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Kroniek jurisprudentie 
exploitatieplannen 
Grondexploitatiewet
In deze kroniek worden enkele uitspraken over exploitatieplannen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State vanaf 17 januari 2018 tot en met 21 maart 2018 behandeld.

J.M. Naus1 en G.I. Sheer Mahomed2

Kostenverhaal anderszins verzekerd

Een belangrijke uitzondering op de verplich-
ting om een exploitatieplan vast te stellen is 
dat de kosten anderszins zijn verzekerd. Dat 
is het geval bij het sluiten van een grond-
uitgifte-overeenkomst en/of een anterieure 
overeenkomst uiterlijk op het moment van 
vaststelling van het betreffende planologi-
sche ruimtelijke besluit.
In de casus waarin de provincie een anterieu-
re overeenkomst had gesloten met een con-
tractant voor de realisatie van een windpark 
werd door appellant als beroep aangevoerd 
dat het kostenverhaal niet anderszins was 
verzekerd. Naar zijn mening had de provincie 
ten onrechte bij de vaststelling van het inpas-
singsplan geen exploitatieplan vastgesteld.
Appellant stelde dat het kostenverhaal niet 
anderszins was verzekerd omdat de realisatie 
van het windpark voor een groot deel met 
subsidiegelden was bekostigd, waardoor de 
kosten werden verhaald op de overheid en de 
belastingbetaler.
De Afdeling was hier duidelijk over. De pro-
vincie had door het sluiten van de anterieure 
overeenkomst de kosten anderszins verze-
kerd. Voor de provincie bestond daardoor 
geen verplichting om een exploitatieplan 
vast te stellen.3

Uit deze uitspraak blijkt dat voor de beoor-
deling of het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd, niet van belang is dat een deel van 
de ontwikkelingskosten van het windpark 
wordt bekostigd met subsidiegelden. Uiter-
aard kunnen de kosten die worden gedekt uit 
subsidiegelden niet op derden (lees: de con-
tractant van de provincie) worden verhaald.

Bovenwijkse voorzieningen

Bovenwijkse voorzieningen kunnen binnen 
of buiten het exploitatiegebied zijn gelegen. 
Kostenverhaal kan plaatsvinden als het ex-
ploitatiegebied van die voorzieningen profijt 
ondervindt. De toerekening van kosten vindt 
plaats aan de hand van de criteria profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit.4 In 
de toelichting van het exploitatieplan dient 
de wijze van toerekening te worden opgeno-
men.5 Het is aldus aan de gemeente om de 
wijze van toerekening aan te geven. Dit had 
de gemeente Midden-Delfland ook gedaan 
bij een exploitatieplan op basis waarvan 
niet de volledige kosten van aanleg van de 
openbare verlichting en de HOV-baan waren 
toegerekend aan het exploitatiegebied. De 
reden hiervoor was dat het reeds gerealiseerde 
noordelijke deel van het bedrijventerrein 
profijt had van de aanleg van de openbare 
verlichting en de HOV-baan.
Voor de kosten van de aanleg van de open-
bare verlichting was per geboekt bedrag 
bekeken op welke locatie de kosten betrek-
king hadden. Op basis van dat overzicht was 
door de gemeente een procentuele verdeling 
aangebracht. Voor de kosten van de aanleg 
van de HOV-baan die was aangelegd ter 
ontsluiting van het bedrijventerrein, had de 
raad toegelicht dat gelet op de ligging van de 
baan vooral het exploitatiegebied daarvan 
profiteerde en dat daarom 80% van de kosten 
daarvan aan het exploitatiegebied was toege-
rekend.
Appellanten konden zich niet verenigen 
met de toerekening van 80% van de kosten 
voor de aanleg van de HOV-baan aan het 
exploitatieplan. Volgens hen had de raad een 
percentage moeten hanteren dat is geba-

