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Kroniek jurisprudentie 
exploitatieplannen 
Grondexploitatiewet
In deze kroniek worden enkele uitspraken over exploitatieplannen weergegeven van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State in de periode 5 februari tot 20 mei 2020, alsmede een uitspraak over een posterieure 

overeenkomst.

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

Posterieure overeenkomst. Gefixeerde 

exploitatiebijdrage

Aan de Rechtbank Den Haag werd het geschil 
voorgelegd tussen de gemeente Westland en 
een ontwikkelaar over de in de posterieure 
overeenkomst overeengekomen exploitatie-
bijdrage. Deze uitspraak3 hebben wij reeds 
behandeld in de eerder verschenen Kroniek 
jurisprudentie exploitatieplannen.4 Tegen 
deze uitspraak is hoger beroep ingesteld. 
De casus was als volgt. Tussen de gemeente 
Westland en een ontwikkelaar was een 
posterieure overeenkomst gesloten. De 
ontwikkelaar was een vaste exploitatiebij-
drage verschuldigd. Er was geen afrekenbe-
ding afgesproken. De twee laatste termijnen 
werden door de ontwikkelaar niet betaald. De 
ontwikkelaar stelde zich op het standpunt dat 
de betaling pas kon plaatsvinden nadat een 
eindafrekening was opgesteld en dat daarmee 
volledige duidelijkheid werd gegeven over de 
definitieve exploitatieopzet behorend bij het 
exploitatieplan. De rechtbank stelde vast dat 
een verrekenbeding ontbrak, de posterieure 
overeenkomst in overeenstemming was met 
het exploitatieplan en dat op het moment dat 
het exploitatieplan werd vastgesteld de kosten 
niet hoger waren dan de opbrengsten van het 
project.5 De ontwikkelaar werd veroordeeld tot 
betaling van de laatste twee termijnen.
In hoger beroep bracht de ontwikkelaar 
opnieuw naar voren dat de macroaftopping 
zodanig moest worden uitgelegd dat kosten-
verhaal pas mogelijk was als een ruimtelijke 
ontwikkeling financieel haalbaar was. Dat 
betekende dat de gemeente de kosten slechts 

mocht verhalen tot maximaal het bedrag van 
de opbrengsten.
Het hof oordeelde in de lijn van de rechtbank. 
Het ontbreken van een verrekenbeding leidde 
voor partijen tot zekerheid over hun bij-
drage. Het hof verwees naar de parlementaire 
toelichting waarin was opgenomen dat het 
sluiten van een exploitatieovereenkomst de 
rechtszekerheid dient omdat een gemeente die 
een exploitatieovereenkomst sluit, niet meer 
langs publiekrechtelijke weg (nadere) kosten 
kan verhalen.6

Het hof overwoog verder dat de macroaftop-
ping geen betrekking heeft op de posteri-
eure overeenkomst. Overigens voldeed het 
exploitatieplan ten tijde van vaststelling aan 
de macroaftopping. Op het moment van 
vaststelling van het exploitatieplan waren 
de kosten op een juiste wijze begroot. Met de 
exploitatiebijdrage werden niet meer kosten 
verhaald dan de opbrengsten uit de grondex-
ploitatie ten tijde van de vaststelling van het 
exploitatieplan. 
Deze uitspraak bevestigt dat de macroaftop-
ping wordt toegepast bij de vaststelling van 
het exploitatieplan. Nadien kan de opbrengst 
van individuele kavels afnemen, waardoor 
de winstgevendheid kan afnemen en dat kan 
mogelijk zelfs een negatief exploitatieresul-
taat opleveren. Dit vormt geen beletsel voor 
een gemeente om nakoming te vragen van de 
in de posterieure overeenkomst opgenomen 
afspraak over de betaling van een vaste exploi-
tatiebijdrage. 

