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BIJLAGE 111 wRo - FINANCI|LE BEPALINGEN. AFDELING 6.4 GRONDEXPLOITATIE
Afdeling 6.4. Grondexploitatie
Adikel 6.12
1. De gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel
van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.
2. In afwijking van het eerste lid kan de gemeenteraad bij een besluit tot vaststelling van een
bestemmingsplan, een wijziging als bedoeld in adikel 3.6, eerste Iid, een projectbesluit of een
besluit als bedoeld in artikel 3.40, eerste Iid, besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien:
a. het vérhaal van koàten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen
gronden anderszins vecekerd is;
b. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4,
onderscheidenlijk 5, niet noodzakelijk is, en
c. het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede
Iid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodza|elijk is.
3. De gemeenteraad kan de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede Iid, bij een besluit tot
vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste Iid, onder a, of bij een
besluit als bedoeld in artikel 3.10, vierde Iid, delegeren aan burgem|ester en wethouders.
4. Een exploitatieplan wordt gqlijktijdig vastgesteld en bekendgemaakt met het bestemmingsplan, de
wijziging, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, het projectbesluit of het besluit, bedoeld in artikel 3.40,
eerste Iid, waarop het betrekking heet
5. De gemeenteraad kan in samenwetking met de raden van aangrenzende gemeenten een
intergemeentelijk exploitatieplan vaststellen. Busgemeester en wethouders van deze gemeenten
leggen het vastgestelde plan gelijktijdig ter inzage. In aîijking van artikel 3.8, derde Iid, vangt de
in dat Iid genoemde termijn aan na vaststelling van het exploitatieplan door alle betrokken
gemeenteraden.
6. Bij een exploitatieplan kan worden bepaald dat het verboden is bepaalde werken, geen
bouwwerken zijnde, of weruaamheden uit te voeren totdat voor de betre|ende gronden een
ui|erkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, in werking is getreden. Bij het
exploitatieplan kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen
van dit verbod.
Artikel 6.13
1. Een exploitatieplan bevat:
a. een kaad van het exploitatiegebied;
b. een omschrijving van de werken en weruaamheden voor het bouwrijp maken van het
exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoocieningen, en het inrichten van de openbare ruimte
in het exploitatiegebied',
c. een exploitatieopzet, bestaande uit:
1. voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke
inbrengwaarden voor de toepassing van deze afdeling worden beschouwd als kosten in
verband met de exploitatie van die gronden;
2*. een raming van de apdere kosten in verband met de exploitatie, waaron|er een raming
van de schade die op grond van artikûl 6.1 voor vergoeding in aanmerking zou komen;
3. een raming van de opbrengsten van de exploitatie, alsmede de peildatum van de onder 1
tot 3 bedoelde ramingen;
4. een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden',
5. voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, wer|aamheden,
maatregelen en bouwjlannen, en zo nodig koppelingen hiedussen;
60. de wijze van toerekbnlng van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.
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2. Een exploitatieplan kan bevatten:
a. een kaart waarop het voorgenomen grondgebruik is aangegeven en de gronden welke de
gemeente beoogt te verwerven;
b. eisen voor de werken en wer|aamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied,
de aanleg van nutsvoocieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het
exploitatiegebied',
c. regels omtrent het uitvoeren van de onder b bedoelde werken en wer|aamheden',
d. een uitwerking van de in de artikelen 3.1, eerste Iid, en 3.10, derde Iid, bedoelde regels met
betrekking tot de uikoerbaarheid',
e. regels met inachtneming waarvan burgemeester en wethouders van bij het exploitatieplan aan
te geven regels ontheffing kunnen verlenen.
3. Voor gronden, waarvoor nog een uitwerking als bedoeld in artikel 3.6, eerste Iid, onder b, moet
worden vastgesteld, of waarvoor ingevolge de fasering geen bouwergunning als bedoeld in
artikel 6.17, eerste lid, kan worden verleend, kunhen de onderdelen van een exploitatieplan,
bedôeld in het eerste en tweede Iid, een globale inhoud hebben.
4. Voor de berekening van de kosten en opbrengsten wordt esvan uitgegaan dat het
exploitatiegebied in zijn geheel in exploitatie zal worden gebratht.
