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Deel 1
1 Inleiding
1.1 Aenleiding
Met de komst van nieuwe Wro, met als onderdeel de Grondexploi|tie|t (afdeling 6.4), krijyen
gemeenten duidelijke en betere publiekechtelqke ins|menten voor kostenve|aal, verevenlng en
Iootiœeisen bij qa|içuliere g|ndeoloi||e. Eén van de aspeden die een ml speelt bij het
kostenverhaal, zlln de Ovenwijkse vxcieningen, v|cieningen die van hut zijn voor meerdere
î den.
explo|tiegeble
De nieuwe WY biedt de gemeenten de juridische g|ndslag om op basis van Wijwilligheid met
on|i|elende partijen overeenkomsten te slulten over de snanciële asp|cten van grondexploi|tles,
waaronder het verhalen van gemeenteljke kosten en het afspreken van flnanciële bijdragen voor
ruimteljke on|ikkelingen. Als geen over|nkomst tot stand komt, heeft de gemeente, door middel
van het nieuwe instrument van het exploitatieplan, de mœelijkheid het verhalen van kosten af te
dwingen.
De wet gaat uit van een verplichting voor de gemeente tot het verh|len van de door de gemeentp
gemaakte en te maken kosten in Merband met Iocati|n|kkeling. Het bedingen van bijdragen voor
ruimtelijke on|ikkelingen is |cultatiet
De gemeente Bronckhorst beschikt niet over een nota bovenwijkse vxcieningen. Er zijn wel kosten
geïnd ten behoeve van bovenwijkse voocieningen. De kosten zijn gebaseerd op een (vastë bijdrage
per vierkante meter uitgegeven bouwgrond.
De aanleiding voor de gemeente Bronckhorst om een nota bovenwijkse vxcieningen te formuleren Is
|eeledig'.
1. wij Willen kosten verhalen op basis van ruimtelijk beleid (skuduu|isies) en op basis van een
kostensoodenlijst',
2. per 1 juli 2008 is de nieuwe Wro en de hierbj behorende Gmndexploi||e|t in werking
getreden en deze wet schrijft een nota bovenwijk| voocieningen voor om kosten voor deze
investeringen te verhalen.
1-2 Doel van de nok bovenwijks
Het doel van de noî |venwijkse vœcieningen is:
|nsparant maken van alle benodigde boven|jksq voocieningen'.
berekenen welk bijdrajen nodig zijn om deze vœcieningen te snancieren',
- realiseren van een slultende exploitatiebegrotlng met tœlichting',
door middel van de nota, knsten te kunpen verhalen;
- voldoen aan de œndvoo|aaden die gesteld zljn in de Wro en de Grondexploi|tie|t om
ook bij exploi|tieplannen bovenwijkse kosten te kunnen verhalen.
1.3 Opbouw van de nok
De nota bestaat uit twee delen. Deel l beschrijft achtergronden, het kader en de ulkangspunten van
de toerekeningmelodiek voor de ve|chillende |venwijkse vœ|ieningen binnen de gemeente.
In deel 11, het meerjareninvesteringsplan bovenwijkse vxcieningen, worden de bovenwijkse
voocieningen concreet benoemd, de kosten er van begroot en gefaseerd in tijd. De deel van de pota
is een dynamisch document en zal, na vasîtelling, in beginsel z-jaa|ijks worden geactualise|rd of
zoveel eerder als dit nœdzakelljk wordt geaeht
ï .4 Reikwijdte van de no|
De nota heeft consequenties voor in principe alle on|i|ellngslo|ties. Het maakt daarbij niet uit of
het om een païculiere dan wel om een door de gemeente geïnitieerde on|ikkeling gaat.
Alle on|ikkelingen dragen bj aan de |kostiging van de in deze nota benoemde bovenwijkse
voocieningen. Of en hoe de tœïingscrëe|a: profijt, pro|dionaliteit en toerekenbaa|eid toegepast
worden komt in hoofdstuk 2 aan de orde.
Nota Bovehwijks
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2 Hoofdlijnen Grondexploi||ewet
2.1 Inleiding
Met de komst van de nieuwe Wro, met als onderdeel de Grondexploitatiewet (afdeling 6.4), is de wijze
waarop de bijdrage bovenwijkse voocleningen bepaald en in rekening wordt gebracht, veranderd.
De reden waarom deze nieuwe wet er is gekomen, is dat de |oude* wettelijke instwmenten voor
kostenve|aal, te weten expbi|tieverordening en de baat|lasting op een aantal punten te kort
schoten. De wettelijke basis voor de exploiïtieove|nkomst bleek te beperkt en de baat|las|ng
was een te ingewikkeld inst|ment. Gevolg was dat de z.g. 'fœeride|' zeker de dans onîprongen bij
het meebe|len in de onœikkeling van een projHloœ|e.
Daarnaast ontbrak het aan ins|menten voor verevenlng en het |tellen van l|mtiœeisen.
Met de Wro en de daarin opgenomen grondexplo||ewet zijn deze gebreken ge|pareeM.
Doelstelling van de Wro en Grondexploi|tiewet is:
het hebben van een goede regeling voor kostenv|aal,
binnenplanse verevenlng,
het kunnen steljen vah loœti|isen,
aanbieden van een stelsel met meer rechtueke|eid.
Het nieuwe systeem is gebaseerd op verplicht velledig kostenvemaal op basls van een door het Rijk
vastgestelde kostensxdenlijst
Wanneer deze kosten niet op vri|lllige basis ntivaa|chteli'lk kunnen worden verhaald, is de
gemeente verjicht om te besluitep of z| deze kosten wil verhalen door middel van een
publlekrechtelllk plan, het zogenaamde |ploRatieplan. Naast verhaal op basis |n een
kostensoodenlijst is het ook mogelijk kosten te verhalen op basis van rulmtelijk beleidj dit beleid dient
dan in een skuduurplan vastgelegd te zijn.
