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objectieve recht door de overheid staat daarom in
het bestuursrecht voorop.
Iets anders is de vraag of het altijd behoorlijk is om
zo met informatiezoekende burgers om te gaan.
De Nationale ombudsman kijkt voor het antwoord
daarop niet zozeer naar de bevoegdheidsvraag,
maar hanteert een common sense-benadering die
aansluit bij de belevingswereld van mensen en
ondernemingen. Want het is soms wel erg veel
gevraagd om precies uit te zoeken of iemand
ergens bevoegd toe was. En zelfs dan nog: als die
bevoegde persoon de burger niet volledig of zelfs
enigszins incorrect informeert, dan is het moeilijk
uit te zoeken hoe de stand van zaken in een zich
steeds ontwikkelende bestemmingsplanprocedure
is. Dat geldt des te meer als een gedeelte daarvan
zich aan de openbaarheid onttrekt, omdat er
onderhandeld wordt met commerciële partijen. In
dit geval mocht van de ambtenaar die de informatie verstrekt – net als de ombudsman vind ik het
ook niet erg aannemelijk dat deze van niets wist –
worden verwacht dat hij in elk geval aangeeft dat
er, bijvoorbeeld, nog van alles gaande is en dat er
nog geen enkele zekerheid kan worden geboden
over de definitieve bestemming. Als er vragen zijn
gesteld waarvan de ambtenaar (vanwege de besloten onderhandelingen) het gevoel had dat hij er
geen informatie over mocht geven, dan had hij dat
in elk geval horen te melden. Als hij een bepaald
antwoord niet had geweten, dan had hij dat ook
eerlijk mogen zeggen; dat is altijd beter dan maar
een wenselijk antwoord te bedenken.
Bovenstaande geldt nog sterker voor de betreffende bestuurder. De verhalen over gesprekken
tussen burgers en wethouders waarbij van alles
werd beloofd of voorgespiegeld en waarop de
gemeente later terug moest komen, zijn legio.
Soms heeft dat te maken met het verkeerd informeren van de bestuurder door het ambtelijk apparaat, soms heeft dat te maken met een verkeerde
inschatting van de eigen bevoegdheden van de
bestuurder of het simpelweg niet op de hoogte is
en dan maar wat roepen. Het is in deze zaak ronduit potsierlijk dat de lezing van de feiten door de
gemeente steeds werd veranderd; daarmee is werkelijk niemand gediend. Al met al verdient deze
gang van zaken bepaald geen schoonheidsprijs en
daarom is het terecht dat de ombudsman toch
reden ziet om de klagers in dit geval tegemoet te
komen. (CR)

