde passende
mate van openbaarheid zal moeten worden betracht, in het bijzonder ook
indien ter zake een zogenaamd grensoverschrijdend belang aanwezig wordt
geacht. In het aanbestedingsprotocol zal dan (indien aan de orde) moeten
worden aangegeven op welke wijze die passende mate van openbaarheid
zal worden betracht.
Met de uitvoering van werken en werkzaamheden kunnen ook daarop
betrekking hebbende diensten samenhangen, op de gunning van de opdrachten waartoe het aanbestedingsrecht ook van toepassing is. Gedacht zij
bijvoorbeeld aan het opstellen van een inrichtingstekening met bijbehorend
bestek met betrekking tot de uit te voeren werken en werkzaamheden, het
uitoefenen van toezicht op de uitvoering van die werken en werkzaamheden, et cetera. Voor de gunning van de opdrachten voor die diensten zou
echter in het exploitatieplan zelf ook een (aanbestedings)protocol kunnen
worden opgenomen.
Het aanbestedingsrecht is een weerbarstige materie, niet in de laatste plaats
omdat het in hoge mate onderhevig is aan veranderingen als gevolg van
nieuwe wet- en regelgeving, snel opeenvolgende jurisprudentie en beleid.
In verband hiermee is het aan te bevelen dat de gemeente bij het opstellen
en uitvoeren van dit deel van het exploitatieplan de nodige expertise bij het
exploitatieplan betrekt.
Voorbeeld 10: artikel 3 als onderdeel van het exploitatieplan

ARTIKEL 3
REGELS MET BETREKKING TOT AANBESTEDING VAN DE UITVOERING
VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN EN DAAROP BETREKKING HEBBENDE DIENSTEN
Toepasselijkheid van regels voor de gunning van werken en werkzaamheden
3.1	Op de gunning van de opdrachten voor de uitvoering van werken
en werkzaamheden is het aanbestedingsprotocol dat als bijlage […]
onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan van toepassing.
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Melding van gunning van werken en werkzaamheden
3.2.1	Uiterlijk […] weken voor de voorgenomen aanvang van werken
en werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk
melding gedaan aan burgemeester en wethouders.
3.2.2	Bij die melding wordt een aanbestedingsverslag gevoegd, dat in
ieder geval inhoudt:
		
a.	een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de
melding betrekking heeft;
		
b. […];
		
c. […].
Instemming met gunning van werken en werkzaamheden
3.3.1	Een aanbestedingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van
burgemeester en wethouders. Uiterlijk 8 weken na ontvangst van
een aanbestedingsverslag beslissen burgemeester en wethouders
omtrent de instemming daarmee.
3.3.2	Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met
een aanbestedingsverslag, indien daarin niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen opdracht voor de uitvoering van de
betrokken werken en werkzaamheden niet is gegund in overeenstemming met artikel 3.1.

Toepasselijkheid van regels voor gunning van werken en werkzaamheden
Artikel 3.1 bepaalt welke regels van toepassing zijn op de gunning van werken en werkzaamheden. Verwezen wordt naar een aanbestedingsprotocol
dat als bijlage onderdeel uitmaakt van het exploitatieplan.
Vervolgens volgt een samenstel van een melding van een gunning van een
opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden in het exploitatiegebied (artikel 3.2.1) en een instemming van het college van burgemeester
en wethouders (artikel 3.3.1). Dit stelsel moet zorg dragen dat de exploitant
de opdrachten gunt in overeenstemming met het geldende aanbestedingsrecht en de gemeente niet in gebreke blijft.
Een alternatief voor artikel 3
De gemeente kan er ook voor kiezen om geen aanbestedingsprotocol in of bij
het exploitatieplan vast te leggen, maar de exploitant zelf de verantwoordelijkheid te geven over de te volgen procedure bij een gunning van werken en
werkzaamheden. In dit geval moet een stelsel van twee meldingen en twee
instemmingen zorg dragen dat de exploitant de opdrachten gunt in over-
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eenstemming met het geldende aanbestedingsrecht. Indien van toepassing,
kunnen de bedoelde meldingen gelijktijdig worden gedaan met de meldingen als omschreven in artikel 2 van deze voorschriften.
Voorbeeld 11: artikel 3 als onderdeel van het exploitatieplan (alternatief)

ARTIKEL 1 (EXTRA TOEVOEGING)
BEGRIPSBEPALINGEN
In deze eisen en regels wordt verstaan onder:
x.		aanbestedingsprotocol: een document waarin staat aangegeven op
welke wijze de opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt gegund.
ARTIKEL 3
REGELS MET BETREKKING TOT AANBESTEDING VAN DE UITVOERING
VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN EN DAAROP BETREKKING HEBBENDE DIENSTEN
Toepasselijkheid van regels voor de gunning van werken en werkzaamheden
3.1	De gunning van opdrachten voor de uitvoering van werken en
werkzaamheden vindt plaats in overeenstemming met het aanbestedingsprotocol.
Melding van voorgenomen gunning van werken en werkzaamheden
3.2.1	Uiterlijk […] weken voor de voorgenomen gunning van een of
meerdere opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding
gedaan aan burgemeester en wethouders.
3.2.2	Bij die melding wordt een aanbestedingsprotocol gevoegd, dat in
ieder geval inhoudt:
		
a.	een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de
melding betrekking heeft;
		
b. […];
		
c. […].
Instemming met voorgenomen gunning van werken en werkzaamheden
3.3.1	Een aanbestedingsprotocol behoeft de schriftelijke instemming
van burgemeester en wethouders. Uiterlijk 8 weken na ontvangst
van een aanbestedingsprotocol beslissen burgemeester en wethouders omtrent de instemming daarmee.
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3.3.2	Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming
met een aanbestedingsprotocol, indien daarin niet aannemelijk is
gemaakt dat de daarin begrepen voorgenomen wijze van gunning
van de uitvoering van werken en werkzaamheden in overeenstemming is met de geldende aanbestedingsregels.
Melding van gunning van uitvoering van werken en werkzaamheden
3.4.1	Uiterlijk […] weken voor de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester en wethouders.
3.4.2	Bij die melding wordt een aanbestedingsverslag gevoegd, dat in
ieder geval inhoudt:
		
a.	een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de
melding betrekking heeft;
		
b. […];
		
c. […].
Instemming met gunning van uitvoering van werken en werkzaamheden
3.5.1	Een aanbestedingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van
burgemeester en wethouders. Uiterlijk 8 weken na ontvangst van
een aanbestedingsverslag beslissen burgemeester en wethouders
omtrent de instemming daarmee.
3.5.2	Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met
een aanbestedingsverslag, indien daarin niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen opdracht voor de uitvoering van de
betrokken werken en werkzaamheden is gegund in overeenstemming met artikel 3.1.

De eerste melding betreft een melding van voorgenomen gunning van
werken en werkzaamheden (artikel 3.2.1). Bij deze melding dient door de
exploitant een aanbestedingsprotocol te worden overlegd, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de voorgenomen gunning van de uitvoering in
overeenstemming is met het geldende aanbestedingsrecht (artikel 3.2.2). Het
aanbestedingsprotocol behoeft de schriftelijke instemming van het college
van burgemeester en wethouders (artikel 3.3.1). Het college van burgemeester en wethouders dient uiterlijk 8 weken na ontvangst van de melding te
beslissen over instemming daarmee. Omdat de in dit artikel aangegeven
aanbestedingsprocedure de nodige tijd in beslag neemt, dient de melding
uiteraard in een vroeg stadium plaats te vinden.
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De tweede melding betreft een melding van de voorgenomen aanvang van
werken en werkzaamheden (artikel 3.4.1). Bij deze melding dient door de
exploitant te worden gevoegd een aanbestedingsverslag, op te maken na
de definitieve gunning van de opdracht voor de uitvoering van werken en
werkzaamheden en voor de feitelijke start van de werkzaamheden (artikel
3.4.2). In het aanbestedingsverslag dient aannemelijk te worden gemaakt
dat de betreffende opdracht daadwerkelijk is gegund in overeenstemming
met het toepasselijke aanbestedingsprotocol. Ook dit aanbestedingsverslag
behoeft instemming van het college van burgemeester en wethouders,
waarbij binnen 8 weken na ontvangst over de instemming dient te zijn
beslist (artikel 3.5.1). Het verdient voor de exploitant aanbeveling om in de
overeenkomst met de geselecteerde uitvoerder het voorbehoud te maken
van instemming van het college van burgemeester en wethouders met het
aanbestedingsverslag.
10.4

Artikel 4

In de eisen en regels kunnen regels worden opgenomen met betrekking tot
de fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en
bouwplannen (grondslag hiervoor is gelegen in artikel 6.13, lid 2, sub c Wro).
De bedoelde regels vormen een facultatief onderdeel van een exploitatieplan, maar zijn bij de complexere en langlopende gebiedsontwikkelingen
nagenoeg noodzakelijk om een goede regie te voeren over het ontwikkelingstempo.
De regels met betrekking tot de fasering moet worden onderscheiden van de
regels met betrekking tot koppelingen (laatstgenoemde regels zullen volgen
in artikel 5). In de regels met betrekking tot de fasering wordt de uitvoering
van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen gerelateerd
aan een bepaalde datum. Er kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de fase
2 van de exploitatie niet mag beginnen voor 1 januari 2014, of dat de kavels
voor particulier opdrachtgeverschap moeten zijn uitgegeven voor 1 juli 2015.
In de regels met betrekking tot koppelingen wordt een verband gelegd tussen de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen onderling. In de regels met betrekking tot de koppeling kan bijvoorbeeld
worden bepaald dat fase 2 van de exploitatie niet mag beginnen voor fase
1 is afgerond, of dat pas omgevingsvergunningen zullen worden afgegeven
indien een bepaalde stankcirkel is weggenomen.
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Voorbeeld 12: artikel 4 als onderdeel van het exploitatieplan

ARTIKEL 4
REGELS MET BETREKKING TOT DE FASERING VAN DE UITVOERING VAN
WERKEN, WERKZAAMHEDEN, MAATREGELEN EN BOUWPLANNEN
Fasering
4.1	Op de uitvoering van werken en werkzaamheden is de volgende
fasering van toepassing:
		
a. […];
		
b. […];
		
c. […].

Er zijn ontelbaar veel verschillende uitwerkingen van faseringsbepalingen
te geven. Aan te raden valt om hierbij expliciet te verwijzen naar gronden
zoals aangewezen op een kaart en deze kaart onderdeel uit te laten maken
van het exploitatieplan.
De regels met betrekking tot de fasering hebben een directe relatie met de
exploitatieopzet in het exploitatieplan, dat voor zover nodig een fasering
van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen omvat (op grondslag van artikel 6.13, lid 1, sub c, ten vijfde Wro). Het behoeft geen uitleg dat de regels met betrekking tot de fasering zoals bepaald
in artikel 4 van de voorschriften in overeenstemming dienen te zijn met de
fasering als onderdeel van de exploitatieopzet (zie daartoe paragraaf 11.2).
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10.5

Artikel 5

In de eisen en regels kunnen regels worden opgenomen met betrekking tot
de koppelingen tussen de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen (artikel 6.13, lid 2, sub c Wro). De bedoelde regels
vormen een facultatief onderdeel van een exploitatieplan.
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Voorbeeld 13: artikel 5 als onderdeel van het exploitatieplan

ARTIKEL 5
REGELS MET BETREKKING TOT KOPPELINGEN TUSSEN WERKEN, WERKZAAMHEDEN, MAATREGELEN EN BOUWPLANNEN
Koppelingen
5.1	Op de uitvoering van werken en werkzaamheden zijn de volgende
koppelingen van toepassing:
		
a. […];
		
b. […];
		
c. […].

Wederom zijn wat betreft de mogelijke uitwerking van de koppelingen
tussen werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen vele verschillende voorbeelden te geven. Ook hier valt aan te raden voortdurend te
verwijzen naar gronden zoals aangewezen op een kaart.
Een bijzondere koppeling kan worden gemaakt voor gronden waarvoor
nog een uitwerkingsplan dient te worden vastgesteld. Bij een globaal uit te
werken (deel van het) bestemmingsplan zal het (betreffende deel van het)
exploitatieplan mogelijk ook globaal van aard zijn en nog geen concrete
eisen en regels bevatten. Voor gronden waarvoor nog een uitwerkingsplan
moet worden vastgesteld, mag het exploitatieplan immers een globale inhoud hebben (zoals bepaald in artikel 6.13, lid 3 Wro). Om te voorkomen dat
vooruitlopend op de uitwerking van het bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan al werken en werkzaamheden worden uitgevoerd die
mogelijk niet binnen de uitwerking kunnen passen, wordt de uitvoering van
werken en werkzaamheden in deze deelgebieden voorlopig verboden.
Net als de regels voor de fasering hebben ook de regels met betrekking tot
de koppelingen een directe relatie met de exploitatieopzet van het exploitatieplan, dat voor zover nodig ook koppelingen tussen de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen kan omvatten (artikel
6.13, lid 1, sub c, ten vijfde Wro). Let op: de regels met betrekkin tot fasering
en koppelingen kunnen elkaar niet uitsluiten, ofwel strijdig zijn met elkaar.
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10.6

Artikel 6

De Wro bepaalt dat het exploitatieplan een uitwerking kan bevatten van de
in de Wro opgenomen regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid (artikel
6.13, lid 2, sub d Wro). Op grond van deze bepaling kan in het exploitatieplan
een nadere invulling worden gegeven met betrekking tot de uitvoerbaar-
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heid van de drie aangewezen woningbouwcategorieën sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en particulier opdrachtgeverschap.2 En hoewel in
de praktijk een veel groter aantal woningbouwcategorieën kunnen worden
onderscheiden, geldt de aangewezen status dus alleen voor de genoemde
drie woningbouwcategorieën. Andere woningbouwcategorieën kunnen niet
op dergelijke wijze aangewezen worden en kunnen daarmee ook een dergelijke bescherming niet genieten.
De drie aangewezen woningbouwcategorieën zijn aangewezen in het Bro
(en gedefinieerd in artikel 1.1.1, lid 1, sub d tot en met f Bro). De toedeling van
de aangewezen woningbouwcategorieën aan daartoe aangewezen vlakken
in het exploitatiegebied, vormt de uitwerking van de percentages voor de
betreffende categorieën die in het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan of beheersverordening wordt
afgeweken, kunnen worden opgenomen voor de uitvoerbaarheid van de
genoemde woningbouwcategorieën.
Voor de uitwerking in artikel 6 van deze eisen en regels is de redactie van
het Bro gevolgd (artikel 6.2.10, sub a tot en met f Bro). Het Bro stelt overigens
dat de regels mede betrekking kunnen hebben op de zes expliciet genoemde
onderwerpen, hetgeen impliceert dat ook regels over andere onderwerpen
dan de genoemde zes onderwerpen in het exploitatieplan mogen worden
opgenomen. In voorbeeld 14 is daar overigens geen gevolg aan gegeven.

