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De invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 

(Wro), inclusief de introductie van het exploitatieplan is 

aanleiding voor een seminar waarin we streven naar een 

nieuw evenwicht tussen ruimte, programma en geld.

De wijze waarop een strategisch evenwicht daartus-
sen bereikt kan worden, is voortdurend een belangrijk 
thema in het veld van gebiedsontwikkeling. Daarbij is 
het principe “rekenen en tekenen” het afgelopen de-
cennium veelvuldig aan de orde geweest. In het huidig 
economisch perspectief is de balans even weg, want 
de financiële haalbaarheid van veel ruimtelijke projec-
ten is tot onder “0” gedaald. En juist in deze hectische 
tijden dient een wet te worden geïmplementeerd die 
meer dan eens vraagt om afstemming tussen betrok-
ken disciplines. De wet biedt de mogelijkheid een 
nieuw instrumentarium in te zetten om onder meer de 
stroperige procedures in RO-land te versnellen. Tevens 
biedt het de gemeente de mogelijkheid om kosten te 
verhalen op betrokken partijen bij de planontwikkeling. 
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Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) op 1 juli 2008 had de kredietcrisis zich nog niet aan-
gediend. Sterker nog, achteraf gezien was dit misschien wel 
het hoogtepunt in de markt, waarna de daling zich in sep-
tember 2008 langzaam maar zeker inzette en waarschijnlijk 
een structurele verandering heeft gebracht van die markt. 
De vraag of de Wro, maar vooral ook de hiervan onderdeel 
uitmakende grondexploitatiewet, een kind uit een andere 
tijd is, is dan ook gerechtvaardigd. De grondexploitatie-
wet vereist van de gemeente inzet van instrumenten om 
publieke doelstellingen te realiseren. Tevens koerst de wet 
op het financiële vlak sterk op een grondexploitatie waarin 
opbrengsten zich beter ontwikkelen dan kosten. Maakbaar-
heid van de samenleving en een stevig geloof in de groei-
economie zijn basisprincipes die nu voor langere tijd in ie-
der geval niet meer gelden. Maar wat moeten we dan met 
een grondexploitatiewet die sterk gestoeld lijkt te zijn op 
genoemde marktprincipes en rooskleurige verwachtingen? 
Wat biedt de wet voor mogelijkheden in deze economisch 
roerige tijden? 

Het implementeren van de Wro en de grondexploitatiewet 
is daarmee een interessant vraagstuk. Vragen en dilemma’s 
krijgen een extra dimensie en de wens om hierover met 
elkaar van gedachten te wisselen leidde dan ook tot een 
goed bezocht seminar, georganiseerd door HKB steden-
bouwkundigen en Stadkwadraat. 

Balans tussen ruimte en geld
De samenwerking tussen de financiële experts in 
locatieontwikkeling, stedenbouwkundigen en experts in de 
ruimtelijke ordening komt niet uit de lucht vallen. Al jaren 
werken Stadkwadraat en HKB stedenbouwkundigen samen 
op basis van een gezamenlijke overtuiging, dat juist de 
balans tussen ruimte (en de invullingen ervan met ruimtelijke 
plannen), het gebruik ervan (=functies en programma) en 
geld (=grond- en vastgoedexploitatie) de meest optimale 
plannen maakt, met de hoogste realisatiekansen. De 
afstemming tussen deze componenten is in elk proces een 
opgave, gezien de aard en werking van het planproces. 
De tijdsfactor en de invulling van plannen leiden tot een 
proces van “grof naar fijn” dat keer op keer vraagt om 
toetsing en afstemming van detail- en abstractieniveau. De 
voortrekkersrol van een discipline kan daarbij in het proces 
verschillen of juist tussen de stappen en fasen veranderen. 

De planopgave bepaalt mede de setting en het belang van 
de disciplines, die daarin steeds elkaars sterke punten 
zoeken in plaats van het aangaan van een strijd zoals je nog 
steeds wel tegenkomt. 
Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe de afdeling 
grondzaken en stedenbouw nu moeten gaan samenwer-
ken en wie het initiatief neemt. Zeker nu de risico’s in de 
ogen van veel gemeentemensen zijn toegenomen, zijn ste-
denbouwers en RO-juristen huiverig om de voortrekkersrol 
te nemen. Niet altijd is even duidelijk hoe het proces moet 
worden “uitgerold” en wanneer welke producten klaar zijn 
of in procedure moeten worden gebracht. De nieuwe RO-
instrumenten maken het mogelijk, analoog aan het plan-
proces en commerciële locatie-ontwikkeling, een balans te 
vinden in ‘ruimte, gebruik en geld’. De overheid kan nu met 
de nieuwe wet de ruimtelijke kaders, programma- en loca-
tie-eisen en het kostenverhaal zo bij elkaar brengen, dat zij 
de condities scheppen voor optimale plannen. En als dat in 
2010 nog niet mogelijk is, wat is er dan voor nodig om de 
verdere implementatie van wet en regelgeving bij te sturen 
om dit wel te doen?

Het bestemmingsplan heeft samen met het exploitatieplan 
de afdwingbaarheid en dus de ordenende rol groter ge-
maakt. Daartegenover staat dat de structuurvisie juist ex-
tra impulsen kan geven voor een op ontwikkeling gerichte 
planologie. Afstemming tussen deze planproducten en met 
name ook de inzet en timing lijkt daarin essentieel. Wat is 
dan in het proces in de tijd de ideale routing? En… onder-
steunt deze ook het planproces zoals we dat kennen vanuit 
creatieve en commerciële hoek? Want de overheid schept 
randvoorwaarden en condities, waar andere voor ontwik-
keling en realisatie zorgen. Kortom voldoende vragen en 
discussiepunten om (meer dan) een middag mee te vullen…

balans in planproces

Veel gemeenten 
worstelen met de 
vraag hoe de 
afdeling grondzaken 
en stedenbouw nu 
moeten gaan 
samenwerken en 
wie het initiatief 
neemt.



algemene toelichting: 
grondexploitatiewet 
en exploitatieplan

Grondexploitatiewet
Per 1 juli 2008 is de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening in werking 
getreden. Onderdeel van de Wro is de grondexploitatiewet. 
De Wro biedt de gemeente de mogelijkheid om de ruimte-
lijke ontwikkeling te sturen en de grondexploitatiewet geeft 
de gemeente de instrumenten om een grondexploitatie op 
te stellen waarin ook de gronden van andere grondeigena-
ren meegenomen wordt.

Aanleiding voor de nieuwe grondexploitatiewet is dat de 
destijds gehanteerde wettelijke instrumenten voor kosten-
verhaal (exploitatieverordening en baatbelasting) op een 
aantal punten niet meer voldeden. In de praktijk bleek de 
wettelijke basis voor de exploitatieovereenkomst te beperkt 
te zijn en er was veel onduidelijkheid over de te stellen eisen 
en het kostenverhaal. Dit leidde tot langdurige onderhan-
delingstrajecten en naderhand tot terugvorderingacties uit 
onverschuldige betalingen. De baatbelasting was een inge-
wikkeld instrument wat er vaak toe leidde dat kosten niet 
volledig werden verhaald en waarbij free-riders regelmatig 
de dans ontsprongen.

De grondexploitatiewet heeft dan ook als doel het kosten-
verhaal, binnenplanse verevening en enkele locatie-eisen 
voor de ontwikkelingen binnen het exploitatiegebied (zowel 
publiek als privaat) goed te regelen. Belangrijk daarbij is dat 
het stelsel rechtszekerheid biedt en free-riders niet meer 
de kans geeft het kostenverhaal te ontwijken. Daarnaast 
streeft de regering met deze wet naar toenemende trans-
parantie, zeggenschap voor de consument en concurrentie.

