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Aan de raad 

Samenvatting: 
Door de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is het niet meer wettelijk 
voorgeschreven dat een gemeente een exploitatieverordening heeft. De VNG adviseert 
gemeenten om geen exploitatieverordening meer te hanteren maar gebruik te maken van het 
kostenverhaalinstrumentarium uit de nieuwe Wro. Dit instrumentarium biedt minimaal 
gelijkwaardige mogelijkheden om te komen tot kostenverhaal. Het naast elkaar laten bestaan van 
een verordening en de wettelijke verhaalsmoge/ijkheden kan wel leiden tot verwarring. 
Wij stellen u daarom de "Exploitatieverordening gemeente Hellendoom 1998", die gewijzigd is in 
2002, in te trekken. 
De exploitatieverordening blijft wel van toepassing op de overeenkomsten die zijn gesloten onder 
het regime van de verordening. 
Tevens stellen wij u voor ons college het mandaat te verlenen exploitatieplannen te herzien. 

Opdracht: 
Dit voorstel komt voort uit de wijziging van de wetgeving op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling. 

Aanleiding: 
Er is formele onduidelijkheid over de status van de "Exploitatieverordening gemeente Hellendoom 
1998". 

Doelstelling: 
Zorgen voor heldere regelgeving die bij de tijd is. 

Mogelijke oplossingen: 
1. Algemeen 

De oude Wet op de Ruimtelijke Ordening, WRO, stelde in artikel 42 een gemeentelijke 
exploitatieverordening verplicht. In onze gemeente is die het laatst vastgesteld in 1988 en 
gewijzigd in 2002. De verordening is (impliciet) vaak gebruikt. Deze verordening maakte het 
mogelijk om gemeente kosten te verhalen op initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. 
Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, Wro, is die verplichting vervallen. 
Afdeling 6.4 van die nieuwe wet geeft een aantal regels voor grondexploitatie en kostenverhaal. 
Artikel 6.12 uit afdeling 6.4 schrijft voor dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor 
gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. 
Er is een uitzondering voor die plannen waarvoor het kostenverhaal "anderszins verzekerd is". Dit 
zal in de regel het geval zijn indien er een overeenkomst is die leidt tot kostenverhaal, zoals een 
exploitatieovereenkomst. In zo'n overeenkomst heeft de gemeente veel vrijheid. De exploitant zal 
overigens in de regel alleen bereid zijn te betalen wat de gemeente ook rechtens zou kunnen 
afdwingen. 

De nieuwe Wro en het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) geven een uitputtende regeling tot 
kostenverhaal voor de gemeente. Het betreft zelfs een plicht tot kostenverhaal zodra in een 
gebied een ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld in een bestemmingsplan 
de mogelijkheid tot woningbouw wordt gecreëerd (ook al is dat één woning), dient er verplicht 
tot kostenverhaal te worden overgegaan (art 6.2.1 Bro) . Dit kan door middel van een 
overeenkomst met de eigenaar of door middel van een financiële voorwaarde tot betaling van een 
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exploitatiebijdrage bij afgifte van de bouwvergunning. Deze verplichting leidt er toe, dat veel 
systematischer dan tot nu toe gebruikelijk, het kostenverhaalaspect bij wijziging of nieuwe 
vaststelling van een bestemmingsplan betrokken moet worden. Ook indien dit bestemmingsplan 
niet tot stand komt op verzoek van een exploitant, maar als gevolg van regulier onderhoud of 
gewijzigde inzichten bij de gemeente. 

Nu de wet een uitputtende regeling geeft tot kostenverhaal is het niet nodig, en ook niet 
verplicht, een aparte regeling in een verordening op te nemen. De raad kan, op grond van de wet 
wel een procedureverordening vaststellen met bepalingen over de procedure voor het tot stand 
komen van een overeenkomst en de inhoud daarvan. Echter gelet op de schaduwwerking die uit 
zal gaan van de wettelijke regeling in de nieuwe Wro naar de overeenkomsten met eigenaren, is 
er geen meerwaarde van een dergelijke verordening te verwachten. Bovendien zal een nieuwe 
exploitatieverordening een extra, onverplicht, toetsingskader geven naast de wet. De gevolgen 
van het niet naleven van de eigen verordening zullen naar verwachting niet anders zijn dan de 
bekende gevolgen bij het niet naleven van de huidige Exploitatieverordening. Dit betekent dat het 
risico bestaat dat een overeenkomst niet in stand kan blijven wegens strijd met, of onjuiste 
toepassing van de verordening. Geconcludeerd kan dus worden dat het vaststellen van een 
nieuwe verordening niet nodig en niet wenselijk is. 