2.2Twee sporen: privaa|chlen publiek|cht
Er zijn twee sporen om kosten te verhalen: via pri|atre|t en via publiekœ|t. Vooœfjaand aan de
vasîtelling van het bestempingsplan of proj|tbesluit kan de gemeente, als hlerin één of meer
bouwplannen worden mogelijk gemaakt, met de grondeigenaren of explo|nten een over|nkom|
sluiten, dit is het privaatr|chterlijk spoor. Komen partijen er niet uit dan is er de mogelijkheid van het
publiekrechtelijk spoor.
Privaatreçhtelijk spoor
De Grondexploi|tiewet legt een nieuwe basis voor p|vaatrechtelijke over|nkomsten over
grondexploitatie tussen gemeenten en proj|on|i|elaa| en andere paëiculiere eigenaren.
De wet kent twee typen overeenkomsten over grondexploiîtie:
* Anterieure overeenkomstpn
De anterieure overeenkomst wordt gesloten in de begtnfase van een projed, voordat een
exploiktieplan en een ruimtelijke procedure is vas|esteld. Bij een anterieure overeenkomst hebben
partijen veel onderhandelingsœimte en zijn ze niet gebonden aan het publiekrechtelijk kader van de
Grondexploitatiewet.
* Poste|eure over|nkomsten
De poste|eure overeenkomst wordt gesloten hadat het exyloi|tieplan is vasîesteld. Bij deze
overeenkomst is de bewegingsruimte kleiner. Ze mogen nlet afwijken van het explo|tieplan.
Publiekreçhtelljk sqoor
Een van de belangrilkste verniep|ngen die de wet brengt. is het verqlichtende karakter van het
kostenverhaal. Een gemeente moet de kosten verhalen en mag er nlet van af zien.
Is het kostenverhaal al van alle eigendommen verzekerd en is het stellen van locatie-eisen niet nodig,
dan zal de gemeenteraad kunnen afzien van h|t publiekr|htelijk inskumenîrium. Door deze
construdie zal het publiekrechtelijk instrument van het kostenvelaal en loœtie-ei|n in de praktijk
aanvull|nd werken, vxma|elijk als stok achter de deur.
De verplich|ng om het publiekrechtelijke spoor te volgen, is gekoppel| aan twee voo|aarden:
Nota Bovenwfjks
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1. in de eerste plaats is een rulmtelijk besluit op grond van de Wro n|ig. Het publiekre|telijk
inst|men||um is alleen van toepassing bij de vasîtelling van een |stemmingsplan,
wijziging van een bestemmingsplan of een projeehesluit.
2. de tweede voorwaarde is dat het ruimtelijk beslnit voorziet in nieuw|uw of in een
ver|uyplan met |n|ewijzijingen. De bo-plannen waar het om gaat zijn in het Beslult
ruimtelllke ordening (Bro) (artlkel 6.2.1, Wlage V) aangeuzen.
Het exploi|tienlan
Als eerste stap in het qubliekrechteljke spoor moet de gemeente een exploiî|eplan vasîteflen
|men met het |imtelljk besluit Het biedt de grondslag voor publiekr|htelijk kostenve|aal.
Het gemeentelijk exploiîtieplan |vat een exploi||epzet en regels voor het omslaan van de kosten
over de ve|chillende uitgi||t|o|eën. Daamaast bevat het eoloi|tieplan de noodzakelijke
Ioœtimeisen.
Tœtsingsc|eda
In artikel 6.13.6 WY is een aantal regels opgenomen ovqr de |rekeningswijze van de in het
exploëatieplan op te nemen grondexplo|tie. Onder de regels zijn ook de cumula|eve toetsingscriteria
ge|rmul|rd:
@ Profijt: de grondexplo|tie moet nut ondewinden van de te treffen voocieningen en
maatœgelen. Veelal betreft het fysiek nut voor het exploiîtiegebied. Bij maatregelen, zoals bij
Ompensatie buiten het gebied, schùilt het profijt in het feit dat dankzîj deze ingrepen een
gmter gebied ontwikkeld kan worden.
@ Toerekenbaarheid: er bestaat een Ousaal verband (de kosten zouden niet gemaakt worden
zonder het plan), of de kosten worden mede gemaakt ten behoeve van het plan. Ook ko|ten
die op eeh andere grondslag gesnancierd worden zijn niet tœœkenbaan Dergelijke kosten
doep zich o.a. voor blj nuîvoocienlngen voor gas, water en elektra en bij gebouwde
pai||oocienlngen.
* P|podionaliteit: als meerdere Ioœties prosjt hebben van een voociening, worden de kosten
naar rato verdeeld; naar mate een Iocatie er meer prosjt van heeq, draagt dezq meer bij aan
de kosten.
Het is velplicht om de toe|ing||tqria te |handelen blj het opstellen van een exploi|tieplan. Het is
niet verpllcht om deze in de anterieure fase te |handelen.
2.3 Kos|nverhaal
In artikel 6.13.8 en 9 lid c van de Wro wordt aangegeven dat er bij
nadere regels kunnen worden gesteld over de kosten welke deel
Kosten die verhaald kunnen worden, zijn bijvx*|ld:
. kosten van ondecoeken (|ijvoor|ld archeolœie)
. Compen|tie van naîu|aarden
* Milieut|hnische maatr@elen (bijv. sanering s|nkciiels)
@ Kosten opstellen ruimtellke plannen
* Planschadekosten
@ Inf|stœduur openbaar vervoer vbocienihgen
. Bovenwijkse voocieningen
Besluit ruimtellke ordening (Bro)
uitmaken van de exploi|tieopzet.
De kostensoodenlijst, een Iimità|eve opsomming vap te verhalen ktpten, is opgenomen in de adikelen
6.2.3 |m 6.2.7 Bro. (bijlage lV)
Bovenwil'kse voocieninqen
In deze nota zal geen onderscheid worden gemaakt in de hietboven omschreven
kostensoo|en, er,zal voor het geheel gesproken worden van bovenwjkse
voocieningen. Het begrip bovenwijkse voociening kan als volgt worden omschreven:
Een bovenw#kse vooaiening is een vooaienlng van openbaarnut, waarvan het belang en de baat
uitstlgen boven de exploitat| van een (exploitatîèlgebi| en waarvan de kosten, vanwege het nut
voormeerdeœ gebleden, niet door één exploitatiegebied moet worden gedragen.