seerd op een prognose over het aantal in- en 
uitstapbewegingen per toekomstige halte op 
de HOV-baan. Het lag volgens hen veeleer 
voor de hand dat gebieden rond het begin- en 
eindpunt van de HOV-baan zouden profite-
ren van de baan; niet vooral het exploitatiege-
bied zou van de HOV-baan profiteren omdat 
het grootste gedeelte van de HOV-baan in het 
exploitatiegebied lag.
De Afdeling ging hierin niet mee en over-
woog dat de raad terecht niet alle kosten 
voor de aanleg van de HOV-baan aan het 
exploitatieplan had toegerekend, omdat ook 
het reeds gerealiseerde noordelijke deel van 
het bedrijventerrein hiervan profijt had en 
de HOV-baan dus een bovenwijkse voorzie-
ning was. Aangezien grofweg 80% van de 
HOV-baan is gesitueerd in het exploitatie-
plangebied, had de raad terecht 80% van de 
kosten van de aanleg van de HOV-baan in 
de exploitatieopzet van het thans voorlig-
gende exploitatieplan opgenomen. Volgens 
de Afdeling is ook een andere wijze van 
toerekening van deze kosten denkbaar, zoals 
de door appellanten voorgestane toerekening 
gebaseerd op een prognose over het aantal 
in- en uitstapbewegingen. De gemeente kon 
echter volstaan met de door haar gekozen 
toerekening.6

Dit is een opmerkelijke uitspraak van de 
Afdeling. De door appellanten voorgestelde 
methode om een percentage te hanteren dat 
is gebaseerd op een prognose over het aantal 
in- en uitstapbewegingen per toekomstige 
halte op de HOV-baan lijkt meer aan te slui-
ten bij het bepalen van de mate van profijt 
dan alleen de ligging van de HOV-baan ten 
opzichte van het exploitatiegebied.
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De taxatiebenadering of de werkelijke kos-

tenbenadering?

Op 16 maart 2018 heeft de Afdeling een 
belangrijke uitspraak gedaan over het 
verhaal van kosten die zijn gemaakt voor de 
aankoop van gronden voor de aanleg van een 
bovenwijkse voorziening.7 Aan de orde was 
de vraag of de grondverwervingskosten voor 
de Verlengde Mercuriusweg moesten worden 
gebaseerd op de in 1982 door de gemeente be-
taalde aankoopprijs van de gronden ad € 1,64 
per m2 (de werkelijke kostenbenadering) of 
op basis van een onafhankelijke taxatie (de 
taxatiebenadering). De Verlengde Mercurius-
weg is reeds in 1982 aangelegd en is een bo-
venwijkse voorziening in het exploitatieplan 
van het bedrijventerrein ‘Harselaar-Driehoek’ 
in de gemeente Barneveld. De raad had de 
grondverwervingskosten gebaseerd op een 
taxatierapport uit 2008. Het betreffende 
rapport was destijds opgesteld ter verkrijging 
van een subsidie voor de Verlengde Mercu-
riusweg. Door de taxateur was de waarde 
bepaald op € 40,00 per m2. In de vorige editie 
van dit Praktijkblad heeft E.J. van Baardewijk 
reeds aandacht besteed aan deze Afdelings-
uitspraak.8 De onderdelen die in dat artikel al 
voor het voetlicht zijn gebracht, worden in 
dit artikel beknopt behandeld.

Door de Afdeling werd eerst de vraag beant-
woord of grondverwervingskosten voor een 
buiten het exploitatieplangebied gelegen 
bovenwijkse voorziening vallen onder de in 
artikel 6.13, eerste lid, aanhef en onder c, Wro 
vermelde categorie ‘inbrengwaarden’ (ten 
eerste onder c) of de daarin vermelde categorie 
‘andere kosten’ (ten tweede onder c). De Afde-
ling oordeelde dat de grondverwervingskosten 
van gronden buiten het exploitatiegebied 
onder de categorie ‘inbrengwaarden’ vallen 
voor zover het betreft de in artikel 6.13, vijfde 
lid, Wro vastgelegde wijze van ramen. Het 
oordeel van de Afdeling is gebaseerd op de 
wetgeschiedenis en het systeem en de strek-
king van de wet.9

