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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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te nemen in een exploitatieplan en daarmee de
door de raad gewenste gefaseerde uitvoering te
waarborgen.1

a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie
over de in het plan begrepen gronden anderszins
verzekerd is;
b. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 niet noodzakelijk is, en:
c. het stellen van eisen, regels, of een uitwerking
van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2, b, c of
d, niet noodzakelijk is.
De Afdeling stelt voorop dat de raad bij de keuze
om een fasering te bepalen of eisen en regels te
stellen, zeker wanneer niet is gebleken dat een
exploitatieplan uit een oogpunt van kostenverhaal
noodzakelijk is, beleidsvrijheid toekomt.
Blijkens het vaststellingsbesluit heeft de raad besloten om het bestemmingsplan vast te stellen
onder de voorwaarde dat de uitvoering van het
bestemmingsplan wordt gefaseerd, deze fasering
op te nemen in de exploitatieopzet van de GEM
en dat eventuele aanpassing van de fasering geschiedt door tussenkomst van b&w.
De raad heeft evenwel niet inzichtelijk gemaakt
dat een gefaseerde uitvoering is verzekerd. De
raad heeft zich naar het oordeel van de Afdeling
niet in redelijkheid op het standpunt kunnen
stellen dat de enkele toezegging van b&w om door
middel van de exploitatieopzet van de GEM zorg
te dragen voor de door de raad gewenste fasering
volstaat nu met deze toezegging een gefaseerde
uitvoering onvoldoende is gewaarborgd.
Gezien het vorenstaande ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit,
wat betreft de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorwaarde dat uitvoering van het bestemmingsplan wordt gefaseerd en het niet waarborgen
van die voorwaarde, is genomen in strijd met de
bij het voorbereiden van een besluit te betrachten
zorgvuldigheid. Het bestreden besluit is genomen
in strijd met artikel 3:2 Awb.
De Afdeling draagt de raad op binnen zestien
weken het gebrek in het bestreden besluit te herstellen, zodat in dit geval, gelet op de belangen
van appellant sub 3 de gefaseerde uitvoering wordt
opgenomen in een exploitatieplan en daarmee de
door de raad gewenste gefaseerde uitvoering is
gewaarborgd.
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Appellanten
tegen
de raad van de gemeente Haren
(verder: de raad)