5. lndien geen sprake is ven onteigening wordt de inbrengwaarde van gsonden vastgesteld met
overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet. Voor
grpnden welke onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen, of welke op
onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde gelijk aan de schadeloosstelling
ingevolge de onteigeningswet.
6. Kosten in verband met werken, weruaamheden en maatregelen waarvan het exploitatiegebied of
een gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan worden naar
evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet.
7. Bovenplanse kosten kunnen voor meerdere Iocaties of gedeeltes daarvan in de explotatieopzet
worden opgenomen in de vorm van een fondsbijdrage: indien er voor deze Iocaties of gedeeltes
daarvan een structuu|isie is vastgesteld welke aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten
Iaste van het fonds kunnen komen.
8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de
exploitatieopzet en de daarin op te nemen opbrengsten, en de verhaalbare kostensooden.
9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de
beschikbaarstelling van het exploitatieplan en nadere regels worden gesteld over:
a. de kaaden, eisen en regels, bedoeld in hét eerste en tweede Iid;
b. de manier van opstellen en de berekeningsmethode van de exploitatieopzet, en
c. kosten, welke deel uitmaken van de exploitatieôpzet.
10. De voordracht voor een kraçhtens het achtste Iid vast te stellen algemene maatregel van bestuur
wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp is overgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal, in
de Staatscourant en Iangs elektronische weg is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid
is geboden om binnen een bij die bekendmaking te stellen termijn van ten minste vier weken
schriqelijk opmerkingen over het ontwerp ter kennis van Onze Minisier te brengen.
Wet ruimteliike ordeninq - financiële bepalinqen
Artikel 6.17
1. Burgemeester en wethouders verhalen de kosten, verbonden aan exploitatie van de gronden
gelegen in een exploitatiegebied, door aan een bou|ergunning voor een bouwplan dat krachtens
adikel 6.12, eerste Iid, is aangewezenj of een bouwvergunning voor een gedeelte daarvan, met
inachtneming van het exploitatieplan het voorschriq te verbinden dat de vergunninghouder een
exploitatiebijdrage aan de gemeente verschuldigd is, tenzij de bijdrage anderszins vecekerd is of
voorafgaand aan de indiening van de bouwaanvraag een exploitatiebijdrage met betrekking tot de
betresende gronden overeengekomen en verzekerd is.
2. Burgemeester en wethouders stellen bij de bouwergunning een termijn waarbinnen de in het
eerste Iid bedoelde exploitatiebijdrage dient te worden betaald. Zij kunnen met betrekking tot deze
bijdrage in de bou|ergunning een betalingssegeling opnemen, welke afhankelijk kan worden
gesteld van de uitvoering van werken en bou|erken, bedoeld ih het exploitatieplan. Indien de
betalingsregeling inhoudt dat gehele of gedeeltelijke b|taling na de start van de bouw plaatsvindt,
kunnen burgemeester en wethouders van de vergunninghouder aanvullende zûkerheden met
betrekking tot de betaling eisen. Hierover kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere
regels worden gesteld.
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Adikel 6.18
1. Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage, bedoeld in adikel 6.17, eerste Iid,
worden in het exploitatieplan uitgiqecategorieën vastgesteld. Zo nodig wordt daarbinnen een
verder onderscheid aangebracht.
2. Per onderscheiden categorie wordt een basiseenheid vastgesteld in een hoeveelheid vierkante
meters grondoppewlakte, een hoeveelheid vierkante meters vloeroppe|lakte, of een andere
hiermee vergelijkbare maatstaf.
Wet ruimteliike ordeninq - financiële bepalinqen
3. Doot elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie vastgestelde gewichtsfactor
worden gewogen eenheden vastgesteld.
4. De gewogen eenheden in het exploitatiegebied worden bij elkaar opgeteld.
5. Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is het ten hoogste verhëaalbare bedrag, bedoeld in
artikel 6.16, gedeeld door het ovqreenkomstig het vierde Iid berekende aantal.
