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Flexibel programmeren en 
dynamisch kostenverhaal 
Geen programma, geen planhorizon, wel gebiedsontwikkeling én 

een exploitatiebijdrage! 

Chee-Key Teoh en Theo Stauttener1 

De nieuwe Omgevingswet wil aansluiten op 
de veranderde gebiedsontwikkeling. Dat be
tekent, dat er specifiek aandacht komt voor 
organische (spontane) gebiedsontwikkeling. 
De kenmerken van dergelijke gebiedsontwik
kelingen lijken haaks te staan op de wijze 
waarop we jarenlang gewend zijn geweest om 
ruimtelijk te ordenen. Een meer ongewisse 
ontwikkeling beperkt de bekende ‘zekerhe
den’ om programma’s te realiseren en con

form planning uit te voeren. Maar de vraag is 
reëel hoe zeker we altijd al waren over plan, 
programma en planning en natuurlijk ook 
over bijbehorende kosten en opbrengsten. In 
de afgelopen twee decennia waren herzienin
gen, planwijzigingen en actualisaties ook aan 
de orde van de dag. En ons financiële systeem 
was daar blijkbaar ook op toegesneden. 
Welke kansen en belemmeringen zijn er dan 
om organische gebiedsontwikkeling – en dan 
met name binnenstedelijke transformaties 
– adequaat te faciliteren en opbrengsten en 

kosten in balans te krijgen en te structure
ren?  

In de afgelopen jaren hebben veel gemeen
ten zich beraden op hun rol bij ruimtelijke 
ontwikkeling. Over actieve grondpolitiek 
wordt (mede) als gevolg van de financiële en 
economische crisis een fundamenteel debat 
gevoerd. Daarnaast werd door bezuinigingen 
en taakwijzigingen ook de capaciteit voor 
het managen van ruimtelijke ontwikkeling 
aangepast. Faciliteren en loslaten waren veel 
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gehoorde termen, maar ook het organiseren 
van de vraag, consumentgericht bouwen 
en CPO. En niet in de laatste plaats, laat 
de initiatieven ‘bottom up’ ontstaan. Een 
overheid die initiatieven van anderen helpt 
realiseren is er een die faciliteert, maar ook 
een die anderen uitnodigt te komen met 
ideeën. Er komt in die benadering, maar ook 
steeds meer in gericht beleid, een overheid 
die uitnodigt en faciliteert. 

Doordat deze overheid handelt in het alge
meen belang is zij verantwoordelijk voor 
de gevolgen van zaken die zij (zij het voor 
anderen) in de ruimte mogelijk maakt. Van 
groot belang daarbij zijn altijd de financiële 
consequenties geweest die samenhangen 
met nieuwe bestemmingen, zowel in termen 
van waardeontwikkeling als in termen van 
(plan)schade. De financiële aspecten en de 
wijze van kostenverhaal hangen samen met 
de gekozen ontwikkelstrategie (actieve regie, 
eigen grondexploitatie, anterieure over
eenkomst, enz.). Naast de planologie staat 
de uitvoeringsstrategie; naast ruimtelijke 
kaders en juridische spelregels staan kosten
dekking, het kostenverhaal en de financiële 
en economische uitvoerbaarheid. Wanneer 
in de Omgevingswet meer ruimte wordt ge
geven aan andere vormen van planologie dan 
moet ook gekeken worden naar de financiële 
spelregels. Ook al is er discussie over de vraag 
of de financiële uitvoerbaarheid van een 
Omgevingsplan een randvoorwaarde blijft, 
toch zal de gemeente zich steeds moeten 
afvragen wat de financiële effecten van een 
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling zijn en of ze 
adequaat zijn gemanaged.

