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langhebbende moet worden aangemerkt, geeft
de Kroon aan haar bestendig beleid te handhaven. Volgens de Kroon wordt de hypotheekhouder, anders dan de rechtbank heeft overwogen,
nimmer door haar aangemerkt als belanghebbende, nu de hypotheekhouder in de onteigeningsprocedure geen zelfstandig recht heeft op
een schadevergoeding, maar slechts een afgeleid belang. De Kroon verwijst daarbij onder
meer naar voormelde uitspraak van de Hoge
Raad d.d. 12 juli 2013.
Naar onze mening volgt uit genoemde Hoge
Raad uitspraak en het feit dat de hypotheekhouder geen zelfstandig recht op schadevergoeding
heeft, niet zonder meer dat de hypotheekhouder
niet als belanghebbende kan worden aangemerkt. De hypotheekhouder is sowieso derdebelanghebbende in de gerechtelijke onteigeningsprocedure. Ook is niet ondenkbaar dat de
hypotheekhouder in de administratieve fase van
de onteigening in zijn belangen wordt geschaad.
Te denken valt aan een mogelijke samenwerking
tussen de hypotheekhouder en de eigenaar die
tot zelfrealisatie zou kunnen leiden (zie ook KB
15 juli 2008, nr. 08.002110, onteigening gemeente Leiden). Of in de onderhavige zaak sprake was
van een serieus zelfrealisatieverweer en de hypotheekhouder daadwerkelijk door het ontbreken van de kennisgeving op het juiste adres in
zijn belangen is geschaad, valt te betwijfelen.
Een en ander komt mogelijk in hoger beroep
nader aan de orde.
Een ander punt in deze zaak is de vraag hoe de
afzonderlijke onteigening van de appartementsrechten (zoals gevorderd door de gemeente
Leusden) zich verhoudt tot de uitspraak van de
Hoge Raad d.d. 29 maart 2013, door ons geannoteerd in JG 13.0041. Artikel 4 lid 1 Ow geeft
weliswaar een mogelijkheid om rechten afzonderlijk te onteigenen, maar dit kan alleen als een
te onteigenen onroerende zaak reeds toebehoort
aan de onteigenaar en daarop een recht van
opstal, erfpacht, vruchtgebruik, gebruik, bewoning of beklemming rust. Als dan wordt voorkomen dat de onteigenaar een onteigeningsprocedure tegen zichzelf moet starten. Het appartementsrecht wordt in het rijtje van artikel 4 lid 1
Ow niet genoemd. Wij wijzen op de overweging

van de Hoge Raad dat artikel 4 lid 1 Ow “zich
niet leent voor overeenkomstige toepassing in
andere gevallen dan in deze bepaling voorzien”.
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
5 februari 2014, nr. 201303143/1/R4,
ECLI:NL:RVS:2014:307
(mr. Hagen, mr. Mondt-Schouten, mr. Michiels)
Noot J.J. Thoonen
Exploitatieplan. Fasering. Anterieure overeenkomst.
[Awb art. 8:1, 8:6; Wro art. 6.12, 6.13, 6.18]
Appellanten betogen dat de raad van de gemeente
Korendijk ten onrechte tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan Uitbreiding
Goudswaard geen exploitatieplan heeft vastgesteld, nu niet gebleken is dat de kosten van
grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.
Nu appellanten geen grondexploitatieovereenkomst hebben gesloten met de gemeente, geen
eigenaar zijn van gronden in het exploitatiegebied
en ook geen andere rechtstreeks bij de vaststelling
van het exploitatieplan betrokken belangen hebben, zijn appellanten gelet op artikel 8:1 en 8:6 Awb
geen belanghebbenden bij het niet vaststellen van
de financiële delen van een exploitatieplan. De
beroepen van appellanten, voor zover gericht tegen
het niet vaststellen van financiële delen van een
exploitatieplan zijn niet-ontvankelijk.
De gemeenteraad komt bij de keuze om een fasering in een exploitatieplan te bepalen of eisen en
regels te stellen beleidsvrijheid toe. De fasering is
vastgelegd in de overeenkomst met de projectontwikkelaar. Het niet opnemen van een fasering biedt
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de mogelijkheid in te spelen op veranderende behoefte aan woningen. De raad mocht besluiten
geen exploitatieplan vast te stellen.1

