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In de afgelopen periode van juli tot en met november 2022 zijn er geen uitspraken van de Raad van 
State verschenen met nieuwswaarde over exploitatieplannen met uitzondering van de uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 augustus 2022.1 Deze uitspraak bevat 

een aantal interessante onderwerpen die hierna worden behandeld2.

Ontvankelijkheid

In Den Hoorn, een dorp in de gemeente Midden-Delfland, 
had de gemeente een bestemmingsplan met een exploita-
tieplan vastgesteld voor de realisatie van een supermarkt 
met woningen in het centrum van Den Hoorn. Het exploita-
tieplan was afzonderlijk van het bestemmingsplan vast-
gesteld omdat de Afdeling bij uitspraak van 20 november 
20193 het gelijktijdig met het bestemmingsplan vastge-
stelde exploitatieplan en het daarna gewijzigde exploita-
tieplan had vernietigd en de raad had opgedragen voor het 
nieuwe exploitatieplan een nieuw besluit te nemen.
Het bestemmingsplan maakte de realisatie van een super-
markt mogelijk voor een landelijke supermarktketen.
Een vastgoedbedrijf met eigendommen in het exploita-
tiegebied en de exploitant van een supermarkt in het 
exploitatiegebied stelden beroep in tegen het vastgestelde 
exploitatieplan.
Het vastgestelde bestemmingsplan ging uit van de moge-
lijkheid van realisatie van een woningbouwprogramma op 
de gronden van het vastgoedbedrijf en de eigenaar van de 
supermarkt. 
De raad stelde dat het vastgoedbedrijf en de andere eige-
naren geen procesbelang meer hadden bij de inhoudelijke 

beoordeling van hun beroep tegen het besluit tot vaststel-
ling van het exploitatieplan.
De gemeente bracht hierover naar voren dat de raad op 
14 december 2021 had besloten tot het indienen van een 
verzoek om onteigening van het vastgoedbedrijf en de 
andere eigenaren. Vooruitlopend op dit besluit hadden deze 
eigenaren volgens de gemeente geen initiatieven gestart of 
plannen ingediend om tot zelfrealisatie van de bestemmin-
gen op hun gronden te komen, zodat gelet op het Konink-
lijk Besluit van 21 februari 2020, nr. 2020000384 (Stcrt. 2020, 
14286 gemeente Terneuzen) zelfrealisatie niet meer aan 
de orde kon zijn. Aangezien zelfrealisatie niet meer tot de 
mogelijkheden behoorde, konden deze eigenaren ook niet 
meer worden geconfronteerd met kostenverhaal op basis 
van het exploitatieplan.
De Afdeling merkte het volgende hierover op. Procesbe-
lang was het belang dat een belanghebbende had bij de 
uitkomst van een procedure. In beginsel had een belang-
hebbende die opkomt tegen een besluit, belang bij een 
beoordeling van zijn bezwaar of beroep, tenzij vast komt te 
staan dat ieder belang bij de procedure ontbreekt of was 
komen te vervallen.
De Afdeling volgde de gemeente niet in haar standpunt dat 
het procesbelang van de eigenaren was komen te verval-
len. De betreffende gronden waren nog niet onteigend 
en de insteek van het beroep was dat het exploitatieplan 
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        werd gewijzigd. Deze mogelijkheid bleef bestaan zodat 
de conclusie was dat deze eigenaren (belanghebbenden) 
procesbelang hadden bij een behandeling van hun beroep. 
Het beroep was gericht op meer onderdelen van het exploi-
tatieplan die de gemeente naar hun mening onjuist had 
vastgesteld. Nu het beroep ontvankelijk was, kon de Afde-
ling overgaan tot inhoudelijke behandeling van het beroep.