Aangezien recht moet worden gedaan aan de belangen 
van gemeenten, particuliere eigenaren en derden en een 
vrijwillige samenwerking tussen partijen voorop blijft staan, 
is gekozen voor voortzetting van een gemengd stelsel met 
een privaatrechtelijk en publiek spoor. In het privaatrech-
telijke spoor legt de wet de basis voor (privaatrechtelijke) 
overeenkomsten over grondexploitatie tussen gemeenten 
en projectontwikkelaars en andere particuliere eigenaren 
(anterieure en posterieure overeenkomsten).

Eén van de belangrijkste vernieuwingen in het publiekrech-
telijke spoor van de grondexploitatiewet is dat gemeenten 
verplicht zijn kosten te verhalen en daar dus niet meer van 
mogen afzien. Indien privaatrechtelijk niet tot een overeen-
komst wordt gekomen zal de gemeente via het publiek-
rechtelijke spoor kosten moeten verhalen. De gemeente zal 
daartoe een exploitatieplan moeten opstellen.

Exploitatieplan (publiek spoor)
Met de invoer van de Wro is een nieuw ruimtelijk planfiguur 
geïntroduceerd: het exploitatieplan. Het biedt de grond-
slag voor een publiekrechtelijk kostenverhaal en bevat de 
noodzakelijke locatie-eisen. Het opstellen van een exploita-
tieplan is verplicht voor: bepaalde bouwplannen (art. 6.2.1 
Wro) welke mogelijk worden gemaakt in een bestemmings-
plan, de wijziging van een bestemmingsplan, een project-
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besluit of een projectafwijkingsbesluit, tenzij het kos-
tenverhaal anderszins is verzekerd.
 
Indien op andere wijze tot kostenverhaal wordt geko-
men door de gemeente, dan is het opstellen van een 
exploitatieplan niet verplicht. Een exploitatieplan wordt 
tegelijkertijd vastgesteld en bekend gemaakt met een 
ontwerp bestemmingsplan, het wijzigingsplan en het 
project(afwijkings)besluit. Vaststelling van een exploi-
tatieplan geschiedt bij een bestemmingsplan en het 
project(afwijkings)besluit door de raad. De raad kan 
de bevoegdheid tot vaststelling delegeren aan burge-
meester en wethouders. Op pagina 8 worden de rela-
ties tussen het bestemmingsplan en het exploitatieplan 
in een schema weergegeven.

Grondexploitaties zijn dynamisch en worden regelmatig 
aangepast. Daarom is bepaald dat exploitatieplannen 
minimaal jaarlijks herzien moeten worden totdat alle 
werken, werkzaamheden en bouwwerken die voorzien 
zijn in het exploitatieplan zijn gerealiseerd. Een herzie-
ning kan los van het bestemmingsplan plaatsvinden. In-
dien de herziening betrekking heeft op niet-structurele 
onderdelen, zoals de vervanging van een raming van 
kosten door werkelijk gemaakte kosten, behoeft geen 
wettelijke voorbereidingsprocedure te worden doorlo-
pen. Ook kan een herziening plaatsvinden als aanpas-
singen van woningaantallen, programma of verkaveling 
aan de orde zijn. Een herziening is ook verplicht als tot 
uitwerking van delen van een eventueel in het bestem-
mingsplan opgenomen uitwerkingsgebied wordt over-
gegaan. Tegen de herziening staat een beroep open, 
tenzij de herziening uitsluitend betrekking heeft op niet- 
structurele wijzigingen. In een herziening kunnen onder 
meer nieuwe inzichten betreffend het stedenbouwkun-
dig ontwerp en de fasering worden verwerkt.

Inhoud exploitatieplan
Een exploitatieplan bestaat uit de volgende verplichte 
onderdelen:

een kaart van het exploitatiegebied met de 
 exploitatiegrens;
een exploitatieopzet;
 een omschrijving van werken en werkzaamheden 
voor  het bouwrijp maken, het inrichten van de 
openbare  ruimte en de aanleg van nutsvoorzie-
ningen in het  exploitatiegebied.

Verder zijn de volgende onderdelen facultatief:
kwalitatieve eisen met betrekking tot het bouw-
rijp  maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en 
de  inrichting van de openbare ruimte. Deze kun-
nen als  aanvulling op de omschrijving van de 
werken en  werkzaamheden in het exploitatieplan 
worden  opgenomen;
regels ten aanzien van de uitvoering van de werken 
en  werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan re-
gels over  goedkeuring, aanbesteding, toezicht e.d.;
bepalingen over de fasering van de uitvoering en 
de  koppeling van bepaalde onderdelen;
regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid;
 regels over de drie woningbouwcategorieën: 
sociale huurwoningen, sociale koopwoningen 
en  particuliere opdrachtgeverschap. Een exploi-
tatieplan mag de woningbouwcategorieën echter 

alleen  regelen als in de bijbehorende planologi-
sche maatregel (bijvoorbeeld het bestemmings-
plan) een percentage gerelateerd aan het plange-
bied is  opgenomen.

Exploitatieopzet
De Wro gaat bij het exploitatieplan uit van de fictie dat 
de gemeente de grondexploitatie zelf ter hand neemt. 
Het exploitatieplan bevat een exploitatieopzet die als 
basis dient voorhet kostenverhaal. De exploitatieopzet 
bestaat uit de volgende onderdelen en stappen:

Stap 1: Vaststelling exploitatiegebied
Het bepalen van de begrenzing van het exploitatiege-
bied is belangrijk aangezien het verhalen van kosten 
plaats vindt binnen het gedefinieerde exploitatiegebied. 
De begrenzing van het exploitatiegebied is daarbij gelijk 
of kleiner dan de begrenzing van het planologische be-
sluit (bestemmingsplan of projectbesluit). Het is daarbij 
mogelijk dat een bestemmingsplan meerdere 
exploitatieplannen en –gebieden bevat voor gronden 
die geen ruimtelijke en functionele samenhang hebben.

Stap 2: Bepaling kosten, opbrengsten en 
resultaat exploitatiegebied
Binnen het exploitatiegebied worden de opbrengsten 
en kosten inzichtelijk gemaakt die zijn gemoeid met de 
beoogde toekomstige ontwikkeling. De afzonderlijke 
kosten en opbrengsten worden berekend en uitgedrukt 
als een bedrag op contante waarde. Dit betekent dat 
alle posten uit de exploitatieopzet naar eenzelfde prijs-
peildatum worden gebracht. Op deze manier worden 
faseringsinvloeden (indexering en rente) vertaald in de 
(contante) waarde.

Kosten
Aan de kostenzijde van de exploitatieopzet worden de 
verhaalbare kosten opgenomen. De via het exploitatie-
plan te verhalen kosten zijn limitatief beschreven in het 
Bro (artikel 6.2.3 t/m 6.2.5). Kosten die in deze artikelen 
van het Bro niet zijn genoemd, zijn niet te verhalen via 
het exploitatieplan. De kostensoorten in het Bro maken 
duidelijk welke kosten in beginsel verhaalbaar zijn. Om 
deze kosten op te nemen in het exploitatieplan zullen 
de kosten ook bij de betreffende locatie moeten horen. 
Er zijn drie criteria waaraan moet worden voldaan om 
kosten van werken, werkzaamheden en maatregelen bij 
een exploitatie in rekening te brengen via het exploita-
tieplan, namelijk: profijt, toerekenbaarheid of causaliteit 
en evenredigheid of proportionaliteit (artikel 6.13 lid 6 
Wro).

