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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 21 maart tot en met 19 september 2018 behandeld.

J.M. Naus1

G.I. Sheer Mahomed2

Posterieure overeenkomst in relatie tot het 

exploitatieplan

Er is nagenoeg geen jurisprudentie bekend 
over de posterieure overeenkomst. De poste-
rieure overeenkomst is de overeenkomst die 
wordt aangegaan na de vaststelling van een 
exploitatieplan en kan alleen onderwerpen 
verder uitwerken die in het exploitatieplan 
zijn opgenomen.3 
Aan de Rechtbank Den Haag4 werd het geschil 
voorgelegd tussen de gemeente Westland en 
een ontwikkelaar over de in de posterieure 
overeenkomst overeengekomen exploitatie-
bijdrage. Na de vaststelling van het exploita-
tieplan waren de gemeente en de ontwikkelaar 
een posterieure overeenkomst aangegaan 
voor de bouw van zestien koopwoningen. Er 
was een taakverdeling overeengekomen. De 
gemeente zou voor haar rekening de gronden 
in het plangebied bouw- en woonrijp maken. 
De ontwikkelaar zou de zestien koopwonin-
gen realiseren. De ontwikkelaar was hiervoor 
een (vaste) exploitatiebijdrage verschuldigd, 
te betalen in vier betalingstermijnen. Er was 
geen afrekenbeding afgesproken. Bij een 
afrekenbeding volgt de exploitatiebijdrage uit 
het herziene exploitatieplan.
De derde en de vierde termijn werden niet 
betaald. De ontwikkelaar stelde zich op het 
standpunt dat de betaling pas kon plaatsvin-
den nadat een eindafrekening was opgesteld 
en daarmee volledige duidelijkheid werd 
gegeven over de definitieve exploitatieopzet 
behorende bij het exploitatieplan. 

Het geschil ging in de kern om de beantwoor-
ding van de vraag of de gemeente onverkort 

aanspraak kon maken op de met de ont-
wikkelaar in de posterieure overeenkomst 
overeengekomen exploitatiebijdrage, indien 
was gebleken dat de verhaalbare kosten de 
opbrengsten van het project overstegen en 
tussen partijen geen afrekenbeding was 
overeengekomen.
De gemeente beantwoordde deze vraag be-
vestigend en stelde hiertoe, onder verwijzing 
naar de Handreiking Grondexploitatiewet, dat 
partijen de exploitatiebijdrage in de posterieu-
re overeenkomst hebben gefixeerd en dat het 
risico dat die bijdrage achteraf gezien te hoog 
was voor rekening van de ontwikkelaar diende 
te komen. De ontwikkelaar stelde met een be-
roep op de zogenoemde macroaftopping5 dat 
niet meer kosten kunnen worden verhaald dan 
de opbrengsten van het project. Het gevolg 
hiervan was, naar de mening van de ontwik-
kelaar, dat de posterieure overeenkomst, voor 
zover de verhaalbare kosten hoger zijn dan de 
opbrengsten, nietig was. 

De rechtbank was op basis van de Handrei-
king Grondexploitatiewet van oordeel dat bij 
het ontbreken van een afrekenbeding partijen 
een vaste exploitatiebijdrage waren overeen-
gekomen. Niet in geschil was dat de posteri-
eure overeenkomst in overeenstemming was 
met het exploitatieplan. Op het moment dat 
het exploitatieplan werd vastgesteld, waren 
de kosten niet hoger dan de opbrengsten van 
het project. Er werd daardoor voldaan aan de 
zogenoemde macro aftopping. Dat resulteerde 
in een veroordeling van de ontwikkelaar tot 
betaling van de derde en de vierde termijn. 
Tegen deze uitspraak is beroep ingesteld.
De toets dat wordt voldaan aan de macrotop-
ping vindt plaats bij de vaststelling van het 
exploitatieplan en wordt nadien tijdens of 

na de afronding van de exploitatie niet meer 
uitgevoerd. De ontwikkelaar kon zich hierop 
niet met succes beroepen. 
Het verkrijgen van zekerheid over de hoogte 
van de exploitatiebijdrage kan juist voor een 
particuliere grondeigenaar aanleiding zijn 
om een posterieure overeenkomst te sluiten. 
Een afrekenbeding op basis waarvan de ex-
ploitatiebijdrage volgt uit de herziening van 
het exploitatieplan, zal doorgaans zowel in 
het belang van de gemeente als de grondei-
genaar worden vormgegeven. Dat betekent 
dat de gemeente dan aanspraak maakt op een 
nabetaling indien de werkelijke kosten hoger 
zijn dan de geraamde kosten. De grondeige-
naar heeft recht op een terugbetaling indien 
de betaalde exploitatiebijdrage hoger is 
dan de herberekende exploitatiebijdrage na 
uitvoering van het project.

Globaal exploitatieplan; ook toegestaan 

bij een bestemmingsplan met een directe 

bouwtitel?