Vervolgens kwam de vraag aan de orde hoe 
de raming van de inbrengwaarde van deze 
gronden buiten het exploitatiegebied dient te 
geschieden, gelet op het feit dat de gemeente 
de betrokken gronden reeds voorafgaand aan 
de vaststelling van het eerste exploitatieplan 
had verworven. Door de grondverwervings-
kosten onder de categorie ‘inbrengwaarden’ 
te scharen is artikel 6.13, vijfde lid, Wro 
van overeenkomstige toepassing. Nu geen 
sprake was van onteigening betekende dit 
dat de inbrengwaarde van gronden werd 
vastgesteld met overeenkomstige toepassing 
van de artikelen 40b tot en met 40f van de 

onteigeningswet. Daarbij zag de Afdeling 
zich voor de vraag gesteld, gezien het betoog 
van appellanten, of artikel 6.13 Wro gelet op 
onder meer de artikelen 6.15 en 6.20 Wro, zo 
moet worden uitgelegd dat het alleen geldt 
voor gronden die nog niet door de gemeente 
zijn verworven ten tijde van de vaststelling 
van het eerste exploitatieplan.
 
De Afdeling concludeerde dat de raad de 
grondverwervingskosten van de Verlengde 
Mercuriusweg terecht had vastgesteld over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 6.13, vijfde 
lid, Wro, derhalve op basis van de taxatiebe-
nadering.

Het oordeel van de Afdeling heeft tot gevolg 
dat de grondverwervingskosten van gronden 
voor een bovenwijkse voorziening in een 
hybride categorie terecht komen. Enerzijds 
brengt de kwalificatie als bovenwijkse voor-
ziening met zich mee dat deze kosten tot de 
categorie ‘andere kosten’ worden gerekend.10 
Anderzijds heeft de Afdeling nu bepaald dat 
voor het ramen van de kosten de grondver-
wervingskosten worden gerekend tot de 
categorie ‘inbrengwaarden’.11

Amici curiae

Wat de uitspraak inzake het exploitatieplan 
‘Harselaar-Driehoek’ bijzonder maakt, is 
het inschakelen door de Afdeling van amici 
curiae (‘meedenkers’). Het antwoord op de 
vraag hoe de grondverwervingskosten van 
buiten het exploitatiegebied gelegen gronden 
moeten worden vastgesteld (werkelijke 
kostenbenadering of taxatiebenadering) is 
van aanzienlijke invloed op de omvang van 
de mogelijkheden van kostenverhaal voor 
gemeenten: deze voor exploitatieplannen 
niet onbelangrijke kostenpost bepaalt mede 
de hoogte van de exploitatiebijdrage die 
bouwgrondexploitanten (ontwikkelaars) 
ter zake verschuldigd zijn. Die keuze is dus 
onder meer voor gemeenten, ontwikkelaars 
en grondeigenaren van belang. Tegen deze 
achtergrond heeft de Afdeling in deze proce-
dure schriftelijke inlichtingen gevraagd aan 
zes instanties die daarin geen partij waren: de 
minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal 
Overleg (IPO), de Vereniging van Neder-
landse Projectontwikkeling Maatschappijen 
( NEPROM), het Instituut voor Bouwrecht 
(IBR) en de NVB Vereniging voor ontwikke-
laars & bouwondernemers (NVB). 
De keuze voor deze instanties betreft hun 
specifieke deskundigheid en ervaring op het 
terrein van de locatie-/gebiedsontwikkeling 
en het ruimtelijk ordeningsrecht, in het 

bijzonder het grondexploitatierecht, en hing 
voorts samen met de – verschillende – belan-
gen die zij vertegenwoordigen.

Uiteindelijk was de inbreng van de amici 
curiae niet van doorslaggevende betekenis. 
De Afdeling baseerde haar oordeel vooral 
op het systeem en de strekking van de wet 
en de wetsgeschiedenis. Ter ondersteuning 
van haar oordeel, maakte de Afdeling wel 
gebruik van de inbreng van de meedenkers. 
Alle genoemde instanties menen dat de 
grondverwervingskosten van de gronden 
buiten het exploitatiegebied tot de categorie 
‘inbrengwaarden’ moeten worden gerekend. 
Bij de beantwoording van de vraag hoe deze 
kosten vervolgens moeten worden vastge-
steld, zitten de instanties niet op één lijn. 
VNG, IBR en NVB vinden het van belang dat 
de kosten objectief worden vastgesteld, het-
geen volgens de Afdeling wijst in de richting 
van de taxatiebenadering. De NEPROM vindt 
dat niet meer dan de gemaakte kosten kun-
nen worden verhaald, hetgeen de werkelijke 
kostenbenadering onderbouwt.