B o u w, R ui m t e l i j ke o rd e n in g e n
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Bouw, Ruimtelijke ordening en
Monumentenwet
Ruimtelijke ordening
JG 13.0018
De Afdeling vernietigt het exploitatieplan.
De planregels van het exploitatieplan verwijzen
naar de gemeentelijke aanbestedingsregels. Deze
regels zijn strijdig met de rechtszekerheid omdat
niet is weergegeven wat het gemeentelijk beleid is.
In de exploitatieopzet is rekening gehouden met
bovenplanse kosten, terwijl een structuurvisie die
vereist is om de bovenplanse kosten mee te mogen
nemen in de exploitatieopzet ontbreekt.
De overige gronden van beroep van appellante die
betrekking hebben op de hoogte van de kosten en
opbrengsten, de begrenzing van het exploitatiegebied, de fasering, de peildatum en de parameters verwerpt de Afdeling.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak,
no. 201102186/1/R1
13 februari 2013
Uitspraak op het beroep van appellante,
gevestigd te Nieuwerburg, tegen het besluit
van de raad van de gemeente BodegravenReeuwijk van 11 november 2010 tot vaststelling van het exploitatieplan De Wijde
Wiericke.
Wro, artt. 6.12, 6.13
Bro, artt. 6.2.4, 6.2.6
....................................................................
Appellante heeft beroep ingesteld tegen het exploitatieplan De Wijde Wiericke. Het beroep van appellante heeft betrekking op onder meer de raming
van de opbrengsten, de kosten, de begrenzing van
het exploitatiegebied, de fasering, de peildatum,
de parameters en de bovenplanse kosten.
Appellante betoogt dat de opbrengsten te hoog zijn
geraamd, er ten onrechte geen rekening is gehouden met de kosten voor geluidwerende voorzieningen en sommige kosten te laag en andere te hoog
zijn geraamd.
De exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13 lid 1
Wro is een rekenkundig model. De kosten worden
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op basis hiervan naar rato van de te verwachten
opbrengsten omgeslagen door het opleggen van
een exploitatiebijdrage als voorwaarde in de
omgevingsvergunning voor bouwen. De kosten en
opbrengsten in de exploitatieopzet kunnen
ramingen zijn, die bij een herziening van het
exploitatieplan kunnen worden uitgewerkt, gedetailleerd, aangepast of vervangen. De kosten en
opbrengsten moeten zorgvuldig worden geraamd.
De bij de verlening van de omgevingsvergunning
voor bouwen verschuldigde exploitatiebijdrage
wordt in eerste instantie vaak op basis van de
ramingen vastgesteld. Slechts onder de voorwaarden van artikel 6.20 Wro bestaat aanspraak op
terugbetaling van wat te veel is betaald.
Het prijsbeleid is op basis van een marktverkenning, een woningbehoefteonderzoek en na consultatie van lokale makelaars binnen de betreffende
locatie bepaald. Er is gebruik gemaakt van referentiegegevens. Daarnaast hebben DHV en Drieman
Makelaars ramingen gemaakt van de grondopbrengsten. Hierbij is aangesloten bij het
gemeentelijke gronduitgifteprijsbeleid. Dat de
makelaar van appellante voor de onderhandelingen in de voorfase van het exploitatieplan een
gemiddelde woningwaarde heeft geraamd die
lager uitvalt, betekent niet dat de ramingen in het
exploitatieplan onzorgvuldig tot stand zijn
gekomen.
In de planregels bij het bestemmingsplan is gelet
op de nabijgelegen spoorlijn de voorwaarde opgenomen dat geluidwerende voorzieningen worden
gerealiseerd. Uit de toelichting bij het exploitatieplan volgt dat bij het bepalen van de grondopbrengsten de stichtingskosten van de uitgifteprijs zijn afgetrokken. Bij de raming van deze
stichtingskosten is rekening gehouden met de
benodigde geluidwerende voorzieningen. De kosten voor deze geluidwerende voorzieningen zijn
dus meegenomen bij de ramingen van de grondopbrengsten. De opbrengsten zijn niet te hoog
geraamd.
In de toelichting bij het exploitatieplan en in de
exploitatieopzet zijn de samenstelling en de
ramingen van de kosten opgenomen. De inbrengwaarde is gebaseerd op onafhankelijke taxaties en
de overige kostensoorten op ramingen van DHV en
Drieman makelaars en ervaringsgegevens. Appellante heeft niet waarom de kostenramingen niet
juist zijn. De ramingen van de kosten zijn zorgvuldig tot stand gekomen.