Belanghebbende

Alleen de belanghebbende kan beroep instel-
len tegen het vastgestelde exploitatieplan. In 

de Wro7 is een specifieke bepaling over het 
begrip ‘belanghebbende’ opgenomen. Als 
belanghebbende wordt in elk geval aange-
merkt degene die een grondexploitatieover-
eenkomst heeft gesloten met betrekking tot 
in het desbetreffende besluit opgenomen 
gronden, of die eigenaar is van die gronden 
(gelegen in het exploitatiegebied). Daarnaast 
geldt het algemene artikel opgenomen in art. 
1:2 lid 1 Awb. Hierin is opgenomen dat onder 
belanghebbende wordt verstaan: degene 
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is 
betrokken.
De Afdeling gaf invulling aan het begrip 
‘belanghebbende’ bij een rechtspersoon 
(Kennemerland Beheer) die eigenaar was van 
gronden in het bestemmingsplangebied en 
het exploitatieplangebied en om die reden 
belanghebbende was bij het bestemmings-
plan en het exploitatieplan.
Ter zitting hebben appellant (zijnde een 
rechtspersoon) en zijn dochtermaatschappij 
zich op het standpunt gesteld dat de dochter-
maatschappij weliswaar geen eigenaar was, 
maar als dochtermaatschappij van appellant 
en beoogd uitvoerder eveneens belangheb-
bende bij beide besluiten was. Naar het oor-
deel van de Afdeling bracht de enkele relatie 
van de dochtermaatschappij met appellant 
als bestuurder en enig aandeelhouder dan 
wel een tussen hen gesloten overeenkomst, 
niet met zich dat de dochtermaatschappij een 
zelfstandig belang had. Het belang van de 
dochtermaatschappij was niet rechtstreeks 
bij het bestemmingsplan en het exploita-
tieplan betrokken, maar was een afgeleid 
belang. De dochtermaatschappij was daarom 
naar het oordeel van de Afdeling niet aan te 
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merken als belanghebbende als bedoeld in 
art. 1:2 Awb. Dit betekende dat het beroep van 
appellant en zijn dochtermaatschappij tegen 
het bestemmingsplan en het exploitatieplan, 
voor zover ingesteld door de dochtermaat-
schappij, niet-ontvankelijk was.8

Onafhankelijkheid van deskundige

De raming van de inbrengwaarde dient in 
beginsel door een onafhankelijke deskundige 
te worden uitgevoerd.9 Verwijzend naar de 
jurisprudentie werd door de raad van de 
gemeente Midden-Delfland betoogd dat dit 
vereiste ook geldt voor de door appellant 
ingeschakelde deskundige. De Afdeling10  
oordeelde dat een door een partij ingescha-
kelde deskundige niet aan het vereiste van 
onafhankelijkheid hoefde te voldoen. Volgens 
de Afdeling kon dit niet worden afgeleid 
uit de jurisprudentie waarnaar de raad had 
verwezen. Deze jurisprudentie zag enerzijds 
op de vereisten die werden gesteld aan des-
kundigen die door de raad werden ingescha-
keld ten behoeve van de planvorming, en 
anderzijds op de vraag in welke gevallen een 
deskundigenrapport in aanmerking kwam 
voor een proceskostenvergoeding. Deze 
kwesties stonden volgens de Afdeling los van 
de vraag in hoeverre een door een appellant 

overgelegd deskundig tegenrapport afbreuk 
kon doen aan de inhoud van een taxatierap-
port.

Begrenzing van het exploitatiegebied 

In de procedure inzake het exploitatieplan 
‘Keenenburg V, fase 2’ ging een van de 
beroepsgronden over de omvang van het 
exploitatieplangebied. Appellant was van 
mening dat een perceel met de bestemming 
‘Groen’ ten onrechte deel uitmaakt van het 
exploitatieplangebied. Als argument werd 
aangevoerd dat deze grond slechts conser-
verend is bestemd. Doordat deze grond was 
toegevoegd aan het exploitatieplangebied, 
werd de residuele waarde en de inbrengwaar-
de van de betrokken eigendommen lager. 
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling 
dient het exploitatieplangebied zodanig te 
zijn begrensd dat ruimtelijk en functioneel 
een duidelijke samenhang bestaat tussen 
de delen van het exploitatieplangebied. De 
raad had de planbegrenzing gebaseerd op 
het beeldkwaliteitsplan dat aan het bestem-
mingsplan ten grondslag lag en het groen 
was een wezenlijk onderdeel van het steden-
bouwkundig plan dat is uitgewerkt in het 
bestemmingsplan. Volgens de Afdeling was 
sprake van een ruimtelijke en functionele 