De kernprincipes blijven overeind

Organische gebiedsontwikkeling lijkt, 
op het eerste oog, strijdig te zijn met ons 
huidige kostenverhaal. Want het gaat om 
een ongewisse ontwikkeling qua looptijd en 
programma als gevolg waarvan de noodza
kelijke kosten (in aanpassing van openbare 
ruimte e.d.) sterk kunnen variëren. Maar ook 
in de huidige regelgeving zit de nodige flexi
biliteit. Immers, we kunnen door middel van 
herzieningen ook in programma variëren en 
dit kan dus toenemen in de tijd. Kosten kun
nen ook veranderen en kostenposten kunnen 
worden toegevoegd, zolang de waardesprong 
van nieuwe functies dit mogelijk maakt. 
Daarmee is een groeistrategie een optie. Drie 
belangrijke principes moeten wel gedurende 
de ontwikkeling steeds volhoudbaar blijven:
1  Zekerheid over de haalbaarheid van de 

business case is randvoorwaarde voor 
ontwikkeling voor overheid (op macro
niveau: de gebiedsexploitatie) en markt 

(op microniveau: de vastgoedexploitatie 
van de initiatiefnemer). 

2  De kosten staan in relatie tot de betaalde 
exploitatiebijdrage. 

3  Voor iedereen geldt gedurende de 
ontwikkeling dezelfde wijze van het 
berekenen van de bijdrage. 

Van de zijde van de (uitnodigings)planologie 
staan mogelijke kaders voor programma. 
Ook deze veranderen in de tijd. Programma’s 
kunnen elkaar versterken of juist uitsluiten; 
ook hiervoor zijn spelregels noodzakelijk.

Initiatief en waardecreatie als basis voor een 

stap-voor-stap-strategie

Veel gebieden hebben theoretische exploitatie
plannen met een negatief saldo op gebieds
niveau. Daarentegen worden er wel tal van 
initiatieven ontplooid. Hierdoor vragen veel 
gemeenten zich af op welke wijze ze deze wel 
kunnen faciliteren, waarbij ze ook ambities 
op gebiedsniveau waar kunnen maken. Op 
het niveau van het totale gebied is er vaak 
een tekort, maar op initiatiefniveau is er 
sprake van een haalbare business case, zelfs 
met inbegrip van een exploitatiebijdrage. In 
diverse gemeenten wordt in samenspraak 
met initiatiefnemers, eigenaren en gebrui
kers onderzocht welke investeringen moeten 
worden gedaan om gebiedsontwikkeling op 
gang te krijgen en welke transformatiekosten 
noodzakelijk zijn. Wanneer initiatieven zich 
voordoen, kunnen deze investeringen stap 
voor stap uitgevoerd worden. Interessant 
is dat gemeenten met alle partijen in een 
gebied samen de kosten bepalen en vooral 

ook gezamenlijk prioriteren. Is er sprake van 
veel initiatieven, dan kan er veel geïnvesteerd 
worden en andersom. Daarmee wordt de 
weg geopend voor een investeringsstrategie 
die afhankelijk is van de groei van het aantal 
initiatieven. Programma genereert bijdragen: 
bijdragen maken investeringen mogelijk. Het 
prioriteren maakt dat daarmee een fase
ring komt in de noodzakelijke kosten voor 
gebiedsontwikkeling. De fasering gaat vooral 
over de balans van kosten en opbrengsten en 
de voorwaarden waaronder ze worden gerea
liseerd. De factor tijd is daarbij een variabele. 

En... de initiatieven van onderop bepalen 
mede om welke kosten het gaat en wanneer 
ze worden gemaakt. Hierdoor groeit het 
draagvlak en is er meer begrip voor investe
ringen van overheden in gebiedsontwikke
ling. Het gaat meer over waar de bijdrage aan 
wordt besteed dan de vraag of die er moet 
zijn. 

Deze stapvoorstapstrategie maakt het 
tevens mogelijk een andere cashflow
strategie op te zetten. Eerst sparen en dan 
uitgeven; of (wel) voor investeren maar dan 
met kleine stapjes (zie balans tussen kosten 
en opbrengsten in figuur 1). Wanneer in een 
kantorengebied transformatie naar wonen 
een dominante ontwikkelingsrichting is, 
dan zullen de aanpassingen in de openbare 
ruimte in de beginfase mogelijk beperkt zijn 
omdat de ‘oude’ infrastructuur nog voldoet. 
De kosten zullen met name in het vastgoed 
gemaakt worden en de aanpassing van de ei

Figuur 1: investeringsstrategie: opbrengsten en kosten steeds in balans.
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gen kavel. De transformatie naar een gemixte 
omgeving (of op termijn woonomgeving) 
kan in het begin met relatief minder mid
delen gepaard gaan. Juist wanneer het aantal 
initiatieven sterk toeneemt, dan zullen de 
kosten verder stijgen. Maar: daarvoor is dan 
ook de opbrengst uit een toenemend aantal 
exploitatiebijdragen. 