Nota Bovenwijks
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Bovenplanse k|t*ëvx|ieninn
Op grond van artikel 6:13 Iid 7 Grex kunnen |venplanse kosten voor meerdere locaties of gedeeltes
daarvan in de grondexplo|tieopzet Worden opgenomen in de vorm van een fondsbijd|ge.
Voorwaarde is dat voor deze Iocaties of gedeeltes daarvan een s|duu|isie is vastgesteld die
aanwijzigingen geeft over de bestedingen die ten Iaste van het fonds kunnen komen.
Let wel: de bovenplanse kosten komen dus niet vood tlit de kostensoodenlijst. Bovenplanse kosten
hebben over het algemeen een meer mimtelijk karakter of invalshoek.
Verevening
Verevenlng is een onderdeel van het begriq bovenplans. Het betreft hier de mogelijkheid om in
bepaalde gevallen |nstgevende locaties blj te laten dragen aan de onrendabele top van andere
Iocaties. Het is namelijk mogelijk dat Ooenplanke kosten vxr meerdere locaties In een
exploi|tieopzet in de vorm van een fondsbljdraje op te nemen. In de praktijk is deze werkwijze
toegepast door financiële uitkomsten van exploltaties in eigen beheer van de gemeente te verevenen
met de algemene reserve. Binnen de reikwijdte van de Grondexploi|tiewet kunnen ook exploitaties
van derden in deze systematiek wosden betrokken. Een dergelijke bijdrage is af|ingbaar.
Er dient dan voor deze locaties of gedeeltes daarvan een s|œurvisie te zijn vastgesteld die
aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het fonds kunnen komen.
Als voorbeeld kan verevening tussen grondexploi|ties gegeven worden. Het is daarbij wel
noodzakelijk dat de verevening functiegericht is. Dat zljn functies als |rijvigheid, winkels, kantoren,
sport en enz.
Een onderbou|ng van een s|uctuu|isie is vereist. De bovenplan| kosten doen mee in een
exploitatieplah, anterieure en poste|eure overeenkomtten. Het posltieve resultaat van t|nsforma|e
van bedrijventemeinen en grondexploi|ties van nieuw te onœikkelen berjventerreinen wosdt voor
100% gestoken in een fun|egeàcht fbnds he|tœdure|ng |d|henteœeinen.
Per project wordt de bljdrage per m2 uitgee|aar omg|lagen.
Biidraqen aan ruimtelllke onœikkelln|en
De Wro maakt het mogelijk om in geval van een planologische wijziging voor fode functies, een
bijdrage te v|gen in andere ruimteljke en maa|chap|lijke fundies. Een onder|uwing tussen de
koppeling rode functie (o.a. woningbouw, bedrijven) en de maaïchappelijke fundle is vers|ndig.
Als voorbeeld kan gegeven worden de volgende bjdragen:
- bijdrage als verevehing in een te kort Iocatie, de 'plus' en 'min' exploita|es moeten wel in de
seuctuu|isie benoemd zijn.
verevening |pecifiek, deze dient |nc|ege|cht te zijn, zoals compensa|e doelgroepwoningen
tussen ve|chillende grondeoloitaties, nieuwe bed|jvente|einen dragen bij aan revitalisering
van bed|jventerœinen.
- Een majeure investehng als bijv. ecologische zone of in maatschappelijk vastgoed.
Verrekening kan alleen via anterieure ove|nkomsten worden geœalis|rd. Een onde|uwing van
een structuu|isie is vereist. Het is niet no|zakelijk dat een aanwijzing voor de propodionaliteit wordt
gegeven.
Nota Bovenwijks
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3 Toepassing kos|nverhaal in de gemeente Bronckho|t
3.1 bovenwijkse voo|ieningen
Binnen de gemeente Bronckho|t is een inven|ri|tie gemaakt van de toekoms|ge investe|ngen die,
met inachtneming van de drie toeîing|de|a, zijn aan te merken als een boven|jkse voociening,
Een overzicht van deze voocieninjen is te vinden in de Nota Bovenwjkse vxcieningen Deel 2.
Het overzicht met voocieningen zjn investerlngen die voorlkomen uit vastg|telde |leidsplannen.
Dû voocieningen hebben eeh nut voor de gehele gemeente.
Voocieningen die aangelegd worden ten behoeve van een l|m||n|ikkeling worden zoveel
mogelijk verhaald op de Iootieon|ikkeling. Deze voocieningen kunnen zowel in als buiten het
plangebied gelegen zijn (art 6.2.4 sub c en e Bro).
De gemeente Bronckho|t verhaalt kosten bovenwijkse vxcieninqen indien een Yimtelijke
on|ikkeling, ruimtebeslag heet Dit Yimtebeblag uit zich in intenslever Yimt|eb|ik:
- berijviqheid (u|reidingl',
verdichbng mens (bijv. splitsing wooneenheld in meer wxneenhedenl',
extra verkee|bewvgingen als gevolg van verdichting mens.
Ruïmtebeslag ontstaat door;
1. woningbouw bed|jven|nkel|asë| en/of voociëeningen
2. grooîchalige œimtelijke on|lkkelingen, vnl. rereatieve en agrarische on|ikkelingen zoals:
on|ikkeling recreatlegebiede| (œmpings, bnngalo|aAen etc), gelfbaan en
recreatieplassen, vergroten bouwblok agrahsc|spliîlng woning, bed|jëuitbreidingen (niet
zijnde bedrijventeœeinen).
Bij de toerekening van kostenvemaal hanteren we de volgende randvoo|aMen:
* de bovenwijks te vethalen kosten moeten voorkomen in de kostensoodenlijst volgens art.