Opbrengsten
Tot de opbrengsten van de exploitatieopzet worden de 
ramingen gerekend van de volgende opbrengsten (ar-
tikel 6.2.7 Bro):

 Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied;
Bijdragen en subsidies van de gemeente;
 Bijdrage en subsidies van derden;
 Bijdragen die worden verkregen of toegekend in 
verband met het in exploitatie brengen van gron-
den  die in de naaste toekomst voor bebouwing in 
aanmerking komen. 

Vervolg algemene toelichting: grondexploitatiewet en exploitatieplan
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De opbrengsten uit uitgifte van gronden (1.) en bijdragen 
en subsidies van derden (3.) zijn van belang bij de bepaling 
van het maximum aan te verhalen kosten (macro-aftopping).

Binnen het exploitatieplan worden de verhaalbare kosten 
van de grondexploitatie (de lasten) verdeeld over bouwper-
celen met aangewezen bouwplannen. Dit gebeurt naar rato 
van de opbrengstpotentie van die percelen. De opbrengst-
potentie wordt afgeleid van de uitgifteprijzen van bouwrijpe 
grond, aan de hand van de door de gemeente gehanteerde 
methodiek. Een bouwperceel met een hoge opbrengstpo-
tentie betaalt relatief meer mee aan de kosten dan een per-
ceel met een geringere opbrengstpotentie. De opbrengst-
potentie wordt per eigenaar inzichtelijk gemaakt (zie stap 4).

Confrontatie van kosten en opbrengsten leidt tot een finan-
cieel resultaat van de exploitatieopzet. Evenals de afzon-
derlijke kosten en opbrengsten betreft het resultaat een 
contante waarde.

Stap 3: Macro-aftopping
De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (art 
6.16 Wro). De begrenzing wordt ook wel de macro aftop-
ping genoemd. Het maximum aan te verhalen kosten wordt 
als volgt bepaald: het totaal van de kosten minus externe 
subsidies en minus de kosten die met het oog op toekom-
stige bebouwing zijn gemaakt met als maximum het totaal 
van de grondopbrengsten conform gemeentelijk beleid.

Stap 4: Berekening exploitatiebijdrage
In een exploitatiegebied kunnen verschillende functies 
voorkomen (woningen, voorzieningen etc.). Deze functies 
worden uitgedrukt in verschillende hoeveelheidsoorten (ka-
vels, m2, bvo e.d.), die niet zomaar bij elkaar geteld kunnen 
worden. De Wro schrijft voor dat functies onder één noemer 
gebracht worden (de basiseenheid), met als einddoel het 
berekenen van een exploitatiebijdrage per eigenaar.

Stap 5: Exploitatiebijdrage per eigenaar
De verhaalbare kosten worden omgeslagen over alle uit-
geefbare gronden waarop de in het Bro omschreven bouw-
plannen zijn voorzien. Bij de verdeling van de kosten wordt 
rekening gehouden met de opbrengstpotentie van de be-
treffende grond en vindt er dus een verdeling plaats naar 
draagkracht.

Om de exploitatiebijdrage te kunnen bepalen is afhankelijk 
van de feitelijke situatie sprake van twee aftrekposten 

de toegerekende verhaalbare kosten worden gecorri-
geerd met de inbrengwaarde van de grond onder de 
bouwkavel. Deze wordt in mindering gebracht bij een 
exploitatiebijdrage ten behoeve van een bouwver gun-
ning of een posterieure overeenkomst; 
de inbrengwaarde onder de openbare ruimte. Deze  
 wordt niet in mindering gebracht bij een exploitatie 
 bijdrage ten behoeve van een bouwvergunning. De 
 verwerving van deze gronden (door de gemeente) 
dient  afzonderlijk te geschieden. Bij een posterieure 
 overeenkomst kan deze verwerving eventueel wel 
deel  uitmaken van de overeenkomst en daarmee in 
de  exploitatiebijdrage zijn verdisconteerd.

De correctie voor zelf uit te voeren werkzaamheden is inge-
volge artikel 6.19b Wro beperkt tot door de vergunningaan-
vrager op dat moment reeds gemaakte kosten. Er kan dus 
geen aftrek plaatsvinden voor later door de vergunninghou-
der nog zelf te maken kosten.
 
Stap 6: Eindafrekening
Het publieke kostenverhaal verloopt via een overeenkomst 
of via de bouwvergunning. Een aanvrager van een bouw-
vergunning betaalt bij het verlenen van de bouwvergunning 
een bijdrage die is gebaseerd op (de laatste herziening 
van) het exploitatieplan. Het kan zijn dat achteraf de totale 
kosten van de exploitatie lager blijken te zijn, waardoor de 
aanvrager een te hoge bijdrage heeft betaald. Indien de 
aanvrager niet vrijwillig (overeenkomst) maar in het kader 
van de bouwvergunning heeft betaald, wordt het eventueel 
te veel betaalde boven een drempel van 5% terugbetaald 
door de gemeente.

Anterieure en posterieure overeenkomst 
(privaatspoor) 
De afdeling grondexploitatie van de Wro biedt een basis 
voor alle overeenkomsten over grondexploitatie. Doel van 
een overeenkomst is in de eerste plaats goede afspraken te 
maken over de ontwikkeling van een locatie. Onderscheid
wordt gemaakt in anterieure en posterieure overeenkom-
sten.

Anterieure overeenkomst
Van een anterieure overeenkomst is sprake indien de ge-
meente met één of meerdere eigenaren een overeenkomst 
sluit op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is 
vastgesteld. Deze overeenkomst kan er toe leiden dat geen 
exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld door de ge-
meente. Het anterieur sluiten van een overeenkomst heeft 
de volgende voordelen:

al vroeg in het proces wordt helderheid en zekerheid 
verkregen over de ontwikkeling van de locatie, de 
exploitatiebijdrage, het te realiseren programma en 
bijzondere locatie-eisen;
 de overeenkomst is het resultaat van onderhandelen.
De grondeigenaar heeft daarbij invloed op de inhoud 
van de overeenkomst. Dat is niet het geval bij een 
exploitatieplan;
een anterieure overeenkomst kost minder tijd en geld 
en  komt het ontwikkelingsproces ten goede in verge-
lijking  tot een exploitatieplan.

Posterieure overeenkomst
Indien na vaststelling van een exploitatieplan een overeen-
komst wordt gesloten tussen de gemeente en één of meer-
dere grondeigenaren is sprake van een posterieure over-
eenkomst. De contractvrijheid van gemeenten en andere 
grondeigenaren is bij een posterieure overeenkomst echter 
veel beperkter dan bij een anterieure.
De wet bepaalt dat bij de overeenkomst het exploitatieplan 
in acht moet worden genomen (art. 6.24, lid 3 Wro). De 
overeenkomst mag niet in strijd zijn met het exploitatieplan. 
Voor de gemeente is het niet meer mogelijk onderwerpen 
te regelen anders dan dat deze geregeld zijn in het exploi-
tatieplan. In de overeenkomst mogen wel onderwerpen uit 

Vervolg algemene toelichting: grondexploitatiewet en exploitatieplan
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het exploitatieplan verder uitgewerkt worden. Bij het maken 
van financiële afspraken is men gebonden aan de hoogte 
van de exploitatiebijdrage uit het exploitatieplan. Hiervan 
mag niet van worden afgeweken.

