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Aanleiding / toelichting
Aanleid ingen voor d eze aanvu lling, behorend e bij d e N ota Grond beleid Ud en/ Veghel 2006, zijn
ond er m eer:
1. d e p er 1-7- 2008 ingevoerd e nieu w e Wet ru im telijke ord ening (Wro 2007), inclu sief afd . 6.4 in
d e p raktijk genaam d : d e Grond exp loitatiew et;
2. d e u it p u nt 1 voortvloeiend e gew enste en nood zakelijke aanp assingen in d e N ota Grond bel eid
Ud en/ Veghel 2006
3. gew enste actu alisatie vanw ege het na 2006 tot hed en vastgesteld e beleid svisies en w ijzigingen
van d e gem eente Ud en .

Status N ota Grondbeleid 2006 Uden/Veghel
Deze nota blijft qu a inhou d behou d ens d eze aanvu lling ongew ijzigd van kracht; d e gem eente Veghel
voert nog geen aanp assingen in, zod at d e gem eente Ud en gekozen heeft voor:
- het in stand hou d en van d e gezam enlijk op gesteld e en vastgesteld e N ota Grond beleid
Ud en/ Veghel 2006;
- evenw el vanw ege d e gew enste actu aliteit voor d e gem eente Ud en het op d eze nota alleen
voor Ud en van toep assing verklaren van d eze aanvu lling
T.z.t. zal of gezam enlijk m et d e gem eente Veghel d an w el afzond erlijk een nieu w e N ota Grond beleid
gered igeerd w ord en.

Update teksten
H ierna zijn d ie p agina’s (m et verm eld ing van d e p agina nu m m ering) u it d e oorsp ronkelijke N ota
Grond beleid 2006 w eergegeven, w aarin d e gem eente Ud en d oor m id d el van cursief en v et geplaat st e
t ekst de door haar gew enst e aanv ulling/v eranderingen heeft t oegev oegd.
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AANLEIDING – PAGINA 4

“Grond is verbond en aan em oties. Grond is – afhankelijk van d e bestem m ing- een schaars goed
w aarm ee geld te verd ienen valt. Tegelijkertijd is het gebru ik van grond van groot belang voor d e
realisatie van p u blieke d oelen. Op d e grond m arkt w ord t gro nd gekocht, geëxp loiteerd en verkocht.
Om d e grond m arkt efficiënt en rechtvaard ig te laten verlop en en om d aarbij p u blieke d oelen te
realiseren, voert d e overheid een grond beleid . Grond beleid is geen d oel op zich. H et is ‘d ienstbaar’
aan ru im telijk beleid en sectoraal beleid voor w onen, w erken en recreëren .
Met d eze alinea start d e (Rijks) N ota Grond beleid . Ons inziens geeft d it kort w eer w aar grond beleid
om d raait. In d eze nota m aakte het kabinet keu zes op hoofd lijnen en v ormde een kader v oor
grondbeleid v oor het komende decennium. De uit w erking heeft geleid t ot een nieuw e W et Ruimt elijke
O rdening 2007 en een afdeling 6.4 genaamd “De Grondexploit at iew et ”. Dez e w et gev ing is per 1 juli
2008 v an kracht gew orden en is mede aanleiding t ot dez e Aanv ulling 2009 op de Not a Grondbeleid
Uden-Veghel 2006.
De gem eente (als overheid ) heeft op grond van d e Wet Ru im telijke Ord ening een taak en
m ogelijkhed en voor het voeren van een ru im telijk beleid . H et voeren van een actieve grond p olitiek
bied t d aarbij voor d e gem eente (als p rivate p artij) goed e m ogelijkhed en om op een efficiënte m anier
p u blieke d oelen te realiseren. In het verled en w as het d aarom m in of m eer vanzelfsp rekend d at d e
gem eenten land bou w grond kochten en d aar bou w rijp e grond van m aakten.
Grond beleid is d u s onlosm akelijk verbond en en d ienstbaar aan ru im telijk beleid en vorm t een
belangrijke basis voor het gem eentelijk ru im telijk beleid , m aar ook voor and ere beleid sveld en zoals
volkshu isvesting, w erkgelegenheid en natu u r en m ilieu .
De Provincie N oord -Brabant heeft in haar streekp lan en u itw erkingsp lan het gebied Ud en – Veghel
aangew ezen als sted elijke regio. Met d e aanw ijzing als sted elijke regio zijn een aantal ru im telijke
am bities op gesteld . Deze ru im telijke am bities liggen zow el in herstru ctu reringslocaties als
u itbreid ingsgebied en. Door de inv oering v an de W et ruimt elijke ordening is nu sprake v an de
v erplicht ing een “St ruct uurv isie” v ast t e st ellen.