6.2.3 |m 6.2.7 Bro en er moet worden voldaan aan drie toe|ingbc|te|a art. 6.13.6 Wro, zie
ook 3.1.2. Vermelding in de strucKu|isle is niet noodzakelijk-,
. de bovenplans te verhalen kosten moeten zijn vermeld in de s|ctuu|isie, zie ook 3.1.3.
De kostenlijst speelt hier geen rol;
* bijdragen in Yimtelijke on|i|elingen vormen onderdeel van de bovenwijkse kosten;
* in de nota |venwijks moet zljn vastgesteld op welke wijze de invesïringen worden
omgeslagen.
3.2 Toe|kenlng bovenwijks
Voor het toerekenen van de bijdrage boven|jkse voocieninjen is onderlijgende nota opgesteld.
Een uitgangspunt bij het vas|tellen van de bijdrage bovenwilkse voocienlnjen is draagk|cht en een
bestemmingsfactor. Dit om te voorkomen dat bepaalde rqimtelijke on|i|ellhgen onevenredig zwaar
Worden belast.
@ Draagk|cht
Binnen een projed of |stemmingsylan (binnenplans) vindt nog een verdeling naar draagkœcht
plaats. Art 6.18 Iid k Grondexploi|tle geeq daar een aanwijzing vopr.
Voor binnenplanse verrekening, bij een Yimtelijke on|ikkeling, wordt een ve|ekenverhouding naar
dœagkracht toegepast Dit houdt in dat een hogere m2 prijs een hogere bljdmge in k|tenverh|l
opleved. B4 een Iagere m2- prjs is dat in verhouding Iager.
Basis prijs, met betrekking tot de bewlote Iocatie, wordt gedeeld door de uitgifte prijs.
Naast dmagkracht is voor binnenplanse ver|kening ook een verrekenverhouding nEaar oppervlâk
toegepast. Dit houdt in dat een groter perœelsopyeœlak een hogere bjdrage in kostenverhaal
oplevert Bij een klelner perceelsop||lak is dat In verhouding lager.
* bestemming|actor
De bijdrage |venwljkse voocieningen is gebaseerd op de prqzen uiëeefbare grond vœr
woningbouw. Aangezien de uRgiqeprijzen voor woningbouw hoger zijn dan de prjzen voor
bedrijventerreinen, agrarische gronden en r|reatiœfonden, wordt op de onderdelen ajrarisch,
bedrijven en recreatie een |stemmingsîotor toegepast Hiermee berekenen wij een bljdrage die past
bij de dœagkracht en het gemiddelde uitgiqe oppervlak. Voor de veœchillende typen berekeningen zie
bijlage VI.
Ncta Bovenwijks
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Benallnc uitceetaar onpervlak toekomstice pro'lecten
B( de verrekenlng van de bddragen worden de uitgee|are mz aanqenomen. De gemeente
Bronckhorst gaat voor het beqalen van het uitgee*aar oppervlak ult van het volgende:
voor grondgebonden wonlngbouw wordt uilg|gaan van het uitgee|aar oppervlak van het perceel;
voor gestapelde woningbouw tot één hoog wordt uitgegaan van het uitgee*aar oppe|lak vah het
perceel;
- voor Ommercieel en niet commprtieel tot één hoog wordt uitgegaan van het uitgee*aar
oppervlak van het perceel;
voor zowel woningbouw, Ommercieel als niet Ommercieel vanaf één hoog wordt uitgegaan van
het bruto vloeroppewlak (BVO).
De gemeente Bronckho|t kiest voor een berekening gebaseerd op mz uitgee|aar van alle nieuwe
on|ikkelingen. Deze motivatie is als volgt onde*ouwd:
1. Door de gemeente is al voor eerdere opgestelde berekenlngen een signifionte bijdrage uit eigen
reserve in de voociening bovenwijks gestort. Hiermee wordt de bijdrage door de bestaande
woningvoorraad als voldoende beschouwd.
2. Er zijn al veel afdrachten van projeden/grondexploiïti| vastgelegd.
3. De kosten bovenwjks betreffen voomamelijk investeringen voor nut van de gehele gemeente.
De investeringen (minus subsidies en al vdstge|telde gem|ntelijke
bijdragen) tb.v. bovenwjkse vœcieningen worden voor 100%
toegerekend |n nieuwe œlmtelijke onvikkelingen.
3.3 Werking exploi||ebogroting bovenwijkse voo|ieningen
Er dient een onde|cheid gemaakt te worden tussen de Vooclening Bovenwjkse voocieningen en de
Exploîtatiebeqmting Bovenwkkse voocieningen.
E ienmg is vermogen dat is verkregen van derden niet zijnde |e|eidslichamen voor een
en VQOC , j
specifieke besteding. Verkregen middelen van overheid4lichamen worden op de balans opgqnomen
als een vordering onder ove|opende passiva. De Voociening Bovenwpkse voocieningen wordt
gevoed door bljdragen per vierkante meter nog uit te geven terrein/Bvo. De afdrachten aan de
voociening worden middels overkomst geïnd.
Tegenover de bijdragen staan investeringen voor hoofdin|astœcturele werken die ten laste van de
voociening worden gebracht.
De Voociening Bovenwijk| Voocienlngen is in feite een voocieningenrekening waas inkomsten en
uitgaven inzake hooMinèa|t|cïrele werken op worden geboekt.
De exploitatiebegmting is een begroting waarin alle ihvesteringen met betrekking tot boven|jkse
voocieningen worden ondergebœcht. De exploita|ebegro|ng wordt opg|steld conform de
dynamische eindwaarde method|, o|el de contante waarde methode. In deze berekeningsmel|e
wordt rekening gehouden met rente- en ins|ie-invloeden gedurende de gehele Iooptijd van de
explo|tiebeg|ting bovenwijko voocieningen.