2	Artikel 3.1.2, lid 1 Bro bepaalt dat ten behoeve van de uitvoerbaarheid een bestemmingsplan regels kan bevatten met betrekking tot sociale huurwoningen, sociale
koopwoningen of particulier opdrachtgeverschap. Ook in een omgevingsvergunning
waarbij van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken kunnen deze regels voor woningbouwcategorieën worden opgenomen. Artikel 5.20 Bor
(Besluit omgevingsrecht) bepaalt daartoe, dat voor zover de omgevingsvergunning
wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de
wet, (onder andere) artikel 3.1.2 van het Bro van overeenkomstige toepassing is.

Sdu Uitgevers

91

Deel A: Facetten van publiekrechtelijke grondexploitatie

Voorbeeld 14: artikel 6 als onderdeel van het exploitatieplan

ARTIKEL 6
UITWERKING VAN DE REGELS MET BETREKKING TOT DE UITVOERBAARHEID: AANGEWEZEN WONINGBOUWCATEGORIEËN
Aantal en situering woningen en percelen aangewezen woningbouw
categorieën
6.1.1	Voor de ontwikkeling van […] sociale huurwoningen worden aangewezen de gronden die met de aanduiding […] zijn opgenomen
op de kaart Aangewezen woningbouwcategorieën die als kaart […]
onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.
6.1.2	Voor de ontwikkeling van […] sociale koopwoningen worden aangewezen de gronden die met de aanduiding […] zijn opgenomen
op de kaart Aangewezen woningbouwcategorieën die als kaart […]
onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.
6.1.3	Voor de ontwikkeling van […] percelen particulier opdrachtgeverschap in de sociale sector worden aangewezen de gronden die
met de aanduiding […] zijn opgenomen op de kaart Aangewezen
woningbouwcategorieën die als kaart […] onderdeel uitmaakt van
dit exploitatieplan.
6.1.4	Voor de ontwikkeling van […] percelen particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector worden aangewezen de gronden die met de
aanduiding […] zijn opgenomen op de kaart Aangewezen woningbouwcategorieën die als kaart […] onderdeel uitmaakt van dit
exploitatieplan.
Categorieën woningzoekenden voor particulier opdrachtgeverschap
6.2.1	Een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de sociale sector
wordt verkocht aan een woningzoekende die past binnen een doelgroep zoals daartoe omschreven in de gemeentelijke verordening
[…].
6.2.2	Een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector
wordt verkocht aan een woningzoekende die […].
Methode van toewijzing van kavels voor particulier opdracht
geverschap
6.3.1	Een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de sociale sector
wordt toegewezen overeenkomstig […].
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6.3.2	Een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector
wordt toegewezen overeenkomstig […], of in het voorkomende
geval op basis van een veiling onder toezicht van een notaris.
Prijsvorming van kavels voor particulier opdrachtgeverschap
6.4.1	De door exploitant te hanteren verkoopprijs van een kavel voor
particulier opdrachtgeverschap in de sociale sector wordt bepaald
op basis van een onafhankelijke taxatie, waarbij de vastgestelde
prijs door de gemeente en de exploitant is aanvaard.
6.4.2	De door exploitant te hanteren verkoopprijs van een kavel voor
particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector wordt bepaald op
basis van een onafhankelijke taxatie, waarbij de vastgestelde prijs
door de gemeente en de exploitant is aanvaard, of op basis van een
veiling onder toezicht van een notaris.
Vervreemding van kavels voor particulier opdrachtgeverschap
6.5	Op het sluiten van een overeenkomst tot vervreemding van een
kavel voor particulier opdrachtgeverschap en de overdracht van
de voor de kavel verstrekte omgevingsvergunning tot aan het moment van voltooiing van de bouw van de woning zijn de artikelen
6.1 tot en met 6.4 van overeenkomstige toepassing.
Tegengaan van speculatie met betrekking tot sociale huur- en
koopwoningen
6.6.1	Een sociale huurwoning wordt verhuurd aan een woningzoekende
die past binnen een doelgroep zoals daartoe omschreven in de
gemeentelijke verordening […].
6.6.2	Een sociale koopwoning wordt vervreemd aan een woningzoekende die past binnen een doelgroep zoals daartoe omschreven in
de gemeentelijke verordening […].

De artikelen 6.1.1 tot en met 6.1.4 hebben betrekking op het aantal en de situering van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en percelen voor
particulier opdrachtgeverschap (en geeft hiermee toepassing aan artikel
6.2.10, sub a Bro). In de redactie van deze artikelen is een verwijzing opgenomen naar aanduidingen op de kaart Aangewezen woningbouwcategorieën
die als bijlage onderdeel uitmaakt van het exploitatieplan.
De artikelen 6.2.1 en 6.2.2 hebben betrekking op de categorieën woningzoekenden die voor een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in
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aanmerking komen (artikel 6.2.10, sub b Bro). Om te voorkomen dat deze
kavels alsnog aan anderen buiten de doelgroep worden verkocht, moeten
de categorieën woningzoekenden die voor een kavel in aanmerking komen
in het exploitatieplan kunnen worden vastgelegd. Deze bepaling voorkomt
dat door de grondeigenaren de kavels worden uitgegeven aan stromannen
om alsnog de woning te kunnen realiseren en de ontwikkelwinst van de
woningen toch op te strijken.
Een onderscheid dient hierbij te worden gemaakt tussen particulier opdrachtgeverschap in de sociale sector en particulier opdrachtgeverschap in
de vrije sector. Indien de gemeente redenen heeft om kavels voor particulier opdrachtgeverschap specifiek in de sociale sector onder te brengen, zal
zij daarvoor een bepaalde doelgroep op het oog hebben. Veelal is in een
huisvestingsverordening geregeld dat sociaal en/of economisch aan de
gemeente of regio gebondenen in aanmerking komen voor een sociale koopwoning, waarbij tevens een inkomensgrens geldt. Om kavels voor particulier
opdrachtgeverschap in de sociale sector aan deze doelgroep ten goede te
laten komen is een expliciete bepaling daartoe noodzakelijk. Dat kan door te
verwijzen naar een verordening waarin dergelijke zaken zijn vastgelegd.
Wat betreft de categorieën woningzoekenden die in aanmerking kunnen
komen voor een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector,
heeft de gemeente meer vrijheid te bepalen welke woningzoekenden als
doelgroep worden aangemerkt. Let op: het stellen van bindingseisen is voor
deze categorie niet toegestaan.
De artikelen 6.3.1 en 6.3.2 hebben betrekking op de methode van toewijzing van kavels voor particulier opdrachtgeverschap (en geeft toepassing
aan artikel 6.2.10, sub c Bro). Voor de toewijzing van kavels voor particulier
opdrachtgeverschap in de vrije sector valt te denken aan een veiling waarbij
de kavels aan de hoogstbiedenden worden verkocht. Deze methode van
toewijzing is evenwel niet toepasbaar indien het kavels voor particulier
opdrachtgeverschap in de sociale sector betreft. Voor deze kavels dient een
andere methode te worden gehanteerd. Te denken valt aan een verloting
onder diegenen die zich bij gemeente en de eigenaar van de betreffende
percelen hebben aangemeld als belangstellende voor deze kavels (waarbij
deze belangstellenden wel onder de doelgroep woningzoekenden dienen te
vallen).
De artikelen 6.4.1 en 6.4.2 hebben betrekking op de prijsvorming van kavels
voor particulier opdrachtgeverschap (artikel 6.2.10, sub d Bro). Voor de prijsvorming van kavels voor particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector
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kan worden uitgegaan van een door een onafhankelijke taxateur vastgestelde prijs die is aanvaard door de gemeente en de verkoper, of van een
veiling onder toezicht van een notaris. De grondprijs voor kavels particulier
opdrachtgeverschap in de sociale sector zal afgeleid kunnen worden van de
koopprijsgrens voor sociale koop, bij voorkeur vastgesteld door een onafhankelijke taxateur, uiteraard met als maximum de koopprijsgrens die geldt
voor sociale woningbouw (zoals bepaald in artikel 1.1.1, lid 1, sub d Bro).
Artikel 6.5 heeft betrekking op regels te stellen voor het sluiten van een overeenkomst tot vervreemding van een kavel voor particulier opdrachtgeverschap en de overdracht van de voor de kavel verstrekte omgevingsvergunning, tot aan het moment van voltooiing van de bouw van de woning (op
grondslag van artikel 6.2.10, sub e Bro). Het betreft regels om te voorkomen
dat een particuliere opdrachtgever (met of zonder voorbedachte rade) zijn
kavel en de verleende vergunning weer overdraagt aan de oorspronkelijke
exploitant of een ander professioneel bedrijf, dat de kavel niet via particulier
opdrachtgeverschap ontwikkelt.
Een absoluut verbod tot vervreemding van kavels voor particulier opdrachtgeverschap tot het moment van voltooiing van de bouw van een woning
lijkt ongewenst, omdat de uitvoering particulier opdrachtgeverschap in de
praktijk geen eenvoudige zaak blijkt te zijn. Sommige particuliere opdrachtgevers zullen mogelijk hun woning niet gerealiseerd krijgen en wensen hun
kavel zonder daadwerkelijk tot bebouwing te komen te kunnen vervreemden. In artikel 6.5 is opgenomen dat de kavel in deze situatie opnieuw als
kavel voor particulier opdrachtgeverschap beschikbaar moet worden gesteld
(door toepassing van artikel 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, of 6.1.4) voor de bij het exploitatieplan bepaalde categorieën woningzoekenden (door toepassing van artikel
6.2.1, of 6.2.2) en volgens de bij het exploitatieplan bepaalde methode van
toewijzing en prijsvorming van de kavels (door toepassing van respectievelijk artikel 6.3.1 of 6.3.2 en 6.4.1 of 6.4.2).
Ten slotte, de artikelen 6.6.1 en 6.6.2 betreffen bepalingen om speculatie met
betrekking tot sociale huur- en koopwoningen tegen te gaan (en geeft toepassing aan artikel 6.2.10, sub f Bro). De instandhoudingstermijn voor sociale
huurwoningen is vastgelegd in het Bro en bedraagt 10 jaar (artikel 1.1.1, lid
1, sub d Bro). De gemeente heeft geen eigen bevoegdheid om hiervan af te
wijken. De instandhoudingstermijn voor sociale koopwoningen wordt door
het Bro aan de gemeente ter invulling overgelaten (artikel 1.1.1, lid 1,
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sub e Bro).3 De grenzen die het Bro hierbij stelt, houden in dat de instandhoudingstermijn voor de doelgroep ten minste één jaar en ten hoogste tien jaar
bedraagt.

3	Voor sociale koopwoningen gold in eerste instantie ook een vaste instandhoudingstermijn van tien jaar. Met de wijziging van het Bro per 1 maart 2009 wordt tegemoetgekomen aan de praktijk, waar veelal uitgegaan wordt van instandhoudingstermijnen van één, drie of vijf jaar (Stb. 2009, 22). Het is sinds de wijziging van het Bro aan
de gemeente om de instandhoudingstermijn per verordening vast te leggen.
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10.7

Artikel 7

Zonder verbod om gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het
exploitatieplan, zou men zich niet hoeven houden aan de regels in het exploitatieplan en zou de gemeente niet kunnen ingrijpen met een dwangsom
of bestuursdwang. Er is voor regels die gesteld zijn krachtens de Wro, zoals
het bestemmingsplan en exploitatieplan, een algemeen gebruiksverbod opgenomen (in artikel 7.2, sub b Wro). Door de daarin gekozen bewoordingen,
heeft dat gebruiksverbod echter alleen rechtskracht, indien tevens is bepaald
dat een overtreding van het gebruiksverbod een strafbaar feit is. Daarom
zijn toch bepalingen in het exploitatieplan nodig. Het voorgaande geldt
overigens niet voor omgevingsvergunningen. Daarvan is het gebruiksverbod
geregeld in de Wabo.
Voorbeeld 15: artikel 7 als onderdeel van het exploitatieplan

ARTIKEL 7
VERBODSBEPALING
Handelen in strijd met deze eisen en regels
7.1		Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met
6 gestelde eisen en regels.
Strafbaar feit
7.2	Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 7.1 wordt
aangemerkt als een strafbaar feit.

10.8

Artikel 8

De Wro bepaalt, dat het exploitatieplan regels kan bevatten met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van bij het exploitatieplan aan te
geven regels (artikel 6.13, lid 2, sub e Wro).4 Dit afwijken heeft de vorm van
een omgevingsvergunning in de zin van de Wabo. Deze wet bepaalt aanvullend aan de Wro daartoe dat voor zover de aanvraag om de omgevingsver-

4	De betreffende bepaling is per 15 juli 2009 bij reparatiewetgeving aan de Wro
toegevoegd (zie Stb. 2009, 297). Deze toevoeging is gedaan ter verduidelijking en om
misstanden te voorkomen, dit aangezien de intentie van de wetgever ook voor de
reparatiewetgeving reeds is geweest om gemotiveerd afwijken van de regels in het
exploitatieplan mogelijk te laten zijn. Overigens is met de inwerkingtreding van de
Wabo het tot dat tijdstip toepasselijke stelsel van ontheffingen gewijzigd ten faveure
van de afweging in de vorm van een omgevingsvergunning.
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gunning betrekking heeft op een activiteit in strijd met het exploitatieplan,
de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend met toepassing van
de in het exploitatieplan opgenomen regels inzake afwijking (artikel 2.12,
aanhef en lid 1, sub b Wabo).
Voorbeeld 16: artikel 8 als onderdeel van het exploitatieplan

ARTIKEL 8
REGELS MET INACHTNEMING WAARVAN KAN WORDEN AFGEWEKEN
VAN DE BIJ DIT EXPLOITATIEPLAN AANGEGEVEN REGELS
Algemene weigeringsgrond
8.1	Een omgevingsvergunning voor een activiteit in strijd met de
regels van dit exploitatieplan kan slechts worden verleend, indien
de vergunningverlening betrekking heeft op niet-structurele onderdelen van het exploitatieplan.
Regels inzake afwijking
8.2.1	Een omgevingsvergunning voor een activiteit in strijd met artikel
[…] kan slechts worden verleend, indien […];
8.2.2 […];
8.2.3 […].