DOELSTELLING GRONDBELEID (PAG 6 EN 7)

Vanu it ru im telijk oogp u nt is aangegeven d at er m ogelijkhed en liggen voor d e ontw ikkeling van ond er
and ere nieu w e bed rijventerreinen en w oningbou w locaties. Teneind e voor d e gem eenten d e
grond p ositie te behou d en d an w el te versterken is het nood zakelijk een gezam enlijk grond beleid op te
stellen. Aan het grond beleid in Ud en en Veghel liggen vier belangrijke d oelstellingen ten grond slag:
1.

H et bevord eren van m aatschap p elijk gew enst grond gebru ik op het terrein van
volkshu isvesting, d u u rzaam heid , (m aatschap p elijke) voorzieningen, econom ische fu ncties,
sted elijke verkeers- en groenfu ncties en m ilieu , d at verd er gaat d an het via het
bestem m ingsp lan m ogelijk m aken van nieu w e fu ncties.

2.

H et tijd ig ku nnen realiseren van nieu w e bou w locaties.
Om ontw ikkelingen op gang te brengen en te hou d en d ient het initiatief in d e p raktijk (m ed e)
bij d e gem eenten te liggen. De afstem m ing van d e regionale op gave voor d e realisatie van
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bed rijventerreinen voor d e regio Ud en -Veghel, m aar ook d e aanp ak van and ere lange term ijn
locatieontw ikkelingen, herstru ctu rering en natu u rcom p ensatie, kom t bijvoor beeld niet van d e
grond zond er gem eentelijke initiatieven en gem eentelijke aankoop van terreinen en p and en.
3.

H et bevord eren van een rechtvaard ige verd eling van kosten en op brengsten over gebru ikers,
exp loitanten, eigenaren en overheid en het sp reid en en d a arm ee bep erken van financiële
risico’s.

4.

Genereren van financiële m id d elen ten behoeve van overige gem eentelijke d oeleind en. H ierbij
kan ged acht w ord en aan d e bijd rage in een ku nst - en cu ltu u rfond s, volkshu isvestingsfond s,
land schap sontw ikkelingsfond s, etc.

Belangrijke aanleidingen om een Aanv ulling 2009 op de Not a Grondbeleid Uden-Veghel 2006 samen
t e st ellen:
1. Inv oering Grondexploit at iew et per 1 juli 2008;
2. opst ellen v an de Int erim st ruct uurv isie Uden 2009 – 2015 (ISVU);

Deze nota is geen eind d ocu m ent, m aar een groeid ocu m ent w aarin d e ontw ikkelingen en ervaringen
in d e sted elijke regio Ud en -Veghel in d e loop van d e tijd m oeten w ord en op genom en c.q. gew ijzigd in
d eze nota.