Denken in toekomstbeelden en rekenen met 

scenario’s 

Om grip te krijgen op de (noodzakelijke) 
kosten en mogelijke opbrengsten moet on
derzocht worden wat in een gebied minimaal 
moet en wat maximaal kan. Daarnaast moet 
bekeken worden wat redelijke scenario’s zijn. 
Een organische gebiedsontwikkeling vraagt 
dus wel om een gedegen voorbereiding: het 
is denken in (meerdere) toekomstbeelden 
en rekenen met scenario’s. En daarbij stap
voorstap kijken of en hoe kosten en baten 
in balans zijn. Dat laatste is minder moeilijk 
dan het lijkt, want de vraag is steeds hoeveel 
kunnen we investeren bij een aantal initiatieven 
ofwel een bepaald aantal meters programma?

Een markconforme en een eenvoudigere 

exploitatiebijdrage!?

De zoektocht naar adequaat kostenverhaal bij 
organische groei is ook vooral een zoek
tocht naar een eenvoudige set van robuuste 
afspraken. Daarbij is een meer eenvoudige 
exploitatiebijdrage ook gewenst. Doordat 
de gemeente meer faciliteert zal zij zich met 
name richten op de meer collectieve kosten 
zoals planstructurele infrastructuur, boven
wijkse voorzieningen en plankosten/gebieds
management. 
Daarnaast ligt het voor de hand dat initia
tiefnemers veel zelf zullen doen (inbrengen 
eigen grond, aanpassingen eigen terrein). Zij 
hebben hun eigen exploitatie. De grond
exploitatie moet dan gesplitst worden in 
een gemeentelijk deel en een deel van de 

initiatiefnemers. Voor de gemeente betekent 
dit dat de ‘eigen kosten’ van initiatiefnemers 
in beeld worden gebracht en niet worden 
meegenomen in de gemeentelijke exploitatie. 
Doordat initiatiefnemers deze kosten zelf 
maken, zijn deze aftrekbaar op de exploita
tiebijdrage. Het uitfilteren van niet voor de 
overheid noodzakelijke investeringen (zoals 
inbreng eigen grond en vastgoed, bouwrijp 
en woonrijp maken eigen kavel) geeft een 
beeld van de netto exploitatiebijdrage. Deze 
berekeningssystematiek van het kostenver
haal is niet nieuw, maar voor organische 
gebiedsontwikkeling zou een dergelijke 
benadering weleens eerder norm dan uitzon
dering kunnen worden. Het splitsen van de 
individuele en collectieve kosten is tevens 
noodzakelijk voor de toetsing van de indivi
duele businesscase (microaftopping). 

Een dergelijke berekeningssystematiek bete
kent dus dat ook de bijdrage per functie ver
schilt. Daarmee kan een wegingsfactor voor 
de exploitatiebijdrage naar de waarde van de 
functies worden vastgesteld. Als gevolg van 
ontwikkelingen in de tijd kan het betekenen 
dat een stijging van de opbrengstpotentie 
van functies leidt tot een stijging van de 
bestedingsruimte voor de collectieve inves
teringen. De rekensystematiek blijft gelijk, 
de uitkomst kan zijn dat functies die later 
worden gerealiseerd ook wat meer bijdragen. 
Pioniers profiteren als zodanig van een lagere 
bijdrage; partijen die later komen, profiteren 
van de waardecreatie van voorgangers, maar 
dragen ook meer bij. 

