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Rekenkamerrapport Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp Blz. 15 rapport.  

Bij de toelichting op de 9 knoppen wordt bij knop 7, de EPC norm en Duurzaamheid het volgende 
gesteld: “Op grond van derden mag de gemeenteraad geen eisen stellen die strenger zijn dan 
landelijke regels, in dit geval in het Bouwbesluit.”
Vraag: Hoe verhoudt die stelling zich tot de mogelijkheid zaken te regelen in anterieure 
overeenkomsten? Een anterieure overeenkomst is een rechtshandeling naar civiel recht en dat 
wordt niet uitgesloten door de wet.    

Antwoord:
Een anterieure overeenkomst heeft tot doel afspraken vast te leggen tussen de gemeente en 
een particuliere partij over het ontwikkelen van een bepaald perceel (grondexploitatie). Een 
anterieure overeenkomst is inderdaad een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de 
exploitant zich verplicht tot het betalen van een bijdrage in de kosten die door de gemeente 
gemaakt moeten worden om de grondexploitatie mogelijk te maken. Dan gaat het bijvoorbeeld 
over kosten voor de aanleg van wegen of openbare voorzieningen en kosten voor aanpassing 
van het bestemmingsplan. Daarom worden dit soort overeenkomsten ook wel 
kostenverhaalovereenkomsten genoemd.
Naast kostenverhaal kunnen in een anterieure overeenkomst ook afspraken gemaakt worden 
over bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een bijdrage die de gemeente en de 
initiatiefnemer op basis van vrijwilligheid afspreken. Het gaat hierbij om een bijdrage aan 
belangrijke, fysieke, maatschappelijke functies als natuur, waterberging, recreatie, 
infrastructuur, culturele en maatschappelijke voorzieningen e.d.
Er geldt een ruime mate van contractvrijheid waardoor de gemeente mogelijkheden heeft om 
nadere afspraken te maken, die betrekking hebben op de gemeentelijke ambities ten aanzien 
van klimaat, energie en duurzaamheid. In de bestaande praktijk gebeurt dit ook al, waarbij de 
gemeente Leiderdorp de regionale kaders Duurzame Stedenbouw hanteert.
De anterieure overeenkomst is een overeenkomst tussen 2 partijen. Naast de gemeente zal ook 
de ontwikkelaar zijn inbreng kunnen leveren en uiteindelijk dienen beide partijen zich voldoende 
te herkennen in de overeenkomst. Komen partijen er niet uit, dan komt er geen overeenkomst 
tot stand.



In dat geval kan de gemeente alsnog kostenverhaal toepassen door een exploitatieplan op te 
stellen. Het exploitatieplan is een publiekrechtelijk instrument en in het besluit ruimtelijke 
ordening (bro) is vastgelegd welke kostensoorten in een exploitatieplan mogen worden 
opgenomen. Voor duurzaamheid biedt de kostensoortenlijst in het bro vrijwel geen 
mogelijkheden.
Om voor duurzaamheid iets te bereiken, zijn wij dus afhankelijk van een anterieure 
overeenkomst. De ontwikkelaar zal niet bereid zijn tot het sluiten van een anterieure 
overeenkomst die te hoge kosten met zich meebrengt. Te hoge eisen van de gemeente (dit geldt 
natuurlijk ook voor de andere contractpartner) leidt er toe dat er geen anterieure overeenkomst 
wordt gesloten. De gemeente moet dan een exploitatieplan opstellen, waarin vrijwel geen 
mogelijkheden zijn voor het thema duurzaamheid. Dat betekent dat het draaien aan de knop 
Duurzaamheid (verhogen van de eisen) betekent dat ook aan één of meerdere andere knoppen 
gedraaid moet worden (verlagen van de eisen). In de praktijk zal dat betekenen dat de gemeente 
op andere terreinen meer kosten zal maken of iets moeten laten. Zie hiervoor ook de laatste 
alinea op pagina 16 van het rapport van de Rekenkamercommissie over Wonen.