BELEIDSKADERS VO O R HET GRO NDBELEID

Ruimt elijk kaders / beleidsdocument en
Het ruimt elijke kader dat v oor de gemeent e Uden belangrijk is, w ordt onder meer bepaald door
div erse markt fact oren, gemeent elijke v isie, regionale v erplicht ingen. Een relev ant e markt fact or is dat
de gemeent e Uden ligt t ussen nat uurgebieden, rijksw egent racé en een (milit aire) v liegbasis.. Het
accent ligt niet alleen op uit breiding en/of nieuw bouw maar ligt ook op
t ransformat ie/herst ruct urering.
De v oornaamst e document en w aarin het ruimt elijk kader is v ast gelegd c.q. richt ing aan is gegev en:
1. Int erim St ruct uurVisie Uden 2009- 2015 (ISVU)
2. De div erse v igerende en in procedure z ijn de best emmingsplannen
In de St ruct uurv isie z ijn onder andere de v olgende v isie- en beleidsdocument en v oldoende v erankerd:
- Not a Ruimt e 2005 Rijksov erheid
- Not a w onen (Rijk)
- Vierde Not a W at erhuishouding
- Nat uurbeleid
- W oonv isie Uden (concept )
- W MO beleidsdplan “Mensen bouw en Uden v oor elkaar”
- St rat egie bedrijv ent erreinen
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Speerpunt beleid v oor de gemeent e Uden:
-

-

De w oningbouw is gericht op de behoeft e v an Uden als aant rekkelijke w oongemeent e met
specifieke aandacht v oor doorst roming, st art ers en huisv est ing v an specifieke doelgroepen.
De gemeent e richt z ich binnen de lokale en regionale markt op het ont w ikkelen v an
w erkgelegenheid en het t erugdringen v an w erkloosheid.
Het cent rum v an de gemeent e Uden w ordt v erder v erst erkt door een kw alit eit simpulsen op
commercieel en sociaal-cult urele gebied.
O p het gebied v an z org, onderw ijs en w elz ijn z ijn w il de gemeent e init iëren en facilit eren en
de opt imale ont w ikkeling v an de mens in de samenlev ing onderst eunen.
Uden w il de leefbaarheid v erder v erst erken door het bev orderen v an part icipat ie v an haar
inw oners in de w oon- en leefomgev ing door een gebiedsgericht beleid.
De gemeent e Uden bev ordert met een gev arieerd en kw alit at ief aanbod deelname aan
sport beoefening.
De recreat iev e ont w ikkeling v an het buit engebied w ordt bev orderd in ev enw icht met de
ont w ikkeling v an nat uur en landschap.
Het lokale w egennet moet bet er w orden v erbonden met het regionale en rijksw egennet en
openbar v erv oer moet w orden opgew aardeerd.
Binnen de st edelijke regio, de As-50 gemeent en en Noordoost Brabant w ordt op een
ev enw icht ige en duurz ame w ijz e de samenw erking v erst erkt t er bev ordering v an de sociaaleconomische ont w ikkeling v an di deel v an NoordBrabant .
In het kader v an het duurz aamheidsbeleid w ordt de kw alit eit v an de leefomgev ing v erst erkt
door een geïnt egreerde gebiedsgericht e benadering.
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DOELEINDEN VAN VERWERVING - PAGINA 11 EN 12