De gemeente Westland heeft voor de her-
ontwikkeling van een glastuinbouwgebied 
tot een nieuw bedrijventerrein het bestem-
mings- en exploitatieplan Honderdland 
fase 2 vastgesteld. 
De toekomstige grootschalige bedrijvigheid 
richt zich met name op de transport-, agro- 
en foodsector.
In de beroepsprocedure werd een aantal 
kwesties aan de Afdeling6 voorgelegd door 
een aantal eigenaren, waaronder de vraag in 
welke mate een exploitatieplan globaal kan 
zijn als er sprake is van een bestemmings-
plan met een directe bouwtitel zoals in deze 
casus aan de orde was.7 
In artikel 6:13 lid 3 Wro zijn twee situaties 
beschreven waarin een globaal exploitatie-
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plan mogelijk is: 1) voor gronden waarvoor 
nog een uitwerking van het bestemmings-
plan moet worden vastgesteld; 2) voor 
gronden waarvoor ingevolge de fasering 
geen omgevingsvergunning kan worden 
verleend. In deze casus doen beide situaties 
zich niet voor. 

Door een eigenaar werd aangevoerd dat dit 
exploitatieplan te globaal was. Door deze 
eigenaar werd aangegeven dat geen exploita-
tieopzet in het exploitatieplan was opgeno-
men, maar alleen een fasering van de kosten 
en opbrengsten. In het exploitatieplan was 
alleen per hoofdkostenpost een bedrag 
genoemd. Er was volgens deze eigenaar 
geen inzicht geboden in oppervlakten, type 
kosten en eenheidsprijzen. 

De Afdeling stelde vast dat het exploita-
tieplan weliswaar een overzicht kosten 
exploitatieopzet bevatte, maar dat enig 
inzicht in de opbouw van in het bijzonder 
de kosten van sloop- en grondwerkzaamhe-
den, bodemonderzoek, sanering en overige 
milieukosten, bouwrijp maken en woonrijp 
maken, ontbrak. Inzicht in het daaraan ten 
grondslag gelegde indicatieve grondgebruik 
en de ter zake gehanteerde eenheidsprijzen, 
aantallen en hoeveelheden ontbraken even-
eens. De Afdeling concludeerde dat het voor 
belanghebbenden niet goed mogelijk was 
om de juistheid van bedoelde kostenposten 

te beoordelen en deze zo nodig in beroep te 
bestrijden. Hierdoor wordt de mogelijkheid 
van adequate rechtsbescherming belem-
merd. De opbouw van de kostenposten is 
van belang omdat ook een aanvrager om 
een omgevingsvergunning voor bouwen, 
die zelf kosten maakt in verband met de 
exploitatie van de betreffende gronden, en 
welke kosten op de voet van artikel 6.19 on-
der b in mindering moeten worden gebracht 
op de uit hoofde van het exploitatieplan 
verschuldigde exploitatiebijdrage, niet weet 
waar hij aan toe is. Temeer ook omdat de 
aldus in mindering te brengen kosten ook 
niet hoger kunnen zijn dan de raming van 
de betreffende kosten in het exploitatieplan. 
Het exploitatieplan werd vernietigd en de 
gemeente kreeg de opdracht om dit punt te 
herstellen door een nieuw exploitatieplan 
vast te stellen.

Inbrengwaarde van gronden met reeds 

gesloopte opstallen

In het taxatierapport voor de inbrengwaarde 
van het exploitatieplan ‘Bedrijvenpark Am-
bachtsezoom’ hadden de taxateurs de com-
plexprijs bepaald op afgerond € 40,00 per 
m2. Voor enkele percelen die eigendom zijn 
van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, met 
een oppervlakte van 27.538 m2, was niet de 
complexprijs maar de oorspronkelijke aan-
koopprijs van € 102,00 per m2 als inbreng-
waarde vastgesteld. Volgens appellant was de 

inbrengwaarde op onvoldoende inzichtelijke 
wijze tot stand gekomen.

De inbrengwaarde van € 102,00 per m2 heeft 
betrekking op twee bebouwde objecten die 
de gemeente in 2006 had aangekocht. De 
op deze objecten aanwezige bebouwing was 
reeds gesloopt. Volgens de zienswijzennota 
van de gemeente zou daardoor in beginsel al-
leen de feitelijke situatie per peildatum kun-
nen worden getaxeerd, waardoor de gemeen-
te met niet verhaalbare kosten zou kunnen 
komen te zitten, hetgeen niet strookt met het 
doel van de Wet ruimtelijke ordening. Omdat 
aan deze aankopen onafhankelijke taxaties 
ten grondslag lagen, konden deze aankopen 
tegen de oorspronkelijk gemaakte kosten in 
de exploitatie worden opgenomen, aldus de 
gemeente. In het taxatierapport was nog ver-
meld dat – indien de taxateur op dit moment 
een raming moet maken van de verwervings-
kosten – hij een reconstructie zou moeten 
maken van hetgeen er heeft gestaan en hoe 
deze onroerende zaak er op de peildatum zou 
hebben uitgezien, waaraan diverse aanna-
mes ten grondslag zouden moeten worden 
gelegd. Nu de gronden destijds op basis van 
verrichte taxaties waren aangekocht, waarbij 
een volledige opname heeft plaatsgevonden, 
was een raming volgens de taxateurs niet 
noodzakelijk. Volgens de taxateurs moeten 
de aankoopkosten als reeds gemaakte kosten 
in de exploitatieopzet worden opgenomen. 