Begrenzing van het exploitatiegebied

Eén van de onderwerpen waartegen deze belanghebben-
den ageerden, was de begrenzing van het exploitatiege-
bied. Zij voerden aan dat de gronden van de te handhaven 
weg en groenstrook bij de complexafbakening buiten het 
exploitatiegebied hadden moeten worden gelaten, omdat 
de bestemming, de functie en het gebruik van die gronden 
niet werden gewijzigd als gevolg van het bestemmingsplan. 
Er zou alleen onderhoud plaatsvinden en de kosten daarvan 
waren geen kosten die volgens art. 6.2.4 Bro konden 
worden meegenomen. 
De gemeente stelde daar tegenover dat de openbare ruimte 
moest worden aangepast in verband met de realisatie van 
de nieuwbouw. Vanuit een stedenbouwkundige samenhang 
behoorden de weg en de groenstrook volgens de gemeente 
tot het plangebied. De betreffende gronden hadden de 
bestemming ‘Verkeer’ gekregen. De gemeente had het 
exploitatiegebied gebied gelijkgesteld aan het plangebied. 
De Afdeling overwoog dat de gemeente het exploitatie-
gebied op een zodanige wijze diende te begrenzen 
dat ruimtelijk of functioneel een duidelijke samenhang 
tussen de delen van het exploitatiegebied bestond. Ervan 
uitgaande dat op de gronden met de bestemming ‘Verkeer’ 
herinrichtingswerkzaamheden zouden plaatsvinden zoals de 
realisatie van een fietsenstalling, een stoep en het planten 
van bomen, vond de Afdeling dat de gemeente zorgvul-
dig had gehandeld door deze gronden op te nemen in de 
begrenzing van het exploitatiegebied.

Parkeerplaatsen buiten het exploitatie-
gebied

Belanghebbenden voerden aan dat de kosten van de buiten 
het exploitatiegebied aan te leggen parkeerplaatsen ten 
onrechte niet waren meegenomen in de exploitatieopzet.  
Het ging om 46 parkeerplaatsen die moesten worden 
aangelegd ter compensatie van parkeerplaatsen die verlo-
ren waren gegaan in het exploitatiegebied.
Tussen partijen was niet in geschil dat er 46 parkeer-
plaatsen buiten het exploitatiegebied moesten worden 
gecompenseerd. Deze parkeerplaatsen waren niet nodig 
om te kunnen voldoen aan de parkeervraag van de in het 
exploitatieplan voorziene ontwikkelingen. De parkeer-
plaatsen waren alleen nodig voor de parkeerbehoefte 
van bestaande functies van buiten het exploitatiegebied 
aanwezige winkelvoorzieningen en woningen. Als gevolg 
van de realisering van de in het exploitatieplan en bijbeho-
rende bestemmingsplan in het exploitatiegebied voorziene 

ontwikkelingen moesten die bestaande parkeerplaatsen in 
het exploitatiegebied verdwijnen.
De Afdeling stelde aan de hand van de wettekst dat 
parkeerplaatsen waren te beschouwen als ongebouwde 
openbare parkeergelegenheden.4