In de eerste plaats is bepaald dat de verlening van de omgevingsvergunning alleen betrekking kan hebben op niet-structurele onderdelen van
het exploitatieplan (artikel 7, lid 1). Indien de wens tot afwijken van het
exploitatieplan ook betrekking heeft op structurele onderdelen van het
exploitatieplan, dan dient daar ofwel een aparte procedure tot herziening
van het exploitatieplan plaats te hebben ingeval de activiteit niet in strijd is
met het geldende planologische regime, ofwel een aparte procedure tot het
vaststellen van een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken. Ook mag de verlening van
een omgevingsvergunning geen gevolgen hebben voor de exploitatieopzet,
aangezien dit (mogelijk) gevolgen heeft voor de exploitatiebijdrage van
niet-betrokken derden. Voor het mogelijk maken van dergelijke activiteiten
dient een herziening van het exploitatieplan plaats te hebben (zoals bedoeld
in artikel 6.15 Wro).
Om toepassing te kunnen geven aan de mogelijkheid tot afwijken van de in
het exploitatieplan aangegeven regels, dient in het exploitatieplan bepaald
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te worden van welke voorschrift, waarvoor en onder welke voorwaarden een
omgevingsvergunning kan worden verleend (artikel 7, lid 2). Deze regeling
moet bovendien voldoende objectief, duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd zijn. Op de aanvraag en de verlening van een dergelijke omgevingsvergunning zijn de bepalingen van de Wabo van toepassing.
10.9

Enige afsluitende opmerkingen

Tot slot van deze paragraaf over de voorschriften nog drie afsluitende opmerkingen.
Rechtstreekse werking van voorschriften
De eisen en regels bevatten een aantal onderdelen die zogenaamde rechtstreekse werking hebben. Deze eisen en regels zien bijvoorbeeld op het
uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden. Ingeval de betrokken
activiteiten plaatsvinden in strijd met de betreffende voorschriften, dan kan
door middel van bestuursdwang of een dwangsombesluit daartegen handhavend worden opgetreden op basis van de Wro en de Awb. Overtredingen
van bepaalde voorschriften leveren ook een strafbaar feit op in de zin van de
Wet economische delicten (Wed), zodat ook een strafrechtelijke handhaving
mogelijk is.
Indien in de eisen en regels wordt verwezen naar eisen en regels die zijn
opgenomen in een bijlage van het exploitatieplan, dan moeten deze daarin
ook voldoende duidelijk, ondubbelzinnig, objectief, uitputtend en anderszins toereikend staan omschreven. Een zorgvuldig vormgegeven redactie is
noodzakelijk, omdat:
a.	de exploitant die eisen en regels in acht zal moeten nemen bij de uitvoering van de betreffende werken en werkzaamheden, en die eisen en regels – indien ze niet in acht worden genomen – in beginsel door middel
van een last tot bestuursdwang of een dwangsombesluit gehandhaafd
zullen moeten worden;
b.	deze eisen en regels – in voorkomend geval – ook als toetsingskader
fungeren voor een op te stellen en goed te keuren definitief ontwerp met
bijbehorend bestek c.a.;
c.	ze tevens van toepassing zijn op een in te dienen aanvraag om een
omgevingsvergunning, aangezien in geval van strijdigheid van het
betrokken bouwplan met een exploitatieplan de benodigde omgevingsvergunning dient te worden geweigerd.
Deze ‘functies’ van de eisen en regels vergen aldus een zorgvuldige redactie.
Indien dat niet het geval is, dan is het risico aanwezig dat daaraan voorbijgegaan moet worden met alle ongewenste gevolgen van dien.
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Wet op de economische delicten
De overtreding van bepaalde regels van het exploitatieplan wordt aangemerkt als een economisch delict in de zin van de Wet op de economische
delicten (meer bepaald in artikel 1a, lid 2 Wed). Het betreft hier de overtreding van de regels omtrent het uitvoeren van werken en werkzaamheden en
overtreding van de uitwerking van de regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid (respectievelijk overtreding van artikel 6.13, lid 2, sub c,Wro en
artikel 6.13, lid 2, sub d Wro).
De Wed bepaalt dat overtreding van deze regels wordt aangemerkt als
misdrijf voor zover zij opzettelijk is begaan, en in de overige gevallen als een
overtreding (met verschillende mogelijke strafsancties als gevolg). Omdat
met de aanduiding daartoe in de Wed het delict voldoende gewaarborgd is,
behoeft in het exploitatieplan niet afzonderlijk te worden aangegeven welke
overtredingen worden aangemerkt als een economisch delict.
Voorschrift ter verplichting tot betaling exploitatiebijdrage
Ten slotte, in het exploitatieplan is afgezien van het opnemen van een
afzonderlijk voorschrift ter verplichting tot de betaling van de exploitatiebijdrage. De Wro regelt reeds expliciet dat het college van burgemeester en
wethouders de kosten verbonden aan de exploitatie van de gronden gelegen
in het exploitatiegebied verhaalt door een voorschrift te verbinden aan de
omgevingsvergunning (artikel 6.17, lid 1 Wro). Dit voorschrift houdt in dat de
vergunninghouder aan de gemeente een exploitatiebijdrage verschuldigd is.
Het voorschrift hoeft niet te worden opgenomen als de bijdrage anderszins
verzekerd is of voorafgaand aan de indiening van de bouwaanvraag een
exploitatiebijdrage met betrekking tot de betreffende gronden is overeengekomen en verzekerd. Ook kan het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de exploitatiebijdrage in de omgevingsvergunning
een termijn opnemen waarbinnen de exploitatiebijdrage dient te worden
betaald, er kan een betalingsregeling worden opgenomen en aanvullende
zekerheden worden geëist (artikel 6.17, lid 2 Wro).
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Hoofdstuk 4: De exploitatieopzet
De Wro bepaalt dat een exploitatieplan een exploitatieopzet bevat (artikel
6.13, lid 1, sub c Wro). De exploitatieopzet behoort bovendien tot de verplichte
onderdelen van het exploitatieplan. De exploitatieopzet vormt de grondslag
voor het kostenverhaal. In de exploitatieopzet worden de kosten met betrekking tot de grondexploitatie afgezet tegen de opbrengsten. Op basis van dit
vergelijk van kosten en opbrengsten wordt de exploitatiebijdrage berekend
die als voorschrift aan de omgevingsvergunning zal worden verbonden, of
die via een posterieure overeenkomst zal worden geïnd.
De onderstaande exploitatieopzet bestaat uit zeven onderdelen. De eerste
zes onderdelen zijn de onderdelen die de Wro noemt als onderdelen van de
exploitatieopzet (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste tot en met ten zesde Wro),
waarbij de volgorde in de onderstaande exploitatieopzet overigens enigszins
afwijkt van de volgorde zoals opgesomd in de Wro. Het zevende onderdeel
van de exploitatieopzet wordt gevormd door de aanduiding van het percentage van de totale kosten dat gerealiseerd is. Op grondslag van artikel 6.2.8
Bro dient dit percentage in de exploitatieopzet te worden vermeld. Dit percentage is van belang voor de mogelijkheid om een verzoek tot vervroegde
afrekening van het exploitatieplan te komen (artikel 6.20, lid 4 Wro).
Dat houdt in dat de exploitatieopzet bestaat uit achtereenvolgens:
1.	de aanduiding van een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten vierde Wro);
2.	een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen en zo nodig de koppelingen hiertussen (artikel 6.13,
lid 1, sub c, ten vijfde Wro);
3.	een raming van de inbrengwaarden van de gronden (artikel 6.13, lid 1,
sub c, ten eerste Wro);
4.	een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie (artikel
6.13, lid 1, sub c, ten tweede Wro):
5.	een raming van de opbrengsten van de exploitatie (artikel 6.13, lid 1,
sub c, ten derde Wro);
6.	de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven
gronden (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten zesde; Wro); en
7. het percentage gerealiseerde kosten (artikel 6.2.8 Bro).
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De fictie van gemeentelijke grondexploitatie in het exploitatiegebied
Voor het opstellen van de exploitatieopzet moet worden uitgegaan van de
fictie dat de gemeente als enige exploitant optreedt in het exploitatiegebied.
In werkelijkheid blijven de gronden tijdens het gehele ontwikkelproces weliswaar eigendom van de exploitant maar voor het opstellen van de exploitatieopzet gaat de systematiek kort gezegd uit van de fictie dat de gemeente
de gronden verwerft (kosten voor de gemeente), alle handelingen verricht of
in opdracht laat verrichten op het gebied van werken en werkzaamheden in
het exploitatiegebied (kosten voor de gemeente) en de gronden uiteindelijk
uitgeeft in bouwplanklare kavels (opbrengsten voor de gemeente).
De exploitatieopzet is, anders gezegd, een rekenkundige omslagmethode
uitgaande van de fictieve situatie dat de gemeente de gehele exploitatie
actief ter hand zou nemen. Aangezien het in werkelijkheid niet de gemeente
is die als enige exploitant optreedt, maar het juist de particuliere eigenaren
zijn die (een gedeelte van) de locatie ontwikkelen, voorziet het stelsel van
het kostenverhaal vervolgens in een correctie waardoor kosten die door de
exploitant zijn gemaakt en niet door de gemeente, in aftrek komen op de
exploitatiebijdrage.
De gemeente moet zich daarbij wel realiseren dat de exploitatieopzet bij een
exploitatieplan niet hetzelfde is als de exploitatie van het eigen grondbedrijf. De verschillen tussen beide begrotingen hebben enerzijds te maken
met de techniek, maar in belangrijke mate ook met de rol van de gemeente
van waaruit de begrotingen worden gemaakt. De exploitatieopzet bij een
exploitatieplan maakt de gemeente vanuit een publieke rol. Het is een
berekening om via wettelijk vastgelegde regels te komen tot becijfering van
een exploitatiebijdrage te verbinden als voorschrift aan de omgevingsvergunning. De exploitatieopzet van het gemeentelijk grondbedrijf anderzijds
wordt gemaakt vanuit het oogpunt van het grondbedrijf ten dienste van
eigen gebruik en de afwegingen als ontwikkelaar.
Globale inhoud van de exploitatieopzet
Voor gronden waarvoor nog een uitwerkingsplan moet worden vastgesteld,
en plannen waarvoor ingevolge de fasering nog geen omgevingsvergunning
kan worden verleend, mag (c.q. mogen de onderdelen van) het exploitatieplan een globale inhoud hebben (artikel 6.13, lid 3 Wro). De exploitatieopzet
kan als gevolg van deze algemene bepaling dus ook een globale inhoud
hebben. Specifiek voor de rechtswerking van het uitwerkingsplan is verder
bepaald, dat een uitwerkingsplan dat gronden bevat waarvoor in het van
kracht zijnde exploitatieplan (nog) een globale omschrijving is opgenomen, pas in werking zal treden op het moment dat een herziening van het

102

Handleiding exploitatieplan

11. Hoofdstuk 4: De exploitatieopzet

exploitatieplan met betrekking tot de betreffende gronden is vastgesteld en
bekendgemaakt (artikel 6.15, lid 2 Wro). Tot deze herziening behoort ook het
herzien van de exploitatieopzet en een nadere detaillering van het gedeelte
dat in een uitwerkingsplan wordt opgenomen.
Profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit
Kosten in verband met werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan
het exploitatiegebied of een gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan worden naar evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet (artikel 6.13, lid 6 Wro).1 Dat betekent dat om
bepaalde kosten (geheel of gedeeltelijk) op te kunnen nemen in de exploitatieopzet, de kosten ook in een directe relatie moeten staan tot de ontwikkeling waarop het exploitatieplan betrekking heeft.
Meer bepaald zal de vraag in welke mate kosten van grondexploitatie te verhalen zijn via het exploitatieplan, moeten worden beantwoord door de kosten
per kostenpost te beoordelen op drie criteria. Dit samenstel van drie criteria
bepaalt of, en in welke evenredigheid van nut kosten voor werken, werkzaamheden en maatregelen kunnen worden opgenomen in de exploitatieopzet
en verhaald kunnen worden op de exploitant. In het exploitatieplan dient
daartoe duidelijk naar voren te komen op welke wijze de kosten zoals deze in
de exploitatieopzet zijn opgenomen, voldoen aan de genoemde drie criteria.
In de eerste plaats moeten de kosten worden beoordeeld op het criterium
profijt. De ontwikkeling waar het exploitatieplan betrekking op heeft, moet
profijt ondervinden van de uitvoering van de werken, werkzaamheden en
maatregelen waarvoor kosten worden gemaakt. Indien de locatie in het
geheel geen profijt ondervindt, dan zijn de kosten ook niet te verhalen via
de grondexploitatie. Deze kosten zullen moeten worden gefinancierd uit
andere bronnen, zoals de algemene dienst, subsidies van andere overheden,
of uit andere exploitatie die wel profijt trekken uit de betreffende werken,
werkzaamheden en maatregelen.
Overigens geldt deze toets voor de locatie als geheel en niet voor elk van de
te ontwikkelen gronden afzonderlijk. Ook indien slechts een gedeelte van de
locatie profijt ondervindt, dan is aan het profijtcriterium voldaan. Bij maatregelen zoals het opheffen van een stankcirkel en bij een compensatie van
natuurwaarden bij het exploitatiegebied is het profijt gelegen in het feit dat
dankzij deze ingrepen een groter gebied kan worden ontwikkeld.
1	Het betreft hier de kosten die op grond van de kostensoortenlijst verhaald mogen
worden via het exploitatieplan (artikel 6.2.4 Bro). Zie verder ook paragraaf 11.4.
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In de tweede plaats moeten de kosten worden beoordeeld op het criterium
toerekenbaarheid. Aan dit criterium wordt voldaan indien er een causaal
verband bestaat tussen de kosten en de gebiedsontwikkeling. De kosten voor
de uitvoering van werken, werkzaamheden en maatregelen zouden niet
gemaakt worden, zonder dat het plan tot ontwikkeling wordt gebracht.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de kosten die doorgaans op een andere
grondslag gefinancierd worden, niet als toerekenbaar gelden. Duidelijk voorbeeld van dit soort kosten zijn de kosten van de aanlegnutsvoorzieningen
(gas, water, elektra, kabel en telefoon) die doorgaans via gebruikerstarieven
worden gefinancierd.
In de derde plaats moeten de kosten worden beoordeeld op het criterium
proportionaliteit. Indien meerdere locaties (bestaand, in ontwikkeling zijnde,
of nog te ontwikkelen) profijt hebben van een werk, een werkzaamheid of
een maatregel moeten de desbetreffende kosten naar evenredigheid over
deze profijthebbende locaties worden verdeeld.
Rekentechnische uitgangspunten voor de exploitatieopzet
Bij de rekentechnische uitgangspunten gaat het om de bepaling van de
startdatum van het project, de einddatum van het project, de faseringsperiode (per jaar, per half jaar et cetera), de rentevoet, de kostenstijging en
opbrengstenstijging. Wro en Bro geven geen richtlijnen voor de te hanteren
rekentechnische uitgangspunten. Aangezien de wet de fictie hanteert dat
de gemeente het gebied integraal exploiteert, is het om deze reden aan te
bevelen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande gemeentelijk beleid.
Voor de toe te passen rentevoet kan bijvoorbeeld de rentevoet uit de meest
recente gemeentelijke grondexploitaties of meerjarenbegroting worden
gehanteerd. Ook bij de indexen verdient het aanbeveling aan te sluiten bij
bestendig gemeentelijk beleid.
De bedragen die in de exploitatieopzet worden opgenomen, (1) worden gecorrigeerd voor stijging van kosten en opbrengsten en (2) worden vervolgens
opgenomen als netto contante waarde.
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Ad 1: Jaarlijkse stijging van kosten en opbrengsten
In de exploitatieopzet dient rekening gehouden te worden met de jaarlijkse
stijging van kosten en opbrengsten gedurende het tijdvak van de exploitatie.
Indien bepaalde kosten op het moment van het vaststellen van het exploitatieplan worden geschat op 100.000 euro terwijl de daadwerkelijke investering pas na vijf jaar plaats zal hebben, moet de raming van de investering
gecorrigeerd worden met vijf jaarlijkse stijgingen van kosten. De jaarlijkse
stijging van kosten en opbrengsten kunnen het best worden uitgedrukt in
een percentage.