Het voordeel van een posterieure overeenkomst is dat voor 
alle partijen zekerheid wordt verkregen in de hoogte van 
bijdragen, betalingsmomenten en wanneer de ontwikke-
ling feitelijk plaats gaat vinden. Verder kunnen afspraken 
worden gemaakt over taakverdeling tussen partijen bij de 
uitvoering.

Stap 6: Eindafrekening
Het publieke kostenverhaal verloopt via een overeenkomst 
of via de bouwvergunning. Een aanvrager van een bouw-
vergunning betaalt bij het verlenen van de bouwvergunning 
een bijdrage die is gebaseerd op (de laatste herziening 
van) het exploitatieplan. Het kan zijn dat achteraf de totale 
kosten van de exploitatie lager blijken te zijn, waardoor de 
aanvrager een te hoge bijdrage heeft betaald. Indien de 
aanvrager niet vrijwillig (overeenkomst) maar in het kader 
van de bouwvergunning heeft betaald, wordt het eventueel 
te veel betaalde boven een drempel van 5% terugbetaald 
door de gemeente.

Anterieure en posterieure overeenkomst (privaat spoor) De 
afdeling grondexploitatie van de Wro biedt een basis voor 
alle overeenkomsten over grondexploitatie. Doel van een 
overeenkomst is in de eerste plaats goede afspraken te 
maken over de ontwikkeling van een locatie. Onderscheid
wordt gemaakt in anterieure en posterieure overeenkomsten.
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Op de bijeenkomst die op 17 juni 2010 plaatsvond in 

Amersfoort werd per tafel een discussie gevoerd over de 

grondexploitatie binnen ruimtelijke projecten aan de hand 

van enkele cases. 



tuurvisie uitvoerig besproken, evenals de startfase van een 
project. Het spanningsveld tussen flexibiliteit en zekerheid 
leverde veel vraagtekens op, net als de grondexploitatie 
op zich, zeker ten tijde van de economische crisis en het 
krimpvraagstuk. 

Het verslag van de gevoerde discussies zal aan de hand 
van de stellingen, die voorafgaand aan het seminar zijn 
toegezonden aan de deelnemers, worden weergegeven. 
De grafieken laten de antwoorden zien zoals deze door de 
deelnemers zijn gegeven voor aanvang van het seminar.

De tafels werden bezet door afgevaardigden van gemeenten, 
projectontwikkelaars en adviesbureaus. De leiding was in 
handen van deskundige tafelvoorzitters, te weten: Theo 
Stauttener (Stadkwadraat), Henk Bouwman (HKB Steden-
bouwkundigen) en Toine Janssen (Impuls / Partners). De 
groepen konden gebruik maken van verschillende bouw-
stenen om zo het proces van planontwikkeling weer te 
geven in een stroomschema. 

De drie tafels hadden allemaal hun eigen discussie met 
verschillende cases, maar wel kwamen overal dezelfde 
deelaspecten aan bod. Zo werd overal de rol van de struc-

13
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1. Is de Grex-Wet een groot raadsel?

De stof die de nieuwe wet heeft doen opwaaien en de vra-
gen rondom de grondexploitatiewet hebben ertoe geleid 
dat veel mensen al middels artikelen, cursussen e.d. ge-
confronteerd zijn met de nieuwe materie. Voor velen is de 
grondexploitatiewet dan ook geen groot raadsel meer. Dat 
geldt overigens niet voor de nuances, de actualisatie, her-
ziening of de eindafrekening van het kostenverhaal. Vooral 
bij die zaken, waarbij nog geen feitelijke ervaring is, is de 
onzekerheid betrekkelijk groot. Ook bestaat er twijfel bij de 
uitvoerbaarheid van de grondexploitatiewet in de tijd…

2. Toegenomen Rol Structuurvisie
Sinds de invoering van de Wro zijn gemeentes verplicht 
om voor hun totale gebied een structuurvisie op te stellen. 
Dit document is vormvrij en kan naar eigen inzicht worden 
ingericht. Een structuurvisie kan daarbij twee doelen die-
nen. Het kan fungeren als aanjager voor te ontwikkelen 
projecten, maar het kan ook als toetsingskader gelden voor 
nieuwe projecten. De schaal die de structuurvisie beslaat 
kan zeer uiteenlopen, van het totale grondgebied van de 
gemeente tot een visie voor alleen het projectgebied. Het 
is duidelijk dat de rol van een structuurvisie hierdoor niet 
eenduidig te benoemen is. 

Wel is duidelijk dat het belang van een structuurvisie voor 
de overheid, met name ook vanwege de afweging van de 
ruimtelijke ontwikkeling op een hoger schaalniveau, vele 
malen groter is dan voor projectontwikkelaars. De visie 
maakt (via een uitvoeringsparagraaf) kostenverevening tus-
sen verschillende deelgebieden binnen de gemeente mo-
gelijk, waardoor bijvoorbeeld bovenwijkse voorzieningen en 
bovenplanse kosten meegenomen kunnen worden. Het is 
daarom van belang dat reeds in deze fase inzicht is in de 
ruimtelijke en financiële consequenties van een planontwik-
keling.

Uit de discussie blijkt dat er vaak wel een overkoepelende 
structuurvisie aan het begin van het proces wordt geplaatst. 
Met name bij (complexe) binnenstedelijke locaties met een 
plantermijn die de tien jaar van een bestemmingsplan over-
schrijdt. De structuurvisie dient dan vooral als een globaal 
visiedocument, terwijl het vanuit de ruimtelijke ordening wel 
de goede planologisch-juridische basis biedt. Vervolgens 
kan per deelgebied (wanneer programma, kwaliteit, kos-
ten en baten bekend zijn) een meer toegespitst bestem-
mingsplan worden opgesteld, dat feitelijk niet meer (en niet 
minder) is dan de planologisch-juridische en financieel-
administratieve vastlegging van de bestemmingen en het 
regelen van het kostenverhaal. 

De complicerende factor is de onzekerheid van de ontwik-
keling. Er is niet altijd bekend wat er uiteindelijk allemaal 
ontwikkeld gaat worden en ook niet door welke partij. En 
wat aan bovenplanse kosten niet in de structuurvisie staat, 
kan later ook niet worden verrekend!

3. Meer effectieve bestemmingsplanprocessen
Was het altijd al belangrijk om in een vroeg stadium van de 
planontwikkeling een goede afstemming tussen ruimte en 
geld te organiseren, met de nieuwe Wro is dit belang ver-
groot. Immers, wanneer de financiële borging van een ont-
wikkeling niet goed is geregeld in het exploitatieplan, kan 
dit de planontwikkeling dwarsbomen of vertragen. 

Wanneer een project wordt ontwikkeld, is het belangrijk 
eerst te kijken naar wat de opdracht precies is. Wat is het 
programma, welke partijen zijn erbij betrokken, welke moe-
ten er eventueel nog bij worden betrokken en hoe ziet de 
globale exploitatieopzet eruit? Daarbij is het belangrijk om 
direct het plangebied scherp te krijgen, of er gebruik ge-
maakt moet worden van de ‘Wet voorkeursrecht gemeen-
ten’ en of er nog een structuurvisie moet worden opgesteld. 

Tevens zal moeten worden bepaald wat de ambities zijn 
binnen het project. In eerste instantie heeft elke partij zijn 
eigen ambitie, maar uiteindelijk zal er overeenstemming 
moeten zijn om gezamenlijk het project te trekken. Deze 

Conclusie

De overgrote meerderheid van de deelnemers 
aan het seminar is het er over eens dat de rol van 
de structuurvisie in de ruimtelijke ordening is toe-
genomen. Met name doordat de visie vormvrij is, 
kan het op diverse schaalniveaus worden inge-
zet. Zo is in grootstedelijke gebiedsontwikkeling 
(denk aan centrumgebieden) de structuurvisie, 
als aanjager van nieuwe ontwikkelingen, te pre-
valeren boven het bestemmingsplan. 