2. Overgangsrecht 

In artikel 9.1.17 wordt het overgangsrecht ten aanzien van artikel 42 WRO bepaald. Het artikel 
bepaald het recht dat gold vóór inwerkingtreding van de Wro met betrekking tot artikel 42 WRO 
van toepassing blijft op: 

1. een overeenkomst gesloten vóór de inwerkintreding van de nieuwe Wro; 

2. een overeenkomst gesloten na inwerkingtreding van de nieuwe Wro en betrekking 
hebbende op de uitvoering van een bestemmingsplan waarvan het ontwerp vóór de 
inwerkintreding van de nieuwe Wro ter visie is gelegd. 

Dit betekent dat feitelijk de verordening al niet meer werkzaam is. Ter voorkoming van 
misverstanden is het echter beter de verordening in te trekken. 

3. Nieuwe verplichting 

In de nieuwe wetgeving is opgenomen (art 6.24.9) dat indien uw college een overeenkomst sluit 
over financiële bijdragen of verrekening van schade bij grondexploitatie een dergelijke 
overeenkomst binnen twee weken moet worden gepubliceerd. Tot op heden is dat in onze 
gemeente nog niet gedaan. Wij gaan hier uiteraard toe over. 

4. Mandatering 

De Wro (art 6.12 lid 3) kent uw raad de mogelijkheid toe om de bevoegdheid tot het vaststellen 
van een exploitatieplan toe te kennen aan ons college. Dit geldt ook voor de bevoegdheid om bij 
een bestemmingsplanvaststelling of -wijziging te besluiten dat een exploitatieplan niet nodig is 

Aan het mandateren van een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan lijken op het eerste 
oog geen voordelen verbonden te zijn. De raad moet toch het bestemmingsplan vaststellen en 
kan daarbij direct ook de financiële aspecten meewegen. Dit is echter niet het hele verhaal. Een 
exploitatieplan moet jaarlijks worden herzien. Hierbij is de feitelijke betrokkenheid van de raad in 
het algemeen minder voor de hand liggend. Vaak zullen er nauwelijks wijzigingen van betekenis 
zijn en is behandeling in de raad onnodig. Indien zich grote financiële gevolgen voordoen zal uw 
college, in verband met het budgetrecht van de raad, zich toch tot de raad moeten wenden. 
Voorgesteld wordt daarom de raad te vragen de bevoegdheid tot het herzien van 
exploitatieplannen aan uw college te mandateren. 
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Voorgestelde oplossingen: 
Voorgesteld wordt om over te gaan tot het intrekken van de Exploitatieverordening behalve voor 
"de lopende gevallen" zoals bedoeld in de overgangswetgeving. Tevens wordt voorgesteld om 
het herzien van exploitatieplannen te mandateren aan ons college. 
Deze besluiten dienen op de voorgeschreven wijze te worden gepubliceerd. 

Communicatie: 
Deze besluiten dienen op de voorgeschreven wijze, in een huis-aan-huisblad, te worden 
gepubliceerd. 

Effecten meten: 
Meetbare effecten zullen niet optreden. 

Planning: 
Het besluit treedt in werking de dag nadat het gepubliceerd is. 

Concept Besluit: 
1. De Exploitatieverordening gemeente Hellendoorn 1988 wordt ingetrokken. 
2. Burgemeester en wethouders worden gemandateerd om herzieningen van 

exploitatieplannen vast te stellen. 
3. Deze besluiten dienen op de voorgeschreven wijze te worden gepubliceerd en treden in 

werking op de dag na hun publicatie. 

Nijverdal, 14 december 2010 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris, de burgemeester, 

Dfs. J. van der Noordt, ?ir. J.J. van Overbeeke 

Advies commissie(s): 
Het voorstel is niet behandeld in de commissie grondgebied. De commissie grondgebied stemt 
ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 10INT01291 Nijverdal, 1 februari 2011 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter. 