De uitslag van de berekening is de kostprijs per mz uit te geven grond/Bvo; een tarief per mz. Dit tarief
vormt voor de bij de Exploitetiebegrotinj Bovenwijkse Voocieningen betrokken d|lgebieden de
bijdraçe (=kostenpost) die het exjloi|tlegebied moet Ieveren aan de Voociening Bovenwijkse
Voocleningen. Zowel de investenngen als ook het uitgee*aar terrein en het te berekenen tarief per
mo komen terug in |e reguliere exjloiîtiebegroting van de bij de |loitatiebeg||ng Bovenwjkse
Voocieningen betrokken plangebleden.
3.4 Bepaling omvang en inhoud Exploihtiebegroting Bovenwijkse
Voo|ieningen
De omvanj en inhoud van de |ploi||ebegroting Boven|jkse Voocieningen hangt af van de
hoeveelheld voocieningen die aangemerkt kunnen worden als bovenwijks en van het aantal uit te
geven vierkante meters woningbouw, bedrijventerrein, maaîchappelijk culturele uitgiqe en overige
obg-te|einen (openbare bijzondese gebouwen). Het gaat alleen om boven|jkse vxcienlnjen die
betrekking hebben op nçg te op|ikkélen gebieden. Uiteraard dient een en ander aan te slulten bij de
door de Gemeenteraad vastgestelde St|ctuu|isies.
Nœ Bovenwijks
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Ook moet worden bekeken welke kostenelementen in de |ploi|tiebegro|ng Boven|jkse
Vxcieningen worden m|genomen.
Tevens is het belangrijk te weten welke nog uit te geven terreinen beschik|ar zjn omdat de nog uit te
geven oppewlakte wegingshctor is bij het bepalen van de m2 psijs (investeàngen gedeeld door hog
uit te geven terreinen). Zowel de investe|ngen (bijdrage) als ook het uitgee|aar terrein en het te
berekenen tarief yer m2 komen terug in de reguliere exploiktiebeg|ting van de bij de
|plo|Kebegrobng Boven|jkse Vxcieningen betrokken d|lgebieden.
De omvang van de Exploita|ebegrotihg Boven|jkse Voocieningen wordt bepaald door het
ruimtebeslaj als gevolg van toegepaste proslering van de bovenwijkse elementen.
Kwaliteit, rulmtelijke inpassihg en toepassing |n materialen spelen hierbij een rol. De inhoud wordt
bepaald door datgene wat werkelijk als |venwijks kan worden aangeme|t.
3.5 Risjco's
Bij |slco's in de grondexqloi|tie kan sprake Zjn van risico's van financiëlm en ruimteljke aard.
Risico's zijn in principe nlet voocienbaar en niet kwanti||ef m|tbaar. Daarom wordt geprobeerd
zoveel mogelijk risico's uit te schakelen. Dit is echter niet altijd mogelijk.
In een grondexploi|tie is sprake van voorgeœîcùleede Inkomsten en uitgaven en vaak een Iange
looptijd. De Exploitatiebegroting Bovenwjkse Voocieningen is hierop geen
uiàondering. Toch blijven risico's aanwezig.
Rislco 's van ruimteli'lke aard - in hœveelheden.
De werkelijke Yimtelijke invulling van een exploi|Nejebied kan ten opzichte van de vastgestelde
|ploiKtiebeg|ting |venwijkse Voocieningen posltief of negatief afwijken.
Dit kan zowel het uitg|fbaar terrein betreffen als ook het openbaar gebied (water, groen? verhardièng,
etcetera). De extra lnvesteringen in verband met deze a|ijkingen komen ten laste vap de reguliere
explo|tiebegrotng van het betre|ènde explo|tiegebie.
Ribico 's van financiële aard in neld
Hierblj sqelen wijziqihgen In de kwaliteit met betrekking tot gebruik van materialisering een rol.
lmmers In de Explolîtie|g||ng Bovenwijkse Voo|ieningen ls uitgegaan van een bepaald
kwaliteitsniveau waarop de in|ch|ngskosten zijn beqaald en als zodanig in de g|ndexplpi||e is
verwerkt Deze afwjkingen van de in|ch|ngsko|en In relatie tot de Explo||e|groting Bovenwijkse
Voo|ienipgen hebben geen relatie met eventuele ruimtelijke invulling (hoeveelheàen).
Daamaasf hebben wijzigingen in werkelijk onhangen subsidiebijd|gen in relptie tot het ge|lcul|rde
invloed op de Exploiï|ebegroting Bovenwlkse Voocienlngen en ook spelen parameters en fasering
een rol.
3.6 Uitkomst en acœalisatie begroting
ï
Uiteindelijk is de uitslag van de exploita|e|grobpg, zijnde de prijs per m2 uitgee|aar terrein,
bepalend voor zowel de |ploi|tiebegroting Bovenwijkse Voocieningen als ook de bij deze
Exploi|tiebproting betrokken exqloi|tiegebieen.
Van belang Is datjaaflijks of uiterlljk een kper in de twee jaar zowel de exqloi|tiebegrotingen van
exploi|tiegebieden als ook de Eoloi|tiebegrotinj Bovenwijkse Vxcienlnqen wordt herzien, wàarbij
ingespeeld kan worden op het onts|ne voodschtlldende inzicht en/ of wijziglngen.
3.7 Padiculie| onœikkelingen
Met eventuele padiculiere on|i|elingen is in deze begrotinj noj geen rekening gehouden,
aangezien moeilijk is aan te geven wat voor padiculiere on|kkellngen er de komende jaren zuljen
komen. Wel is het mogelijk om aan een païculier dezelfde bijdrage voor bovenwijkse vxcieningen
te vragen op basis van de Wro/œexwet en vastjestelde Nota Bovenwqks. Deze onhangsten komen
ten bate van de Vxrziening Bovenwjkse Vxcleningen.
N|ta Bovenwijks
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DEEL2
Nota Bovenwijks
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Deel 2
4 Invenhrisa|e bovenwijkse voo|ieningen
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de ui|angspunten verzameld voor het bepàlen kan de invesïr|hgen en
dekking van de investeringen.