De wijze en het gebruik van de structuurvisie stelt 
wel eisen aan wat je wanneer doet. Bij vaststel-
ling van de structuurvisie moet voor het gehele 
gebied goed inzicht bestaan in plan, kwaliteit, 
programma en exploitatie. De paraplu van de 
structuurvisie kan immers goed gebruikt worden, 
maar dient wel een degelijke onderbouwing te 
hebben, om op lager schaalniveau zaken van af 
te leiden. Het meer als maatwerk gebruiken van 
de structuurvisie komt uit de meeste discussieta-
fels als een “plus” naar voren. 



15

gezamenlijke ambities en overige intenties worden vast-
gelegd in bijvoorbeeld een intentieovereenkomst (IOK) die 
alle betrokken partijen ondertekenen. Vaak zijn nog niet alle 
partijen bekend, dus is het van belang om zo snel mogelijk 
deze actoren te identificeren en ze mee te laten praten. Het 
is daarbij belangrijk om op normatief niveau de geformu-
leerde ruimtelijke ambities door te rekenen. Hierdoor kan 
het gewenste ambitieniveau worden verankerd in de finan-
ciën. Vervolgens kan vanuit dat ‘startpunt’ het proces van 
‘rekenen en tekenen’ worden doorlopen met als uitvloeisel 
een ontwikkelingsstrategie. Alle gemaakte afspraken ko-
men terecht in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Het kost vaak veel tijd om een projectinitiatief om te zetten 
in een feitelijke opdracht en vervolgens het project operati-
oneel te krijgen. Wanneer de tijd tussen initiatief en project- 
uitvoering te lang is kunnen bepaalde kaders inmiddels zijn 
gewijzigd. Toch wordt het belangrijk geacht genoeg tijd te 
nemen voor deze fase, waardoor de planvorming dusdanig 
georganiseerd kan worden dat zoveel mogelijk discussie-
punten tussen verschillende partijen zijn uitgewerkt. Door 
aan het begin van een ontwikkeling de juiste marsroute te 
kiezen en de juiste partijen aan tafel te hebben, spaart dat 
verderop in het proces veel tijd. Het opstellen van het be-
stemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan zou dan 
een ‘korte’ klap moeten zijn.

Om deze integrale aanpak mogelijk te maken, is er al bin-
nen een aantal gemeenten een afdeling Ruimte en Strategie 
gevormd, die zich richt op de integrale aansturing van de 
verschillende projecten binnen een gebied.

4. Effectiever kostenverhaal
Een belangrijke discussie bij deze stelling is de vraag hoe je 
flexibiliteit inbouwt in ruimtelijke plannen. Bij de initiatieffase 
van een project is er nog veel flexibiliteit gewenst. Door te 
rekenen en tekenen wordt het project steeds concreter. Pas 
wanneer er een bestemmingsplan moet worden opgesteld 
zijn harde afspraken gewenst. Ook in het bestemmingsplan 
bestaat echter het spanningsveld. Het is de vraag of je glo-
baal (flexibel) wilt bestemmen of juist heel gedetailleerd, 
zodat het kostenverhaal goed kan worden ingeschat. Bij 
een globale bestemming is er veel optioneel bouwvolume 
aanwezig en kunnen in theorie veel kosten verhaald wor-
den. In de praktijk wordt het extra bouwvolume vaak niet 
gerealiseerd (een bestemmingsplan kan alleen ontwikke- 
lingen mogelijk maken en niet afdwingen), waardoor niet 
alle kosten kunnen worden verhaald. De haalbaarheid van 
een ontwikkeling kan hierdoor onder druk komen te staan. 
Bij een gedetailleerde bestemming kan ook een gedetail-
leerd exploitatieplan opgesteld worden, maar in dat geval is 
de flexibiliteit naar de toekomst minder.

Conclusie

Het is vooral de combinatie van exploitatieplan en 
bestemmingsplan die zorgt dat de meningen uit-
een lopen over de vraag of de Wro nu leidt tot een 
effectiever proces. Bijna 10% is het echt eens 
met de stelling. De verdeling van de overige 90% 
is in de discussiemiddag verklaard. De oude pro-
blematiek van grondverwerving, berekening van 
grondprijzen en verrekenen van kostenverhaal is 
niet weg met de nieuwe wet. Ook het exploitatie-
plan zorgt daar niet voor. Wel heeft de overheid nu 
een instrument in handen om het kostenverhaal 
af te dwingen, echter het dwingt de gemeente nu 
ook zelf tot risico nemen en investeringen aan-
gaan, waarvan onbekend is wanneer dit wordt 
terugverdiend en hoe groot de risico’s zijn. Voor 
veel partijen, zowel gemeenten als marktpartijen, 
is een anterieure overeenkomst te prevaleren 
boven een exploitatieplan, om daarmee de veel 
complexere procedure te omzeilen. Maar ook het 
opstellen van een overeenkomst vraagt om over-
leg en onderhandelen en kost dus tijd.

  Aleida Winkelman (Gemeente Almere) en Annelies Vlaar (Gemeente Amersfoort) en Farshad Nobakht (Badhoevebuurt C.V.)
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Flexibiliteit tijdens het opstellen van het bestemmingsplan 
kan worden verkregen door te werken met globale plan-
nen met wijzigings- en/of uitwerkingsbevoegdheden. Door 
ontwikkelingen globaal te bestemmen en fasegewijs tot 
ontwikkeling te brengen, wordt het exploitatieplan ook glo-
baal van aard. Dit maakt de analyse over de economische 
uitvoerbaarheid van een totaalplan wel lastiger. In het ka-
der van een goede ruimtelijke ordening zou een bestem-
mingsplan elementen moeten bevatten die een gemeente 
100% realiseerbaar acht. Eventuele visies en wensen die 
niet ‘hard’ zijn, zouden in het voortraject uitgekristalliseerd 
moeten worden. Ten tijde van het opstellen van het bestem-
mingplan is de economische uitvoerbaarheid en het kos-
tenverhaal dan helder. De gemeente loopt dan ook minder 
risico van eventueel niet te verhalen kosten door het niet 
gebruiken van alle bouwmogelijkheden binnen het bestem-
mingsplan. 

Vanaf de start van een project zal iedere partij al een eigen 
idee hebben over de exploitatie. Er zijn dan ook meerdere 
typen exploitatieopzetten. De gemeente zal bijvoorbeeld 
een opzet hebben voor de gehele gemeente, maar ook voor 
het project zelf. Een projectontwikkelaar zal een vergelijk-
baar systeem hebben, maar een particulier heeft alleen met 
zijn eigen portemonnee te maken. In een projectexploitatie 
komen deze verschillende belangen samen. Gedurende 
het proces zal deze steeds gedetailleerder worden. De 
exploitatieopzet kan vervolgens worden omgezet in een 
exploitatieplan. Alle deelnemers streven bij de planontwik-
keling in eerste instantie echter vaak naar een anterieure 
overeenkomst met de verschillende grondeigenaren in een 
gebied. Op deze wijze wordt voorkomen dat een exploita-
tieplan opgesteld moet worden. Het is daarom van belang 
om vroegtijdig draagvlak te creëren tussen alle belangheb-
benden (grondeigenaren) in een gebied. 