De aan de orde zijnde buiten het exploitatiegebied aan te 
leggen parkeerplaatsen waren noodzakelijk ter compensatie 
van binnen het exploitatiegebied verloren gegane parkeer-
plaatsen. Het tweede deel van art. 6.2.4, onder e, Bro ziet 
op de kosten van zo’n noodzakelijke compensatie. Daartoe 
wees de Afdeling er allereerst op dat de in art. 6.2.4, onder 
e, Bro opgenomen woorden ‘waaronder mede begrepen’ 
eerder in de richting van een uitbreiding van de op basis 
van dat artikelonderdeel verhaalbare kosten wezen, dan op 
een beperking van die kosten. De Afdeling greep terug op 
de wetsgeschiedenis5 waarin de Afdeling een bevestiging 
zag van het standpunt dat de expliciete aanduiding van de 
kosten van noodzakelijkerwijs te compenseren waarden en 
voorzieningen die in het exploitatiegebied verloren waren 
gaan, als opgenomen in het tweede deel van art. 6.2.4, 
onder e, Bro, niet limitatief waren. Ook de kosten van de 
aan de orde zijnde buiten het exploitatiegebied aan te 
leggen parkeerplaatsen, die dienden ter compensatie van 
het verloren gaan van de in het exploitatiegebied gelegen 
parkeerplaatsen, konden daartoe worden gerekend.
Vervolgens ging de Afdeling aan de hand van de toet-
singscriteria profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid 
na in hoeverre de kosten van parkeerplaatsen buiten 
het exploitatiegebied ten laste konden worden gebracht 
van het exploitatieplan. De Afdeling kwam tot de conclu-
sie dat het exploitatiegebied geen profijt had van de 
46 parkeerplaatsen buiten het exploitatiegebied omdat 
deze parkeerplaatsen nodig waren om te voldoen aan de 
parkeerbehoefte van bestaande functies op gronden buiten 
het exploitatiegebied. Deze parkeerplaatsen voorzagen 
niet in de parkeerbehoefte van de ontwikkelingen die het 
exploitatie- en bestemmingsplan mogelijk maakten. Voor 
de parkeerbehoefte van die ontwikkelingen werden in het 
exploitatiegebied zelf parkeervoorzieningen gerealiseerd. 
Daarmee was de kous niet af. De Afdeling gaf aan dat 
zonder de buiten het exploitatiegebied aan te leggen 
parkeerplaatsen de in het exploitatie- en bestemmingsplan 
voorziene ontwikkelingen niet kunnen worden gereali-
seerd. Deze 46 parkeerplaatsen stonden ‘ten dienste’ van 
het exploitatiegebied waardoor het exploitatiegebied profijt 
had van de aanleg van de 46 parkeerplaatsen. Het gevolg 
was dat de kosten volledig ten laste van het exploitatieplan 
konden worden gebracht.
Het profijtbeginsel werd door de Afdeling nader onder de 
loep genomen. Het exploitatiegebied heeft aanvankelijk 
geen profijt van de 46 parkeerplaatsen die buiten het 
exploitatiegebied waren aangelegd, omdat voor de ontwik-
kelingen in het exploitatiegebied zelf parkeervoorzieningen 
worden gerealiseerd. Echter zonder de aanleg van de 46 
parkeerplaatsen waren de ontwikkelingen zoals opgeno-
men in het exploitatie- en bestemmingsplan niet mogelijk 
geweest.

Grondzaken en gebiedsontwikkeling • januari 2023 • nummer 1 / Sdu
26

ActuAliteiten



        Plankostenscan

De gemeente had de plankostenscan met als peildatum 
1 januari 2018 geïndexeerd naar het prijspeil van 1 januari 
2020 door aan te sluiten bij de prijsindexcijfers van het CBS. 
Volgens belanghebbenden had de gemeente andere per-
centages gebruikt dan was toegestaan.
De Afdeling ging na of de Regeling plankosten exploitatie-
plan6 ruimte bood om het resultaat van de plankostenscan 
te indexeren. De plankostenscan was bedoeld als hulpmid-
del om de bovengrens van de maximaal te verhalen kosten 
te bepalen.
De Afdeling gaf aan dat volgens de toelichting bij de rege-
ling de uurtarieven waar nodig konden worden aange-
past. Art. 9 van de regeling voorzag ook in een dergelijke 
indexatie. In dat artikel was geregeld dat die tarieven 
jaarlijks konden worden geïndexeerd met de geldende 
salarisschalen van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 
voor gemeenteambtenaren. 
De Afdeling stelde vast dat de gemeente door het resultaat 
van de plankostenscan te indexeren naar de peildatum 
van 1 januari 2020 in feite hogere tarieven had gehanteerd 
dan die waren opgenomen in de bijlage bij de regeling. 
Daarmee had de gemeente meer kosten verhaald dan was 
berekend met het rekenmodel bij de Regeling plankosten 
exploitatieplan. De plankosten waren aldus niet met de 
vereiste zorgvuldigheid berekend.