Verw erving kan m et verschillend e d oeleind en p laatsvind en. Tot de inv oering v an de
Grondexploit at iew et st ond v erw erv ing v an grond mede in het t eken v an een bet er kost env erhaal
namelijk door uit gift e v an bouw rijpe grond door de gemeent e. Som s is er een p u u r bed rijfseconom isch
m otief om tot verw ervin g over te gaan. H et kan d an bijvoorbeeld gaan om een m arktp artij d ie w il
beleggen in onroerend goed en d aarom tot aankoop van onroerend goed overgaat, of om een p artij d ie
w il sp ecu leren m et vastgoed . Ook bestaan er p olitieke m otieven voor verw erving; bijv oorbeeld
revitalisering c.q. socialisatie van d e w oningvoorraad .
Vanaf 1 juli 2008 (inv oering Grondexploit at iew et ) is v erw erv ing met het doel door gronduit gift e het
kost env erhaal t e plegen, minder relev ant gew orden. De Grondexploit at iew et geeft de gemeent e de
gelegenheid omook z onder grondbez it , haar kost env erhaal af t e dw ingen v ia de bouw v ergunning.
Anderz ijds kunnen er omst andigheden z ijn dat grondbez it (afgez ien v an de bet ekenis v an
bov enst aande alinea) gew enst is/opport uun kan z ijn b.v .:
- grond kunnen v erw erv en z odat de gemeent e een bet ere regie ov er de ont w ikkelingen heeft ;
- grondbez it t .b.v . grondruil
In d it kad er gaat het m et nam e om verw erving ten behoeve van ru im telijk beleid .
De d oelstellingen op het terrein van d e inrichting en het gebru ik van d e ru im te ku nnen echter sterk
verschillen. Som s betreft het d e realisatie van een heel nieu w gebied , som s d e revitalisering van een
bestaand gebied .
Met het verschil in beleid sd oelstellingen is er ook een verschil in d e w ijze van aanp ak d ie voor d e
verw erving w ord t gekozen. Betreft het een gebied w aar een grote w aard esp rong is te verw achten als
d e nieu w e inrichting en het nieu w e gebru ik is gerealiseerd , d an zu llen ook m arktp artijen m ogelijk
zeer geïnteresseerd zijn in verw erving.
In een herstru ctu reringsgebied zal verw erving vaak onrend abel zijn; zond er bijd ragen van d e
overheid zu llen m arktp artijen niet snel tot verw erving overgaan.
De aard van d e verw ervingsop gave bep aalt voor een belangrijk d eel d e gekozen w erkw ijze. Daarom
w ord t allereerst kort ingegaan op verschillend e beleid sd oeleind en, w aarbij verw erving een rol kan
sp elen. Achtereenvolgens w ord t aand acht besteed aan verw erving voor u itbreid ing van het sted elijk
gebied , voor vernieu w ing van het sted elijk gebied (inclu sief herstru ctu rering), ver w erving ten
behoeve van natu u rontw ikkeling en voor ad hoc verw erving binnen het gem eentelijk grond gebied
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INLEIDING - KOSTENVERHAAL PAGINA 19

De haalbaarheid en u itvoerbaarheid van ru im telijke p lannen is in hoge m ate afhankelijk van d e
effectiviteit van het grond beleid . En d aarbij ook m et d e kosten w elke verhaald ku nnen w ord en op het
m om ent van realisatie van d e p lannen.
Bij d e (her)ontw ikkeling van locaties zijn overheid sinvesteringen nod ig. Deze investeringen betreffen
p lan- en voorbereid ingskosten, voorzieningen van op enbaar nu t en and ere voorzieningen.
Er bestaan d iverse instru m enten om zow el voor actieve- als p assieve grond p olitiek d e kosten te
verhalen. In d e ond erstaand e p aragraaf w ord en d e verschillend e instru m enten beschreven en
aangegeven d ie gebru ikt w ord en d oor d e gem eenten Ud en en Veghel en w at d e keu ze is voor het
gezam enlijke beleid .
 Grond u itgifte.
 Gem engd e exp loitatie en kostenverhaal op basis van Pu bliek p rivate sam enw erking.
 Exp loitatieovereenkom st ex art 42 Wro van toep assing op vigerend e en niet ond er d e
Grond exp loitatiew et vallend kostenverhaal.
 Baatbelasting voor vigerende en niet onder de Grondexploitatiewet vallende bestemmingsplannen en
kostenverhaal (artikel 222 van de Gemeentewet).
 Nieuw e W et ruimt elijke ordening 2007 en de in afd. 6.4 v erankerde “Grondexploit at iew et ”
 O v ereenkomst t ot kost env erhaal v oordat een exploit at ieplan ex art . 6.12 v an de
Grondexploit at iew et is v ast gest eld ( ant erieure ov ereenkomst )
 O v ereenkomst t ot kost env erhaal, geslot en na de v ast st ellen door de raad v an een exploit at ieplan
ex z rt . 6.12 Grondexploit at iew et ( post erieure ov ereenkomst )
 Publiekrecht elijk kost env erhaal (o.b.v . de Grondexploit at iew et ) v ia de bouw v ergunning