Wanneer een anterieure overeenkomst niet kan worden ge-
sloten, is de gemeente verplicht om een exploitatieplan op 
te stellen. De grote vraag is wie voor wat betaalt. Zeker in 
tijden waarin de marktdruk om te ontwikkelen laag is, is 
dit lastig te bepalen. De economische haalbaarheid van het 

project is niet altijd gegarandeerd, want partijen kunnen 
niet worden gedwongen om mee te blijven doen. Het risico 
ligt dus bij de overheid. Zij schiet de kosten vaak voor en 
pas bij de bouwvergunning worden de kosten verhaald.

Dan is er nog de vraag wanneer er wordt vastgelegd wie 
wat betaalt. Er zou in een intentieovereenkomst al iets kun-
nen worden vastgelegd, maar dit is op globale schaal. Wan-
neer duidelijk is wat de bovenplanse kosten worden, kan 
een anterieure overeenkomst worden afgesloten of wordt 
een exploitatieplan opgesteld. In de fase van het bestem-
mingsplan moet het in ieder geval duidelijk zijn wat er wordt 
opgesteld. Wanneer een exploitatieplan wordt opgesteld, 
loopt deze idealiter gelijk aan het proces van het bestem-
mingsplan. Wijzigingen kunnen dan nog worden meegeno-
men zonder al te veel moeite.

Dan is er nog de vraag 
wanneer er wordt vastgelegd 
wie wat betaalt.

Conclusie

De condities die de Wro heeft geschapen voor het 
afdwingen van het kostenverhaal leiden ertoe dat 
er in ieder geval meer mensen vertrouwen heb-
ben in een beter en effectiever kostenverhaal dan 
dat van het verleden. De koppeling van betaling 
aan de bouwvergunning betekent dat betaling 
is verzekerd en, beter dan in het verleden, een 
drempel schept in het tegenhouden van bouwers 
ook al is er een bestemmingsplan. Echt eens 
met de stelling dat er effectief wordt verhaald, is 
slechts een klein deel van de deelnemers. 

De verwachting is dat de onderhandelingen over 
de te verwachten grondprijs, kosten en opbreng-
sten ook met de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet even lastig, tijdrovend en risicovol zal zijn als 
daarvoor.

  Joris Barendregt (Stadkwadraat), Toine Jansen (Impuls/Partners)

en Laureen Geuther (Stadkwadraat



17

Conclusie

Het overgrote deel van de deelnemers aan het 
seminar heeft vertrouwen dat de overheid de 
grondexploitatiewet tot een goed einde brengt 
en dat met name de kinderziektes de huidige 
verwarring en onzekerheid veroorzaken. De ver-
zamelde antwoorden duiden op een duidelijke 
stellingname van de deelnemers. Echter de terug-
koppeling van de discussie aan de diverse tafels 
verleidde een aantal deelnemers (waaronder Toi-
ne Janssen) tot de vraag of er over vijf jaar nog 
wel zo’n wet is. Er bestaat na de discussiemiddag 
bij nog meer deelnemers de twijfel of met name 
de stringente financiële randvoorwaarden en het 
keurslijf voor de gemeente rondom kostenverhaal 
en procedure überhaupt wel levensvatbaar is. 

Zeker nu de gemeente op alle fronten financieel 
pas op de plaats moeten maken en de reserves 
van het grondbedrijf zijn opgedroogd, zijn er geen 
middelen om risico’s voortkomend uit exploita-
tieplannen af te dekken. Het lijkt er ook op dat 
gemeenten niet genegen zijn daarin te voorzien, 
voor plannen waarbij het maximaal haalbare is 
dat ze tot kostendekking komen. Ook bij publieke 
partijen is deze rendementsvraag aanwezig in-
dien men risico moet lopen. De overheid is dus 
de afgelopen jaren wel degelijk wat anders gaan 
denken. Welke weerslag dit zal hebben op de uit-
voerbaarheid van de nieuwe wet zal nog moeten 
blijken.

  Harry Laheij (Gemeente Almere) en Jaap Zijda (Stadkwadraat)

  Jos van der Wardt (Van der WardtOntwikkeling) Rinze Hartelman (Stadkwa-

draat) en Johan Balk (Project Begeleiding Grondzaken)

5. Status van de wet over vijf jaar
De impact van de crisis kent ook zijn weerslag bij de uit-
voering van de grondexploitatiewet. Het instrumentarium 
van de grondexploitatiewet is gericht op (economische) 
groei. Naast de recessie hebben we in steeds grotere delen 
van dit land tevens te maken met het fenomeen krimp. Hoe 
werkt het instrument bij ontwikkelingen als krimp? Beide 
fenomenen zorgen ervoor dat de druk vanuit de markt weg-
valt, wat vraagtekens plaatst bij de toepasbaarheid van de 
nieuwe Wro. Met name omdat deze ontwikkelingen ingaan 
tegen het principe van toelatingsplanologie en doordat 
het kostenverhaal van de ontwikkelingen nog verder on-
der druk komt te staan. Hoe worden de sloopkosten ver-
evend ten tijde van krimp? De crisis leidt ook tot planvertra- 
gingen door het bijstellen van ambities. Vertraging kan lei-
den tot overschrijding van de actualiseringstermijn van tien 
jaar behorende bij het bestemmingsplan. Hoe wordt dan 
omgegaan met het kostenverhaal? Loopt de gemeente dan 
wat mis of kunnen de nog niet verhaalde kosten in het actu-
aliseringsplan worden meegenomen? 

Om in te kunnen spelen op deze onzekere factoren is het 
belangrijk dat ambitie en haalbaarheid goed op elkaar wor-
den afgestemd en dat daar ook meer flexibiliteit in aan is te 
brengen.
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hoofdstuk 3

Het Planbureau voor de 

Leefomgeving evalueerde 

de Wro. Hoe verhoudt deze 

evaluatie zich tot het bevin-

dingen tijdens het seminar?

In 2008 trad de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. Op verzoek van de minister van 

VROM evalueert het Planbureau voor de Leefomgeving gedurende de eerste vijf jaar (2008-2013) 

deze nieuwe wet. Vorig jaar publiceerde het PBL een nulmeting, dit jaar een eerste evaluatie en 

in 2011 en 2013 volgen een tweede en derde evaluatie. De eerste evaluatie bekijkt in hoeverre de 

doelstellingen worden gehaald. De uitkomsten van deze evaluatie worden langs de conclusies 

van het seminar gelegd voor een korte toets op overeenkomsten en verschillen. 
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Sturend bestemmingsplan.
Een belangrijke doelstelling van de Wro is dat het bestem-
mingsplan sturend is voor de ruimtelijke ontwikkeling en 
de ruimtelijke samenhang waarborgt. Hoewel het bestem-
mingsplan vaker wordt toegepast en er minder gebruik 
wordt gemaakt van alternatieven (het projectbesluit en de 
beheersverordening) blijkt het bestemmingsplan nu vooral 
te worden gebruikt om concrete ontwikkelingsplannen te 
voorzien van een juridische basis (53%) of om bestaand 
of bestemd gebruik vast te leggen (35%). Daarmee zijn 
de meeste bestemmingsplannen dus niet sturend voor de 
ruimtelijke ontwikkeling, maar reageren op ontwikkelingen 
en wijken niet veel af van de oude vrijstellingen.

Tijdens het seminar kwam de beperkte sturende kracht van 
het bestemmingsplan ook naar voren. Een antwoord op het 
gebrek aan sturing was voor veel aanwezigen een goede 
structuurvisie aan het begin van het planproces plaatsen, 
waarmee een beleidsmatige en juridische verankering van 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt. 