samenhang. Dat de begrenzing gevolgen had 
voor de berekening van de residuele waarde 
en de inbrengwaarde maakte dat oordeel niet 
anders.11

Bij het beroep inzake het exploitatieplan 
‘Badhoevedorp De Veldpost’ werd juist 
betoogd dat bij de complexafbakening was 
uitgegaan van een te klein gebied.12 Volgens 
appellant maakte de ontwikkeling van sport- 
en groengebied De Veldpost deel uit van een 
meer omvattende ontwikkeling waartoe 
woningbouwlocaties behoren. De Afdeling 
concludeerde dat er een zekere samenhang 
is met de ontwikkeling van woningbouw 
op locaties waar de buitensportvoorzienin-
gen worden verplaatst naar De Veldpost. 
Anderzijds had de raad twee motieven naar 
voren gebracht die niet wezen in de richting 
van een samenhangende ontwikkeling. In de 
eerste plaats bestond de wens om het plange-
bied in te richten als overgangsgebied tussen 
woonbebouwing en de A9. In de tweede 
plaats waren de bestaande sportvoorzienin-
gen niet langer toereikend en bedoeld voor 
een groter gebied dan alleen de deelgebieden 
uit het masterplan. De Afdeling liet uiteinde-
lijk de motieven van de raad zwaarder wegen 
en concludeerde dat er geen sprake was van 

Foto: Tineke ten Have
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een zodanige ruimtelijke, functionele en 
financiële samenhang tussen het exploitatie-
plangebied en de door appellant genoemde 
locaties dat bij de raming van de inbreng-
waarde van een onjuiste complexafbakening 
was uitgegaan.

Bouwprogramma en optimale aanwending

Een andere beroepsgrond in de procedure in-
zake het exploitatieplan ‘Keenenburg V, fase 
2’ ging over het bouwprogramma dat aan het 
exploitatieplan en taxatierapport ten grond-
slag lag. Volgens appellant was uitgegaan 
van een te klein bouwprogramma en was ten 
onrechte niet gerekend met de maximale 
planologische mogelijkheden, maar met een 
‘redelijke invulling van het plangebied’.
Volgens appellant had de taxateur geen 
rekening gehouden met het in (internatio-
nale) taxatieregels opgenomen ‘Highest And 
Best Use’-beginsel (HABU), in het Nederlands 
vertaald als de ‘optimale aanwending’. Dat 
beginsel houdt in dat er wordt gerekend 
met de meest waarschijnlijke bestemming 
van een object die binnen een reeks van 
gebruiksmogelijkheden op basis van fysieke, 
economische, sociale en juridische kwaliteit 
mogelijk is, en die resulteert in een zo hoog 
mogelijk geschatte waarde van het object. 
Volgens appellant had de taxateur moeten re-
kenen met de maximale bouwmogelijkheden 
van het plan. De raad voerde als verweer dat 
binnen het ‘Highest And Best Use’-beginsel 
bij de waardering niet van de maximale pla-
nologische mogelijkheden had moeten wor-
den uitgegaan, maar van de representatieve 
invulling daarvan. In het bestemmingsplan 
was gekozen voor een specifiek woonmilieu 
met een mix van kleine en grotere woningen 
en waren de in het bouwprogramma opgeno-
men gebruiksoppervlaktes van de woningen 
niet alleen realistisch, maar mocht daarmee 
ook gerekend worden. Daarnaast werd door 
de raad gewezen op het dynamisch karakter 
van exploitatieplannen waarbij eventuele 
nieuwe ontwikkelingen op een later moment 
worden meegenomen in een herziening van 
het exploitatieplan.
De Afdeling13 oordeelde dat de wet niet als 
vereiste stelt dat bij het opstellen van het 
exploitatieplan en de taxatie die daarvan deel 
uitmaakt van de maximale planologische 
invulling moet worden uitgegaan. Daarbij 
overwoog de Afdeling, zoals ook eerder, dat 
de exploitatieopzet een rekenkundig model 
betreft op basis waarvan de geraamde en 
daadwerkelijk gerealiseerde kosten naar rato 
van de te verwachten opbrengsten worden 
omgeslagen door het opleggen van een aan 
de omgevingsvergunning voor bouwen 
gekoppelde exploitatiebijdrage. De kosten 