O v ergangsrecht nieuw e W et ruimt elijke ordening.
Het ov ergangsrecht regelt dat de v olgende omst andigheden n i e t onder de Grondexploit at iew et
v allen:
v igerende best emmingsplannen
v oor de inv oeringsdat um v an de Grondexploit at iew et (1-7-2008) t er inz age gelegde ont w erpbest emmingsplannen
v oor de inv oeringsdat um v an de Grondexploit at iew et (1-7-2008) aangev raagde c.q. v erleende
v rijst ellingen en ont heffingen
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PAGINA 22/23/24 oorspronkelijke Nota Grondbeleid
GRON DEX PLOITA TIEW ET (HET OORSPRON KELIJKE HOOFDSTUK V ERV A LT EN W ORDT
V ERV A N GEN DOOR ON DERSTA A N DE TEKST N IEUW E W ET EN N IEUW KOSTEN V ERHA A L M ET
M A TRIX )

Grondexploitatiew et (nieuw regiem per 1-7-2008)
Met ingang v an 1-7-2008 is de nieuw e W ro2007 ingev oerd. O nderdeel v an de nW ro2007 is afdeling 6.4;
dez e “afdeling” w ordt in de prakt ijk de Grondexploit at iew et genoemd.
Beknopt e ont st aansgeschiedenis Grondexploit at iew et
De Grondexploit at iew et is het ant w oord v an het Kabinet op jarenlange krit iek en discussies ov er
t ekort schiet end inst rument arium t .b.v . kost env erhaal bij locat ieont w ikkelingen. Geruime t ijd w as
duidelijk dat met name het best aande w et t elijke inst rument arium v oor kost env erhaal, t e w et en de
exploit at iev erordening en de baat belast ing op v oorname punt en t e kort schiet en. Via de baat belast ing
kan maar een deel v an de kost en w orden v erhaald. Bov enw ijkse v oorz ieningen en onderhoud of
combinat ie reconst ruct ie/onderhoudskost en w erden in de jurisprudent ie niet t oegelat en bij v erhaal
v ia de Baat belast ing . Kost env erhaal plegen v ia een exploit at ieov ereenkomst result eerde v aak in
langdurige onderhandelingen t erw ijl z ogenaamde “freeriders” de dans soms ont sprongen.
“Free-riders” w aren grondeigenaren die bereid en in st aat w aren om de ont w ikkelingen v olgens het
best emmingsplan uit t e v oeren maar niet bereid w aren om ( v oldoende) mee t e bet alen aan de kost en.
Voort s ont braken bij part iculiere grondexploit at ie de noodz akelijke inst rument en v oor v erev ening.
De Grondexploit at iew et kent een z ogenaamd “t w éésporenbeleid”:
1. Het priv aat recht elijke spoor t ot kost env erhaal
2. Het publiekrecht elijke spoor t ot kost env erhaal v ia de bouw v ergunning
Priv aat recht elijk spoor Grondexploit at iew et
De Grondexploit at iew et geeft de basis v oor priv aat recht elijke ov ereenkomst en t ot kost env erhaal
v oor grondexploit at ie t ussen de gemeent e, project ont w ikkelaars en (ev ent uele) andere part icul iere
eigenaren. In dez e ov ereenkomst w orden afspraken v ast gelegd ov er financiële bijdragen ook als het
ruimt elijke ont w ikkelingen/inv est eringen buit en de locat ie bet reft , z oals kost en v an aanleg v an
groenv oorz ieningen, nat uurcompensat ie en bijv oorbeeld de kost en v an recreat iegebieden. O nder het
oude w et t elijk regiem w as dat nauw elijks haalbaar..
Publiekrecht elijk spoor Grondexploit at iew et
Dit publiekrecht elijke inst rument v oor het kost env erhaal is een “nieuw aanv ullend inst rument ” en
kan w orden gekw alificeerd als “st ok acht er de deur”. Een effect iev ere st ok-acht er-de-deur, dan de
Baat belast ing i.g.v . t oepassing v an het oude regiem. Vuist regel is dat er st raks (formeel) sprake is v an
een v erplicht ing t ot kost env erhaal. Als de gemeent e niet met alle part icul iere eigenaren in een gebied
een ov ereenkomst t ot kost env erhaal ov er grondexploit at ie heeft kunnen sluit en (z oals hierv oor
beschrev en) m o e t de gemeent e publiekrecht elijk kost en v erhalen bij part ijen met w ie de gemeent e
geen cont ract heeft kunnen sluit en. Het inst rument is alleen v an t oepassing bij best emmingsplannen
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en project besluit en op grond v an de nieuw e W et ruimt elijke ordening, die v oor de eerst e maal
v oorz ien in nieuw bouw of in belangrijke en omv angrijke v erbouw plannen met funct iew ijz igingen
z oals de v erandering v an een fabrieksgebouw in een appart ement encomplex.
De bouw plannen bedoeld in de Grondexploit at iew et z ijn bij algemene maat regel v an best uur in het
Besluit Ruimt elijke O rdening (Bro) nader gedefinieerd.
De saillant e v eranderingen t .a.v . grondbeleid(sinst rument arium) en kost env erhaal en de v oordelen
v oor de gemeent e luiden kort samengev at als v olgt :
1.