Kortere procedures
Het verkorten van de procedures was een tweede belangrij-
ke doelstelling. Met dit doel is onder andere de goedkeuring 
van het bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten afge-
schaft, wat de formele bestemmingsplanprocedure (tussen 
ontwerp en vaststelling aanzienlijk versnelt (van gemiddeld 
46 weken onder de oude wet naar gemiddeld 17 weken 
onder de nieuwe wet). De route naar het ontwerp bestem-
mingsplan toe is echter niet wezenlijk veranderd met de 
vaststelling van de nieuwe Wet en vraagt nog altijd veel tijd.

Kostenverhaal
De nieuwe Wro is ook bedoeld om gemeenten een wettelijk 
kader te bieden om grondexploitatiekosten (voor bijvoor-
beeld de openbare ruimte, planontwikkeling en openbare 
selectieprocedures) te verhalen op de exploitant. Het lijkt 
erop dat dit doel wordt bereikt. Private ontwikkelaars moe-
ten nu de door gemeenten gemaakte grondexploitatiekos-
ten vergoeden. De plicht van gemeenten om deze kosten te 
verhalen, kan echter ook een last zijn als het gaat om kleine 
plannen waarbij weinig kosten zijn gemaakt. De ‘winst’ die 
dan te behalen is, weegt niet op tegen de belasting van het 
ambtelijk apparaat. Te overwegen valt dan ook de verplich-
ting te vervangen door een bevoegdheid of om de minimale 
omvang te verhogen van plannen waarvoor het verhalen 
van de kosten verplicht is.

De bevinding uit de evaluatie dat het verhaal van kosten met 
de grondexploitatiewet een goede basis heeft gekregen, 
wordt gedeeld door de aanwezigen tijdens het seminar.
Wel blijft het lastig om flexibiliteit in te bouwen in het plan-
proces. De algemene opinie tijdens het seminar is wel dat 
een anterieure overeenkomst verkozen wordt boven een 
exploitatieplan.

Het feit, dat het verbeteren van het kostenverhaal op hoofd-
lijnen wordt onderschreven betekent niet dat er op de 
“financiële kant” van de Wro geen kritiek is. Deze is alleen 
van een fundamentelere aard, dan de vraag of het kosten-
verhaal is verbeterd en beter is geborgd. In hoofdstuk 4, de 
evaluatie van het seminar, wordt hier verder op ingegaan.

   Theo Stauttener

  Henk Bouwman

  Toine Jansen



20

hoofdstuk 4



Waar staan we?
Aan het einde van het seminar is het tijd om de balans op 

te maken en ons af te vragen: waar staan we? Uit de 

discussie komt een duidelijke tweedeling naar voren, 

waarbij het langs de stedenbouwlijn en R.O.-kant vooral 

zoeken is naar passend gebruik van de wet. De mogelijk-

heden van de combinatie structuurplan en bestemmings-

plan enerzijds en het leggen van de juiste relaties tussen 

bestemmingsplan en exploitatieplan anderzijds.
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Vooral het nieuwe planfiguur exploitatieplan, waarin het 
kostenverhaal wordt geregeld, baart de nodige zorgen. Het 
lijkt er op dat vooral bij de grondexploitatiewet het lange 
totstandkomingsproces van de wet ertoe heeft geleid, dat 
deze op sommige punten niet voldoet aan de huidige maat-
schappelijke en economische werkelijkheid. De gevolgen 
van kredietcrisis en de economische stagnatie versterken 
dit beeld, volgens veel deelnemers. Dit in tegenstelling tot 
geluiden die meer geneigd zijn de huidige stagnatie als be-
langrijkste oorzaak te zien van het stroef functioneren van 
de grex-wet. Gezien de scheidslijn tussen RO (mogelijkhe-
den, maar zoeken hoe) en de financiën (afdwingen beperkt 
mogelijk en met de nodige risico’s) volgt nu een korte re-
flectie langs deze twee lijnen.

Stedenbouw en RO
De essentie van stedenbouw is de lijn die het mijn van het 
dijn onderscheidt. Het streeft naar evenwicht in het private 
en publieke belang. In ruimtelijke ontwikkelingen is het van 
belang dat er heldere afspraken zijn over de wederzijdse 
voorwaarden om uiteindelijk het geheel tot een succes te 
laten groeien. Het goed kennen van de instrumenten die de 
wet biedt is hierbij van levensbelang voor zowel gemeente 
als particulier. Op onder meer het financiële vlak is de wet, 
i.c. de Wro, met daarin de ‘Grex-wet’ in 2008 aangepast om 
het voor gemeenten eenvoudiger te maken kosten te verha-
len op diegenen die baat hebben bij de investeringen die de 
gemeente doet ten behoeve van de ontwikkeling. Ons se-
minar ging over de praktijkwerking ervan, de mogelijkheden 
en beperkingen. Biedt de aanpassing werkelijk soelaas?!

De gemeente heeft het primaat op het publieke belang. Aan 
de bekostiging van het publieke belang wordt, naast belas-
tinggelden voor het algemene belang, voor een belangrijk 
deel bijgedragen door direct ‘baathebbenden’ bij de ontwik-
keling. Dat betekent dat de gemeente duidelijk moet maken 
wat de ‘baat’ is. Wanneer dat duidelijk is kan een bijdrage 
per partij bepaald worden. Nu duren veel ruimtelijke ontwik-
kelingsprocessen doorgaans lang. Er zijn immers vele belan-
gen en meningen. De kunst is om in een dergelijk lang en 
complex proces op het juiste moment de juiste helderheid te 
verschaffen in de wederzijdse belangen, zodat daarmee ook 
de wederzijdse inspanningen ‘meetbaar’ worden en blijven. 
Door de dynamiek in planontwikkeling (door economische, 
maatschappelijke veranderingen, etc.) is dit buitengewoon 
moeilijk. Vanuit de discussie bij het seminar kun je conclu-
deren dat de nieuwe wet daar weliswaar mogelijkheden voor 
biedt, maar dat die al gauw, bij iets complexere ontwikkelin-
gen ook weer ophouden. In dergelijke gevallen blijft een op 
strategie ontwikkeld samenspel van programma, ruimte en 
geld van groot belang. Van belang daarbij is dat dit samen-
spel moet werken in goede en slechte economische tijden.

Hoe nu verder?
Onze stelling is dat de kaders die de wet- en regelgeving 
biedt, genoegzaam bekend zijn en voor zover dat niet het 
geval is, er vooral proefondervindelijk te werk gegaan moet 
worden. (De wet bevindt zich nog in een ‘proeffase’). Daar-
bij is een bewustzijn van de strategisch verstandige stappen 
van groot belang. De rode draad is dat je je bewust bent van 
wanneer je wat vast legt: Niet te snel te precies, of slechts 
reactief, maar wel met voldoende duidelijkheid op het juiste 
moment naar betrokken partijen.
 

Zoals hieronder weergegeven in het schema, begint een 
ontwikkeling in onze optiek aan de voorkant met een scher-
pe ‘briefing’ op de beoogde doelen, de middelen en de be-
schikbare ruimte waarin dit alles gestalte moet krijgen. We 
noemen dit wel de ‘vraag achter de vraag’. In die briefing 
moeten ook de processtappen bepaald worden, de stra-
tegie. Naar onze mening biedt de wet vooralsnog genoeg 
ruimte om verschillende strategieën te kunnen inzetten. 
Kennis van de beschikbare knoppen waaraan gedraaid kan 
worden is een belangrijke succesfactor.