Adikel 6.19
De per bou|ergunning verschuldigde exploitatiebijdrage, bedoeld in artikel 6.17, eerste Iid, wordt
berekend door het aantal gewogen eenheden en gedeeltes van eenheden, dat in het exploitatieplan is
toegedeeld aan de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, dan wel indien dat tot een hoger
aantal Ieidt, het aantal gewogen eenheden dat is opgenomen in de vergunningaanvraag, te
vermenigvuldigen met het verhaalbare |edrag per gewogen eenheid en dit bedrag te verminderen
met:
a. de inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, geraamd
overeenkomstig de astikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet voor zover deze niet
volgens het exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven;
b. de kosten die in verband met de exploitatie van de bette|ende gronden door de aanvrager zijn
gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen bedrag niet hoger kunnen zijn
dan de raming van die kosten in het exploitatieplan.
Artikel 6.24
1. Bij het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie kunnen burgemeester en
wethouders in de overeenkomst bepalingen opnemen inzake:
a. financiële bijdragen aan de grondexploitatie alsmede op basis van een vastgestelde
structuu|isie, aan ruimtelijke on|ikkelingen',
b. verrekening van schade die op grond van adikel 6.1 voor vergoeding in aanmerking zou
komen.
2. Na vaststelling van een exploitatieplan nemen burgemeester en wethouders bij het aangaan van
een overeenkomst over grondexploitatie het exploitatieplan in acht, met dien verstande dat de
overeenkomst bepalingen kan bevatten over de uitwerking van onde|erpen uit het
exploitatieplan, maar geen bepalingen kan bevatten over onde|erpen welke deel kunnen
uitmaken van een exploitatieplan, maar daarin niet zijn opgenomen.
3. Van de overeenkomst wordt binnen twee weken na het sluiten daarvan door burgemeester en
wethouders kennis gegeven in een van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of
huis-aan-huisblad.
4. Artikel 6.4a, tweede Iid, is van overeenkomstige toepassinj ten aanzien vah degene di: een
overeenkomst heeft gesloten oves grondexploitatie waarln een regeling van verhaal van
planschade is opgenomen.
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BIJLAGE IV Kostenliist
|#lage b# de Memorie van Toelkhting b# de Grondexploitatiewet in 2005
(Tweede Kamer 2004-2005, 30218 nr. 3)
Bijlage 3 In amvb op te nemen lijst van kosten, voo|ieningen en opbrengsten
(kosten)
Tot de kosten, bedoeld in artikel 6.13 eerste li| onder c sub 1 en 2 van de Wro, worden gerekend de
ramingen van:
a. de inbrengwaarde van alle binnen het exploitatiegebied gelegen gronden, zijnde:
1. de waarde van de grond;
2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden niet
gehandhaafd kunnen wos4en;
3. de kosten van het vrijmaken van de gronden van persoonlijke rechten en Iasten, eigendom,
bezit of beperkt recht en zakelijke Iasten;
4. de kosten van sloop, ve|ijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen,
kabels en Ieidingen;
b. de kosten van het verrichten van ondecoek, waaronder in ieder geval begrepen
grondmechanisch en milieukundig bodemondecoek, akoestisch ondecoekj ander milieukundig
onderzoek en archeologisch onderzoek;
c. de kosten van bodemsanering, het dempen van oppe|laktewateren, het verrichten van
grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven',
d. de kosten van de aanleg van voocieningen binnen een exploitatiegebied',
e. de kosten van de aanleg van voocieningen en van weruaamheden buiten het exploitatiegebied,
met inbegrip van de inbrengwaarde van de daartoe benodigde gronden, bedoeld onder a,
waaronder mede begrepen de kosten van de noodzakelijke compensatie van in het
exploitatiegebied verloren gegane natuu|aarden, groenvoocieningen |n wate|oocieningen',
f. de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingeh met betrekking tot gronden,
opstallen, activiteiten en rechtên buiten het gebied, waaronder mede begrepen het beperken van
milieuhygiënische en externe veiligheidscontouren',
g. de kosten van andere voocieningen en werken dan bedöeld onder a tot en met f, voorzover deze
!