Staatssteun

Belanghebbenden stelden dat het exploitatieplan in strijd 
was met de Europese regels over staatssteun. Zij voerden 
aan dat de gemeente met het exploitatieplan ongeoor-
loofde staatssteun verleende aan een supermarktconcern. 
Zij voerden aan dat de staatssteun bestond uit het niet 
in rekening brengen van de juiste exploitatiebijdrage en 
het ten onrechte voor rekening van de gemeente nemen 
van enorme tekorten in de exploitatie. De gemeente nam 
volgens hen kostenposten voor haar rekening die in de 
grondexploitatie normaal gesproken in rekening werden 
gebracht bij de ontwikkelende partij. Het ging bijvoor-
beeld om de hiervoor genoemde kosten van de aanleg van 
parkeerplaatsen buiten het exploitatiegebied. Ook betaalde 
het supermarktconcern volgens belanghebbenden geen 
marktconforme prijs voor de van de gemeente over te 
nemen gronden.
De gemeente bracht hiertegen in dat het exploitatieplan 
geen grondslag bood om de kosten op het supermarkt-
concern te verhalen, aangezien het kostenverhaal via een 
privaatrechtelijke overeenkomst met het supermarktcon-
cern was verzekerd. Ook al zou het kostenverhaal op grond 
van deze overeenkomst niet toereikend zijn, dan had dit 
volgens de gemeente geen invloed op de op grond van het 
exploitatieplan verschuldigde exploitatiebijdragen.
Op de zitting hadden belanghebbende naar voren gebracht 
dat het voor rekening van de gemeente nemen van een 
tekort van boven de € 200.000 en het tegen een te lage 

prijs verkopen van de gronden aan het supermarktconcern, 
steun betrof die bij de Europese Commissie gemeld had 
moeten worden.
Over de verkoop van gemeentegrond tegen mogelijk een 
te lage grondprijs aan het supermarktconcern oordeelde 
de Afdeling dat dit een aspect was dat los stond van het 
exploitatieplan. Dat zou mogelijk wel de uitvoerbaarheid 
van het bestemmingsplan kunnen raken, maar dat plan was 
met een eerder gedane uitspraak van de Afdeling onherroe-
pelijk geworden en kon daardoor niet worden beoordeeld 
door de Afdeling.
De Afdeling overwoog voorts dat eerst de gebreken van het 
exploitatieplan dienden te worden hersteld. Dan pas kan in 
de einduitspraak worden ingegaan op deze beroepsgrond, 
zonder daarbij vooruit te lopen op de vraag of een strijdig-
heid met de Europese regels inzake staatsteun de rechtma-
tigheid van een exploitatieplan zou kunnen aantasten.
Op dit punt komt de Afdeling aldus nog terug.

Sloopkosten en inbrengwaarde

Bij de raming van de inbrengwaarde voor het exploitatie-
plan waren de sloopkosten van diverse reeds gesloopte 
opstallen niet meegenomen in de taxatie van de inbreng-
waarde. Het betroffen opstallen, onder andere een 
kantoor-/bedrijfspand en sociale woningbouw, die volgens 
de toelichting bij het exploitatieplan waren gesloopt ten 
behoeve van de beoogde ontwikkeling. De sloopkosten 
waren als historische kosten meegenomen in de exploi-
tatieopzet. Als argument hiervoor werd door de raad 
aangevoerd dat de woningen er niet meer stonden op de 
peildatum van de taxatie. Verder stelde de raad dat was 
uitgegaan van de complexwaarde als hoogste waarde en 
daarmee als werkelijke waarde omdat op de peildatum 
sprake was van braakliggende grond. De Afdeling oordeelde 
dat dit niet in overeenstemming was met art. 6.13, eerste 
lid, onder c, ten eerste en ten tweede, Wro en art. 6.2.3 en 
art. 6.2.4 Bro. De ramingen van de kosten van sloop van 
opstallen zijn namelijk in art. 6.2.3, aanhef en onder d, Bro 
expliciet genoemd als kosten die behoren tot de inbreng-
waarde van de gronden. Dat is ongeacht of de gebruiks-
waarde of de complexwaarde van de betrokken gronden de 
hoogste waarde vertegenwoordigt. De Afdeling verwees in 
haar oordeel naar haar uitspraak van 13 maart 2019 inzake 
het exploitatieplan ‘Buiksloterham 5e herziening’7. 