Het ondernemersrisico en het exploitatieplan
De nieuwe grondexploitatiewet is nu twee jaar in werking. 
De eerste exploitatieplannen zijn gemaakt, vastgesteld 
en er is zelfs jurisprudentie over de eerste plannen. In de 
huidige economie is risico dragen in ruimtelijke plannen 
en vastgoedontwikkeling een steeds groter probleem voor 
marktpartijen en als gevolg van de grex-wet nu ook voor 
gemeenten. Met het opstellen en vaststellen van een ex-
ploitatieplan gaan gemeenten noodgedwongen risico’s aan 
die in het huidig perspectief niet te overzien zijn. Tevens 
is het de vraag hoe en of gemeenten op hun risico’s kun-
nen sturen, aangezien zij slechts indirect de financiële regie 
kunnen voeren? Is in de grondexploitatiewet eigenlijk wel 
aan het risicoprofiel en het ondernemersrisico van de ge-
meenten gedacht?

Eén van de belangrijkste conclusies uit het seminar over 
de grex-wet is dat er een weeffout zit in de wet waar het 
gaat om het vermengen van privaat handelen in een publiek 
instrumentarium. Deze zin vraagt om uitleg en toelichting…

De nieuwe grex-wet maakt het beter mogelijk te sturen op 
ruimtelijke ontwikkeling. De wetgever wil daarbij dat de ge-
meente niet alleen plannen mogelijk maakt maar ook de 
uitvoerbaarheid daadwerkelijk ondersteunt door ruimtelijke 
en financiële regie. Naast het private spoor van een ante-
rieure of posterieure overeenkomst verplicht de wetgever 
de gemeente gebruik te maken van een publiek instrument: 
het exploitatieplan. Wanneer kostenverhaal anderszins niet 
is verzekerd dienen gemeenten een exploitatieplan vast te 
stellen gelijktijdig met een bestemmingsplan. Het opval-
lende van het publieke spoor is dat gemeenten met het ex-
ploitatieplan (in ieder geval voor een deel) als ondernemer 
(lees: private (!) partij) moeten gaan handelen. Het publieke 
instrument verplicht de gemeenten dus tot privaat hande-
len en het lopen van financieel risico bij de realisatie van 
ruimtelijke plannen. “Dat is goed!”, geven juristen aan, want 
te vaak werden plannen juridisch mogelijk gemaakt, waar-
van de feitelijke (economische) uitvoerbaarheid onzeker was. 
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Heeft de toelatingsplanologie plaatsgemaakt voor ontwikke-
lingsplanologie, of voor verplichte ontwikkelaarsplanologie?
 
De economie van groei is voorbij. Naast de kredietcrisis en 
de economische malaise kennen we sinds kort ook krimp-
regio’s. Het principe van eeuwige groei is voorbij, dat geldt 
voor de economie, de bevolking en tal van andere zaken. 
Ruimtelijke ontwikkeling betekent daarmee niet langer meer 
per definitie een grondexploitatie met batig saldo voor een 
ontwikkelaar of andere grondbezitter en grondprijsstijgin-
gen die elk jaar de kostenstijging in positieve zin overstijgen. 
Ook betekent het niet automatisch meer een programmati-
sche kwantitatieve groei in alle plannen. De slag naar kwa-
liteit kan immers ook betekenen: minder, ruimer en meer 
slopen in plaats van meer bouwen.

Nu de tijden zijn veranderd is ook het risicoprofiel van de 
grond- en vastgoedexploitatie een volstrekt andere. De 
grondexploitatiewet en het bijbehorende exploitatieplan 
zijn duidelijk een kind van een tijd die recent abrupt is geëin-
digd. Niet alleen de kosten en baten tellen meer, van groot 
belang is ook de cashflow en de financiering. De gemeente-
kan hierop met het exploitatieplan in de hand in de volgorde 
wel sturen, zij kan het tempo van de ruimtelijke ontwikkeling 
echter niet bepalen en ook niet afdwingen! (Overigens, wel 
vertragen niet versnellen). Kortom, de gemeente stuurt in 
het exploitatieplan op afstand en kan slechts lijdzaam toe-
zien als anderen hun eigen tempo bepalen, of überhaupt 
niet tot ontwikkeling en bouw overgaan. De gemeente blijft 
dan naar burgers, markpartijen en belanghebbenden wel 
verantwoordelijk voor uitvoering van het bestemmingsplan. 
Investeringen in plandragers zullen uitgevoerd moeten wor-
den, zonder dat inkomsten verzekerd zijn. Dat de volgorde 
gegarandeerd kan worden in het exploitatieplan, waardoor 
de gemeente nooit een dergelijk risico loopt, wordt door 
niemand echt geloofd.

Naast de drastische verandering in het “economisch den-
ken” is het de vraag hoe maakbaar de samenleving nog is. 
Veel planners (bij het rijk en in het veld) waren positief over 
de ontwikkelingsplanologie, omdat hierin ook het aspect 
van vrijheid en ruimte voor ontwikkeling zit. Deze flexibiliteit 
kan ook worden ingepast in het exploitatieplan, maar niet 
zonder risico.
Ondernemen is risico nemen. Tegenover risico moet ren-
dement staan: de financiële beloning voor het nemen van 
risico. Het risico voor de gemeente met het exploitatieplan 
is niet gelimiteerd; het rendement wel. Meer dan 5% ver-
dienen is terugbetalen, te weinig berekenen aan realisato-
ren betekent achteraf pech hebben. Bij het opstellen van 
het exploitatieplan is de gemeente “in the lead”. Vanaf het 
moment van vaststelling moet zij de uitgezette lijnen zeer 
nauwkeurig volgen, omdat zij anders met name financieel 
de klos is.

Bijstelling en sturen lijkt vooral mogelijk door opknippen van 
plannen in diverse ruimtelijke eenheden met bijbehorende 
exploitatieplannen. Maar ook dan blijft de gemeente finan-
cieel verantwoordelijk voor de bekostiging van de hoofd-
structuur. En dus grijpen veel gemeenten terug op oude in-
strumenten: zelf grond verwerven om een plus te maken of 
het R.O.- instrumentarium in de planning zo gebruiken dat 
er eerst overeenkomsten zijn voordat er een bestemmings-
plan is. De wet biedt ook deze mogelijkheden, maar het is 
niet altijd de optimale route. De “afdwingbaarheid” wordt 
door veel seminarbezoekers gezien als een overschatting. 
Het gebrek aan aandacht voor ondernemersperspectief 
wordt breed gedeeld. Belangrijkste vervolgconclusie: ge-
meenten moeten veel meer reserves aan gaan houden om 
onzekerheden in ruimtelijke ontwikkelingen af te dekken. 
Eenzelfde geluid dat wordt gehoord als het gaat om het op 
gang brengen van nieuwe samenwerkingsvormen nu de cri-
sis zijn tol eist op de grond- en vastgoedmarkt; ook hier zal 
de rol van gemeenten en hun financiën toenemen, wil men 
plannen kunnen blijven realiseren. Geen optimistisch beeld, 
wetende dat juist de bezuinigingsronden in gemeenteland 
nog moeten beginnen.

Nieuwe allianties en nieuwe “verdienmodellen” staan dan 
ook hoog op het verlanglijstje en de agenda van veel ge-
meenten en marktpartijen. Een volgend seminar zal dan 
ook moeten gaan over de bijdrage van de grex-wet aan 
deze nieuwe modellen en een evenwichtige verdeling van 
financiële risico’s in de ruimtelijke ontwikkeling.
 

  Lars Morsman (Heijmans) en Marjolijn Helmich (Bureau Spazio)
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