en opbrengsten die in de exploitatieopzet 
zijn opgenomen kunnen, zeker waar het de 
vaststelling van een exploitatieplan of de 
eerste herziening daarvan betreft, ramingen 
zijn en deze kunnen mogelijk afwijken van 
de daadwerkelijke kosten en opbrengsten. De 
ramingen kunnen daarom worden uitge-
werkt, gedetailleerd, aangepast of gewijzigd 
bij een herziening van het exploitatieplan. 
Dat neemt niet weg dat de in het exploitatie-
plan opgenomen kosten en opbrengsten met 
de vereiste zorgvuldigheid dienen te worden 
geraamd. Volgens de Afdeling was hiervan 
sprake. Dat in dit geval niet was uitgegaan 
van de maximale planologische mogelijkhe-
den, maar van de door de raad beoogde invul-
ling, bood geen grond voor het oordeel dat de 
kosten en opbrengsten niet met de vereiste 
zorgvuldigheid waren geraamd.
Door appellant werd een beroep gedaan op 
het ‘Highest And Best Use’-beginsel. Dit be-
ginsel is terug te vinden in taxatiestandaar-
den van de International Valuation Standards 
Council (bekend als IVS) en TEGoVA (bekend 
als EVS). Bij het verrichten van een Professi-
onele Taxatiedienst is een (NRVT-)Register-
Taxateur verplicht een van deze standaar-
den toe te passen. Volgens het Reglement 
Definities van het NRVT wordt een taxatie 
van de inbrengwaarde als een Wettelijke 
Taxatie aangemerkt. Een Wettelijke Taxatie 
wordt door het NRVT gedefinieerd als een 
Professionele Taxatiedienst waarbij wet- en 
regelgeving en jurisprudentie de Register-
Taxateur dwingen af te wijken van één of 
meer bepalingen uit de NRVT-reglementen of 
de internationale standaarden. De meeste, zo 
niet alle inbrengwaardetaxaties, worden ver-
richt door NRVT-gecertificeerde registertaxa-
teurs. Voor taxateurs biedt deze uitspraak 
een juridische basis om van het ‘Highest And 
Best Use’-beginsel af te wijken. 

Vergelijkingsmethode

Wanneer de taxatie van de inbrengwaarde 
is gebaseerd op de vergelijkingsmethode 
dienen de objecten die in de vergelijking zijn 
betrokken, vanwege de controleerbaarheid, 
voldoende kenbaar te zijn. Het taxatierapport 
voor de inbrengwaarde van het exploitatie-
plan ‘Badhoevedorp De Veldpost’ voldeed 
aan dit vereiste. In het taxatierapport waren 
voor de referentietransacties onder meer de 
locatie, de betrokken partijen, de transac-
tiedatum, de overeengekomen grondprijs 
en enkele voor de desbetreffende transactie 
relevante feiten – zoals het oogmerk van de 
aankoop en de bestemming – vermeld. 
In het betreffende taxatierapport werden 
negen transacties opgesomd waarvan 
slechts een transactie als een ‘min of meer’ 