Opheffen van erfdienstbaarheden

Door de appellanten werd in het beroep inzake het exploi-
tatieplan ‘Centrum Den Hoorn 2020’ alles uit de kast getrok-
ken om het exploitatieplan en het taxatierapport van de 
inbrengwaarde onderuit te halen. Zo kwamen ook de in het 
taxatierapport vermelde erfdienstbaarheden aan de orde. 
Op grond van art. 6.2.3, onder c, Bro moeten kosten van het 
opheffen van erfdienstbaarheden worden gerekend tot de 
inbrengwaarden van de betreffende gronden, voor zover 
die redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaar-
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        den van de betrokken gronden. In het taxatierapport was 
weliswaar melding gemaakt van de erfdienstbaarheden, 
maar was niet gemotiveerd aangegeven of deze moeten 
worden opgeheven, wat de daaraan verbonden kosten zijn 
en of die kosten redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de 
inbrengwaarden van de gronden. De stelling van de raad 
dat er geen sprake was van een zelfstandige waarde van de 
erfdienstbaarheden en de erfdienstbaarheden geen hogere 
waarde dan de vastgestelde complexwaarde vertegenwoor-
digen, was niet nader gemotiveerd en nam dat gebrek niet 
weg. Volgens de Afdeling was het taxatierapport op dit punt 
gebrekkig en was de inbrengwaarde niet met de vereiste 
zorgvuldigheid geraamd.

Onafhankelijkheid taxateurs

De procedure omtrent het exploitatieplan ‘Centrum Den 
Hoorn’ betreft een langslepende kwestie waarbij het exploi-
tatieplan voor de derde keer bij de Afdeling niet de eind-
streep haalde. Bij de raming van de inbrengwaarde had de 
gemeente telkens gebruikgemaakt van dezelfde taxateurs 
en appellanten betwistten de onafhankelijkheid van de 
taxateurs. De onafhankelijkheid was volgens appellanten in 
het geding vanwege hun eerdere betrokkenheid en omdat 
de taxateurs overleg hebben gehad met de gemeente over 
het doel van de taxatie. Bovendien had de gemeente in 
de opdracht van de taxateurs al opgenomen waarvan de 
taxateurs primair moeten uitgaan. Op de zitting werd door 
de raad naar voren gebracht dat er overleg was geweest 
over onder meer de kosten teneinde de taxateurs in staat 
te stellen hun opdracht te kunnen uitvoeren. In de door 
appellanten genoemde omstandigheden zag de Afdeling 
geen aanknopingspunten om te twijfelen aan de onafhan-
kelijkheid van de taxateurs.

Marktwaarde of volledige schadeloos-
stelling

De waarderingsgrondslag voor de inbrengwaarde was de 
marktwaarde waarbij volgens het taxatierapport van de 
inbrengwaarde was aangesloten bij de Wet voorkeursrecht 
gemeenten. Volgens de appellerende grondeigenaren was 
ten onrechte de marktwaarde gehanteerd en had moeten 
worden uitgegaan van de werkelijke waarde zoals gede-
finieerd in art. 40b onteigeningswet. Bovendien vonden 
de appellanten dat met een volledige schadeloosstelling 
rekening had moeten worden gehouden. De raad ging er 
volgens belanghebbenden, ondanks het feit dat zelfrea-
lisatie niet werd uitgesloten, ten onrechte vanuit dat de 
gronden vrijwillig hadden kunnen worden aangekocht.
De Afdeling overwoog onder verwijzing naar een eerdere 
uitspraak8 dat uit art. 6.13, vijfde lid, Wro volgt dat, tenzij 
al is onteigend, alleen als aannemelijk is dat onteigend zal 
worden of gronden op onteigeningsbasis zijn of worden 
verworven, de inbrengwaarde van de betrokken gronden 
dan niet wordt vastgesteld met overeenkomstige toepas-
sing van art. 40b tot en met art. 40f onteigeningswet, maar 