Het gebied is het juiste schaalniveau 

Cruciaal is wel het schaalniveau waarop 
kosten (kunnen) worden verhaald. Er moeten 
mogelijkheden blijven om op gebiedsniveau 
(bijv. het niveau van het omgevingsplan) de 
kosten te verhalen en alle kosten die bin
nen het plangebied zich voordoen te zien 

als noodzakelijke grondexploitatiekosten. 
Wanneer sprake is van een benadering op 
initiatiefniveau, dan worden veel, zo niet alle 
kosten bovenwijks en dan kunnen de toede
lingskwestie en het profijtprincipe leiden 
tot een onwerkbare situatie. In de discussie 
over het doorschuiven van het maken van 
een exploitatieplan bij gebiedsontwikkeling 
is door Joop van den Brand een waardevolle 
oplossing aangeboden.2 Bij vaststelling van 
het omgevingsplan kan het (maken van een) 
exploitatieplan worden doorgeschoven, maar 
wordt wel het gebied vastgesteld waarbinnen 
de kosten worden verhaald. 

Uitnodigen en het verleggen van de  

planhorizon

De huidige praktijk en regelgeving schrijft 
voor dat een bestemmingsplan binnen 10 jaar 
moet worden gerealiseerd. Het is in het kader 
van organische gebiedsontwikkeling relevant 
dat in de discussie over de Omgevingswet 
inderdaad gedacht wordt aan het aanpassen 
van deze periode. Het openstellen van een 
gebied met uitnodigingsplanologie en de 
ruimte voor initiatieven kan er na een bepaal
de tijd ook toe leiden dat er geen initiatieven 
meer komen. De ‘uitnodiging’ moet dan van 
het gebied ‘af kunnen’. Net zo goed als er 
ruimte voor ontwikkeling wordt geboden, 
moet de overheid deze ruimte weer terug 
kunnen nemen. Dit laatste vraagt nog om 
aanpassingen in de wijze waarop planschade 
wordt benaderd. De huidige regelgeving 
omtrent planschade biedt bij een grote uitno
diging misschien al een enorme ruimte voor 
claims, terwijl deze ruimte nog zal worden 
ontwikkeld. In dit artikel beperken we ons 
door te stellen dat het principe zou moeten 
zijn dat planschade en overige schadeloos
stelling niet meer worden gebaseerd op de 
planologische realiteit, maar op de feitelijke 
(gerealiseerde) situatie. De ideeën over weg 
bestemmen van functies met een bepaalde 

Figuur 2: het uitnodigungsgebied is het expolitatiegebied: het schaalniveau waarop kosten worden verhaald.
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tijdsperiode om functies nog te kunnen reali
seren, lopen hier redelijk mee in de pas.

Wanneer een gemeente in de uitnodiging 
aangeeft welke functies zij toestaat, dan 
kan ook bepaald worden welke exploitatie
bijdragen deze functies hebben. Met de 
ontwikkeling van initiatieven en daarmee het 
genereren van inkomsten kunnen steeds in 
bepaalde tijdvakken investeringen worden 
gedaan. Daarmee is er gedurende de ontwik
keling steeds sprake van een balans van kos
ten en opbrengsten. Dat laatste is mogelijk, 
wanneer de gemeente alle inkomsten steeds 
investeert in het gebied. In de discussie rond 
het toekomstig kostenverhaal wordt nage
dacht over de mogelijkheden van fondsvor
ming (of een bestemmingsreserve), maar dat 
is tegen de achtergrond van deze systematiek 
niet zo moeilijk en overigens ook niet zo 
anders als in het huidige kostenverhaal. Im
mers, soms wordt eerst geïnvesteerd voordat 
een exploitatiebijdrage wordt gedaan, maar 
het kan ook andersom. 

Met aanpassing van de termijn en een meer 
op financiële spelregels gerichte invulling 
van het kostenverhaal is er al veel mogelijk 
om organische gebiedsontwikkeling handen 
en voeten te geven. De gemeenten stellen 
financiële spelregels op en sluiten anterieure 
overeenkomsten met initiatiefnemers. De 
spelregels liggen daarbij zoals beschreven 
dicht aan tegen de huidige principes van het 
kostenverhaal. 