zuivere vergelijkingstransactie werd 
gekarakteriseerd. Appellant richtte zijn 
pijlen onder meer op een van de transac-
ties, aangeduid als transactie A, die door de 
taxateur terzijde was geschoven omdat een 
‘meer dan gemiddeld hoge grondprijs was 
betaald, gebaseerd op toentertijd aanwezige 
verwachtingen’. Door appellant werd deze 
motivering bestreden aan de hand van een 
tegenrapport. Tevens werd een notariële 
verklaring ingebracht van de adviseur van 
de verkopende partij over de wijze waarop de 
prijsbepaling tot stand was gekomen en werd 
verwezen naar een uitspraak van de Recht-
bank Noord-Holland waarin staat vermeld 
dat er geen taxatierapport was opgesteld 
omdat de overeengekomen prijs naar het 
oordeel van de gemeente op dat moment 
duidelijk onder de gemiddelde marktprijs 
lag. Gezien de aanzienlijk hogere waarde van 
transactie A concludeerde de Afdeling14 dat 
niet was komen vast te staan dat de gronden 
met de daarbij vereiste zorgvuldigheid waren 
getaxeerd.
Wanneer het rapport met de raming van 
de inbrengwaarde consistent is en inzicht 
verschaft in de wijze waarop is getaxeerd 
en de gegevens die daarbij zijn betrokken, 
zal de Afdeling niet snel concluderen dat de 
taxatie onjuist is. Om aan te tonen dat de 
getaxeerde waarde niet representatief is, zal 
een deskundig tegenadvies moeten worden 
ingebracht. Dit is een vaste lijn in de uitspra-
ken van de Afdeling.15 De tegentaxatie moet 
ook ingaan op de inhoud van het rapport met 
de raming van de inbrengwaarde. Daarbij zal 
de deskundige die de tegentaxatie heeft opge-
steld, de verschillen tussen de taxaties aan 
de orde moeten stellen en zal de deskundige 
moeten uitleggen wat er in het rapport met 
de raming van de inbrengwaarde niet juist is 
en waarom dit tot een verkeerde waardering 
heeft geleid. Wanneer uitsluitend andere 
taxaties tegenover de taxatie van de inbreng-
waarde worden gesteld, is dit onvoldoende.16 
In de procedure inzake het exploitatieplan 
‘Badhoevedorp De Veldpost’ slaagde appel-
lant erin om de taxatie van de inbrengwaarde 
onderuit te halen door een tegentaxatie in te 
brengen en de zwakke plekken in de onder-
bouwing met referenties bloot te leggen.

Gebruik Grondprijzennota

In de procedure inzake het exploitatieplan 
‘Badhoevedorp De Veldpost’ werd tevens de 
uitgifteprijs van recreatieve buitenvoorzie-
ningen ter discussie gesteld. Volgens ap-
pellant had de raad moeten uitgaan van een 
normale commerciële waarde en niet van de 
uitgifteprijzen die bepaalde sportverenigin-
gen kunnen betalen. Het verschil had volgens 
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appellant overbrugd moeten worden met 
gemeentelijke subsidie, die in de exploita-
tieopzet diende worden meegenomen. Bij 
de vaststelling van de uitgifteprijzen was de 
raad naar het oordeel van de Afdeling17 uitge-
gaan van de gemeentelijke Grondprijzennota 
en niet van wat bepaalde sportverenigingen 
kunnen betalen. Volgens de Afdeling mocht 
de raad zich baseren op de gemeentelijke 
Grondprijzennota en had appellant niet aan-
getoond dat de raad de grondprijzen onzorg-
vuldig had geraamd. Voor zover appellant 
betoogde dat gemeentelijke subsidie tot de 
opbrengsten uit het exploitatieplan moeten 
worden gerekend, overwoog de Afdeling dat 
bijdragen en subsidies van de gemeente in-
gevolge art. 6.2.7 Bro niet bij de opbrengsten 
worden betrokken.
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