zouden appellanten niet als belanghebbende
kunnen gelden. Niet is gebleken dat zij eigenaar
zijn van gronden in het exploitatiegebied en ook
anderszins is niet gebleken van belangen van appellanten die rechtstreeks betrokken zijn bij de
vaststelling van een exploitatieplan. Gelet hierop
kunnen appellanten sub 1 en 3 niet worden aangemerkt als belanghebbende bij het niet vaststellen
van de desbetreffende delen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 en artikel 6.18
van de Wro. De beroepen van appellanten sub 1
en 3, voor zover gericht tegen het niet vaststellen
van financiële delen van een exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.13 lid 1 en artikel 6.18 Wro,
zijn niet-ontvankelijk.
Voor zover appellant sub 3 heeft betoogd dat ten
onrechte niet is voorzien in een faseringsregeling,
wordt het volgende overwogen.
Op grond van artikel 6.12 lid 2 Wro kan de raad
bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan besluiten geen exploitatieplan vast te
stellen, indien:
– het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 niet noodzakelijk is, en:
– het stellen van eisen, regels, of een uitwerking
van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2 niet
noodzakelijk is.
Op grond van artikel 6.13 lid 2 kan een exploitatieplan bevatten:
– 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;
– regels omtrent het uitvoeren van deze werken
en werkzaamheden.
De raad komt bij de keuze om een fasering te bepalen of eisen en regels te stellen beleidsvrijheid
toe.
De raad heeft toegelicht dat de fasering is vastgelegd in de overeenkomst met de projectontwikkelaar. Voorts kan, door geen fasering op te nemen,
worden ingespeeld op de mogelijk veranderende
behoefte aan woningen. Appellant sub 3 heeft
voor het overige geen redenen aangevoerd waarom een fasering, mede gelet op de rechtszekerheid,
noodzakelijk was. Gelet hierop bestaat in het
aangevoerde geen aanleiding voor het oordeel dat
de raad niet in redelijkheid ertoe heeft kunnen
besluiten om geen exploitatieplan met een fasering
vast te stellen.
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Appellanten
tegen
de raad van de gemeente Korendijk
(verder: de raad)

(...)
Het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen
Appellanten sub 1 en 3 betogen dat ten onrechte
niet tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan Uitbreiding Goudswaard een exploitatieplan is vastgesteld. Volgens appellanten
is niet gebleken dat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.
Op grond van artikel 6.12 lid 2 Wro kan de
gemeenteraad bij een besluit tot vaststelling van
een bestemmingsplan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, als het verhaal van kosten over
de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is.
Op grond van artikel 8:1 Awb, in samenhang gelezen met artikel 8:6 Awb en artikel 2 van bijlage
2 bij de Awb, kan een belanghebbende bij de Afdeling beroep instellen tegen het besluit over de
vaststelling van een exploitatieplan voor gronden,
begrepen in een gelijktijdig vastgesteld bestemmingsplan.
Op grond van lid 4 wordt als belanghebbende bij
een besluit als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 en 2
Wro, 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.
De beroepen van appellanten sub 1 en 3 zijn onder
meer gericht tegen het niet vaststellen van delen
van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.13
lid 1 en artikel 6.18 Wro. Indien de raad in dit
geval een exploitatieplan zou hebben vastgesteld,
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Deze uitspraak van de Afdeling heeft ook betrekking
op het bestemmingsplan Haren, Dilgt Hemmen Essen
(Deelgebied 5 en 6). Het navolgende beperkt zich tot
de overwegingen van de Afdeling betreffende het exploitatieplan en de in het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan opgenomen voorwaarden ten aanzien
van de fasering.
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NOOT

In de bovenstaande uitspraak van 5 februari 2014
inzake de gemeente Korendijk wordt verder
aandacht besteed aan de vraag of de appellanten
belanghebbenden zijn bij het niet vaststellen
van een exploitatieplan. Net als in eerdere uitspraken overweegt de Afdeling dat appellanten
die geen gronden in het exploitatiegebied hebben, geen exploitatieovereenkomst met de gemeente hebben gesloten en waarvan ook niet
is gebleken dat ze andere rechtstreeks betrokken
belangen bij het exploitatieplan hebben, geen
belanghebbenden zijn bij het niet vaststellen
van financiële delen van een exploitatieplan. Zie
voor het belanghebbendebegrip in relatie tot
exploitatieplannen ook ABRvS 12 september
2012, JG 12.0068.

Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wro stelt de
gemeenteraad tegelijkertijd met het bestemmingsplan in beginsel een exploitatieplan vast.
De vaststelling van een exploitatieplan is niet
verplicht als het verhaal van de kosten van de
grondexploitatie anderszins is verzekerd en als
het bepalen van een fasering of het stellen van
eisen en regels ten aanzien van werken en
werkzaamheden en woningbouwcategorieën
niet noodzakelijk is.
Uit deze formulering volgt reeds dat waar het
het verhaal van de kosten betreft alleen van het
vaststellen van een exploitatieplan kan worden
afgezien als dit verhaal op een andere wijze,
bijvoorbeeld omdat de gemeente zelf eigenaar
is van de uit te geven gronden of omdat via een
zogenoemde anterieure overeenkomst de gemeente afspraken heeft gemaakt over het verhaal van kosten op een ontwikkelaar, is voorzien.
Wat de fasering betreft geldt niet dat van het
vaststellen van een exploitatieplan uitsluitend
mag worden afgezien als deze fasering anderszins is verzekerd. Op grond van artikel 6.12 lid
2 Wro is het mogelijk af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan indien het vastleggen van een fasering niet noodzakelijk wordt
geacht.
In casu had de gemeente wel afspraken gemaakt
over de fasering in de overeenkomst met de
ontwikkelaar, maar had geen exploitatieplan
vastgesteld. De gemeente wilde kunnen inspelen
op de mogelijk veranderende behoefte aan woningen. Met andere woorden, de gemeente had
er bewust voor gekozen niet via een exploitatieplan de fasering vast te leggen. De Afdeling kan
hiermee instemmen, nu appellant geen redenen
heeft aangevoerd waarom faseringsregels in
een exploitatie met het oog op de rechtszekerheid noodzakelijk waren.
In de hierna opgenomen uitspraak van de Afdeling van 10 januari 2014 inzake de gemeente
Haren komt de Afdeling tot de conclusie dat
gelet op de fasering wel een exploitatieplan had
moeten worden vastgesteld. Zoals ik in de noot
bij de uitspraak hierna aangeef zijn de omstandigheden in de gemeente Haren echter niet dezelfde als in Korendijk. Dat de Afdeling in de
beide uitspraken tot een verschillende conclusie
komt is mijns inziens dan ook niet onbegrijpelijk.
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
10 januari 2014, nr. 201306043/1/R6,
ECLI:NL:RVS:2014:70
(mr. Slump, mr. Kramer, mr. Van den Broek)
Noot J.J. Thoonen
Exploitatieplan. Fasering.
[Awb art. 3:2; Wro art. 6.12, 6.13]
Appellant betogen dat de gemeenteraad van Haren
ten onrechte tegelijkertijd met de vaststelling van
het bestemmingsplan Haren, Dilgt Hemmen Essen
(Deelgebied 5 en 6) geen exploitatieplan heeft
vastgesteld.
De gemeenteraad komt bij de keuze om een fasering vast te stellen beleidsvrijheid toe. Blijkens het
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
heeft de raad besloten om het bestemmingsplan
vast te stellen onder de voorwaarde dat de uitvoering van het bestemmingsplan wordt gefaseerd.
De uitvoering van de faseringsregeling heeft de
raad opgedragen aan het college van burgemeester
en wethouders (hierna: b&w) en de GEM. De raad
heeft niet inzichtelijk gemaakt dat een gefaseerde
uitvoering is verzekerd. Het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan is genomen in strijd met
de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. De Afdeling draagt de raad op
binnen zestien weken de gefaseerde uitvoering op
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