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ECLI:NL:RVS:2012:BY5105, haalde de Afdeling
een streep door het zonder nadere motivering
hanteren van een vaste ondergrens van 15%
van de omzet voor een horecabedrijf, dat weggebonden is.1 De Afdeling oordeelde dat het
hanteren van zo’n ondergrens leidt tot onvoldoende differentiatie tussen verschillende
branches en daarmee tot uiteenlopende gevolgen voor verschillende typen ondernemingen.
Een bestuursorgaan mag volgens de Afdeling
in beginsel wel werken met een vaste drempel
of korting of met een vaste drempel in combinatie met een korting bovenop het schadebedrag
voor wat het normaal maatschappelijk of normaal bedrijfsrisico betreft, maar er geldt een
motiveringsplicht. In de bovenstaande uitspraak
is sprake van een schade van 4,4% van de te
verwachten jaaromzet in 2005. De Afdeling
concludeert zonder er veel woorden aan vuil te
maken dat nu de schadederving 4,4 % bedraagt,
b&w zich op het standpunt hebben mogen stellen dat de schade binnen het normaal ondernemersrisico valt. Het lijkt erop dat bij een dergelijk
percentage de motiveringsplicht beperkt is.
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Bestemmingsplan. Uitvoerbaarheid bestemmingsplan. Exploitatieplan. Anderszins verzekerde kosten. Leges.
[Wro art. 3.1, 6.12]
Het bestemmingsplan ‘Geestweg en Floraweg’ dat
grote delen van het plangebied bestemd voor
‘Agrarisch-Glastuinbouw’ is in tegenstelling tot
hetgeen appellanten betogen uitvoerbaar. Het bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede
ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan schept de randvoorwaarden
voor de herstructurering van het plangebied, maar
laat de uitvoering aan de markt. De gemeente
draagt hierdoor alleen de kosten voor het plan en
de planbegeleiding. De kosten van de planbegeleiding worden terugverdiend door middel van leges
bij de uitbreiding van glastuinbouwbedrijven. Op
grond van artikel 6.12 lid 2 aanhef en onder a Wro
hoeft dan ook geen exploitatieplan te worden
vastgesteld.

Appellanten
tegen
de raad van de gemeente Kaag en Braassem
(verder: de raad)

1

Na het aanleveren van de kopij voor deze annotatie is er een nieuwe uitspraak in de zaak verschenen, zie http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2014:1868&keyword=nadeelcompensatie.

Sdu Uitgevers

De raad heeft op 13 mei 2013 het bestemmingsplan ‘Geestweg en Floraweg’ vastgesteld. Het plan
beoogt de bestaande glastuinbouwfunctie van het
kas- en tuinbouwgebied gelegen aan de zuidwestzijde van Roelofarendsveen te behouden en te
versterken voor duurzame glastuinbouw.
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft
de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te
wijzen en regels te geven die de raad uit een oog-
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punt van een goede ruimtelijke ordening nodig
acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. De Afdeling beoordeelt of de raad zich niet
in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen
stellen dat het plan strekt ten behoeve van een
goede ruimtelijke ordening.
Appellanten zijn het niet eens met de toegekende
bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’. Volgens
hen is in het kader van de goede ruimtelijke ordening ten onrechte niet beoordeeld in hoeverre de
bestemming uitvoerbaar is op perceelsniveau. Zij
voeren hiertoe (onder meer) aan dat duurzame
glastuinbouw met voldoende mogelijkheden voor
uitbreiding onmogelijk is. Het is niet waarschijnlijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland de
noodzakelijke ontheffingen voor het dempen van
sloten zal verlenen. Hierdoor is de maximale kavelbreedte (80 m) te smal voor duurzame glastuinbouw. Door de beperkte mogelijkheden voor
tuinders zal leegstand van de kassen het gevolg
zijn. Verder is volgens appellanten de toegestane
goothoogte van 8 m voor meerlagenteelt te beperkt en leidt het grote aantal burgerwoningen
tot een verdere belemmering van duurzame glastuinbouw.
De raad heeft volgens appellanten ten onrechte
geen exploitatieplan vastgesteld.
De raad stelt dat overleg heeft plaatsgevonden
met het provinciebestuur van Zuid-Holland, het
Hoogheemraadschap, het Platform Tuinbouw
Veenstreek en Stichting Molenkolk. Verder heeft
Oranjewoud onderzoek verricht naar de uitvoerbaarheid van de glastuinbouwbestemming in het
gebied. Naar aanleiding van het rapport van
Oranjewoud is gekozen voor herstructurering van
het plangebied waarbij de bestaande woonlinten
worden gehandhaafd. Het plan maakt grotere
kavels mogelijk nu alleen hoofdwatergangen als
zodanig zijn bestemd. Omdat watercompensatie
niet meer op het eigen perceel en in dezelfde periode hoeft plaats te vinden komt er volgens de
raad meer flexibiliteit in de uitbreidingsmogelijkheden. Voor twee locaties, waar geen schaalvergroting kan plaatsvinden, maar waar wel nicheteelt mogelijk is, is een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen voor aan glastuinbouw gelieerde bedrijfsfuncties en recreatieve bedrijvigheid. De
toegestane hoogte sluit aan bij de eerdere uitspraak van de Afdeling. Er is geen noodzaak tot
een hogere goothoogte dan 8 m. De burgerwoningen vormen geen belemmering voor de glastuinbouw. Waar kassen willen uitbreiden tot een

