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Afdeling:   Projecten  Leiderdorp, 23-08-2011 

Onderwerp:  Intrekken 

Exploitatieverordening 

gemeente Leiderdorp 1998 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Exploitatieverordening gemeente Leiderdorp 1998 in te trekken  
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Door de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 is artikel 42 
van de oude Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) vervallen. Dit artikel hield in dat de 
gemeente een exploitatieverordening moest vaststellen omdat de WRO zelf weinig regelde 
over (de wijze van) het kostenverhaal. De nieuwe Wro heeft deze verplichting niet 
aangezien de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) minimaal gelijkwaardige 
mogelijkheden om te komen tot kostenverhaal bieden als de exploitatieverordening. Het 
naast elkaar laten bestaan van een verordening en de wettelijke verhaalsmogelijkheden 
kan echter leiden tot verwarring. Daarom wordt aan de raad gevraagd om de exploitatie-
verordening gemeente Leiderdorp 1998 in te trekken. De exploitatieverordening blijft wel 
van toepassing op de overeenkomsten die zijn gesloten onder het regime van de 
verordening. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 2 maart 1998 heeft de gemeenteraad de Exploitatieverordening gemeente Leiderdorp 
1998 met bijlage (toelichting) vastgesteld. Per 28 december 1998 is deze verordening in 
werking getreden.  
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Ruimtelijke ordening en Grondzaken  

 

2 Beoogd effect 

Door expliciet de verouderde regelgeving in te trekken wordt duidelijkheid verschaft. 
 

3 Argumenten 

1.1 De wettelijke verplichting voor een exploitatieverordening is komen te vervallen. 
De oude WRO stelde in artikel 42 een gemeentelijke exploitatieverordening verplicht. 
Een exploitatieverordening op grond van artikel 42 WRO wordt niet aangemerkt als een 
grondexploitatieverordening als bedoeld in artikel 6.23 van de nieuwe Wro. 
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De wettelijke basis voor de huidige exploitatieverordening ontbreekt nu de Wro in werking 
is getreden. 
 
1.2 Kostenverhaal is mogelijk zonder exploitatieverordening. 
De exploitatieverordening gemeente Leiderdorp 1998 maakt het mogelijk om als gemeente 
kosten te verhalen op initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. 
De afdeling 6.4 van de Wro en de afdeling 6.2 van het Bro bieden echter ook een 
uitgebreide regeling voor kostenverhaal. 
Artikel 6.12 uit afdeling 6.4 Wro schrijft bijvoorbeeld voor dat de gemeenteraad een 
exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen bouwplan is voorgenomen. Er is een uitzondering voor die plannen waarvoor 
het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Dit zal in de regel het geval zijn indien er een 
overeenkomst is die leidt tot kostenverhaal, zoals een exploitatieovereenkomst. In zo’n 
overeenkomst heeft de gemeente veel vrijheid. De exploitant zal overigens in de regel 
alleen bereid zijn te betalen wat de gemeente ook rechtens zou kunnen afdwingen. De 
nieuwe Wro en het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) geven een uitputtende regeling tot 
kostenverhaal voor de gemeente. Het betreft zelfs een plicht tot kostenverhaal zodra in 
een gebied een ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Nu de wet een uitputtende regeling 
geeft tot kostenverhaal is het niet nodig, en ook niet verplicht, een aparte regeling in een 
verordening op te nemen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De exploitatieverordering geldt niet meer in de huidige situatie. 
Een exploitatieverordening op grond van artikel 42 WRO wordt niet aangemerkt als een 
grondexploitatieverordening als bedoeld in artikel 6.23 Wro. Het is dus niet nodig om de 
verordening in te trekken, teneinde te voorkomen dat die ook in de nieuwe situatie zou 
gelden. 
Wel behoudt de exploitatieverordening na inwerkingtreding van de Wro zijn werking voor 
een aantal ‘oude’ gevallen. In artikel 9.1.17 van de Invoeringswet Wro is het overgangs-
recht van artikel 42 WRO bepaald; 
 
Art 42 WRO blijft van toepassing op: 
a. een voor de inwerkingtreding van de nieuwe Wro gesloten overeenkomst; 
of 
b. een na de inwerkingtreding van de nieuwe Wro gesloten overeenkomst, die strekt tot uitvoering 
van een bestemmingsplan, waarvan het ontwerp vóór de inwerkingtreding van de Wro ter visie is 
gelegd. 
 

Dit betekent dat feitelijk de verordening al niet meer werkzaam is. 
 
1.2 Ook de nieuwe Wro kent de mogelijkheid om een grondexploitatieverordening vast te 
stellen. 
De gemeenteraad kan op grond van artikel 6.23 Wro een nieuwe grondexploitatie-
verordening vaststellen, die bepalingen kan bevatten met betrekking tot de procedure voor 
het tot stand komen van een overeenkomst over grondexploitatie en de inhoud daarvan. 
Het vaststellen van een verordening is echter niet verplicht. Met de nieuwe uitgebreide 
wettelijke regeling voor kostenverhaal is het vaststellen van een verordening niet 
noodzakelijk. Gelet op de schaduwwerking van de wettelijke regeling naar 
overeenkomsten met eigenaren is er geen meerwaarde van een dergelijke verordening te 
verwachten. Bovendien zal een nieuwe exploitatieverordening een extra, onverplicht, 
toetsingskader geven naast de wet. De gevolgen van het niet naleven van de eigen 
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verordening zullen naar verwachting niet anders zijn dan de bekende gevolgen bij het niet 
naleven van de huidige exploitatieverordening. Dit betekent dat het risico bestaat dat een 
overeenkomst niet in stand kan blijven wegens strijd met, of onjuiste toepassing van de 
verordening. Geconcludeerd kan dus worden dat het vaststellen van een nieuwe 
verordening niet nodig en niet wenselijk is.  
Voor de VNG is dit zelfs aanleiding geweest om geen nieuwe model exploitatieverordening 
op te stellen. 

 

5 Milieu 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

Publicatie van het besluit conform artikel 139 van de Gemeentewet, moet geschieden in 
het huis-aan-huisblad. Conform artikel 142 van de Gemeentewet treden de 
bekendgemaakte besluiten in werking met ingang van de achtste dag na die van de 
bekendmaking, tenzij in deze besluiten daarvoor een ander tijdstip is aangewezen. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Dit voorstel kost alleen ambtelijke tijd. Dit past in de huidige capaciteit. 
 

8 Evaluatie 

De nieuw Wro is al ruim drie jaar in werking getreden. Het is niet aannemelijk dat toch een 

exploitatieverordening gewenst is. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
Bijlagen:  - 