De werken met de investeringen per 1 japuari 2011 worden weergegeven (pag. 12). Vervolgens
worden de uitgee|are meters bepaald aan de hand van de prognose van on|kkelprojetten.
4.2 lnves||ngen
Door inven|ri|tie bij de diverse beleidsgebieden binnen de gemeente Bronckho|t is een Iijst
oxesteld welke investe|ngen er de komende vijf tot tien jear op stapel staan. Voor de ipventa|satiq is
gesproken met beleidsved|enwooMige| kan de diverse clusters van de afdeling Ohœikkeling.
Hierdoor is naast de inv|te|ngen in|||durele werken ook inzicht verkregeh in recreatieve en
maatschappelijke investeringen. De investeringen zijn opgenomen in onde||ande tabel.
Kosten Landschaps On|ikkellbgsqlan binnen Voorzfep/l Bovenw#ks
Binnen de nota bovenijkse vooclenihgen ziqen ook de ultgavne ten behoeve van uitvoering
plaoelandson|ikkeling. Het buRengebied van de gemeente Bronckho|t hee| een gfète
Iandschappelijke waarde en dive|iteit. Het is b|ld||lend en kan geziep worden als het DNA van
de gemeente. Het is belangrijk dit in stand te houden en waar mogelijk te ver|teren, zoals s|at
beschreven in het Landschaps On|ikkelingsplan (LOP)? d| |stemmingsplannen voor het
Buitengebied, evenals de ximtelijke ve|linj van het LOP Studuuwisie Buitengpbied. De gemeente
streeq behoud en ve*etering van de kwalitelt van het landsqhap en ecologie, de culturele identiteit en
de Iee*aarheid in het jebied na, evenals verste|ing van een duucame economie. De
Iandschapsvisie richt zlch op de ve|terklng van de kenmeiende ka|keristieken van het Iandschap
en samenhang in de ve|cheidenheid, met als doel het creëren van een harmonieuze eenheid, waarin
de Iandbouw een duidelijke, duurœxme positie inneemt
Met de Voociening Bovenwijks wil de gemeente een bijdrage Ieveren aan de doelstellingen, zoals
vertaald in het LOP, het Nationaal Landschaq dj Graafschap of de Ecoleische Hxfdstœctuur (EHS),
maar tevens inspelen op de komende transibe In het buitengebie door onder andere de
Rhaalveœroting in de g|ndgebonden landbouw (ve*ete|ng verkaveling etc.).
Op basis van de Regionale nota funceeveœnde|ng 'Functies zoeken PLMTSEN zoeken functies'
(problema|ek van de vrijkomende (agœris|e) ||jë|bouwing). Deze - in de stsucïuwisie en
bestemmingsplannen vertaalde - regeling vöorziet in de m|elijkheld van sloop en hergebruik voor
andere dan ag|rische bedrijîdoeleinden, evenals voor woondoeleinden. De afgelopeh jaren is
veelvuldig gebruik gemaakt van de regeling, voomamelijk door een omzetting naar |n textrë
woning. Door de aanstaande krimp van de bevolking in de Achterhoek hebben de gem|nten met de
provincie en de Orporaties een regionale woonvisie opgesteld. Dit leidt voor de gemeente
Bronckhorst tot dermate beperkte woningbouwmœelijkheden dat de uitvoering van de Fuver- regeling
meer gevonden moet worden in de werWuncties. Dit zal niet in alle gevallen toereikend zijn. Er zullen
dus ook andere middelen moeten wordqn ingezet om ook vanuit dit oogpunt bezien 'ver|mmeling'
van het buitengebied te voorkomen. Een sloopregeling blnnen de nok bovenwjks lekert hierin een
bijdrage.
De groenvoocieniEngen zijn al verwerkt in de vxcieningenlijst en komen vood uit het LOP.
De sloopregeling is een subsidie|ellng waarbij het uioangspunt is dat bij elke 6 1,- bijdrage
bovenwijkse vooci|ningen er f 0,10 wordt gelabeld ten behoeve van een subsidieregeling sloop.
Nota Bovenwijks
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Nr- lnveste|ng Bedrag Jaar
Hengelo
1 Groenskuduur/groenvoocieningen f 362.400 2011 -20
2 Entre Hengelb, 2 omgqvingen f 57.000 2011 - 13
3 Entre Hengelo, ömgeving Staja t 93.000 2011-2013
4 aanpak parkjes E 225.700 2011 -20
5 Rotonden Iandschappelîjk maken f 32.400 2011 -20
Steenderen
6 Groenvoociening e 309.300 2011 -20
7 Entre Steenderen verlandschap|lijken | 15.200 2011 -20
Centrum Vorden
8 Groenstrucïur/groenvoocieningen | 509.500 2011 -20
Z@lhem
9 Groenstructuur/groenvoöcieningen f 540.700 2011 -20
Kleinere kernen
10 Groenstructuur/groenvxcieningen: Hummelo f 93.800 2011 -20
11 Wichmond Q 80.600 2011 -20
12 Halle, Kranenburg, Keijenborg en Velswijk f 98.800 2011 -20
13 Dorpsranden E 115.000 2011 -20
Verkee|aappa|ing*n:
14 Parkeren, Bronkhorst | 120.000 2011
15 Kasteelheuvel E 75.000 2015
16 Inffa, rondweg Hummelo f 12.500 2011
17 Parkeerruimte E 450.000 2011-13
18 Kerkepàden f 115.000 2011- 12
19 lnfrastruk|uur glasvqzelkabelne|erk f 1.000.000 2011-15
Onœikkel V'iâie doçumenten
20 Cultuur histori|he geb. |schrijving f 45.000 2011-12
21 Landgoedvisie ê 50.000 2011-12
22 Cultuuluzen visie opstellen f 50.000 2011-13
23 Sloop|geling buitengebied f 138.500 2011-15
Totaal investering f 4.589.400
Per voociening is gekeken wat de totale investering is. Hieronder vallen de ve-e|ingskosten,
aanlegkosten, onvoocien, planon|ikkelingskosten en kosten voor voor|reiding, toezicht en
uitvoering (VTU). Apart zijn de plankosten voor proj|tbegeleiding en beleîdson|ikkeling opgenomen.