De formule voor het berekenen van de correctie voor de jaarlijkse stijging
van kosten en opbrengsten luidt:
xt = x0 × (1 + p)t
waarbij:
xt 		staat voor het bedrag gecorrigeerd met t jaren kosten- en opbrengstenstijging;
x0 	staat voor het bedrag op het tijdstip van het vaststellen van het
exploitatieplan;
p 		
staat voor de stijging van kosten en opbrengsten; en
t 		
staat voor het aantal jaren waarvoor gecorrigeerd dient te worden.

Ad 2: Netto contante waarde
In de exploitatieopzet worden de kosten en opbrengsten zoals gecorrigeerd
voor de jaarlijkse stijging van kosten en opbrengsten vervolgens teruggerekend tot een netto contante waarde. De rente-invloed van de voorgenomen
uitgaven en nog te realiseren inkomsten kan worden uitgerekend door
deze beide contant te maken en terug te rekenen naar een moment dat het
exploitatieplan wordt vastgesteld.
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De formule voor het berekenen van de netto contante waarde luidt:
y0 = yt / (1 + r)t,
waarbij:
y0
staat voor de netto contante waarde;
yt 		staat voor het bedrag waarvoor de netto contante waarde moet
worden berekend;
r 		
staat voor de rentevoet; en
t 		
staat voor het aantal jaren dat moet worden overbrugd.

Voor de onderstaande exploitatieopzet gelden de volgende rekentechnische
uitgangspunten:
·	de startdatum van de exploitatie is vastgesteld op 1 januari 2011;
·	de jaarlijkse kosten- en opbrengstenstijging bedraagt 2,0 procent (de
parameter p bedraagt dus 0,02);
·	de rentevoet is gesteld op 5,0 procent (de parameter r bedraagt dus 0,05);
·	de uitgaven en ontvangsten zullen op 1 juli van enig jaar plaatsvinden
(dus exact halverwege het jaar, met als gevolg dat de parameter t in de bovenstaande formules een waarde kan hebben van 1,5, 2,5, 3,5, enzovoort.).
Voorbeeld 17: netto contante waarde en stijging van opbrengsten

In de onderstaande exploitatieopzet zijn opgenomen de kosten voor de
aanleg van riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken (artikel 6.2.5, sub b Bro), als zijnde een aan te leggen voorziening in
het exploitatiegebied (artikel 6.2.4, sub c Bro).
De aanleg van riolering in het exploitatiegebied omvat drie verschillende
investeringen op drie verschillende momenten:
1. 	een investering van 100.000 euro, reeds geïnvesteerd op startdatum
exploitatieplan: 100.000 euro;
2. 	een investering van 100.000 euro voorgenomen op 01/07/2012, gecorrigeerd ten opzichte van de jaarlijkse stijging van kosten en vervolgens
omgerekend tot een netto contante waarde van 95.745 euro;
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3. 	een investering van 100.000 euro voorgenomen op 1/07/2014, gecorrigeerd ten opzichte van de jaarlijkse stijging van kosten en vervolgens
omgerekend tot een netto contante waarde van 93.009 euro.
Het totaal van de kosten die in de exploitatieopzet dient te worden opgenomen bedraagt 288.755 euro.

11.1

Aanduiding van het tijdvak

In de exploitatieopzet moet in de eerste plaats een aanduiding worden
opgenomen van het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal
plaatsvinden (conform artikel 6.13, lid 1, sub c, ten vierde Wro). Dit houdt in
dat in het exploitatieplan de begindatum en de vermoedelijke einddatum
van de exploitatie moeten worden aangegeven.
Voorbeeld 18: aanduiding van het tijdvak als onderdeel van het exploitatieplan

4.1
AANDUIDING VAN HET TIJDVAK
Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden,
bedraagt 5 jaren.

De begindatum van het tijdvak is gekoppeld aan de eerste vaststelling van
het exploitatieplan. Dit geldt zonder uitzonderingen, ook in het geval de
exploitatie pas over twee jaar zal aanvangen. De einddatum van het tijdvak
kan worden afgeleid van het moment waarop naar verwachting de in het
exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn
gerealiseerd.
11.2

Aanduiding van de fasering en de koppelingen

In artikel 4 en artikel 5 van de eisen en regels zijn regels gegeven voor,
respectievelijk, de fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden,
maatregelen en bouwplannen en voor de koppelingen hiertussen. Omdat deze fasering en koppelingen van invloed zijn op de exploitatieopzet,
dient ook in de exploitatieopzet hiermee rekening te worden gehouden. De
aanduiding van de fasering en de koppelingen in de exploitatieopzet is van
belang om de kosten en opbrengsten in het tijdvak van de exploitatie te kunnen plaatsen.
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Voorbeeld 19: aanduiding van de fasering en koppelingen als onderdeel van
het exploitatieplan

4.2.

AANDUIDING VAN DE FASERING EN KOPPELINGEN

omschrijving

2011

2012

2013

2014

2015

maatschappelijke functies

0

0

4.000 m

0

0

detailhandel

0

0

1.500 m2

0

0

kantoren

0

0

0

6.000 m2

0

sociale
huurwoningen

0

0

0

0

5 woningen

middendure
koopwoningen

0

0

0

0

4 woningen

dure vrije sector

0

0

0

0

4 woningen

11.3

2

Raming van de inbrengwaarden van de gronden

De Wro noemt verder als onderdeel van de exploitatieopzet de raming van
de inbrengwaarde van de gronden waarop het exploitatieplan betrekking
heeft (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste Wro). De inbrengwaarde van de
gronden wordt nadrukkelijk beschouwd als kosten in de exploitatieopzet,
omdat in de fictieve gemeentelijke exploitatie die het stelsel van de Wro als
uitgangspunt neemt, de gemeente ook de gronden zou moeten verwerven.
De inbrengwaarde wordt bepaald per datum van vaststelling van het exploitatieplan.
Tot de raming van de inbrengwaarden van de gronden worden meer uitgebreid gerekend de ramingen van: (1) de waarde van de gronden in het exploitatiegebied, (2) de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie
van de gronden moeten worden gesloopt, (3) de kosten van het vrijmaken
van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten,
eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten, en (4) de kosten van
sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen,
kabels en leidingen in het exploitatiegebied (zoals bepaald in artikel 6.2.3,
sub a tot en met d Bro).
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Voorbeeld 20: raming van de inbrengwaarden als onderdeel van het
exploitatieplan

4.3

RAMING VAN DE INBRENGWAARDEN VAN DE GRONDEN

Wro

Bro

Omschrijving

Toelichting

Inbrengwaarde

contante
waarde
(per
01/01/2011)

6.13, lid 1,
sub c, ten
eerste

6.2.3,
sub a

inbrengwaarden
grond

[…]

900.000

900.000

6.13, lid 1,
sub c, ten
eerste

6.2.3,
sub b

waarde
te slopen
opstallen

[…]

300.000

300.000

6.13, lid 1,
sub c, ten
eerste

6.2.3,
sub c

vrijmaken
gronden

[…]

0

0

6.13, lid 1,
sub c, ten
eerste

6.2.3,
sub d

sloop, verwijdering
en verplaatsing

[…]

20.000

20.000

Totaal van de inbrengwaarden van de gronden
(artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste Wro)

1.220.000

Systematiek van raming van de inbrengwaarden
Voor de raming van de inbrengwaarde wordt aangesloten bij de systematiek
van de Onteigeningswet. Indien geen sprake is van onteigening wordt de
inbrengwaarde van gronden vastgesteld met overeenkomstige toepassing
van de artikelen 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet (zoals bepaald
in artikel 6.13, lid 5, eerste volzin Wro). Dit betekent dat de inbrengwaarden
van de gronden worden vastgesteld tegen de werkelijke waarde van de zaak,
en niet de denkbeeldige waarde die de zaak uitsluitend voor de persoon van
de rechthebbende heeft (artikel 40b Ow). Daarbij wordt uitgegaan van de
prijs, tot stand gekomen bij een veronderstelde koop in het vrije commerciële verkeer tussen een redelijk handelend verkoper en een redelijk handelend koper, waarbij slechts in bijzondere gevallen de werkelijke waarde naar
andere maatstaf wordt bepaald.
Omdat bij het bepalen van de inbrengwaarden van de gronden moet worden uitgegaan van artikel 40b tot en met 40f Onteigeningswet, moet de
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werkelijke waarde worden bepaald door de hoogste waarde te nemen van de
gebruikswaarde en de complexwaarde. De gebruikswaarde-waardebepaling
gaat uit van een voortgezet gebruik op basis van de mogelijkheden van het
oude planologische regime. De complexwaarde-waardebepaling, daarentegen, gaat uit van de gebruiksmogelijkheden van het planologisch regime dat
na de herbestemming van toepassing is.
In de nota van toelichting bij het Bro wordt aangegeven dat het aan de deskundigen is om een passende methode van waardebepaling te hanteren (meer
specifiek de toelichting bij artikel 6.2.3 Bro). De wet spreekt geen waardeoordeel
uit over bepaalde methoden. In het verlengde hiervan wordt het vervolgens
aan de rechter gelaten om de gehanteerde methode te toetsen. Als er beroep
wordt ingesteld met betrekking tot de inbrengwaarde bestaat de mogelijkheid
dat de rechter voor de bepaling van de inbrengwaarde een analoge toepassing
geeft aan de regeling in de Onteigeningswet en ter zake deskundigen benoemt.
Voor gronden die reeds onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbesluit
is genomen, of die op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de
inbrengwaarde op te nemen in de exploitatieopzet gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet (artikel 6.13, lid 5, tweede volzin Wro).
De volledige schadeloosstelling omvat naast de werkelijke waarde (verkeerswaarde) ook alle andere bijkomende schades.
De inbrengwaarde van gronden in relatie tot het kostenverhaal en de
uitvoerbaarheid
Naar verwachting zal de inbrengwaarde een van de meest voorkomende
onderwerpen worden van zienswijzen en beroep op het exploitatieplan. De
inbrengwaarden van de gronden beïnvloedt namelijk direct de verdeling
van de kosten over de verschillende kostendragende bouwplannen. Over het
algemeen zullen de exploitanten streven naar een hoge inbrengwaarde voor
hun eigen gronden in combinatie met lage inbrengwaarden voor het totaal
van de gronden. De exploitanten met een hoge inbrengwaarde kan bij de
berekening van de exploitatiebijdrage namelijk een hoger bedrag aftrekken
van de exploitatiebijdrage. Daarbij heeft de exploitant ook een belang dat
het totaal van de inbrengwaarden over alle gronden gezamenlijk laag is,
aangezien de inbrengwaarden van de gronden als kosten doorberekend worden in de exploitatiebijdrage. Mede om deze reden verdient het aanbeveling
alle percelen te laten taxeren door een onafhankelijke deskundige, en dan
bij voorkeur nog door dezelfde, onafhankelijke deskundige.2
2	Een andere, minstens zo belangrijke reden om de inbrengwaarden van de gronden te
laten taxeren door een onafhankelijk taxateur is om te voorkomen dat de gemeente de
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Omdat de inbrengwaarde van de gronden voor de exploitatieopzet nadrukkelijk als kosten worden beschouwd, kan de raming van de inbrengwaarden
bovendien van invloed worden op de totale haalbaarheid van een project. Bij
een te hoge raming van de inbrengwaarden kan de financiële uitvoerbaarheid van een plan voor de gemeente in gevaar komen. De totale kosten van
de grondexploitatie kunnen hoger worden dan de totale opbrengsten van
de grondexploitatie, waardoor niet alle kosten kunnen worden verhaald (bij
toepassing van de macro-aftopping, conform artikel 6.16, Wro). Dit heeft tot
gevolg dat de niet te verhalen kosten voor rekening moet worden genomen
van de gemeente (zie tevens paragraaf 11.7).
11.4

Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie

In het Bro is een lijst opgenomen van kostensoorten die de gemeente in het
exploitatieplan moet opnemen en publiekrechtelijk op de exploitant moet
verhalen (opgenomen in artikel 6.2.4 Bro, met een uitwerking in artikel 6.2.5
Bro voor wat betreft de kosten voor voorzieningen). Deze lijst omvat, onder
meer, de kosten van archeologisch en milieukundig bodemonderzoek, de
kosten van bodemsanering, de kosten van aanleg van voorzieningen binnen
en buiten het exploitatiegebied, de kosten voor voorbereiding en toezicht
op de uitvoering van voorzieningen en werken, de kosten van het opstellen
van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het exploitatiegebied en de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht
van de gemeente te verrichten werkzaamheden.3 Daarnaast gelden ook de
eventuele kosten van tegemoetkomingen in planschade nadrukkelijk als
kostensoort.
De kostensoortenlijst van het Bro is een limitatieve lijst en is gebaseerd op
een gezamenlijke kostensoortenlijst van VNG en NEPROM uit 2000.4 De lijst
verschaft duidelijkheid over de mogelijk te verhalen kostensoorten en moet
een einde maken aan de voortdurende discussie over de verhaalbaarheid van
bepaalde kostensoorten. Het limitatieve karakter van de lijst betekent echter
ook dat kostensoorten die niet op de lijst zijn opgenomen, ook niet via het exploitatieplan mogen worden verhaald. Kosten die bijvoorbeeld niet via het exploitatieplan mogen worden verhaald zijn de kosten van algemene gemeenteregels van staatssteun overtreedt. Zie artikel 87 van het Europees Verdrag en de Mededeling van de Europese Commissie van 10 juli 1997 betreffende staatssteunelementen
bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties (Pb EG, C 209/3-5).
3	Voor een uitgebreid overzicht van de bedoelde kostensoorten, zie VROM, VNG en
VVG, Handreiking Grondexploitatiewet, Den Haag: Sdu Uitgevers 2008, p. 106-122.
4	VNG en NEPROM (2000) ‘Kosten van grondexploitatie: uitgangspunten voor een
nieuwe wettelijke regeling van het grondkostenverhaal, met bijbehorende lijst van
kostensoorten’.
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lijke beleidsontwikkelingen en structuurvisies voor het gehele gemeentelijke
grondgebied, de procedurekosten van behandeling van een aanvraag tot
tegemoetkoming in planschade en de kosten van behandeling van bezwaar
en beroep op het exploitatieplan (en het bijbehorende bestemmingsplan).
Een bijzondere kostenpost die in de praktijk nagenoeg altijd in een exploitatieopzet is opgenomen, is de post ‘onvoorzien’. De post is een buffer voor
het opvangen van niet-verwachte en/of niet-voorziene kosten. De doorgaans
lange looptijden van gebiedsontwikkelingen en de complexiteit hiervan
brengen risico’s met zich mee, waarvoor deze kostenpost een financiële
buffer vormt. De kostenpost past als zodanig echter niet in een exploitatieopzet behorende bij een exploitatieplan, omdat deze kostenpost in het
Bro niet expliciet als kostensoort is opgenomen (vergelijk artikel 6.2.4 Bro).
Aangezien de reden voor een dergelijke buffer nog steeds aanwezig is, is
het logisch dat de gemeente hiermee rekening houdt in de bedragen in de
exploitatieopzet behorende bij een exploitatieplan. Het feit dat de gemeente
de kosten in een dergelijke exploitatieopzet baseert op ramingen maakt het
ook mogelijk en reëel om met de beschreven risico’s in de kostenposten die
daarvoor in aanmerking komen, rekening te houden. Uiteraard geldt ook
hier dat de gemeente dit moet kunnen onderbouwen en dat de drie criteria
profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit ook hiervoor gelden.
Ministeriële regeling plankosten exploitatieplan
Het Bro bepaalt dat met betrekking tot bepaalde kostensoort bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de hoogte
en de begrenzing van de via het exploitatieplan verhaalbare kosten (de
zogenoemde microaftopping, zoals bepaald in artikel 6.2.6 Bro). Het betreft
de kosten van voorbereiding en toezicht op de voorbereiding, de kosten van
het opstellen van de gemeentelijke ruimtelijke plannen voor het exploitatiegebied en de kosten van door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van
de gemeente te verrichten werkzaamheden (meer bepaald de kosten zoals
bedoeld in artikel 6.2.4, onder g tot en met j Bro).
Op het moment van schrijven van deze handleiding ligt een ontwerp voor
een dergelijke regeling open ter internetconsultatie.5 Het betreft een regeling met een forfaitair karakter die afhankelijk van parameters als onder
meer de looptijd van het project, de omvang van het exploitatiegebied, het
aantal te realiseren bouwplannen, de eigendomssituatie en de beoogde
programmering komt tot een bedrag dat in het exploitatieplan maximaal
5	Zie daartoe: www.internetconsultatie.nl. De ontwerpregeling is ook te vinden als
bijlage bij Kamerstukken II, 2009-2010, 27 581, nr. 38.
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mag worden verhaald via de exploitatieopzet, voor wat betreft de eerder
genoemde kostensoorten.
In de navolgende exploitatieopzet is overigens nog geen rekening gehouden
met een inwerkingtreding van de ministeriële regeling.
De toerekenbaarheid van kosten aan de exploitatieopzet
Met betrekking tot de toerekenbaarheid van de kosten kan in abstractie een
onderscheid worden gemaakt tussen drie soorten kosten. In de eerste plaats
zijn er de kosten van werken, maatregelen en voorzieningen die uitsluitend ten dienste van één exploitatiegebied worden gemaakt. Voorbeelden
van deze groep van kosten zijn de kosten van de aanleg van woonstraten,
woonerven en buurtgroen, maar ook investeringen in natuurcompensatie,
waterberging en een ontsluitingsweg voor zover deze alleen een functie
hebben voor het betreffende gebied (en dus volledig toerekenbaar zijn aan
het betreffende gebied). Deze kosten moeten dan ook volledig op dit betreffende exploitatiegebied worden toegerekend en mogen niet ten laste van
andere grondexploitaties komen. Het maakt hierbij overigens niet uit of de
werken, maatregelen en voorzieningen binnen of buiten het exploitatiegebied worden gemaakt.
De tweede groep van kosten zijn de kosten van werken, maatregelen en
voorzieningen die mede van belang zijn voor andere exploitatiegebieden
en/of bestaande wijken (de zogenoemde bovenplanse, bovenwijkse of
meerwijkse voorzieningen, alhoewel geen van deze termen in de tekst van
de Wro en het Bro wordt genoemd). Voorbeelden van deze groep van kosten
zijn de kosten van een verbindingsweg tussen twee wijken, het maken van
een wijkpark in het ene exploitatiegebied mede ten behoeve van een ander
exploitatiegebied en ecologische zones. Omdat deze functies ook van nut zijn
voor andere te ontwikkelen of in ontwikkeling zijnde exploitatiegebieden
of ook voor reeds bestaande wijken, mogen deze kosten niet volledig aan
één exploitatiegebied worden toegerekend, maar slechts proportioneel ten
opzichte van het nut voor de individuele locaties aan de betreffende grondexploitatie ten laste worden gelegd (conform artikel 6.13, lid 6 Wro). Hoewel
een onderbouwing in een vastgestelde structuurvisie voor deze groep van
kosten niet wettelijk verplicht is, valt het voor de gemeente toch aan te raden om de ruimtelijk-functionele grondslag en samenhang van deze kosten
te verantwoorden in een structuurvisie.

Sdu Uitgevers

113

Deel A: Facetten van publiekrechtelijke grondexploitatie

De derde groep van kosten betreft de zogenoemde bovenplanse kosten,
waarvoor de gemeente in het exploitatieplan een fondsbijdrage mag
opnemen (op grond van artikel 6.13, lid 7 Wro). Door middel van de fondsbijdrage kan de winstgevende grondexploitatie van een (deel)locatie A in een
gemeente mede de lasten dragen van de verliesgevende grondexploitatie
van een (deel)locatie B. Met de regeling wordt beoogd een samenhangende
ontwikkeling van verschillende locaties mogelijk te maken. Voorwaarde
hiervoor is dat de samenhang tussen de te verevenen locaties duidelijk
wordt beschreven in een vastgestelde structuurvisie. De gemeente wordt
door de mogelijkheid van bovenplanse verevening niet gedwongen om de te
verevenen locaties in één exploitatieplan onder te brengen.
Voor de toepassing van de bovenplanse kosten in de zin van 6.13, lid 7 Wro
gelden de drie criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit.6
Daarnaast blijkt uit de parlementaire behandeling van het amendement
dat ten grondslag ligt aan deze kostenpost, dat er een duidelijk te verantwoorden ruimtelijke en functionele samenhang moet bestaan tussen de
exploitatiegebieden of delen daarvan. De aangewezen plaats hiervoor is een
vastgestelde structuurvisie, waar zowel de samenhang wordt beschreven,
alsook aanwijzingen worden gegeven over de bestedingen die ten laste van
het fonds kunnen komen. In de onderstaande voorbeelden wordt verder niet
ingegaan op de mogelijkheden die het verhaal van bovenplanse kosten kan
bieden.
De raming van de andere kosten in verband met de grondexploitatie heeft
de vorm van een tabel, waarin per kostensoort af te leiden uit de artikelen
6.2.4 en 6.2.5 Bro een contante waarde per peildatum wordt berekend. De
contante waarden per kostensoort worden opgeteld tot een totaal van de
andere kosten in verband met de grondexploitatie.

6	Artikel 6.13, lid 7 Wro is opgenomen in de Wro als gevolg van het amendement
Irrgang c.s. (Kamerstukken II, 2009/10, 30 218, nr. 20). Het amendement beoogt om
een samenhangende ontwikkeling van verschillende locaties mogelijk te maken,
op grond van een structuurvisie waar de samenhang duidelijk in wordt beschreven,
zonder dat gemeenten gedwongen worden om al die locaties in één grondexploitatie onder te brengen. Zie voor de parlementaire behandeling van het amendement
Kamerstukken II, 2009/10, 30 218, nr. 6, p. 15; Kamerstukken II, 2009/10, 30 218, nr. 22, p.
3-20 en Kamerstukken I 2006/07, nr. 30, in het bijzonder p. 934, p. 953-954 en p. 974.
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Voorbeeld 21: raming van de andere kosten in verband met de exploitatie als
onderdeel van het exploitatieplan

4.4

RAMING VAN DE ANDERE KOSTEN IN VERBAND MET DE EXPLOITATIE

Wro

Bro

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub a

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub b

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub c

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub d

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub e
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Bro

omschrijving

nominaal

geïnvesteerd
vermogen

01/07/
2011

01/07/
2012

01/07/
2013

01/07/
2014

01/07/
2015

contante
waarde
(per
01/01/
2011)

onderzoek 0

0

0

0

0

0

0

0

bodemsa- 0
nering en
grondwerken

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub a

aanleg
nutsvoorzieningen

50.000

50.000

0

0

0

0

0

50.000

6.2.5,
sub b

aanleg
riolering

300.000

100.000

0

100.000

100.000

0

0

288.755

6.2.5,
sub c

aanleg infrastructuur

405.000

0

0

200.000

0

205.000

0

376.712

6.2.5,
sub d

aanleg
infrastructuur
openbaar
vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub e

aanleg
groen

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub f

openbare
verlichting

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub g

straatmeubilair

400.000

400.000

0

0

0

0

0

400.000

6.2.5,
sub h

gebouwde
parkeervoorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub i

milieu- en
archeologievoorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

maatregelen

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub a

nutsvoorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub b

aanleg
riolering

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub c

aanleg
wegen
e.d.

350.000

350.000

0

0

0

0

0

350.000

6.2.5,
sub d

aanleg OV
infra

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub e

aanleg
groen

0

0

0

0

0

0

0

0
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6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub e

6.2.5,
sub f

openbare
verlichting

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub g

straatmeubilair

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub h

gebouwde
parkeervoorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.5,
sub i

milieu- en
archeologievoorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub f

kosten
voor toekomstige
locaties

200.000

0

0

0

0

200.000

0

186.019

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub g

voorbereiding,
toezicht
en uitvoering
(VTU)

100.000

0

0

0

50.000

50.000

0

94.377

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub h

opstellen
ruimtelijke
plannen

250.000

200.000

0

0

50.000

0

0

247.873

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub i

ontwerpcompetities

0

0

0

0

0

0

0

0

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub j

gemeentelijke apparaatskosten

0

0

0

0

0

0

0

0

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub k

tijdelijk
beheer

0

0

0

0

0

0

0

0

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub l

raming
planschade

0

0

0

0

0

0

0

0

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub
m

nietterugvorderbare
belasting

0

0

0

0

0

0

0

0

6.13, lid 1,
sub c, ten
tweede

6.2.4,
sub n

rente

100.000

100.000

0

0

0

0

0

100.000

Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten tweede
Wro):

2.093.736

De toelichting bij de raming van de andere kosten in verband met de
grondexploitatie
Voor alle kosten in de exploitatieopzet moet worden toegelicht waarom
en in welke mate de kosten ten laste van de exploitatie zijn gebracht. In de
toelichting op de raming van de andere kosten in verband met de exploitatie moet voor elk van de kostensoorten duidelijk gemaakt worden in welke
evenredigheid van nut de kosten zijn opgenomen in de exploitatieopzet.
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11.5

Raming van de opbrengsten van de exploitatie

Naast een raming van de kosten verbonden aan de grondexploitatie moet in
de exploitatieopzet ook een raming van de opbrengsten worden opgenomen
(op basis van artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste Wro).
Het Bro limiteert in het verlengde van het bepaalde in de Wro de ramingen
van de opbrengsten tot drie soorten opbrengsten: (1) de opbrengsten van
uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied, (2) de opbrengsten van
bijdragen en subsidies van derden, en (3) opbrengsten die worden verkregen
of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in
de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen (zoals bepaald in
artikel 6.2.7, sub a tot en met c Bro).
Voorbeeld 22: raming van de opbrengsten van de exploitatie als onderdeel van
het exploitatieplan

4.5

RAMING VAN DE OPBRENGSTEN VAN DE EXPLOITATIE

omschrijving

uitgifteprijs per
eenheid

eenheid

pronomigramma naal

geïnvesteerd
vermogen

01/07/
2011

01/07/
2012

01/07/
2013

01/07/
2014

01/07/
2015

contante
waarde
(per 01/01/
2011)

maatschappelijke
functies

200

m2

4.000
m2

800.000

0

0

0

800.000

0

0

744.076

detailhandel

400

m2 bvo

1.500 m2 600.000

0

0

0

600.000

0

0

558.057

kantoren

220

m2 bvo

6.000
m2

1.320.000

0

0

0

0

1.320.000

0

1.192.647

sociale
huurwoningen

15.000

woning

5 woningen

75.000

0

0

0

0

0

75.000

65.828

middendure
koopwoningen

50.000

kavel

4 kavels

200.000

0

0

0

0

0

200.000

175.541

dure vrije
sector

120.000

kavel

4 kavels

480.000

0

0

0

0

0

480.000

421.299

Totale opbrengsten van uitgifte van gronden in het exploitatiegebied (6.13, lid 1, sub c, ten derde Wro juncto 6.2.7, sub a Bro)
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omschrijving

toelichting

nominaal geïnvesteerd
vermogen

01/07/
2011

01/07/
2012

01/07/ 01/07/
2013
2014

01/07/
2015

contante
waarde
(per 01/01/
2011)

subsidie
provincie

subsidie
provincie
voor aanleg
parkvoorziening

200.000

0

0

0

0

168.604

0

200.000

Totale opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden (6.13, lid 1, sub c, ten derde Wro juncto
6.2.7, sub b Bro)

168.604

omschrijving

toelichting

nominaal geïn01/07/
ves2011
teerd
vermo
gen

01/07/
2012

01/07/
2013

01/07/
2014

01/07/
2015

contante
waarde
(per 01/01/
2011)

bijdrage uit
andere grondexploitatie

opbrengst
uit exploi
tatie
Sturinger
land-Noord

200.000

0

200.000

0

0

177.034

0

0

Totale opbrengsten welke worden verkregen of toegekend naaste ontwikkeling (6.13, lid 1, sub c,
ten derde Wro juncto 6.2.7, sub c Bro)