gelijk is aan schadeloosstelling ingevolge de onteigenings-
wet. Op het moment van de vaststelling van het exploita-
tieplan was het niet aannemelijk dat tot onteigening zou 
moeten worden overgegaan omdat de betrokken grond-
eigenaar (en tevens appellant) de mogelijkheid van zelfre-
alisatie openhield. Gelet daarop was volgens de Afdeling in 
het taxatierapport terecht niet uitgegaan van schadeloos-
stelling ingevolge de onteigeningswet. De inbrengwaarde 
van de grond moet dus geraamd worden op basis van art. 
40b tot en met art. 40f onteigeningswet. Omdat ingevolge 
art. 13, vierde lid, Wvg art. 40b tot en met art. 40f ontei-
geningswet ook van toepassing is verklaard en voor de 
marktwaarde is aangesloten bij de regeling in de Wvg, gaf 
dit betoog van de grondeigenaren geen aanleiding voor 
het oordeel dat in het taxatierapport de inbrengwaarde 
niet met overeenkomstige toepassing van art. 40b tot en 
met art. 40f onteigeningswet was vastgesteld. Het is wel 
opvallend dat bij de beoordeling van de ontvankelijkheid 
de gemeente naar voren bracht dat de raad op 14 decem-
ber 2021 had besloten tot het indienen van een verzoek 
om onteigening. Vooruitlopend op dit besluit hadden deze 
eigenaren volgens de gemeente geen initiatieven gestart of 
plannen ingediend om tot zelfrealisatie van de bestemmin-
gen op hun gronden te komen. Kennelijk waren de verhou-
dingen in juni 2020 toen het betreffende exploitatieplan 
werd vastgesteld anders en was toen nog niet aannemelijk 
dat tot onteigening zou moeten worden overgegaan.
Wat verder inhoudelijk niet aan de orde kwam, is de vraag 
of de marktwaarde gelijk is aan de werkelijke waarde zoals 
gedefinieerd in art. 40b onteigeningswet. In het taxatie-
rapport9 staat in een voetnoot vermeld: ‘dat op basis van 
de Vraagbaak Grondexploitatiewet (Kluwer 2009) is te 
verdedigen dat de marktwaarde nagenoeg gelijk is aan de 
werkelijke waarde zoals bedoeld in artikel 40b-40f ontei-
geningswet. Er wordt derhalve geen onderscheid gemaakt 
tussen de marktwaarde en de werkelijke waarde.’ Door de 
Afdeling werd hier verder niet op ingegaan. Bij het bepalen 
van de werkelijke waarde wordt uitgegaan van de prijs, 
tot stand gekomen bij een onderstelde koop in het vrije 
commerciële verkeer tussen de onteigende als redelijk 
handelende verkoper en de onteigenaar als redelijk hande-
lende koper.10 De marktwaarde betreft volgens de definities 
van het NRVT11 het geschatte bedrag waartegen vastgoed 
zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen 
een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper 
in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing, en 
waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis 
van zaken, prudent en niet onder dwang. In de praktijk kan 
de werkelijke waarde veelal gelijk worden gesteld aan de 
marktwaarde.