Met de opname van de inv|teringen zijn geen subsidies opgenomen. Mocht dit verandeœn, dan
zullen deze bij de jaarlijkse heciening van de doorœkening ve|eitwo|en. Immers subsidies zijn
opbrengsten voor de gemeente die de kosten mede dekken.
Neta Bovenwqks
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4.3 Bepaling uitgee|aar oppe-lak toekoms|ge projeç|n
Voor het verrekenen van de bovenwijk| voocieningen heeft de gemeente Bmnckhorst gekœen om
voor de nog vast te leggen nieuwe, nog niet vasëelegde, onœikkelingen een evenredige verdeling
per uitgee|are m2 aan te houden, zie paragraaf 3.3.
In onde|taande Kbellen de bestaande en de nieuw te realiseren eenheden opgenomen
Voor de projecten die de komqndq sjaar zijn gepland wordt een inschaoing gemaakt hoeveel
uitgee|aar oppervlak zij gen|reren. In onders|ande ta|l zijn de projeden met het bdbehorende
aantal vierkante meter uitgee|aar terreih opgehômen.
aantal
Wonin bouw wonin en o rvlakte
Totaal woningbouw 385 10.39.50
Bedri-vi heid
Dambroek Zuid|inkelskampOost 4.00.00
St|nderdiek 1.60.:0
Totaal bedrivi heid 5.60.00
Totaal bed|jvigheid en
wonin bouw 15.99.50
Als basis is gerekend, dat gemiddeld per woning 270 mz uitgee|aar oppefvlak wordt gerealicnnrd.
De aangenomen 270 mz uitgeef|ar per woning komt deels ovpreen mpt een theoretischp
|nadering:
Circa 20 woningen per hectare en een uitgve*aar oppervlak minimaal 60% van het te verkavelen
gebied. Dit resulteert in circa 300 mz uitgee|aar per woning. De 300 m2 Iijkt gemiddeld nogal stevig,
voor aansluiting met de praktijk wordt gekozen voor 270 m2 per woninj. Hiermee is het uitgangspnnt
zoals in de tabel is opgenomen voor het uitgee|aar oppervlak als gemlddelde vastg|teld.
Voor commerci|l is een aanname gedaan wat er nog te verwachten is.
4.4 Vas||lling aangegane verplich|ngen
De gemeente Bronckho|t hanteert geruime tijd dat er een bijdrage aan de Voociening Bovenwijkse
Voocieningen gvstort moet worden (zie 4.4.2) . Als gevolg daarvan zijn er al afspraken vastgelegd
over de hoogte van afdrachten van Iopende en nog (op korte termijn) op te starten on|kkelingen.
Uiteraard dienen deze afspfaken meegenomen te wordqn In de bvrekening.
4.4.1 S|nd/resul|at per 1 januaei 2011
De gemeente starten vanaaf 1 januari 2011 dus het saldo is 0.
?
Per 1-1-2011 was het resultaat op de voo|lening Bovenwijkse Voocieningen | 0,=
Resultaat over 2010 is een bedrag van f 0,=
In totaal is het rosultaat op de voociening Boven|jkse Voocieningen
+
f0=
Neta Bovenwljks
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4.4.2 Verplichtingen
In onders|ande tabel zijn de aangegane |mlichtingen in Euro's per 1 januari 2011 opgenomen.
Aangegane vemlic|l|gen Bedrag |m 241: Restant
à- %1 tract : 333 310 f - C 333 310
og binnen te halen v gens en . .
HàVO f 97.800 * - f 97.800
Mnkenkamp ç 363.725 E - f 363.720
staja : 366.169 E - è 366.160
Totaal verplichtingen E 1.160.990 f - 61.160.990
In totaal is al een bedrag van |1.160.990,= ger|e|eerd als inkomsten voor de voociening
Bovenwijkse Voocieningen.
Nota Bovenwijks
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5 |ploi|tiebegro|ng bovenwijkse voo|ieningen
In de exploiîtiebegroting |venwijkse voocieningen zijn all| inv|teringen en opb|ngsten
meœenomen.
5.1 Uitgangspun|n en wijze van be|kenen
Als ul an s unt is van de kol ende arameters ui e aan:
Rente *% - - Oxrtdattlm 1 t*. - kï bl1' $ * - '' - '
Kosteninsatie 2% ' Einddatum l3l'dn'*' 1%82.% 16. '
. j .; - j . . . . . . . . . . - . . ,' .. . . .
O bren steninqatie 2 -% . - - - : - : - Loo ti d 6 àéf - - .
De investe|ngen en opbrengsten zqn exclusief BTW.
De keus voor 2% kostenin|a|e is gebaseerd op het u|gangspunt dat de Iaatste zsjaar de inflatie
gemiddeld 2% is geweest.
Er is voor gekozen om de oqbrengsteninsatie gelijk aan de kosteninqatie te stellen, omdat de
oqbrengsten een dekkingsmlddel voor de investe|ngen zijn.
BIJ een reguliere gsondexploi|tie wordt gerekend met oqbrengsten uit g|nduitgi|e, bd een dergelijke
beœkening wordt uitgegaan van 'een opbrengs|n|atie dle 1% Iager is dan de kosteninsa|e.
Voor de berekening is de Dynamische Eindwaarde Methode (DEM) toegepast. Het principe van de
DEM kan als volgt worden omsch|ven:
Nadat alle nominale kosten en nominale opbœngsten bekend zkrl wo|en deze in de tld uitgezeti
oRewel de investedpgen en opb|ngsten worden gefaseeïd in de Wd |aren) uibgezet. Nominapl wil
zeggen dat sprake is van bedragen zonder invloed van |nte en intlatie op het moment dat de
exploitatiebegmting wordt opgesteld. Om het çnveste|ngsn|eau op sta|aarde (start
exploitatiebegm|ng 1 januari sta|datum) te bepalen wordt het bedrag op eindwaaMe temggeœkend
met het voor de exploitatîe|gmt|g geldende œnte|rœn|ge. De eindwaarde wordt gedeeld door
het rentepementage over de gehele loopt#d van de begrogng tot staddatum, in dit geval 1 januad
sta|datum.