noodzakelijk zijn in verband met het in exploitaàe brengen van gronden die in de naâste toekomst
voor bebouwing in aanmerking komen;
h. de kosten van voorbereiding, on|ikkeling, beheer en toezicht verband houdende met de aanleg
van de voocieningen en werken, bedoeld onder a tot en met g;
i. de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimteljke plannen ten behoeve van het
exploitatiegebied',
j. de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat te verrichten weruaamheden en te nemen
maatregelen, voor zover deze weruaamheden en maatregelen rechtstreeks verband houden met
de in dit besluit bedoelde voocieningen, maatregelen en wer|aamheden',
k. de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden,
verminderd met de uit tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten',
1. de kosten van schadevergoedingen bedoeld in adikel 6.1 van de wet;
m. kosten van de aanleg van voocieningen die aan de gemeente door een hogere overheid worden
opgelegd, voor zover deze kosten niet via gebruikstarieven kunnen worden gedekt;
n. niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele BTW of andere nietterugvorderbare belastingen over de kostenelementen genoemd onder a. tot en met m.;
o. rente van ge'l'nvesteerde kapitalen en ovesige Iasten, verminderd met renteopbrengsten.
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Vervoln billane IV
(voocieninqenl
Tot de voocieningen, bedoeld bij bovengenoemde kosten onder d. en e., worden gerekend:
a. riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bou|erken',
b. wegen, ôngebouwde openbare parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet- en rijwielpaden,
waterpadijen, watergangen, voociehingen ten behoeve van de waterhuishouding, bruggen,
tunnels, duikess, kades, steigers, en andere rechtstreeks met de aanleg van deze voocieningen
verband houdende wesken en bou|erken',
c. groenvoocieningen, waaronder begsepen openbare parken, plantsoenen, speelplaatsen,
trapvelden en speelweiden, en natuuwoocieningen',
d. openbare verlichting en brandkranen met de nodige aansluitingen',
e. straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen en afrasteringen in de openbare ruimte;
f. nutsvoocieninjen met bijbehorende werken en bou|erken, voor zover de aanlegkosten niet via
de verbruiksîrleven kunnen worden gedekt en bij de gemeente in rekening worden gebracht;
g. infrastructuur voor openbaar ve|oewoocieningen met bijbehorende werken en bouwwerken ,
voor zover de aanlegkosten niet via de gebruikstarieven kunnen worden gedekt en bij de
gemeente in rekening worden gebracht
h. gebouwde parkee|oocieningen, voor zover deze Ieiden tot optimalisering van het grondgebruik
en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, openbaar toegankelijk zijn en
voornamelijk worden gebruikt door bewoners en gebruikers van het exploitatiegebied, voor zover
de aanlegkosten niet via gebruikstarieven worden gedekt en bij de gemeente in rekening worden
gebracht;
i. uit milieuhygiënisch, archeologisch of volksgezondheidsoogpunt noodzakelijke voocieningen.
Kostenliist
(opbrenqsten)
Tot de opbrengsten van de exploitatie? bedoeld in artikel 6.13 eerste Iid onder c sub 3 van de Wro,
worden gerekend de raminken van:
a. de opbrengst uit subsldies en bijdragen van derden, met uiàondering van de subsidies en
bijdragen van de gemeente, dan wel van de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of
beperkt recht van de binnen het exploitatiegebied gelegen gronden;
b. de opbrengst uit uitgifte van gronden;
c. de opbrengst van andere dan de onder a en b bedoelde kostenelementen, voorzover deze
worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de
naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen.
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BIJLAGE V BRO. AFDELING 6.2. ART.6.Z.I - ARTk 6.2.7
Afdeling 6.2. Grondexploitatie
Adikel 6.2.1
Als bouwplan als bedoeld
voor:
in artikel 6.12, eerste Iid, van de wet, wordt aangewezen een bouwplan
a. de bouw van een of meer woningen;
b. de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen',
c. de uitbseiding van eeh gebouw met ten minst: 1000 mâz of met een of meer woningen',
d. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die vbor and|re doel|inden in
gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits teh mihste 10 woningen worden
gerealiseerd',
e. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebuuwen die voor andere doeleinden in
gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, diens|erlening, kantoor of horecadoeleinden,
mits de cumulatieve oppe|lakte van de nieuwe functies ten minsty 1000 mA2 bedraagt;
f. de bouw van kassen met een oppe|lakte van ten minste 1000 mA2.