Foto: Tineke ten Have
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Daarbij zagen de taxateurs geen aanleiding 
om te veronderstellen dat deze aankopen niet 
marktconform zijn geweest.

De Afdeling vond de motivering van de raad 
om af te wijken van de in het taxatierapport 
bepaalde complexprijs van € 40,00 per m2 
ontoereikend. Het argument van de ge-
meente dat van de complexprijs kan worden 
afgeweken omdat de werkelijk gemaakte 
kosten leidend zijn voor de vaststelling van 
de inbrengwaarde, veegde de Afdeling van 
tafel verwijzend naar haar uitspraak van 
16 maart 2018 inzake het exploitatieplan 
‘Harselaar-Driehoek’8. Bij het vaststellen van 
de inbrengwaarde moet worden uitgegaan 
van de op basis van een taxatie vastgestelde 
verkeerswaarde van de gronden op de peilda-
tum en niet van de op enig moment werkelijk 
betaalde prijs voor de gronden.9 

Het punt van de gemeente dat alleen de 
feitelijke situatie per peildatum kan worden 
getaxeerd, waardoor de gemeente met niet 
verhaalbare kosten zou kunnen komen te 
zitten, kan worden ondervangen door tevens 
de inbrengwaarde te bepalen van de reeds 
gesloopte opstallen. Op grond van artikel 
6.2.3 sub b Bro behoort tot de inbrengwaarde 
de waarde van opstallen die in verband met 
de exploitatie van de gronden moeten wor-
den gesloopt. Ook reeds voor de peildatum 
gesloopte opstallen vallen hieronder.10 11 Om 
de waarde van de gesloopte opstallen op de 
peildatum te bepalen, hadden deze opstallen 
fictief moeten worden gereconstrueerd op 
basis van de situatie direct voorafgaande aan 
de sloop. 

Complexwaarde en sloopkosten

In de beroepsprocedure inzake het exploi-
tatieplan ‘Bedrijvenpark Ambachtsezoom’ 
kwam tevens de vraag aan de orde of de 
sloopkosten in mindering mochten worden 
gebracht op de complexwaarde. Aan de gron-
den van appellant met een oppervlakte van 
19.455 m2 was een inbrengwaarde toegekend 
van € 825.000,00, bestaande uit een waarde 
van € 750.000,00 en kosten vrijmaken 
rechten van € 75.000,00. Taxateurs hadden 
de verkeerswaarde van de gronden bepaald 
op basis van de feitelijk bestaande situatie 
omdat deze waarde hoger of gelijk is aan de 
complexwaarde. De complexprijs hadden 
taxateurs vastgesteld op € 40,00 per m2. Voor 
de gronden van appellant werd echter een 
lagere complexwaarde gehanteerd. Door de 
raad werd gesteld dat de inbrengwaarde van 
de gronden van appellant iets lager lag dan 
€ 40,00 per m2 omdat het perceel van appel-
lant bebouwd is en een redelijk denkend en 

handelend koper er rekening mee zal houden 
dat hij de opstallen nog moet slopen om tot 
de complexwaarde van € 40,00 per m2 voor 
ruwe bouwgrond te komen. 

Naar het oordeel van de Afdeling had de raad 
onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom 
bij de in de exploitatieopzet van het plan 
opgenomen raming van de inbrengwaarde 
van de gronden van appellant niet was aan-
gesloten bij de in het taxatierapport bepaalde 
complexprijs van afgerond € 40,00 per m2. 
Tevens vond de Afdeling dat de gemeente 
bij de raming van de inbrengwaarde van 
de gronden van appellant de waarde van de 
daarop aanwezige opstallen en de sloop-
kosten ervan onvoldoende inzichtelijk had 
gemaakt. Over de waarde van de te slopen 
opstallen was in de exploitatieopzet van het 
exploitatieplan niets aangegeven. Het ver-
weerschrift bevatte wel een specificatie van 
de sloopkosten die in het exploitatieplan zijn 
opgenomen, deze specificatie was volgens de 
Afdeling echter als zodanig niet te herleiden 
tot het taxatierapport of het exploitatieplan.12

De aftrek van de sloopkosten op de complex-
prijs strandde op een motiveringsgebrek. Het 
in mindering brengen van de sloopkosten op 
de complexprijs wringt sowieso met de com-
plexbenadering van artikel 40d onteigenings-
wet. Binnen een complex worden alle baten 
en lasten, dus ook de sloopkosten, omgesla-
gen over de in dat complex gelegen gronden. 
De uitkomst is een eenheidsprijs – de compl-
exprijs of ruwe bouwgrond prijs – die geldt 
voor alle gronden binnen het complex. In de 
complexprijs zijn de sloopkosten dus reeds 
verdisconteerd. Door een correctie toe te pas-
sen op de complexprijs voor de sloopkosten, 
werden deze kosten in feite dus twee keer 
doorberekend.
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