177.034

Ad 1: Opbrengsten van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied
De omvangrijkste opbrengst van de grondexploitatie zal zijn de uitgifte
van gronden in het exploitatiegebied, uitzonderlijke gevallen daargelaten.
De inventarisatie van deze opbrengsten vindt plaats vanuit de fictie dat de
gemeente alle gronden verwerft en uitgeeft (zie voor de fictie van gemeentelijke grondexploitatie als aanname van de exploitatieopzet de opening
van dit hoofdstuk 11). De opbrengsten kunnen in de exploitatieopzet worden
verwerkt op basis van bestaande gemeentelijke uitgifteprijzen op marktconforme basis. Vanuit het oogpunt van transparantie kan in de toelichting
worden aangegeven waarop de ramingen van de opbrengst zijn gebaseerd,
bijvoorbeeld op basis van ervaringscijfers, taxaties, een beleidsnotitie, of nog
anderszins.
Voor de post opbrengsten van uitgifte wordt uitgegaan van ramingen van
opbrengsten. Het doet voor de te betalen exploitatiebijdrage uiteindelijk
niet ter zake of de werkelijk gerealiseerde opbrengsten hoger of lager zullen
zijn dan de geraamde. Behaalde resultaten, voor zover de gemeente daar
kennis van heeft, zullen de gemeente hooguit aanleiding kunnen geven
voor bijstelling van de raming van de opbrengsten voor nog uit te geven c.q.
te ontwikkelen percelen, anders dan de jaarlijkse indexering. Een dergelijke
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bijstelling vindt plaats in de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan
en geldt als een structurele wijziging. De grondeigenaren moeten over een
dergelijke bijstelling in kennis worden gesteld en het voornemen moet
openbaar worden gemaakt (artikel 6.14, lid 1 Wro). Indien de ramingen van
de grond conform de in het exploitatieplan opgenomen index worden aangepast, wordt dit slechts aangemerkt als een niet-structurele wijziging (zoals
bepaald in artikel 6.15, lid 3, sub b Wro).
Ad 2: Opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden
Deze opbrengsten betreffen bijdragen en subsidies van derden, zijnde
bijvoorbeeld een subsidie van een andere overheid of investeringsbijdragen
van een nutsbedrijf. De raming van deze opbrengsten wordt afzonderlijk
zichtbaar gemaakt in de exploitatieopzet.
In voorbeeld 22 heeft de provincie toegezegd 200.000 euro aan subsidie te
geven voor de aanleg van een parkvoorziening, uit te keren op 1 juli 2014
(hetgeen een netto contante waarde van 168.604 euro vertegenwoordigt op
1 januari 2011).
Ad 3: Opbrengsten die worden verkregen of toegekend in verband met het in
exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing
in aanmerking komen
Deze opbrengsten moeten worden opgebracht uit andere, toekomstige
exploitaties en worden verrekend met de kosten die er vanuit de exploitatie
van de gronden tegenover staan. Het betreft kosten die in het exploitatiegebied worden gemaakt, maar in de nabije toekomst kunnen worden toegerekend aan een ander exploitatiegebied.
In voorbeeld 22 wordt 200.000 euro in de exploitatieopzet van Sturingerland-West opgenomen als opbrengst die wordt verkregen in verband met
het in exploitatie brengen van de gronden van de locatie SturingerlandNoord die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen
(hetgeen een netto contante waarde van 177.034 euro vertegenwoordigt op
1 januari 2011).
11.6	Wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven
gronden
De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven
gronden omvat twee stappen: (1) het bepalen van de maximaal te verhalen
kosten, en (2) de toerekening van de maximaal te verhalen kosten aan de uit
te geven gronden.
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Ad 1: Het bepalen van de maximaal te verhalen kosten
De raming van de opbrengsten is van belang voor de omvang van de te
verhalen kosten. Van de verhaalbare kosten worden de opbrengsten van
bijdragen en subsidies van derden en de opbrengsten die worden verkregen
of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in
de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen, afgetrokken.
Voorbeeld 23: wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven
gronden als onderdeel van het exploitatieplan

4.6	WIJZE VAN TOEREKENING VAN TE VERHALEN KOSTEN AAN DE
UIT TE GEVEN GRONDEN
contante waarde
(peildatum 01/01/2011)
Totaal van de inbrengwaarden van de gronden
(artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste, Wro)

1.220.000

Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten tweede, Wro):

2.093.736

Bruto te verhalen kosten

3.313.736

Totale opbrengsten van bijdragen en subsidies van
derden (6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro juncto 6.2.7,
sub b, Bro)

168.604

Totale opbrengsten welke worden verkregen of
toegekend naaste ontwikkeling (6.13, lid 1, sub c,
ten derde, Wro juncto 6.2.7, sub c, Bro)

177.034

Netto te verhalen kosten

2.968.098

Totale opbrengsten van uitgifte van gronden in
het exploitatiegebied (6.13, lid 1, sub c, ten derde,
Wro juncto 6.2.7, sub a, Bro)

3.157.448

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing
van artikel 6.16, Wro)

2.968.098

Ad 2: De toerekening van de maximaal te verhalen kosten aan de uit te
geven gronden
Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage worden in het
exploitatieplan uitgiftecategorieën vastgesteld (artikel 6.18, lid 1 Wro). Per
onderscheiden categorie wordt een basiseenheid vastgesteld in een hoeveelheid vierkante meters grondoppervlakte, een hoeveelheid vierkante meters
vloeroppervlakte, of een andere hiermee vergelijkbare maatstaf als de terreinmaat (artikel 6.18, lid 2 Wro).
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Door elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie vastgestelde gewichtsfactor worden gewogen eenheden vastgesteld (artikel
6.18, lid 3 Wro). De wet geeft overigens geen regels voor het bepalen van de
gewichtsfactoren. De opbrengstpotentie kan als een mogelijk en realistisch
aanknopingspunt dienen. Door de opbrengstpotentie af te leiden van de
uitgifteprijzen en te vertalen naar verhoudingscijfers (waarbij de laagst
opbrengende categorie de gewichtfactor 1 krijgt) kunnen gewichtsfactoren
worden berekend. Een uitgiftecategorie met een hogere opbrengstpotentie
per basiseenheid betaalt als gevolg hiervan relatief meer mee per basiseenheid aan de verhaalbare kosten dan een uitgiftecategorie met een geringere
opbrengstpotentie per basiseenheid.
De gewogen eenheden in het exploitatiegebied worden bij elkaar opgeteld
(artikel 6.18, lid 4 Wro). Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is het
ten hoogste verhaalbare bedrag, gedeeld door de som van de gewogen eenheden in het exploitatiegebied (artikel 6.18, lid 5 Wro).
Voorbeeld 24: wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te
geven gronden als onderdeel van het exploitatieplan

4.6	WIJZE VAN TOEREKENING VAN TE VERHALEN KOSTEN AAN DE UIT
TE GEVEN GRONDEN (VERVOLG)
uitgiftecatebasiseenheid uitgifteprijs gewichtsgorieën
per eenheid
factoren
200
1
maatschappe- 1 m2
lijke functies
400
2
detailhandel
1 m2 bvo
220
1,1
kantoren
1 m2 bvo
sociale huur1 woning
15.000
75
woningen
middendure
1 kavel
50.000
250
koopwoningen
dure vrije
1 kavel
120.000
600
sector
Som der gewogen eenheden (artikel 6.18, lid 4 Wro)

programma
4.000 m2

gewogen
eenheden
4.000

1.500 m2
6.000 m2
5 woningen

3.000
6.600
375

4 kavels

1.000

4 kavels

2.400
17.375

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16 Wro)

2.968.098

Het ten hoogste verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.18, lid
5 Wro)

170,83

Som der gewogen eenheden (artikel 6.18, lid 4 Wro)
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In voorbeeld 24 zijn de kosten van de grondexploitatie lager dan de opbrengsten van de grondexploitatie (immers de netto te verhalen kosten zijn lager
dan de totale opbrengsten van de uitgifte van gronden in het exploitatiegebied). De gemeente kan alle kosten van grondexploitatie verhalen op de
exploitanten, dit uiteraard mits daadwerkelijk de omgevingsvergunningen
worden aangevraagd.
In voorbeeld 25 worden (voor de vorm) de opbrengsten van bijdragen en
subsidies van derden en de opbrengsten uit toekomstige gebiedsexploitaties
weggenomen en ontstaat daarentegen een situatie waar de kosten van de
grondexploitatie hoger zijn dan de opbrengsten van de grondexploitatie. In
de Wro is bepaald dat als de aan de exploitatie verbonden kosten, verminderd
met de door de gemeente in verband met die exploitatie ontvangen of te
ontvangen subsidies en bijdragen van derden, hoger is dan het in het exploitatieplan opgenomen bedrag van de opbrengsten van die exploitatie, slechts
de kosten tot maximaal het bedrag van de opbrengsten zijn te verhalen (zoals
bepaald in artikel 6.16 Wro, de zogenoemde macroaftopping). Dat betekent dat
niet alle kosten op de exploitanten kunnen worden verhaald en de gemeente
met een tekort wordt geconfronteerd. Dit is in de praktijk geen ondenkbare situatie. Met name de grondexploitaties in binnenstedelijk gebied zullen veelal
een tekort vertonen dat op enigerlei wijze dekking dient te hebben.
Voorbeeld 25: wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te
geven gronden als onderdeel van het exploitatieplan

4.6	WIJZE VAN TOEREKENING VAN TE VERHALEN KOSTEN AAN DE
UIT TE GEVEN GRONDEN
contante waarde
(peildatum
01/01/2011)
Totaal van de inbrengwaarden van de gronden
(artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste Wro)

1.220.000

Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten tweede Wro):

2.093.736

Bruto te verhalen kosten

3.313.736

Totale opbrengsten van bijdragen en subsidies van
derden (6.13, lid 1, sub c, ten derde Wro juncto 6.2.7,
sub b Bro)

0

Sdu Uitgevers

123

Deel A: Facetten van publiekrechtelijke grondexploitatie

Totale opbrengsten welke worden verkregen of
toegekend naaste ontwikkeling (6.13, lid 1, sub c, ten
derde Wro juncto 6.2.7, sub c Bro)

0

Netto te verhalen kosten

3.313.736

Totale opbrengsten van uitgifte van gronden in
het exploitatiegebied (6.13, lid 1, sub c, ten derde
Wro juncto 6.2.7, sub a Bro)

3.157.448

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing
van artikel 6.16 Wro)

3.157.448

uitgiftecategorieën

basiseenheid

uitgifteprijs per
eenheid

gewichtsfactoren

programma

gewogen
eenheden

maatschappelijke
functies

1 m2

200

1

4.000 m2

4.000

detailhandel

1 m2 bvo

400

2

1.500 m2

3.000

kantoren

1 m2 bvo

220

1,1

6.000 m2

6.600

sociale huurwoningen

1 woning

15.000

75

5 woningen

375

middendure
koopwoningen

1 kavel

50.000

250

4 kavels

1.000

dure vrije
sector

1 kavel

120.000

600

4 kavels

2.400
17.375

Som der gewogen eenheden (artikel 6.18, lid 4 Wro)

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel
6.16 Wro)

3.157.448

Som der gewogen eenheden (artikel 6.18, lid 4 Wro)

17.375

Het ten hoogste verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.18, lid 5 Wro)

181,72

Omschrijving van de wijze waarop een tekort op de exploitatieopzet wordt
gedekt
De gemeente dient in dit geval van een tekort op de exploitatieopzet een
alternatieve dekking te vinden. Een van de eisen die het Bro aan de toelichting bij het exploitatieplan stelt, houdt in dat, indien de exploitatieopzet
in het exploitatieplan een tekort vertoont, de gemeente een omschrijving
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moet geven van de wijze waarop het tekort wordt gedekt (artikel 6.2.11, sub
m Bro). De gemeente kan bijvoorbeeld besluiten het tekort te dekken met
een bijdrage uit de algemene middelen, een bijdrage uit de reserves van het
grondbedrijf, of een bijdrage uit een ontwikkeling elders in de gemeente.7
11.7

Percentage gerealiseerde kosten

Het college van burgemeester en wethouders stelt binnen drie maanden na
uitvoering van de in het exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden
en maatregelen een afrekening van het exploitatieplan vast (zoals bepaald
in artikel 6.20, lid 1 Wro). Bij de afrekening worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend op grond van de werkelijk gemaakte kosten en het
totale aantal gewogen eenheden in het exploitatiegebied, voor zover bekend.
De basiseenheden en gewichtsfactoren die zijn toegepast bij de berekening
van een betaalde exploitatiebijdrage (bedoeld in artikel 6.18, lid 2 en lid 3
Wro), worden ook toegepast bij de herberekening.
Indien een herberekende exploitatiebijdrage bij de eindafrekening meer
dan vijf procent lager is dan een betaalde exploitatiebijdrage, dan betaalt de
gemeente dit verschil, voor zover het groter is dan de genoemde vijf procent,
terug aan de houder van de omgevingsvergunning (indien verleend onder
vigeur van de Wabo), eventueel nog aan de houder van de bouwvergunning
(indien verleend voor inwerkingtreding van de Wabo), of in het voorkomende geval aan de rechtsopvolger van de vergunningverkrijger (artikel 6.20,
lid 3 Wro). Deze terugbetaling heeft binnen een maand plaats te vinden en
bovendien met rente. Het is aannemelijk dat deze rente gelijk is aan de rente
in de laatste herziening van het exploitatieplan.
Degene die ten tijde van betaling van een exploitatiebijdrage houder was
van de betreffende bouwvergunning, omgevingsvergunning, of ook diens
rechtsopvolger, kan bij het college van burgemeester en wethouders ook
vroegtijdig een verzoek tot afrekening indienen (zoals bepaald in artikel
6.20, lid 4 Wro). Dit verzoek kan worden ingediend vanaf het moment dat
ten minste negentig procent van de geraamde kosten als werkelijk gemaakte kosten bekend zijn. In de exploitatieopzet dient daarom te worden
vermeld welk percentage van de totale kosten gerealiseerd is (op grond van
artikel 6.2.8 Bro).
7	In een uitspraak op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
overweegt de voorzieningenrechter dat het gegeven dat er in het exploitatieplan ‘Roosendaal Spoorhaven (exploitatiegebied West)’ is uiteengezet dat het tekort op de exploitatieopzet via een samenwerkingsovereenkomst wordt verhaald op de marktpartijen,
voldoende aanleiding geeft om geen voorlopige voorziening te treffen (LJN BJ5086).
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Voorbeeld 26: percentage gerealiseerde kosten als onderdeel van het exploitatieplan