Artikel 6.2.2 Nervallen per 01-03-20091
Adikel 6.2.3
Tot de kosten, bedoeld in artikel 6.13, eerste Iid, onder c, ten eerste, van de wet, worden, voor zover
deze redelijke|ijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden, gerekend de ramingen
van:
a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied',
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden
gesloopt;
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten
en Iasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke Iasten;
d. de kosten van sloop, ve|ijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels
en Ieidingen in het exploitatiegebied.
Artikel 6.2.4
Tot de kosten, bedoeld in artikel 6.13, eerste
de ramingen van:
Iid, onder c, ten tweede, van de wet, worden gerekend
a. de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen
grondmechanisch en milieukundig bodemondecoek, akoestisch ondecoek, ander
milieukundig ondecoek, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek;
b. de kosten van bodemsanering, het dempen van oppewlaktewateren, het verrichten van
grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven;
c. de kosten van de aanleg van voocieningen In een exploitatiegebied',
d. de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot
gronden, opstallen, activiteiten en rechten in het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen
het beperken van milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren',
e. de in adikel 6.2.3 en de onder a tot en met d en g tot en met n bedoelde kosten met betrekking
tot gronden buiten het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen de kosten van de
noodzakelijke compensatie van in het exploitatiegebied verloren gegane natuu|aarden,
groenvoorzieningen en wate|oorzieningen',
fà de in artikel 6.2.3 en de onder a tot en met d bedoelde kosteh, voor zover deze noodzakelijk
zijn in verband met het in exploitatie bsengen van gronden die in de naaste toekomst voor
bebouwing in aanmerking komen;
g. de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering, verband houdende met de aanleg
van de voocieningen en werken, bedoeld onder a tot en met f, en in adikel 6.2.3, onder c en d;
h. de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het
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exploitatiegebied',
i. de kosten van het opzetten en begeleiden van gemeentelijke on|erpcompetities en
prijsvragen voor het stedenbouwkundig ontwerp van de Iocatie, en de kosten van
vergoedingen voor deelname aan de prijsvraag',
j. de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te
verrichten wer|aamheden, voor zover deze weruaamheden rechtstreeks verband houden
met de in dit besluit bedoelde voocieningen, werken, maatregelen en weroaamheden',
k. de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden,
verminderd met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten',
1. de kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de wet;
m. niet-terugvorderbare BTW, niet/ecompenseetde compensabele BTW, of andere nietterugvorderbare belastingen, over de kostenelementen, genoemd onder a tot en met 1.,
n. rente van ge'l'nvesteerde kapitalen en overige Iasten, verminderd met renteopbrengsten.
Adikel 6.2.5
Tot de voocieningen, bedoëld in artikel 6.2.4, onder c, worden gerekend:
a. nutsvoocieningen met bijbehorende werken en bou|erken, voor zover de aanlegkosten bij of
door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de verbruikstarieven kunnen
worden gedekt;
b. riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bou|erken',
c. wegen, ongebouwde openbare parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet- en rijwielpaden,
waterpadijen, watergangen: voocieningen ten behoeve van de waterhuishouding, bruggen,
tunnels, duikers, kades, stelgers, en andere rechtstreeks met de aanleg van deze
voocieningen verband houdende werken en bou|erken',
d. infrastructuur voor openbaar vewoe|oocieningen met bijbehorende werken en bou|erken,
voor zover de aanlegkosten bij of door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via
de gebruikstarieven kunnen wprden gedekt;
e. groenvoocienihgen, waaronder begrepen openbare parken, plantsoenen, speelplaatsen,
trapvelden en speelweiden, nat|u|oocienihgen en openbare niet-commerciële
spo|oocieningen',
f. openbare verlichting en brandkran|n met aansluitingen',
g. straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten en afrasteringen in de
openbare ruimte;
h. gebouwde parkeeœoocieningen, voor zover deze leiden tot optimalisering van het
grondgebruik en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, openbaar toégankelijk
zijn en voornamelijk worden gebruikt door bewoners en gebruikers van het exploitatiegebied,
voor zover de aanlegkosten bij of door de gemeente in rekehing worden gebracht en niet via
de gebruikstarieven kunnen worden gedekt;
i. uit een oogpunt van milieuhygiëne, archeologie of volksgezondheid noodzakelijke
voocieningen.