(...)
Besluit om geen exploitatieplan vast te stellen
Appellant stelt dat ten onrechte geen exploitatieplan is vastgesteld, omdat bij het besluit tot vaststelling van het plan alsnog is voorzien in een fasering van de uitvoering. Daarnaast is bepaald dat
de fasering kan worden aangepast door tussenkomst van b&w en is het onduidelijk welke
maatstaven daarvoor gelden, terwijl het plan zelf
geen regeling bevat voor de fasering. Nu het onzeker is of de GEM bereid is in de exploitatieopzet
alsnog een fasering op te nemen, is een gefaseerde
uitvoering volgens appellant niet verzekerd.
De raad stelt dat hij bij de vaststelling van het plan
heeft uitgesproken dat een soort van fasering zou
moeten plaatsvinden. De uitvoering van die faseringsregeling is opgedragen aan de GEM en b&w.
Deze regeling moet worden opgenomen in de
exploitatieopzet en aanpassing van de fasering is
mogelijk door tussenkomst van b&w. De raad
stelt dat hij door ongewijzigde vaststelling van het
plan en het besluit om geen exploitatieplan vast
te stellen heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een afdwingbare faseringsregeling als
bedoeld in artikel 6.13 lid 1 Wro. De toezegging
van b&w om via de exploitatieopzet van de GEM
zorg te dragen voor de door de gemeenteraad gewenste fasering, acht de raad voldoende.
Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wro stelt de raad
een exploitatieplan vast voor gronden waarop een
bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
bouwplan is voorzien.
Op grond van lid 2 kan de raad, in afwijking van
lid 1, bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan besluiten geen exploitatieplan vast te
stellen, indien:
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De uitspraak van de Afdeling heeft ook betrekking op
het bestemmingsplan Uitbreiding Goudswaard. Het
navolgende beperkt zich tot de overwegingen van de
Afdeling betreffende het exploitatieplan.
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Net als in de hiervoor onder JG 14.0020 weergegeven uitspraak inzake de gemeente Korendijk
draait het in de uitspraak van 10 januari 2014
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inzake de gemeente Haren om de vraag of in
een exploitatieplan de fasering van de realisering van een exploitatiegebied had moeten
worden vastgelegd.
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. De gemeenteraad komt bij de keuze om een fasering te bepalen beleidsvrijheid toe.
De gemeenteraad van Haren besloot het bestemmingsplan vast te stellen onder de voorwaarde
dat de uitvoering van het bestemmingsplan
wordt gefaseerd. De raad droeg de GEM op de
fasering op te nemen in de exploitatieopzet van
de GEM. Voorts moest eventuele aanpassing
van de fasering geschieden door tussenkomst
van b&w.
De situatie in Haren wijkt af van de situatie in de
gemeente Korendijk.
De raad van Korendijk had de fasering vastgelegd in een overeenkomst met de projectontwikkelaar en wilde voorts kunnen inspelen op mogelijk veranderende behoefte aan woningen.
In de situatie die speelde in de gemeenteraad
van Haren was de fasering nog niet vastgelegd.
De gemeenteraad had ‘alleen’ een toezegging
van b&w dat door middel van de exploitatieopzet van de GEM zorg gedragen zou worden voor
de gewenste fasering. Maar die toezegging was
in de ogen van de Afdeling onvoldoende om de
fasering, die volgens de gemeenteraad zelf
noodzakelijk was, te waarborgen.
Ik sluit niet uit dat de Afdeling tot een andere
uitspraak was gekomen als de gemeenteraad
bij vaststelling van het bestemmingsplan niet
als voorwaarde had gesteld dat de uitvoering
van het bestemmingsplan gefaseerd moest
plaats vinden. Met andere woorden: als de
gemeenteraad van mening was dat het vastleggen van de fasering niet noodzakelijk was. De
gemeenteraad tracht overigens met dat argument te ontsnappen. De raad stelde namelijk
nog dat hij door het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen heeft aangegeven geen
behoefte te hebben aan een afdwingbare faseringsregeling. Dit argument baat de raad niet,
hetgeen mijns inziens begrijpelijk is nu de raad
zelf in het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan had uitgesproken dat een soort fasering zou moeten plaatsvinden.
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Overigens hebben b&w van de gemeente Haren
inmiddels bekend gemaakt dat met ingang van
24 januari 2014 het ontwerp-exploitatieplan Haren – Dilgt Hemmen Essen (deelgebied 5 en 6)
– ter inzage ligt. In dit ontwerp-exploitatieplan
is een faseringsregeling opgenomen.
J.J. Thoonen
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
22 januari 2014, nr. 201304665/1/R1,
ECLI:NL:RVS:2014:136
(mr. Hagen)
Noot ing. W. Vos
Woonboten. Wegbestemmen. Ecologische
verbindingszone.
[Awb art. 3:2, 3:46]
Het stadsdeel heeft onvoldoende gemotiveerd
waarom de woonboten niet in het nieuwe bestemmingsplan zijn opgenomen.

Appellant
tegen
Deelraad van het stadsdeel Oost van Amsterdam

In maart 2013 stelde de deelraad het bestemmingsplan ‘Het Nieuwe Diep 2012’ vast.
Appellant vindt dat in dat plan de woonboten aan
de Diemerzeedijk ten onrechte niet als zodanig
zijn bestemd. De woonboten verstoren volgens
hem al meer dan 30 jaar niet het aanzicht van het
landschap en er is niet gebleken dat de ecologie
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