Complexwaarde en peildatum

Omdat het bedrijventerrein ‘Harselaar-
Driehoek’ niet adequaat kon worden 
ontsloten zonder aanleg van de Verlengde 
Mercuriusweg, is de ondergrond van de weg 
gewaardeerd als deel van het te ontwikkelen 
complex ‘Harselaar-Driehoek’. Volgens ap-
pellanten was de Verlengde Mercuriusweg 
vanwege het gebiedsoverstijgende karakter 
ten onrechte tot het complex ‘Harselaar-Drie-
hoek’ gerekend en stond dit op gespannen 
voet met jurisprudentie van de Hoge Raad.12

Volgens de Afdeling vormen de Verlengde 
Mercuriusweg en ‘Harselaar-Driehoek’ één 
complex. Er is sprake van ruimtelijke, func-
tionele en financiële samenhang tussen de 
Verlengde Mercuriusweg en het bedrijventer-
rein ‘Harselaar-Driehoek’ nu de weg immers 
een belangrijke ontsluiting vormde van dit 
deel van het bedrijventerrein. Omdat de Ver-
lengde Mercuriusweg geen regionale functie 
had, gaf de jurisprudentie van de Hoge Raad 
inzake onteigening voor de provinciale weg 
N22 (Van Staveren/Noord-Holland) geen aanlei-
ding voor een ander oordeel.

Opmerkelijk is dat de peildatum voor de 
inbrengwaarde van de Verlengde Mercurius-
weg nu deze reeds is gerealiseerd, volgens de 
Afdeling mocht worden bepaald op basis van 
een taxatierapport uit 2008 met peildatum 
1 januari 2007. De peildatum voor de inbreng-
waarden van ‘Harselaar-Driehoek’ is echter 
1 januari 2014. Nu de Verlengde Mercurius-
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weg tezamen met ‘Harselaar-Driehoek’ een 
complex vormt, wringt het wanneer twee 
verschillende peildatums worden gehan-
teerd. Een complexwaarde gaat uit van een 
‘potprijs’ en die kan moeilijk op verschillende 
peildatums zijn gebaseerd.

Taxatierapport en deskundige

De uitspraak inzake ‘Harselaar-Driehoek’ 
bevat een opsomming van de belangrijkste 
criteria waaraan een taxatie van de inbreng-
waarde moet voldoen. Allereerst moet de 
taxatie zijn uitgevoerd door een onafhankelij-
ke deskundige. Het is de taak van het betrok-
ken bestuursorgaan om zich te vergewissen 
van de onpartijdigheid van de geraadpleegde 
deskundige. Wanneer de schijn is gewekt dat 
de door het bestuursorgaan geraadpleegde 
deskundige niet onpartijdig is, mag het 
bestuursorgaan diens advies niet aan zijn be-
sluitvorming ten grondslag leggen. De enkele 
omstandigheid dat de taxateur op verzoek 
van het betrokken bestuursorgaan een advies 
heeft opgesteld betekent niet zonder meer 
dat diens advisering niet als onafhankelijk en 
onpartijdig kan worden aangemerkt.13

De taxatie moet worden uitgebracht in de 
vorm van een schriftelijk en gemotiveerd ad-
vies waarin op objectieve wijze verslag wordt 
gedaan van het door de deskundige verrichte 
onderzoek. In het advies moet op inzichtelij-
ke wijze worden aangegeven welke feiten en 
omstandigheden aan de conclusies daarvan 
ten grondslag zijn gelegd en de conclusies 
mogen niet onbegrijpelijk zijn. Wanneer aan 
deze voorwaarden wordt voldaan, mag het 
bestuursorgaan bij het nemen van een besluit 
omtrent vaststelling of herziening van een 
exploitatieplan van dat advies uitgaan, tenzij 
concrete aanknopingspunten voor twijfel aan 
de juistheid of volledigheid ervan naar voren 
zijn gebracht. Op degene die een op een 
advies van een onafhankelijke en onpartij-
dige deskundige gebaseerd oordeel van het 
bestuursorgaan bestrijdt, rust in beginsel de 
bewijslast.