kortere afstand tot de woningen dan nu op grond
van het plan is toegestaan, kunnen b&w wijzigingsbevoegdheden toepassen om de woning om te
zetten naar een bedrijfs- of plattelandswoning.
Volgens de raad hoeft er geen exploitatieplan te
worden vastgesteld omdat de gemeente geen actieve rol zal spelen bij het verwerven van de
gronden, maar deze ontwikkeling aan de markt
laat en enkel bijdraagt aan de kosten voor het plan
en de planbegeleiding, die worden terugverdiend
door middel van leges. Daarmee is het verhaal
van de kosten voor de gemeente zeker gesteld, aldus de raad.
Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wro stelt de
gemeenteraad een exploitatieplan vast voor
gronden waarop een bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.
De gemeenteraad kan gelet op het tweede lid besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, als het
verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is.
De Afdeling stelt vast dat aan het plangebied de
bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ is toegekend, begrensd door de hoofdwatergangen, de
Geestweg en Floraweg en de daaraan gelegen
woningen. Gelet daarop zijn grote oppervlaktes
bestemd voor glastuinbouw. De feitelijke verkavelingsstructuur doet daar niet aan af. Waar deze
begrenzing minder ruimte voor kassen tot gevolg
heeft, maakt het plan met de aanwijzing van deze
locaties als ‘Wro-zone wijzigingsgebied’ ingevolge
de planregels aan glastuinbouw gelieerde bedrijfsfuncties en recreatieve bedrijvigheid mogelijk.
Wat betreft de waterproblematiek stelt de Afdeling
vast dat ingevolge de planregels, binnen de bestemming ‘Agrarisch- Glastuinbouw’ waterberging
kan worden gerealiseerd. De waterhuishouding
staat niet aan de uitvoering van het plan in de weg.
Met de aanwezigheid van burgerwoningen is rekening gehouden door een zone van 25 m achter
de woonlinten waarbinnen glastuinbouw niet
mogelijk is. Appellanten hebben niet aannemelijk
gemaakt dat de bestaande burgerwoningen glastuinbouw niet mogelijk maken. Ook hebben ze
niet aannemelijk gemaakt dat de maximaal toegestane goothoogte van 8 m niet toereikend is. De
raad heeft in redelijkheid kunnen stellen dat het
plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke
ordening.
Het bestemmingsplan schept de randvoorwaarden
voor herstructurering van het plangebied en laat
de uitvoering aan de markt. De kosten voor ver-

146

Sdu Uitgevers

42

13-05-2014, afl. 6

Bouw, Ruimtelijke ordening en Monumentenwet

«JG»

werving, bouwrijp maken en inrichting van het
gebied komen voor rekening van de tuinders of
een andere partij. De gemeente draagt alleen de
kosten voor het plan en de planbegeleiding,
waarvan de planbegeleiding wordt terugverdiend
door middel van leges bij de uitbreiding van
glastuinbouwbedrijven. Op grond van artikel 6.12
lid 2 aanhef en onder a Wro hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.
De beroepen zijn ongegrond.