De uitkomst van deze Iaatste berekening wordt de contante waarde genoemd en vormt tevens het
resultaat van deze begroting.
De fasering is gebaseerd op een inscha|ing van wanneer de werken uitgevœrd zullen worden.
De opbrengsten zijn amankelijk van het realisa|emoment van de projecten die weer a|ankelijk is van
het woning|uorogramma dat de gemeente heeq opgesteld.
In de exploita|e|groting zijn de investe|ngen als een post opgenomen. Deze kosten zijn néast de
uitvoering van de werken ook inclusief ve|erving, orwoorzien en VTU (voorbereiding, toezicht en
uikoering). Voor overige projedkosten is 3,1% aan plankosten opgenomen.
Onder de opbrengsten Zjn vaste bedragen opgenomen voor de al gemaakte afspraken bij gestarte
onœikkelingen. Voof nog nader uit te werken projeden is afhankeljk van het geraamde uitgeeaar
oppervlak een bedrag per mz opgenomep.
Nota Bovenwijks
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5.2 Tariehbepaling
Berekening van het tarief heeft iteratief qlaa|evonden. De inv|teringen zijn in de tijd uitgezet, van
de opbrengsten zijn de aangegane verpllchtingen (de afgesloten overeenkomsten) ook in de tijd
uitgezet Het resultaat daarvan is, dat er nog een resKnt af te dekken investering op contante waarde
overblijft om af te dekken door de geplande projeden. D: uitgee|are vierkante meters zijn in de tld
gefaseerd en er is een (fidieve) contante waarde van de mz vastgesteld.
Het uitgangspunt is een sluitende exploiî|ebegro|ng bij de realisatie van bovenwijkse investeringen.
De contante berekening komt ult op een bedrag per 1 januari 2011 van f 20.00 per mz.
5.3 Conllusie
Met onderhavige exploiïtie|groting bovenwijkse vxcieningen ligt er een onderbouwing voor de
bijdœge aan de Voociening Bovenwjkse Voocieningen die aan on|kkelende partijen gevraagd kan
worden. De onderbouwing voldoet of aaà het gestelde in de Wro inclusief Grondexploiîtiewet indien
een vrijwillige overeenkomst (anterieqr) niet Iukt en er een ve|aalsbijdrage op basis van het
exploiïtieplan of een overeenkomst op publiek|htelijke basis (|ste|eur) opgesteld moet worden.
Met de Nota |venwijkse Vœcieningen kan de gemeente (een groot |eel van) de door haar
gemaakte kosten voor bovenwijk| voociehingen verhaleh op derden.
aef nl|uw--|d. |efùèè'. |è|ks| |-L wunlp-ï b'u- 4.4=----..
. (|, . : . |
me|r ultgee|qrig|lèk.'' ' ' . . .
. ' . ' 'g . ' < ,.! ,'.. ' œ' '' ' œ . .
Sef *8* Is | prl l # jaè 48. . F j - . , . . - .- . . . . Nœ Bnvenwijks
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9-2
Amendement
Voorstel no.: 1 10428/9
Agendapunt: 9
Onderwerp: Nota bovenwijkse voo|ieningen
De gemeenteraad Van Bronckhorst, in vergadering bijeen op 28 april 2011,
Ove|egende dat:
- De betresende nota niet op alle punten voldoende duidelijkheid en zekerheid biedt richting de
initiatiefnemers' waarbij aan de orde is van een ruimtelijke on|ikkeling met een
, .:.
ruimtebeslag ,
- Voor de berekening van het basistarief is uitgegaan van een inschaoing van projecten in de
komende sjaar en het daarbij te genereren uitgeefbaar oppervlak, met als relatie dat er ook
uitzicht op realisering van de genoemde voorzieningeh in de periode moet bestaan; terwijl in
het overzlcht periodes tot 2020 staan vermeld;
- De uitvoering Van de inventarisatielijst is sterk aëankelijk van de mate waarin het fonds voor
Bovenwijkse Voocieninjen in de komende jaren zal worden gevoed |n dat maakt het
toekennen van een griorlteit - afgestemd op nut Voor de inwoners; economisch effed; termijn
waarbinnen het in ultvoering kan komen; mogelijke strudurele exploitatielasten en zonodig
een risicoprofiel- aan de voociening zeer gewenst',
- Het in de praktijk mogelijk is dat medewerking aan een ruimtelijke wijziging wordt verleend
zonder dat er per saldo een groter ''ruimtebeslag'' ontstaat en het betalen vah de heffing dan
zijn grondslag mist;
besluit:
aan het vaststellingsbesluit toe te voegen:
1.
De inventarisatielijst op pagina 12 van de nota wordt voorlopig vastgesteld tot
dat besluitvorming door de raad heeft plaatsgehad met betrekking tot punt 2.
Het college zal -uiterlijk bij de presentatie van de begroting 2012- een nieuwe
inventarisatielijst ter vaststelling aanbieden, voorzien van informatie en een
prioriteit als in de ove|egingen bij dit amendement verwöord.
2.
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3.
De in de nota genoemde tarieven zijn inclusief de eventueel hierover door de
gemeente verschuldigde BTW.
Verevening tussen gewenst nieuw ''ruimtebeslag en ''planologische ruimte'' die
tegelijkedijd op dezelfde Iocatie wordt teruggegeven is mogelijk; waarbij de
heffing over het meerdere aan ruimtebeslag de heffing wordt berekend.
|.
Hengelo Gld., 28 april 201 1
Namens de fracties van:
C.D.A.: D.J. Huntelaar
V.V.D.: E. Brandenbarg
Beslissing raadsvergadering 24 maart 2011
Met algemene stemmen aanvaard.
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