4.7
PERCENTAGE GEREALISEERDE KOSTEN
Het percentage gerealiseerde kosten is 26 procent.

Bij de minimaal jaarlijkse herziening moet dit percentage telkens worden
aangepast naar de laatste stand van zaken. Indien dit percentage de grenswaarde van negentig procent bereikt, kan door de genoemde belanghebbenden dus een verzoek tot afrekening worden ingediend.
Uitzondering op de genoemde percentageregeling vormen overigens de
kosten te maken voor toekomstige grondexploitaties (de kosten zoals bedoeld
in artikel 6.2.4, sub f Bro). Soms legt de gemeente bij de ontwikkeling van een
bepaalde locatie reeds voorzieningen aan, die (mede of geheel) een voorziening vormen voor andere in de nabije toekomst te ontwikkelen locaties.
Voorbeeld hiervan is een riolering met bijbehorende werken en bouwwerken
(artikel 6.2.5, sub a Bro), die als één voorziening wordt aangelegd voor de
locatie waarop het exploitatieplan betrekking heeft en een in de nabije toekomst te ontwikkelen locatie gezamenlijk. Deze meerkosten om de riolering
bij aanleg reeds zo te dimensioneren dat in de nabije toekomst beide locaties
kunnen worden gefaciliteerd maakt de gemeente al wel in het kader van de
grondexploitatie van het betreffende exploitatieplan, maar de meerkosten
moeten ook (gedeeltelijk of geheel) op de grondexploitatie van de in de nabije
toekomst te ontwikkelen locatie worden verhaald. Daarom worden deze
kosten niet meegerekend in het bepalen van het percentage gerealiseerde
kosten. Aan de opbrengstzijde van de exploitatieopzet wordt een reservering
opgenomen ten laste van de in de nabije toekomst te ontwikkelen locatie ter
hoogte van het bedrag van de meerkosten (het betreft hier de opbrengsten
zoals bedoeld in artikel 6.2.7, sub c Bro). Deze kosten en opbrengsten vallen in
de exploitatieopzet als min en plus tegen elkaar weg en hebben dus geen betekenis voor het berekenen van de exploitatiebijdrage via het exploitatieplan.
11.8

Enige afsluitende opmerkingen

Tot slot van dit hoofdstuk nog enige afsluitende opmerkingen.
De exploitatiebijdrage te verbinden als voorschrift aan de omgevings
vergunning
De Wro bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders de kosten
verbonden aan exploitatie van de gronden gelegen in een exploitatiegebied
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verhaald door aan een omgevingsvergunning, af te geven voor een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, of voor een gedeelte van een zo bedoeld
bouwplan, het voorschrift te verbinden dat de vergunningverkrijger een
exploitatiebijdrage is verschuldigd (artikel 6.17, lid 1 Wro).8
De exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal gewogen eenheden
en gedeeltes van eenheden, dat in het exploitatieplan is toegedeeld aan de
in de vergunningaanvraag betrokken gronden, dan wel indien dit tot een
hoger aantal leidt, het aantal gewogen eenheden dat is opgenomen in de
vergunningaanvraag, te vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per
gewogen eenheid (artikel 6.19 Wro). Deze uitkomst moet vervolgens worden
verminderd met de inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag betrokken gronden en de kosten die door de aanvrager in verband met de betreffende gronden zijn gemaakt (artikel 6.19 respectievelijk sub a en sub b Wro).9
Voorbeeld 27: berekening van de exploitatiebijdrage middendure koopwoning

De gemeente (in de situatie van voorbeeld 24) verleent een omgevingsvergunning voor één middendure koopwoning op één kavel. De gemeente berekent de exploitatiebijdrage als volgt:
exploitatiebijdrage = aantal basiseenheden dat in het exploitatieplan is
toegedeeld aan de in de vergunningaanvraag betrokken gronden × gewichtsfactor × verhaalbare bedrag per gewogen eenheid
1 × 250 × 170,83 = 42.707,50
Deze uitkomst wordt vervolgens verminderd met de inbrengwaarde van
de in de vergunningaanvraag betrokken gronden en de kosten die door
de aanvrager in verband met de betreffende gronden zijn gemaakt.

8	Voor een uitgebreidere uitwerking van de relatie tussen grondexploitatie en bouwvergunning, zie VROM, VNG en VVG, Handreiking Grondexploitatiewet, Den Haag:
Sdu Uitgevers 2008, p. 235-252.
9	Indien de inbrengwaarde van de gronden en de kosten die de exploitant maakt dermate hoog zijn dat de exploitatiebijdrage negatief wordt. De exploitant hoeft in dat
geval geen bijdrage te betalen maar heeft het recht om een bijdrage van de gemeente
te ontvangen (artikel 6.22, lid 1 Wro). De exploitant dient daartoe een verzoek in bij de
gemeente. Voorwaarde is dat de prestaties overeenkomstig het exploitatieplan zijn
verricht.
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In voorbeeld 27 is het in de omgevingsvergunning aangevraagde bouwprogramma voor bepaalde gronden (één middendure koopwoning voor één
kavel) gelijk aan het in het exploitatieplan voorgenomen bouwprogramma
voor de betreffende gronden (namelijk één middendure koopwoning per
kavel). In de praktijk zal het echter vaak voorkomen dat een aanvraag voor
een omgevingsvergunning wordt gedaan waarbij mogelijk (1) het in de
bouwaanvraag opgenomen bouwvolume afwijkt van het voorgenomen
bouwvolume in het exploitatieplan, (2) het in de bouwaanvraag opgenomen
grondstuk om het bouwvolume te ontwikkelen afwijkt van het voorgenomen grondstuk in het exploitatieplan, of ook (3) beide voornoemde situaties.
Om dit te ondervangen en om een juiste uitvoering te geven aan de in de
Wro opgenomen regeling tot bepaling van de hoogte van de exploitatiebijdrage, dient de gemeente feitelijk twee berekeningen te maken (wederom
artikel 6.19 Wro). Hiermee wordt voorkomen dat het kostenverhaal gedeeltelijk kan worden ontlopen door, voor zover het bestemmingsplan en het
exploitatieplan dat toestaan, het gewenste bouwvolume op een kleiner
grondstuk te realiseren, en de rest van de grond naderhand uit te geven
als tuin of erf.10 De hoogste uitkomst van de twee berekeningen vormt de
exploitatiebijdrage te verbinden als voorschrift aan de omgevingsvergunning, dit zoals eerder gezegd te verminderen met de inbrengwaarde van de
gronden en de kosten die door de aanvrager zijn gemaakt.
Voorbeeld 28: berekening van de exploitatiebijdrage detailhandel

De gemeente (in de situatie van voorbeeld 24) verleent een omgevingsvergunning voor 1.000 vierkante meter detailhandel voor gronden
waarop in het exploitatieplan 1.500 vierkante meter detailhandel is voorgenomen. De gemeente berekent de exploitatiebijdrage als volgt:
berekening 1 voor exploitatiebijdrage = aantal basiseenheden dat in het
exploitatieplan is toegedeeld aan de in de vergunningaanvraag betrokken
gronden × gewichtsfactor × verhaalbare bedrag per gewogen eenheid
1.500 × 2 × 170,83 = 512.490,00

10
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berekening 2 voor exploitatiebijdrage = in omgevingsvergunning opgenomen hoeveelheid basiseenheden × gewichtsfactor × verhaalbare bedrag per
gewogen eenheid
1.000 × 2 × 170,83 = 341.660,00
Berekening 1 levert de hoogste uitkomst op en de uitkomst van deze berekening vormt de exploitatiebijdrage. Deze uitkomst wordt vervolgens
verminderd met de inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag
betrokken gronden en de kosten die door de aanvrager in verband met de
betreffende gronden zijn gemaakt.

Bij de verlening van de omgevingsvergunning stelt het college van burgemeester en wethouders een termijn waarbinnen de exploitatiebijdrage
betaald dient te worden en legt hierbij eveneens een betalingsregeling op
(artikel 6.17, lid 2 Wro). In het voorkomende geval dat na het overschrijden
van de genoemde termijn nog geen exploitatiebijdrage is voldaan, kan het
college van burgemeester en wethouders besluiten dat het bouwen niet kan
aanvangen of moet worden gestaakt totdat aan de betalingsverplichtingen
is voldaan (artikel 6.21, lid 1 Wro). Indien na verloop van een maand na het
verstrijken van de betalingstermijn nog altijd geen betaling heeft plaatsgehad, kan het college van burgemeester en wethouders bij dwangbevel
het verschuldigde bedrag vorderen, te verhogen met de op de invordering
vallende kosten (artikel 6.21, lid 2 Wro). In het geval dat binnen drie maanden na het besluit van het college van burgemeester en wethouders om de
betreffende bouwactiviteiten niet te laten aanvangen of in het voorkomende geval te staken de exploitatiebijdrage nog niet is voldaan, dan kan het
college van burgemeester en wethouders de verleende omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken (artikel 6.21, lid 3 Wro).
Eindafrekening van het exploitatieplan
Binnen drie maanden na uitvoering van de in het exploitatieplan voorziene
werken, werkzaamheden en maatregelen stellen burgemeester en wethouders een eindafrekening van het exploitatieplan vast (artikel 6.20, lid 1 Wro).
Bij de afrekening worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend op
grond van de werkelijke kosten (artikel 6.20, lid 2 Wro). Als achteraf blijkt dat
de werkelijk gemaakte kosten hoger uitvallen dan vooraf als ramingen in
het exploitatieplan waren opgenomen, dan komt dit verschil voor rekening
van de gemeente. Als omgekeerd blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten
lager uitvallen dan vooraf als ramingen in het exploitatieplan waren opge-
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nomen, dan moet de gemeente aan de houder van de omgevingsvergunning
(indien verleend onder vigeur van de Wabo), eventueel nog de houder van de
bouwvergunning (indien verleend voor inwerkingtreding van de Wabo), of
in het voorkomende geval aan de rechtsopvolger van de vergunningverkrijger dit te veel betaalde kostenverhaal terugbetalen (voor zover dit verschil
groter is dan vijf procent, zoals vastgelegd in artikel 6.20, lid 3 Wro).
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Kaarten bij het exploitatieplan
Kaart 1: […]
Kaart 2: […]
Kaart 3: […]
[..]
Bijlagen bij het exploitatieplan
Bijlage 1: […]
Bijlage 2: […]
Bijlage 3: […]
[…]
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Hoofdstuk 1
De status van het exploitatieplan
1. Koppeling met ruimtelijk besluit
Dit exploitatieplan behoort bij […].
[…]
2. Begrenzing van het exploitatiegebied
De begrenzing van het exploitatiegebied volgt de begrenzing zoals aangegeven op de kaart Exploitatiegebied die als kaart […] onderdeel uitmaakt van
dit exploitatieplan.
[…]
3. Voorgenomen grondgebruik
De gemeente heeft het grondgebruik voorgenomen zoals aangegeven op de
kaart Voorgenomen grondgebruik die als kaart […] onderdeel uitmaakt van
dit exploitatieplan.
[…]
4. Te verwerven gronden
De gemeente beoogt de gronden te verwerven zoals aangegeven op de kaart
Te verwerven gronden die als kaart […] onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.
[…]
5. Citeertitel
Dit exploitatieplan wordt aangehaald als: Exploitatieplan […].
[…]
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Hoofdstuk 2
De omschrijving van werken en
werkzaamheden
1. Bouwrijp maken van het exploitatiegebied
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor
het bouwrijp maken voorzien:
1. […];
2. […];
3. […].
2. Aanleg van nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor
de aanleg van nutsvoorzieningen voorzien:
1. […];
2. […];
3. […].
3. Inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor
het inrichten van de openbare ruimte voorzien:
1. […];
2. […];
3. […].
[…]
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Hoofdstuk 3
De eisen en regels
ARTIKEL 1
BEGRIPSBEPALINGEN
In deze eisen en regels wordt verstaan onder:
a.	aanbestedingsverslag: een document waarin staat aangegeven op welke
wijze de opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden is
gegund;
b.	voltooiingsverslag: een document waarin staat aangegeven op welke
wijze de werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd;
c.	werken en werkzaamheden: werken en werkzaamheden, zoals bedoeld
in de omschrijving van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp
maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en
het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied.
[…]
ARTIKEL 2
EISEN EN REGELS MET BETREKKING TOT WERKEN EN WERKZAAMHEDEN
EN DE UITVOERING ERVAN
Toepasselijkheid van eisen en regels voor werken en werkzaamheden en
de uitvoering
2.1		Op werken en werkzaamheden is het programma van eisen en
regels dat als bijlage […] onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan
van toepassing.
Melding van voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en werkzaamheden
2.2.1	Uiterlijk […] weken vóór de voorgenomen aanvang van de uitvoering
van werken en werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant
schriftelijk melding gedaan aan burgemeester en wethouders.
2.2.2	Bij die melding worden de volgende gegevens verstrekt:
		
a.	een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de
melding betrekking heeft;
		
b. […];
		
c. […].
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Melding van voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden
2.3.1	Zodra de werken en werkzaamheden waarop een melding als
bedoeld in artikel 2.2.1 betrekking heeft zijn voltooid wordt hiervan
door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester en
wethouders.
2.3.2	Bij die melding wordt een voltooiingsverslag gevoegd, dat in ieder
geval inhoudt:
		
a.	een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de
melding betrekking heeft;
		
b. […];
		
c. […].
Instemming met voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden
2.4.1	Een voltooiingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. Uiterlijk 8 weken na ontvangst van dat
verslag wordt omtrent de instemming ermee besloten.
2.4.2	Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met
een verslag, indien daarin niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin
begrepen werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met artikel 2.1.
Uitzonderingsbepaling
2.5		De artikelen 2.2 tot en met 2.4 zijn niet van toepassing, indien de
gemeente ter zake als exploitant optreedt.
ARTIKEL 3
REGELS MET BETREKKING TOT AANBESTEDING VAN DE UITVOERING VAN
WERKEN EN WERKZAAMHEDEN EN DAAROP BETREKKING HEBBENDE
DIENSTEN
Toepasselijkheid van regels voor de gunning van werken en werkzaamheden
3.1		Op de gunning van de opdrachten voor de uitvoering van werken
en werkzaamheden is het aanbestedingsprotocol dat als bijlage […]
onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan van toepassing.
Melding van gunning van werken en werkzaamheden
3.2.1	Uiterlijk […] weken voor de voorgenomen aanvang van werken en
werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester en wethouders.
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3.2.2	Bij die melding wordt een aanbestedingsverslag gevoegd, dat in
ieder geval inhoudt:
		
a.	een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de
melding betrekking heeft;
		
b. […];
		
c. […].
Instemming met gunning van werken en werkzaamheden
3.3.1	Een aanbestedingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van
burgemeester en wethouders. Uiterlijk 8 weken na ontvangst van
een aanbestedingsverslag beslissen burgemeester en wethouders
omtrent de instemming daarmee.
3.3.2	Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming
met een aanbestedingsverslag, indien daarin niet aannemelijk is
gemaakt dat de daarin begrepen opdracht voor de uitvoering van
de betrokken werken en werkzaamheden niet is gegund in overeenstemming met artikel 3.1.
ARTIKEL 4
REGELS MET BETREKKING TOT DE FASERING VAN DE UITVOERING VAN
WERKEN, WERKZAAMHEDEN, MAATREGELEN EN BOUWPLANNEN
Fasering
4.1		Op de uitvoering van werken en werkzaamheden is de volgende
fasering van toepassing:
		