De Afdeling volgde appellanten niet in hun 
betoog dat het taxatierapport niet met de 
hiervoor vereiste objectiviteit is vastgesteld 
of anderszins onbruikbaar is omdat het is 
opgesteld ter verkrijging van subsidie voor 
de wegaanleg. Appellanten hadden volgens 
de Afdeling niet aannemelijk gemaakt dat 
de taxatie anders zou zijn uitgevallen als 
deze zou zijn opgesteld ten behoeve van de 
vaststelling van het exploitatieplan, nu in 
het taxatierapport is vermeld dat is getaxeerd 
overeenkomstig het bepaalde in de onteige-
ningswet.

De Afdelingsuitspraak met betrekking tot 
dit punt is interessant. Uit de uitspraak kan 
worden afgeleid dat het doel van de taxatie 
niet per definitie het bepalen van de inbreng-
waarde hoeft te zijn. Ook een taxatie die voor 
een ander doel is opgesteld, mag kennelijk 
worden gebruikt mits de waardering is uitge-
voerd conform hetgeen is bepaald in artikel 
6.13, vijfde lid, Wro en wordt voldaan aan de 
hiervoor genoemde voorwaarden.

De bestuursrechter kan een taxatie slechts 
terughoudend toetsen. Daarbij is van belang 
dat de waardering van onroerende zaken 
niet slechts door het toepassen van een 
taxatiemethode plaatsvindt, maar dat ook de 
kennis, ervaring en intuïtie van de desbetref-
fende deskundige een rol spelen. De maatstaf 
bij de toetsing is niet de eigen waardering 
van het betrokken object door de rechter, 
maar de vraag of er grond bestaat voor het 
oordeel dat het bestuursorgaan, gelet op de 
motivering van het advies van de door het 
bestuursorgaan ingeschakelde deskundige, 
zich voor de raming van de waarde van de 
betrokken gronden niet in redelijkheid op dat 
deskundigenoordeel heeft kunnen baseren.

Ook in de beroepsprocedure tegen het exploi-
tatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ 
werd de taxatie van de inbrengwaarde ter 
discussie gesteld.14 Appellant was het niet 
eens met de gebruikte referentieobjecten en 
de toegepaste staffeling. De taxateur van de 
gemeente had bij elk van de referentieobjec-
ten een beknopte omschrijving gegeven van 
de relevante waardebepalende factoren.  
Volgens de Afdeling was er geen aanleiding 
om eraan te twijfelen dat in het taxatierap-
port rekening was gehouden met waarde-
drukkende factoren bij de referentieobjecten. 
Om percelen van verschillende grootte met 
elkaar te kunnen vergelijken, werd een staf-
feling in de grondwaarde toegepast voor de 
analyse van de transacties van de referen-
tieobjecten. Voor alle objecten was dezelfde 
staffeling gehanteerd en de Afdeling achtte 
dit logisch. De taxatie hield derhalve stand.

Appellant inzake voornoemde procedure 
greep tevens de fluctuaties in de inbreng-
waarde vanaf het begin van het project 
‘Hooghkamer’ aan om de zorgvuldigheid van 
de taxaties in twijfel te trekken. In het feit dat 
de inbrengwaarden bij de oorspronkelijke 
vaststelling en de herzieningen fluctueren, 
zag de Afdeling op zichzelf geen reden om 
te twijfelen aan de zorgvuldigheid van de 
taxaties. Het ontbreken van een verklaring 
maakte dit niet anders nu de raad ter zitting 
had toegelicht dat hij − anders dan bij het 

primaire exploitatieplan en de eerste en de 
tweede herziening − bij de derde herziening 
is overgegaan tot een wijze van taxeren 
waarbij uitdrukkelijk referentieobjecten als 
uitgangspunt hebben gediend.
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