Met de t oepassing v an de Grondexploit at iew et als inst rument v oor kost env erhaal, v erv alt de
t oepassing v an Exploit at iev erordening en de Baa t belast ing. (blijft w el inst rument v oor per 1 juli
2008 v igerende best emmingsplannen)

2.

Mogelijkheid om v ia ant erieure ov ereenkomst en, het kost env erhaal ov ereen t e komen, w aarbij een
behoorlijke mat e v an cont ract v rijheid geldt , maar dat ook niet als “v rijbrief”v ert aald mag
w orden . Een ant erieure ov ereenkomst is een ov ereenkomst die w ordt /is geslot en v oordat een
Exploit at ieplan t ot kost env erhaal v ia het publiekrecht elijke spoor is v ast gest eld door de raad
(samen met een best emmingsplan)

3.

Nadere regels v oor het hant eren v an inbrengw aarden.

4.

Inv oering bij Algemene maat regel v an best uur, v an een (limit at iev e) kost ensoort enlijst t .b.v .
kost env erhaal.

5.

Kost env erhaal (publiekrecht elijk) afdw ingbaar v ia het v erlenen v an bouw v ergunningen.

6.

Regiem v oor het kunnen doorbelast en en afdw ingen v an “kost en bov enw ijkse v oorz ieningen en
bov enplanse kost en”.

7.

Vast st ellen v an een Exploit at ieplan. Het Exploit at ieplan moet w orden v ast gest eld gelijkt ijdig
met het best emmingsplan of project besluit . Een best emmingsplan of project b esluit v erschaft een
direct e bouw t it el en daarom is het ongew enst dat er op dat moment recht sonz ekerheid kan
best aan ov er het kost env erhaal en de locat ie-eisen.

8.

Verplicht ing t enminst e 1 x per jaar het Exploit at ieplan financieel t e herz ien.

9.

Het mogen st ellen v an locat ie-eisen (w aaronder aanw ijz en w aar in bepaalde omv ang
bijv oorbeeld sociale w oningbouw en/of v rije kav els gerealiseerd moet w orden)

10. Uit gangspunt v an de w et is dat kost env erhaal slecht s mogelijk is t ot een maxi mum v an de
geraamde markt conforme opbrengst en v an de uit geefbare m2 grond, gerelat eerd aan de
bouw cat egorie die op die grond gerealiseerd mag w orden.
11. Door het st ellen v an locat ie-eisen, kan op basis v an (v rij gedet ailleerde) different iat ie, een
doelmat iger en recht v aardiger kost env erhaal w orden gepleegd en t ev ens de gemeent elijke doelen
bet er w orden gerealiseerd.
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Kenmerken en v erschillen v an het oude regiem en het nieuw e regiem