nr. 201307684/1/R6, ECLI:NL:RVS:2014:1689). In
casu is op grond van de planregels ter plaatse
van de gronden met de bestemming ‘AgrarischGlastuinbouw’ de uitoefening van glastuinbouwbedrijven toegestaan, maar ook de uitoefening
van bollenbroeierijen en vollegrondteelt. Naar
ik van de gemeente heb begrepen is een groot
deel van de gronden met de bestemming
‘Agrarisch-Glastuinbouw’, dat nu nog niet is
bebouwd voor kassen, in gebruik voor (bollenbroeierijen en) vollegrondteelt. Zowel gebruik
voor glastuinbouw als voor (bollenbroeierijen
en) vollegrondteelt is in overeenstemming met
de bestemming. Een beroep op het niet binnen
de planperiode realiseren van de bestemming
zou in dit geval dan ook niet zinvol zijn geweest
(zie ook ABRvS 23 april 2014, nr. 201309319/1/R2,
ECLI:NL:RVS:2014:1488)
De raad van gemeente Kaag en Braasem heeft
geen exploitatieplan vastgesteld. Het besluit van
13 mei 2013 vermeldt dat het bestemmingsplan
wordt vastgesteld, maar vermeldt ook dat besloten is geen exploitatieplan vast te stellen. Uit
het besluit en het aan het besluit ten grondslag
liggende advies van b&w blijkt niet expliciet
waarom de gemeenteraad heeft besloten geen
exploitatieplan vast te stellen. Het advies vermeldt slechts dat de kosten van het bestemmingsplan door de gemeente worden gedragen
en reeds zijn gedekt.
De toelichting van het bestemmingsplan vermeldt het volgende:
“Door uit te gaan van scenario 1b draagt de gemeente enkel de kosten voor het voorliggende
bestemmingsplan en de planbegeleiding. Deze
begeleiding wordt terugverdiend middels de te
incasseren leges bij uitbreiding van glastuinbouwbedrijven. Daarmee zijn de kosten voor de
gemeente zeker gesteld.”
Uit de toelichting blijkt niet dat dit de reden is
waarom geen exploitatieplan is vastgesteld.
Het door de gemeente ingebrachte verweerschrift vermeldt dat geen exploitatieplan is
vastgesteld omdat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die een reden
zouden geven voor een exploitatieplan. Een wat
cryptische omschrijving, die er op kan doelen
dat de gemeente heeft bedoeld dat er geen
sprake is van een bouwplan, maar die er ook op
kan doelen dat er geen nieuwe ontwikkelingen
zijn die leiden tot kosten waarvan het verhaal
niet verzekerd is. Gelet op het feit dat de Afde-

NOOT

Met de in het bestemmingsplan ‘Geestweg en
Floraweg’ opgenomen bestemming ‘AgrarischGlastuinbouw’ heeft de gemeenteraad de mogelijkheden voor glastuinbouw willen verruimen.
Zoals uit de uitspraak, maar ook uit de toelichting van het bestemmingsplan blijkt, was reeds
glastuinbouw toegestaan. De toelichting vermeldt:
“De geboden ontwikkelruimte is echter conform
vigerend bestemmingsplan. Enkel de bouwhoogte zal veranderen. Hierdoor is er geen sprake
van planologische oppervlaktevergroting van
het glasareaal maar enkel van mogelijke feitelijke
toevoeging van glasareaal. De verwachting
daarbij is dat door vergroting van toegestane
bouwhoogtes meer meters glas zullen worden
ontwikkeld.”
Het bestemmingsplan maakt grotere kavelbreedten mogelijk door alleen de hoofdwatergangen
te bestemmen voor water en niet meer zoals in
het voorheen geldende bestemmingsplan ook
andere watergangen. Appellanten betogen dat
de uitvoerbaarheid niet op perceelsniveau is
beoordeeld. De kavelbreedte van maximaal 80
m en de goothoogte van 8 m zijn volgens appellanten niet voldoende ruim. Als ik de uitspraak
goed begrijp meenden de appellanten dat er
geen glastuinbouw zal komen omdat ook de
verruimde mogelijkheden te beperkt zijn voor
glastuinbouw. In eerste instantie vroeg ik mij af
waarom appellanten niet ook hebben betoogd
dat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar is
binnen de planperiode. Op grond van de jurisprudentie geldt immers dat een bestemmingsplan binnen de planperiode van tien jaar uitvoerbaar moet zijn of te wel het gebruik binnen de
planperiode in overeenstemming moet zijn met
het bestemmingsplan (zie ABRvS 7 mei 2014,
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ling slechts aandacht besteedt aan het verzekerd
zijn van de kosten, ga ik ervan uit dat de gemeente uitsluitend om die reden heeft afgezien om
een exploitatieplan vast te stellen. Het besluiten
om geen exploitatieplan vast te stellen omdat
geen sprake was van een bouwplan zou, zoals
uit het navolgende blijkt, ook geen verstandige,
zekere keus geweest zijn.
Op grond van artikel 6.2.1 Bro is sprake van een
bouwplan waarvoor in beginsel op grond van
artikel 6.12 Wro geldt dat een exploitatieplan
moet worden vastgesteld als sprake is van de
bouw van kassen van ten minste 1000 m2 brutovloeroppervlakte. Op grond van het bestemmingsplan ‘Geestweg en Floraweg’ is de bouw
van kassen met genoemde minimale oppervlakte
mogelijk. Dat betekent echter nog niet automatisch dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld. Er gelden immers uitzonderingen op de
plicht een exploitatieplan vast te stellen. Ik noem
hierna een aantal van deze uitzonderingen.
Artikel 9.1.20 Invoeringswet Wro bepaalt:
“Voor zover op grond van een bestemmingsplan
als bedoeld in artikel 10 of 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bouwvergunning had
kunnen worden verleend voor een bouwplan
dat na 1 juli 2008 is aangewezen krachtens artikel
6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening,
en bij de herziening van dat bestemmingsplan
na dat tijdstip geen andere bestemmingsregeling
is vastgesteld, blijven de artikelen 6.12 tot en
met 6.22 ten aanzien van een dergelijk bouwplan
buiten toepassing.”
Er hoeft dus geen exploitatieplan te worden
vastgesteld als ook reeds op grond van het oude
onder de WRO (oud) vastgestelde bestemmingsplan kon worden gebouwd. In casu geldt dat een
deel van de watergangen voorheen niet kon
worden bebouwd met kassen en op grond van
het nieuwe bestemmingsplan wel. Voorts is de
maximum goothoogte voor kassen verhoogd.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet expliciet wat
wordt bedoeld met een andere bestemmingsplanregeling. Van Den Brand en Mus vermelden
in Artikelsgewijs commentaar op de afdeling
Grondexploitatie in de Wro en Bro:
“ Wijzigingen in de planregels wat betreft bouwen, zoals wijziging van het bouwvlak, van het
maximale bebouwingspercentage en de maximale hoogte, leidt onzes inziens eveneens tot
een andere bestemmingsregeling.”