Onderbouwing opbrengsten

Volgens de belanghebbenden was de opbrengstenraming  
niet onderbouwd zodat de marktconformiteit van de 
geraamde opbrengsten niet was na te gaan. Door de raad 
werd gesteld dat de grondprijzen (opbrengsten) overeen-
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        komstig gemeentelijk beleid residueel waren bepaald. Op 
de zitting was besproken dat de gemeente geen aparte 
nota grondprijzenbeleid had vastgesteld, waarin de gehan-
teerde grondprijzen of een methode van prijsberekening is 
opgenomen. De reden hiervoor was dat de gemeente geen 
grote aantallen gronduitgifte voor gelijke doeleinden kent. 
Dit betekent dat per individueel geval de grondprijs wordt 
bepaald. De raad had de grondprijzen weergegeven in de 
exploitatieopzet maar het was volgens de Afdeling niet 
duidelijk hoe deze grondprijzen tot stand waren gekomen, 
zodat niet kon worden beoordeeld of de opbrengsten waren 
geraamd met de vereiste zorgvuldigheid. 

 
1 ABRvS 10 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2301 (Midden-Delfland).
2 Zie tevens de noot van C.M.M. van Mill en M.H.P. Bullens bij de uitspraak 

van ABRvS 10 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2301 Midden-Delfland, 
Bouwrecht 2022/77.

3 ABRvS 20 november 2019: ECLI:NL:RVS: 2019:3927 (Midden-Delfland).
4 Art. 6.2.5, onder c, Bro juncto art. 6.2.4, onder e, Bro.
5 Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake grondexploitatie, Kamer-

stukken II 2004/2005, 30218, nr. 3, blz. 23.
6 Regeling plankosten exploitatieplan, Stb. 2017, 6470.
7 ABRvS 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:827 (Amsterdam/Buiksloterham).
8 ABRvS 1 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ6839.
9 https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1842.ep20DH01-

va01/t_NL.IMRO.1842.ep20DH01-va01.pdf, p. 75.
10  Art. 40b lid 2 onteigeningswet.
11  Reglement Definities NRVT. 3 Deze definitie stemt overeen met de definitie 

in EVS. IVS hanteert in plaats van de term ‘vastgoed’ de term ‘actief of 
passief’ en is overigens gelijkluidend. 
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Mr. G.I. Sheer Mahomed is werkzaam als grondzakenjurist/projectleider 
onder de naam De Grond Zaak.

Vooruitblik 
Voor de komende edities worden onder meer artikelen 
voorbereid over:
 > Zelfrealisatierecht vanuit diverse invalshoeken (ow, 
Wvg, exploitatieplan/anterieure overeenkomst en 
Ow)

 > Locatie-eisen
 > Stijgende rente als bedreiging voor grondexploitatie
 > Verliesvoorzieningen nemen i.v.m. stikstofproblemen 
in gebiedsontwikkeling

 > Vierde overzichtsartikel Didam-jurisprudentie
 > (On)mogelijkheid voor gemeenten om bepaalde 
woningcategorieën te realiseren

 > Mobiliteitshubs
 > Onderzoek naar eerste drie tranches WBI
 > Betaalplanologie onder Omgevingswet niet langer 
mogelijk zoals in Wro?

 > Stikstofwet in de praktijk
 > Wonen op bedrijventerreinen
 > Kronieken jurisprudentie grondexploitatie, onteige-
nings-Kb’s en schadeloosstelling bij onteigening

De auteurs belichten vanuit diverse invalshoeken deze 
onderwerpen uit hun dagelijkse praktijk.

Voor de 2e editie 2023 wordt een selectie van artikelen 
voorbereid naast de halfjaarlijkse kronieken, het 
jurisprudentieoverzicht en andere vaste rubrieken.

Uw kopijbijdragen of vragen voor Grondzaken en 
gebiedsontwikkeling zijn van harte welkom! Voor kopij 
in de vorm van een artikel ontvangt de redactie graag 
eerst een synopsis.
Kopijdatum voor de 3e editie 2023: 27 maart 2023 en 
voor de 4e editie 2023: 8 mei 2023.

En heeft u suggesties voor andere onderwerpen die 
aandacht moeten krijgen in Grondzaken en gebieds-
ontwikkeling? Laat het de redactie weten via grond-
zaken@sdu.nl! 
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