B o u w, R ui m t e l i j ke o rd e n in g e n
M o n u m e n t e nw e t

Buiten het exploitatiegebied is een supermarkt
gelegen. Het bestemmingsplan biedt dezelfde
bouwmogelijkheden als de tijdelijke vrijstelling die
voor de supermarkt is verleend. Deze mogelijkheden zijn benut. Er wordt geen bouwplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro gerealiseerd.
De gronden van de supermarkt konden buiten het
exploitatiegebied worden gelaten.
Op grond van artikel 6.2.4 Bro worden de kosten
van voorbereiding en toezicht, de kosten van het
opstellen van ruimtelijke plannen, de kosten van
ontwerpcompetities en prijsvragen en de kosten
van andere door het gemeentelijke apparaat te verrichten werkzaamheden tot de kosten gerekend.
Op grond van artikel 6.2.6 Bro kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld over de hoogte
en de begrenzing van de via het exploitatieplan verhaalbare kosten.
De raad heeft de plankostenscan, die is gebaseerd
op de ontwerp-ministeriële regeling ‘Regeling
plankosten exploitatieplan een stap dichterbij’ als
uitgangspunt gehanteerd bij de kostenraming.
De raad was niet verplicht de ontwerp-regeling toe
te passen, nu de scan op het moment van vaststelling van het exploitatieplan slechts in ontwerp
was vastgesteld. De raad mocht de plankostenscan
als uitgangspunt hanteren. Op grond van de plankostenscan kunnen kosten tot vier jaar vóór de
vaststelling van het plan bij de exploitatie worden
betrokken. De kosten die zijn gemaakt vóór de
vaststelling van het exploitatieplan, de zogenoemde historische kosten, konden bij de exploitatie worden betrokken.
Appellante voert aan dat onvoldoende duidelijk is
wat in artikel 7 van de regels van het exploitatieplan wordt bedoeld met gemeentelijke aanbestedingsregels. Artikel 7 bepaalt dat werken en werkzaamheden volgens de Europese
aanbestedingsregels moeten worden aanbesteed
en dat aanvullend het aanbestedingsbeleid van de
gemeente Bodegraven van toepassing is. Niet is
weergegeven wat onder het gemeentelijk aanbestedingsbeleid moet worden verstaan. Het is ook niet
als bijlage bij het plan gevoegd. Artikel 7.1 is in
strijd met de rechtszekerheid.
De fasering is opgenomen naar de op het moment
van vaststelling van het exploitatieplan actueel
bekende inzichten. De fasering, die niet langer realistisch is, zal bij de herziening van het exploitatieplan worden gewijzigd.
Bij het berekenen van de exploitatiebijdrage is de
dynamische eindwaardemethode gehanteerd. Dit
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betekent dat toekomstige kosten en opbrengsten
worden herberekend naar één prijspeil. Als prijspeildatum is 1 januari 2010 als uitgangspunt genomen. Voorts is uitgegaan van een rentevoet van
3,0% en een indexering van 3,0% voor de kosten en
van 1,5 % voor de opbrengsten. Nu in het exploitatieplan is uitgegaan van een rentevoet en een jaarlijkse indexering is rekening gehouden met de jaarlijkse inflatie en prijsstijgingen. Met deze
parameters is aangesloten bij de gemeentelijke uitgangspunten uit 2010. Er zijn geen aanknopingspunten voor het ten tijde van de vaststelling van het
exploitatieplan niet mogen rekenen met genoemde
rentevoet en indexeringen.
Dat uit een nieuw woningbehoefteonderzoek is
gebleken dat een langere looptijd gewenst is, betekent niet dat de raad de faseringsregeling in 2010
niet heeft kunnen vaststellen. De raad zal de fasering bij de herziening van het exploitatieplan aanpassen.
De raad heeft geen structuurvisie vastgesteld, maar
betoogt dat de belangen van appellante niet zijn
geschaad omdat de bovenplanse kosten gelet op de
macro-aftopping niet op de grondeigenaren worden verhaald.
Op grond van artikel 6.13 lid 7 Wro kunnen bovenplanse kosten in de exploitatieopzet worden opgenomen voor meerdere locaties of gedeeltes daarvan, in de vorm van een fondsbijdrage, indien er
voor deze locaties of een gedeelte daarvan een
structuurvisie is vastgesteld welke aanwijzingen
geeft over de bestedingen die ten laste van het
fonds kunnen komen.
Vaststaat dat de bovenplanse kosten a € 141.059 in
de vorm van fondsbijdragen in de exploitatieopzet
zijn opgenomen voor locaties waarvoor geen structuurvisie is vastgesteld. Het exploitatieplan is wat
de in de exploitatieopzet opgenomen bovenplanse
kosten betreft in strijd met artikel 6.13 lid 7 Wro.
De post “Totale kosten” is daarmee ook in strijd
met dit artikellid.
De Afdeling vernietigt het besluit tot vaststelling
van het exploitatieplan.
N OOT
In deze uitspraak van de Afdeling komen meerdere
interessante aspecten aan de orde. Hierna belicht
ik drie van deze aspecten:
1. de kosten van geluidwerende voorzieningen;
2. de aanbestedingsregels;
3. de bovenplanse kosten.