Dynamisch kostenverhaal: samendoen en 

ruimte geven aan elkaar

Het opstellen van de spelregels vooraf is één, 
maar ze moeten ook blijven gelden gedu
rende de uitvoering. De regie op kosten en 
opbrengsten is en blijft een taak van de over
heid, maar ze kan deze wel samen uitvoeren 
met private partijen. Zo wordt bijvoorbeeld 
in de Merwedekanaalzone in Utrecht gewerkt 
aan een gemixt programma. Gedurende de 
realisatie van initiatieven zal het programma 
worden gemonitord en in samenspraak 
worden bijgesteld. De ontwikkelrichting kan 
daarbij nieuwe randvoorwaarden stellen aan 
investeringen, waardoor ook de prioritering 
moet worden herzien. Gemeente en markt
partijen spreken erover dit gezamenlijk 
te gaan doen. Transparantie en samen de 
afweging maken, geeft daarbij ruimte voor 
verantwoording, samenspraak en dus ook 
commitment, maar ook invulling aan hoe om 
te gaan met onzekerheid en flexibiliteit. De 
nieuwe planologische insteek en de financi
ele spelregels zijn dus ook gebaseerd op een 
andere houding en vorm van samenwerking.  

De mate van consistentie tussen deze drie 
(uitnodiging, spelregels en samenwerking) 
gaat mede het succes bepalen van een organi
sche gebiedsontwikkeling.  

Wanneer de gemeente zich sterker profileert 
in de regierol, dan zou deze ook meer ruimte 
voor flexibiliteit moeten krijgen. Een deel 
van de exploitatiebijdrage zou dan de vorm 
van een stelpost kunnen krijgen die later 
wordt ingevuld en verantwoord. Het denken 
in meer stelpostachtige vormen sluit aan 
bij de eerdergenoemde ideeën vanuit het 
Planbureau voor de Leefomgeving. (Sorel et 
al. 2014)3. Cruciaal is echter dat de bij
drage altijd gerelateerd is (en wordt) aan de 
waarde ontwikkeling van grond en vastgoed 
in het gebied. En dus ook aan de micro en 
macroaftopping, ondanks het feit dat deze 
bij organische gebiedsontwikkeling meer op 
typologieën dan op gehele programma’s kan 
worden getoetst.  

De waardeontwikkeling zit niet alleen in de 
grond, maar ook in het vastgoed (of eerder 
gerealiseerde ontwikkelingen), nieuw maar 
zeker ook bestaand. In transformatiegebie
den wordt duidelijk dat niet alleen nieuwe 
initiatieven profiteren, maar ook partijen 
die niet ontwikkelen. In toenemende mate 
is hier sprake van een discussie over op 
welke wijze de kosten dan kunnen worden 
verdeeld en verrekend. Ondanks het feit dat 
er (ook politiek) nog weinig aandacht is voor 
de verdeling van de kosten (over nieuwe 
ontwikkelingen en bestaand vastgoed), zien 
we op diverse locaties dat het draagvlak voor 
kostenverhaal hier wel in negatieve zin door 
wordt beïnvloed. (Stauttener & Zijda 2015).4

Een meer op spelregels gerichte ontwikke
ling boven op vooraf dichtgecalculeerde 
ontwikkeling geeft meer ruimte voor flexibi
liteit en het gaandeweg inspelen op nieuwe 

zaken, initiatieven e.d. De onzekerheid is 
daarbij een basisingrediënt. Het denken in 
toekomstbeelden en werken met scenario’s 
geeft inzicht in de koers. De stapvoorstap
benadering leidt steeds tot een evenwicht in 
de baten en lasten op macro en microniveau 
voor zowel overheden als marktpartijen. 
Al met al vraagt dit dus ook meer aandacht 
voor risico’s en onvoorziene zaken, maar 
misschien is dat op termijn nog wel een 
gezondere kijk op gebiedsontwikkeling! 

Noten
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In tal van gebieden wordt geëxperimen-

teerd, maar soms is de reikwijdte van het 

huidig instrumentarium nog te beperkt 

om door te pakken. In het essay voor het 

Ministerie van Infrastructuur & Milieu gaf 

Van den Brand Grondbeleid samen met 

Stadkwadraat al een aantal kansen en 

voorwaarden om het kostenverhaal af te 

stemmen op organische gebiedsontwik-

keling gebaseerd op uitnodigingspla-

nologie2. De aanbevelingen vonden hun 

weg naar projecten en verdere uitwerking 

in de praktijk. Deze ervaringen heeft 

bijgedragen aan de kennis en inzichten in 

dit artikel.