a. […];
		
b. […];
		
c. […].
ARTIKEL 5
REGELS MET BETREKKING TOT KOPPELINGEN TUSSEN WERKEN, WERKZAAMHEDEN, MAATREGELEN EN BOUWPLANNEN
Koppelingen
5.1		Op de uitvoering van werken en werkzaamheden zijn de volgende
koppelingen van toepassing:
		
a. […];
		
b. […];
		
c. […].
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ARTIKEL 6
UITWERKING VAN DE REGELS MET BETREKKING TOT DE UITVOERBAARHEID: AANGEWEZEN WONINGBOUWCATEGORIEËN
Aantal en situering woningen en percelen aangewezen woningbouwcategorieën
6.1.1	Voor de ontwikkeling van […] sociale huurwoningen worden aangewezen de gronden die met de aanduiding […] zijn opgenomen
op de kaart Aangewezen woningbouwcategorieën die als kaart […]
onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.
6.1.2	Voor de ontwikkeling van […] sociale koopwoningen worden aangewezen de gronden die met de aanduiding […] zijn opgenomen
op de kaart Aangewezen woningbouwcategorieën die als kaart […]
onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.
6.1.3	Voor de ontwikkeling van […] percelen particulier opdrachtgeverschap in de sociale sector worden aangewezen de gronden die met
de aanduiding […] zijn opgenomen op de kaart Aangewezen woningbouwcategorieën die als kaart […] onderdeel uitmaakt van dit
exploitatieplan.
6.1.4	Voor de ontwikkeling van […] percelen particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector worden aangewezen de gronden die met de
aanduiding […] zijn opgenomen op de kaart Aangewezen woningbouwcategorieën die als kaart […] onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.
Categorieën woningzoekenden voor particulier opdrachtgeverschap
6.2.1	Een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de sociale sector
wordt verkocht aan een woningzoekende die past binnen een doelgroep zoals daartoe omschreven in de gemeentelijke verordening
[…].
6.2.2	Een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector
wordt verkocht aan een woningzoekende die […].
Methode van toewijzing van kavels voor particulier opdrachtgeverschap
6.3.1	Een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de sociale sector
wordt toegewezen overeenkomstig […].
6.3.2	Een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector
wordt toegewezen overeenkomstig […], of in het voorkomende geval
op basis van een veiling onder toezicht van een notaris.

140

Handleiding exploitatieplan

I. Het exploitatieplan

Prijsvorming van kavels voor particulier opdrachtgeverschap
6.4.1	De door exploitant te hanteren verkoopprijs van een kavel voor
particulier opdrachtgeverschap in de sociale sector wordt bepaald op
basis van een onafhankelijke taxatie, waarbij de vastgestelde prijs
door de gemeente en de exploitant is aanvaard.
6.4.2	De door exploitant te hanteren verkoopprijs van een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector wordt bepaald op basis
van een onafhankelijke taxatie, waarbij de vastgestelde prijs door de
gemeente en de exploitant is aanvaard, of op basis van een veiling
onder toezicht van een notaris.
Vervreemding van kavels voor particulier opdrachtgeverschap
6.5		Op het sluiten van een overeenkomst tot vervreemding van een
kavel voor particulier opdrachtgeverschap en de overdracht van de
voor de kavel verstrekte omgevingsvergunning tot aan het moment
van voltooiing van de bouw van de woning zijn de artikelen 6.1 tot
en met 6.4 van overeenkomstige toepassing.
Tegengaan van speculatie met betrekking tot sociale huur- en koopwoningen
6.6.1	Een sociale huurwoning wordt verhuurd aan een woningzoekende
die past binnen een doelgroep zoals daartoe omschreven in de gemeentelijke verordening […].
6.6.2	Een sociale koopwoning wordt vervreemd aan een woningzoekende
die past binnen een doelgroep zoals daartoe omschreven in de gemeentelijke verordening […].
ARTIKEL 7
VERBODSBEPALING
Handelen in strijd met deze eisen en regels
7.1		Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met 6
gestelde eisen en regels.
Strafbaar feit
7.2		Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 7.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit.
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ARTIKEL 8
REGELS MET INACHTNEMING WAARVAN KAN WORDEN AFGEWEKEN VAN
DE BIJ DIT EXPLOITATIEPLAN AANGEGEVEN REGELS
Algemene weigeringsgrond
8.1		Een omgevingsvergunning voor een activiteit in strijd met de regels
van dit exploitatieplan kan slechts worden verleend, indien de vergunningverlening betrekking heeft op niet-structurele onderdelen
van het exploitatieplan.
Regels inzake afwijking
8.2.1	Een omgevingsvergunning voor een activiteit in strijd met artikel
[…] kan slechts worden verleend, indien […];
8.2.2 […];
8.2.3
[…].
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Hoofdstuk 4
De exploitatieopzet
4.1
Aanduiding van het tijdvak
Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden
bedraagt […] jaren.
4.2

Aanduiding van de fasering en koppelingen

omschrijving

[jaar…]

[jaar…]

[jaar…]

[jaar…]

[jaar…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

4.3 Raming van de inbrengwaarden van de gronden
Wro

Bro

Omschrijving

Toelichting

Inbrengwaarde

contante
waarde
(per […])

6.13, lid 1,
sub c, ten
eerste

6.2.3,
sub a

inbrengwaarden
gronden

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1,
sub c, ten
eerste

6.2.3,
sub b

waarde te slopen
opstallen

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1,
sub c, ten
eerste

6.2.3,
sub c

vrijmaken
gronden

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1,
sub c, ten
eerste

6.2.3,
sub d

sloop, verwijdering en verplaatsing

[…]

[…]

[…]

Totaal van de inbrengwaarden van de gronden (artikel 6.13,
lid 1, sub c, ten eerste Wro)
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4.4 Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie
Wro

Bro

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

omschrijving

nominaal

geïnvesteerd
vermogen

[jaar…]

[jaar…]

[jaar…] [jaar…] [jaar…]

contante
waarde
(per […])

6.2.4,
sub a

onderzoek

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub b

bodemsanering en
grondwerken

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub c

6.2.5,
sub a

aanleg nutsvoorzieningen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub b

aanleg riolering

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub c

aanleg infrastructuur

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub
d

aanleg infrastructuur openbaar
vervoer

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub e

aanleg groen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub f

openbare verlichting

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub g

straatmeubilair

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub
h

gebouwde parkeervoorzieningen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub i

milieu- en archeolo- […]
gievoorzieningen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

maatregelen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub a

nutsvoorzieningen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub b

aanleg riolering

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub c

aanleg wegen e.d.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub
d

aanleg OV infra

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub e

aanleg groen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub f

openbare verlichting

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub g

straatmeubilair

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub
h

gebouwde parkeervoorzieningen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.2.5,
sub i

milieu- en archeolo- […]
gievoorzieningen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub d

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub e

Bro

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub f

kosten voor toekomstige locaties

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub g

voorbereiding, toezicht en uitvoering
(VTU)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub h

opstellen ruimtelijke plannen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
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6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub i

ontwerpcompetities

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub j

gemeentelijke apparaatskosten

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub k

tijdelijk beheer

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub l

raming planschade

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub
m

niet-terugvorderbare belasting

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6.13, lid 1, sub
c, ten tweede

6.2.4,
sub n

rente

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
[…]

Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten tweede Wro):

4.5 Raming van de opbrengsten van de exploitatie
omschrijving

uitgifteprijs
per eenheid

eenheid

programma

nominaal

geïnvesteerd
vermogen

[jaar…]

[jaar…]

[jaar…]

[jaar…] [jaar…]

contante
waarde
(per […])

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totale opbrengsten van uitgifte van gronden in het exploitatiegebied (6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro juncto
6.2.7, sub a Bro)

omschrijving

toelichting nominaal

geïnvesteerd
vermogen

[jaar…]

[jaar…]

[jaar…]

[jaar…] [jaar…]

[…]

contante waarde
(per […])

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totale opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden (6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro juncto 6.2.7, sub b Bro)

[…]

omschrijving

toelichting

nominaal

geïnvesteerd
vermogen

[jaar…]

[jaar…]

[jaar…]

[jaar…]

[jaar…]

contante waarde
(per […])

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totale opbrengsten welke worden verkregen of toegekend naaste ontwikkeling (6.13, lid 1, sub c, ten
derde, Wro juncto 6.2.7, sub c Bro)
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4.6	Wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven
gronden
contante waarde
(peildatum […])
Totaal van de inbrengwaarden van de gronden (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste Wro)

[…]

Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten
tweede,Wro):

[…]

Bruto te verhalen kosten

[…]

Totale opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden (6.13, lid 1, sub c, ten derde Wro
juncto 6.2.7, sub b Bro)

[…]

Totale opbrengsten welke worden verkregen of toegekend naaste ontwikkeling (6.13, lid 1,
sub c, ten derde Wro juncto 6.2.7, sub c Bro)

[…]

Netto te verhalen kosten

[…]

Totale opbrengsten van uitgifte van gronden in het exploitatiegebied (6.13, lid 1, sub c, ten
derde Wro juncto 6.2.7, sub a Bro)

[…]

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16 Wro)

[…]

uitgiftecategorieën
(artikel 6.18, lid
1, Wro)

basiseenheid
(artikel 6.18, lid
2, Wro)

uitgifteprijs
per eenheid

gewichtsfactoren
(artikel 6.18, lid
3, Wro)

program- gewogen eenma
heden
(artikel 6.18, lid
3, Wro)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
[…]

Som der gewogen eenheden (artikel 6.18, lid 4 Wro)
Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16 Wro)

[…]

Som der gewogen eenheden (artikel 6.18, lid 4 Wro)

[…]

Het ten hoogste verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.18, lid 5 Wro)

[…]

4.7
Percentage gerealiseerde kosten
Het percentage gerealiseerde kosten is […] procent.
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Kaarten bij het exploitatieplan
De volgende kaarten maken onderdeel uit van dit exploitatieplan:
KAART 1: […]
[…]
KAART 2: […]
[…]
KAART 3: […]
[…]
[…]
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Bijlagen bij het exploitatieplan
De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit exploitatieplan:
BIJLAGE 1: […]
[…]
BIJLAGE 2: […]
[…]
BIJLAGE 3: […]
[…]
[…]

148

Handleiding exploitatieplan

II. Toelichting bij het exploitatieplan
Toelichting bij hoofdstuk 1 De status van het exploitatieplan
1.1 Toelichting bij koppeling met ruimtelijk besluit
1.2 Toelichting bij begrenzing van het exploitatiegebied
1.3 Toelichting bij voorgenomen grondgebruik
1.4 Toelichting bij te verwerven gronden
1.5 Toelichting bij citeertitel
1.6 Leeswijzer bij het exploitatieplan
Toelichting bij hoofdstuk 2 De omschrijving van werken en werkzaamheden
2.1	Toelichting bij bouwrijp maken van het exploitatiegebied
2.2	Toelichting bij aanleg nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied
2.3 Toelichting bij inrichten van de openbare ruimte
Toelichting bij hoofdstuk 3 De eisen en regels
3.1 Toelichting bij artikel 1
3.2 Toelichting bij artikel 2
3.3 Toelichting bij artikel 3
3.4 Toelichting bij artikel 4
3.5 Toelichting bij artikel 5
3.6 Toelichting bij artikel 6
3.7 Toelichting bij artikel 7
3.8 Toelichting bij artikel 8
Toelichting bij hoofdstuk 4 De exploitatieopzet
4.1 Toelichting bij de aanduiding van het tijdvak
4.2 Toelichting bij de aanduiding van de fasering en koppelingen
4.3 Toelichting bij de raming van de inbrengwaarden van gronden
4.4	Toelichting bij de raming van de andere kosten in verband met de exploitatie
4.5 Toelichting bij de raming van de opbrengsten van de exploitatie
4.6	Toelichting bij de wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de
uit te geven gronden
4.7 Toelichting bij het percentage gerealiseerde kosten
Kaarten bij de toelichting
Kaart 1 bij de toelichting: […]
Kaart 2 bij de toelichting: […]
Kaart 3 bij de toelichting: […]
[..]
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Bijlagen bij de toelichting
Bijlage 1 bij de toelichting: […]
Bijlage 2 bij de toelichting: […]
Bijlage 3 bij de toelichting: […]
[..]
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II. Toelichting bij het exploitatieplan

Toelichting bij hoofdstuk 1 
De status van het exploitatieplan
1.1 Toelichting bij koppeling met ruimtelijk besluit
[…]
1.2 Toelichting bij begrenzing van het exploitatiegebied
[…]
1.3 Toelichting bij voorgenomen grondgebruik
[…]
1.4 Toelichting bij te verwerven gronden
[…]
1.5 Toelichting bij citeertitel
[…]
1.6 Leeswijzer bij het exploitatieplan
[…]
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Toelichting bij hoofdstuk 2
De omschrijving van werken en
werkzaamheden
2.1 Toelichting bij bouwrijp maken van het exploitatiegebied
[…]
2.2 Toelichting bij aanleg nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied
[…]
2.3 Toelichting bij inrichten van de openbare ruimte
[…]
[…]
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Toelichting bij hoofdstuk 3
De eisen en regels
3.1
[…]

Toelichting bij artikel 1

3.2
[…]

Toelichting bij artikel 2

3.3
[…]

Toelichting bij artikel 3

3.4
[…]

Toelichting bij artikel 4

3.5
[…]

Toelichting bij artikel 5

3.6
[…]

Toelichting bij artikel 6

3.7
[…]

Toelichting bij artikel 7

3.8
[…]

Toelichting bij artikel 8
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Toelichting bij hoofdstuk 4
De exploitatieopzet
4.1 Toelichting bij de aanduiding van het tijdvak
[…]
4.2 Toelichting bij de aanduiding van de fasering en koppelingen
[…]
4.3 Toelichting bij de raming van de inbrengwaarde van gronden
[…]
4.4 Toelichting bij de raming van de andere kosten in verband met de
exploitatie
[…]
4.5 Toelichting bij de raming van de opbrengsten van de exploitatie
[…]
4.6 Toelichting bij de wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de
uit te geven gronden
[…]
4.7 Toelichting bij het percentage gerealiseerde kosten
[…]
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II. Toelichting bij het exploitatieplan

Kaarten bij de toelichting
De volgende kaarten maken onderdeel uit van de toelichting:
Kaart 1 bij de toelichting: […]
[…]
Kaart 2 bij de toelichting: […]
[…]
Kaart 3 bij de toelichting: […]
[…]
[…]
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Bijlagen bij de toelichting
De volgende bijlagen maken onderdeel uit van de toelichting:
Bijlage 1 bij de toelichting: […]
[…]
Bijlage 2 bij de toelichting: […]
[…]
Bijlage 3 bij de toelichting: […]
[…]
[…]
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