B o u w, R ui m t e l i j ke o rd e n in g e n
Monumentenwet

Kosten van geluidwerende voorzieningen
Op grond van de artikelen 6.2.4 en 6.2.5 Bro
(kostensoortenlijst) mogen de kosten van geluidwerende voorzieningen, zoals geluidsschermen
worden meegenomen in de exploitatieopzet (zie
Nota van toelichting bij de Bro). Tot zover niets
verrassend.
Appellante betoogde dat ten onrechte geen rekening is gehouden met de kosten van geluidwerende voorzieningen. Volgens de Afdeling zijn die
kosten meegenomen in de raming van de grondopbrengsten omdat in de stichtingskosten met die
kosten rekening is gehouden. Dit roept vragen op.
Op grond van de planregels voor de bestemmingen Groen en Verkeer zijn geluidwerende voorzieningen toegestaan. De kosten van bijvoorbeeld
een geluidsscherm horen in de exploitatieopzet
onder de kosten te worden meegenomen.
De gemeente heeft zoals blijkt uit de toelichting
van het bestemmingsplan om financiële en landschappelijke redenen niet voor geluidsschermen
of iets dergelijks gekozen. Voor een goed binnenklimaat voor de woningen zijn daarom maatregelen aan de woningen nodig. In verband
hiermee is in de planregels bij de bestemming
Wonen bepaald dat moet worden voldaan aan de
Wet geluidhinder. Kosten aan de woningen zelf
zijn geen kosten van grondexploitatie, maar stichtingskosten. Het is dan ook logisch dat de
gemeente de kosten van geluidwerende maatregelen niet in het exploitatieplan heeft meegenomen.
De kosten zijn meegenomen in de berekening van
de opbrengsten in die zin dat ze als onderdeel van
de stichtingskosten van uitgifteprijzen zijn af
getrokken om zo de opbrengsten te kunnen bepalen. Ze maken uiteraard geen deel uit van de
opbrengsten zelf.
Aanbestedingsregels
De Afdeling merkt op dat in het exploitatieplan
niet is weergegeven wat onder het gemeentelijk
aanbestedingsbeleid van de gemeente wordt verstaan en dat het eveneens niet als bijlage bij het
plan is gevoegd. Artikel 7 van het exploitatieplan
bepaalt echter dat de gemeente aanvullend op de
Europese richtlijn het door haar opgestelde aanbestedingsbeleid voorschrijft. Voorts vermeldt artikel
7 dat in de bijlage het thans geldende Inkoop- en
aanbestedingsbesluit is opgenomen. De opmerking dat het beleid niet als bijlage is toegevoegd
kan ik niet plaatsen. Wel kan ik mij voorstellen dat
de Afdeling bedoeld heeft aan te geven dat de