Knelpunt

Oude regime *

Nieuw regime **

Bovenwijkse kosten

Mag niet in baatbelasting

Wel verhaalbare kosten

Bestemmingsplan

Lange procedure

Doorlooptijd 26 weken

Soc.woningbouw op

Niet afdwingbaar

Wel afdwingbaar via stellen

eigendom van derden
Vrije kavels ter

locatie eisen
Niet afdwingbaar

beschikking stellen
kostenverhaal

Wel afdwingbaar via stellen
locatie eisen

Geen relatie GEW

Wel relatie GEW

slecht afdwingbaar

goed afdwingbaar

Privaat kostenverhaal

Baatbelasting slechte “laatste

Grondexploitatiewet en

is mislukt

stok achter de deur”

publieke spoor “sterke stok
achter de deur”

Geen of weinig

Kostenverhaal kan dan niet via

Voor 100% kostenverhaal

grondbezit voor

gronduitgifte maar moet

mogelijk m.b.t. de

gemeente

“vrijwillig” worden overeen-

toegelaten verhaalbare

gekomen of afgedwongen

kosten door private

worden via de baatbelasting

overeenkomst en/of

(daar mag geen bovenwijks in

afdwingbaar door financiële

worden verdisconteerd)

voorschriften te verbinden
aan de aanvraag van de
bouwvergunning. Hiertoe
moet de gemeente een
Exploitatieplan en
bestemmingsplan
gelijktijdig vaststellen

Free-riders

Ontspringen vaak het

Betalen kostenverhaal via

kostenverhaal

de bouwvergunning; tijd
rekken/vertragen kan
bestreden worden met
versnelde onteigening

Onteigening als het

Tijdrovende procedure

Snellere procedure

beroep op zelfrealisatie
niet wordt waargemaakt

* Ou d e regiem : Exp loitatieverord ening / exp loitatieovereenkom st/ baatbelasting
** N ieu w e regiem : Grond exp loitatiew et / anterieu re of p osterieu re overeenkom st /
exp loitatiebijd rage bij bou w vergu nning
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PLANSCHADE – PAG. 25

Ind ien projectontw ikkelaars zelf een plan voorleggen, dienen d eze tevens een planschad erisicoanalyse uit te
voeren. Dit is een verplichting d ie w ord t opgelegd , aangezien planschad e voor rekening is van d e initiatiefnem er.
Ind ien d it niet gebeurt, w erkt d e gem eente niet m ee aan het initiatief om d at er geen zekerheid bestaat over d e
econom ische uitvoerbaarheid van het plan. Met nam e bij inbreid ingslocaties is verhaal van planschad e aan d e
ord e.
Planschade is ook in de nieuwe W et Ruimtelijke Ordening 2007 een voor het kostenverhaal toegelaten kostenpost
geworden..

Bijdrage / kost env erhaal m.b.t . Bov enw ijkse v oorz ieningen /
Ruimt elijke ont w ikkelingen
Het kost env erhaal v oor bov enw ijkse v oorz ieningen, bov enplanse kost en en ruimt elijke
ont w ikkelingen is bij de gemeent e Uden mede gebaseerd op de uit gangspunt en v an het raadsbesluit
v an 28 februari 2008.
De v olgens de nieuw e w et gev ing benodigde onderbouw ing en v erdere concret isering in:
maat regelen
t ijd
geld
is medio 2009 door de gemeent e Uden gerealiseerd in de ISVU 2009-2015 en de bijbehorende
uit v oeringsnot a en handleiding “Meerjarig Inv est eringsplan Infrast ruct uur” Daarmee is ook het
publiekrecht elijke spoor v an kost env erhaal v ia de bouw v ergunning z ov eel mogelijk gew aarborgd..
De uit gangspunt en v an het raadsbesluit 28 februari2008 t en aanz ien v an fondsv orming w orden bij
onderhandelingen ov er het sluit en v an ant erieure en post erieure ov ereenkomst en t ot kost env erhaal,
z ov eel mogelijk geëffect ueerd.
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