Dit lijkt mij geen onlogische conclusie. Artikel
9.1.20 Invoeringswet Wro spreekt immers van
een bouwvergunning die had kunnen worden
verleend op grond van het oude bestemmingsplan. Het oude bestemmingsplan liet geen kassen toe tot 8 m, zodat voor deze kassen ook geen
‘bouwvergunning’ had kunnen worden verleend.
Ook hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld als de kosten anderszins zijn verzekerd
(artikel 6.12 Wro). De gemeente Kaag en Braassem heeft bewust gekozen voor toelatingsplanologie: de uitvoering van het bestemmingsplan
wordt aan de markt gelaten. Daarmee komen
blijkens de toelichting van het bestemmingsplan
alleen de kosten voor het bestemmingsplan zelf
en de planbegeleiding voor rekening van de
gemeente. De kosten voor het bestemmingsplan
draagt de gemeente blijkens het raadsbesluit
zelf. De kosten voor de planbegeleiding worden
terugverdiend door middel van leges bij de uitbreiding van de glastuinbouwbedrijven.
Uit navraag bij de gemeente is mij gebleken dat
de gemeente ook niet verwacht andere dan de
genoemde kosten te maken. Zo zijn er geen
nieuwe openbare voorzieningen nodig en hoeven bestaande voorzieningen niet te worden
aangepast. Ook verwacht de gemeente nagenoeg geen planschade.
De Afdeling stemt er blijkens de uitspraak mee
in dat gekozen wordt voor het spoor van de leges. In de Handreiking grondexploitatiewet
(2008) lijkt overigens een ander uitgangspunt te
zijn gekozen, zoals blijkt uit de navolgende passage:
“Er worden op dit moment in legesverordeningen leges gevraagd voor tal van verzoeken om
medewerking aan een ruimtelijk besluit. Aangezien de kosten van het opstellen van dergelijke
besluiten verhaald kunnen worden via het exploitatieplan is een aanpassing van de legesverordening gewenst. Het kostenverhaal via de nieuwe Wro zien wij als een preferent spoor in vergelijking met het legesspoor. In de gevallen
waarbij deze kosten verhaald worden via een
anterieure overeenkomst, posterieure overeenkomst dan wel exploitatiebijdrage is dat de
aangewezen weg. Daarom adviseren wij in de
legesverordening een vrijstelling op te nemen,
voor kosten die zijn of worden verhaald via afdeling 6.4 van de Wro.”
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