jg 201 3 | 3

6

gekozen formulering van artikel 7 ruimte lijkt te
bieden aan de gemeente om nog beleid te gaan
voorschrijven. Met de vaststelling van het
exploitatieplan moet mijns inziens vaststaan waaraan een exploitant zich moet houden.
Bovenplanse kosten
Artikel 6.13 lid 7 Wro stelt als voorwaarde voor het
mogen opnemen van bovenplanse kosten als
fondsbijdrage in de exploitatieopzet een structuurvisie die aanwijzingen geeft over de bestedingen
ten laste van het fonds. De gemeente beschikte
niet over een structuurvisie. Dat werd de gemeente
‘fataal’, ook al leiden de bovenplanse kosten volgens de gemeente vanwege de macro-aftopping
niet tot hogere exploitatiebijdragen.
Dat een structuurvisie verplicht is voor het meenemen in de exploitatieopzet van bovenplanse kosten is bij veel gemeenten bekend. Veel gemeenten
zijn de eerste jaren na 1 juli 2008, de invoeringsdatum van de Wro, aan de slag gegaan met structuurvisies. Helaas wil het tot stand komen van
structuurvisies weleens meer tijd in beslag nemen
dan bij de opstart van de procedure van een exploitatieplan voorzien. Gelet op de uitspraak van de
Afdeling zal als de structuurvisie niet tijdig is vastgesteld of de post bovenplanse kosten geschrapt moeten worden of gewacht worden met het vaststellen
van het bestemmingsplan en exploitatieplan.
Wellicht ten overvloede wijs is er nog op dat bovenplanse kosten moeten worden onderscheiden van
de kosten van bovenwijkse voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld een weg of groenvoorziening die worden aangelegd ten behoeve van meerdere woonwijken. Voor het meenemen van de kosten van
bovenwijkse voorzieningen is geen structuurvisie
vereist. Omdat voor het meenemen van bovenplanse kosten in de exploitatieopzet wel als voorwaarde geldt dat er een structuurvisie is en voor
het meenemen van kosten van bovenwijkse voorzieningen niet is het van groot belang dat tijdig
wordt bezien om wat voor kosten het gaat en of
een structuurvisie noodzakelijk is.
Macro-aftopping is het niet meenemen van alle
kosten in de exploitatieopzet, maar het beperken
van het kostenbedrag in de exploitatieopzet tot het
bedrag van de opbrengsten. Op grond van
artikel 6.16 Wro mag een gemeente namelijk
slechts de kosten verhalen tot een bedrag gelijk
aan de opbrengsten. (JT)

B o u w, R ui m t e l i j ke o rd e n in g e n
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Bouw, Ruimtelijke ordening en
Monumentenwet
Volkshuisvesting
JG 13.0019
Het is redelijk dat de raad in het bestemmingsplan
een uitsterfregeling heeft opgenomen voor de permanente bewoning van recreatiewoningen door
arbeidsmigranten.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak,
nr. 201207065/1/R2
9 januari 2013
Uitspraak in het geding tussen appellant en
de raad van Reimerswaal
Wro, art. 3.1
....................................................................
In mei 2012 stelde de raad het bestemmingsplan
‘Kijkuit’ vast. Het plan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling voor een recreatiepark. Appellant kan zich onder andere niet verenigen met het plan, voor zover dat het gebruik van
een aantal recreatiewoningen voor huisvesting van
arbeidsmigranten toestaat. Hij stelt dat dit gebruik
ten onrechte als zodanig is bestemd door de in het
plan opgenomen uitsterfregeling en dat de raad
het beoogde doel daarvan – het terugdringen van
dit ongewenste gebruik – met deze regeling te
langzaam zal bereiken. In plaats daarvan had hij
een persoonsgebonden overgangsrecht of een
gedoogperiode van enkele jaren gezien.
De raad stelt dat met het plan is bedoeld te voorzien in een passende regeling voor het recreatiepark. Volgens de raad is daarbij geprobeerd rekening te houden met de belangen van de
verschillende gebruikers van de recreatiewoningen. Op de verbeelding is weergegeven dat aan de
gronden van het recreatiepark de bestemming
‘Recreatie – Verblijfsrecreatie – 1’ is toegekend.
Verder is aan 18 percelen de aanduiding ‘specifieke
vorm van horeca – logies arbeidsmigranten’ toegekend. Zodra het gebruik van deze percelen voor
logies voor arbeidsmigranten is beëindigd, mogen
ze niet meer permanent worden bewoond.
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