Artikel 6.2.6
Met betrekking tot de kostensooden, bedoeld in artikel 6.2.4, onder g tot en met j, kunnen bij
ministeriële regeling regels worden gesteld met betrekking tot de hoogte en de begrenzing vah de via
het exploitatieplan verhaalbare kosten. Bij deze regels kan een onderscheid worden gemaakt naar
type Iocatie en de aard en omvang van een project.
Artikel 6.2.7
Tot de opbrengsten van de exploitatie, bedoeld in artikel 6.13, eerste Iid, onder c, ten derde, van de
wet, worden gerekend de samingen van de opbrengsten:
a. van pitgifte van de gronden in het exploitatiegebied',
b. van bijdragen eh subsidies van derden'r
c. welke worden verkregen of toegekend In verband met het in exploitatie brengen van gronden
die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen.
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BIJLAGE VI FORMATS BEREKENINGEN BOVENWIJKSE VOO|IENINGEN
f . Woningbouw
Bovenw|kse toerekening voor Nota bovenw|ks woningbouw
Berekening bijdrage fonds bovenwijks:
Voorgestelde uitbreiding van ..... m2 X f 20,00 =
2. Agrarisch
Bovenw|kse toerekening voor Nota bovenw|ks agrarisch bouwpprceel
Agrarische bouwperceleh bestaat in de regel uit een bedrijfswoning met bedrijfsgebouwen en verhard
erf. Gemiddeld wordt een agrarisch bouwblok gewaardeerd op f 20,00 pmz in de gemeente
Bronckhorst.
Tegenwoordig is een agrarisch bouwblok tussen de 5.000 en 15.000 m2 groot. De gemeente
Bronckhorst heeft in haar beleid dat de kuilvoerplaatsen ook op het bouwblok gesitueerd moet zijn. Dit
heeft als gevolg dat voor de ruimte behoevende bedrijvenlrundvee / melkvee) een groter bouwblok
nodig is dan voor intensieve veehouderij (varkens of kippen ed) en akkerbouwbedrijven.
Tevens kan geconcludeerd worden dat de sleufsilo voor kuilvoerplaatsen geen gebouwen zijn, maar
wel bou|erken. Er kan dan ook uit worden gegaan dat ten opzichten van het gehele bouwblok er
maar een gedeelte is bebouwd gemiddeld zit dit op 60% van het bouwblok oppe|lakte bij een
bouwblok tot 5000m2.
Staffel bepaling;
In de regel gaan we er van uit dat de agrarische bouwblokken gangbaar tot 5.000m2 groot zijn.
Bouwblokken die worden vergroot eh of groter wordeh aangevraagd zullen in de regel niet of maar
met een klein g|deelte worden bebouw met een bouwwerk. Wij achten het redelijk dat een agrarisch
bouwperceel boven de 5.000m2, niet volledig bebouwd zal wosden. Per vierkante meter wordt een
percentage van 22% belasten voot de bovenwijkse voociengingen.
Rekenvoorbeeld
(Ot/Ob) X (fWb)
Ot = oppeœlakte te berekenen object
Ob = oppe|lakte sociale woningbouw kavel
ft = waasde per m2 van de bestemming
fb = uitgiqewaarde per m2 sociale woningbouw
In de nota Bovenwijks is het eenheidsbedrag vastgesteld op f 20,00 pmz uitgeefbare grond.
De berekening van de afdracht tot 5.000 m2
(ft / fb) = factor -> ( 20,00 / 142,80) = 0,14 X bebouwingspercentage 60% = 0.084 x f 20,00 = f 1,68
pmz
Staffel berekening toerekening boven de 5.000m2
(ft / fb) = factor 9 ( 20,00 / 142,80) = 0,14 X bebouwingspercentage 22%= 0.031 x f 20,00 =
f 0,62 pmz
Voor een bouwblok van 1 6 ha betekend dit een bijdrage van
5.Q00 x 1,68 + 9.000 x 0,é2 (8.400 + 5.580) f 13.980
3. Bedr|ven
Bovenw|kse toerekening voor Nota bovenw|ks bedrijven
Berekenmethode
Basis perceel is gemiddeld oppervlak rijen woning, 175 m2. (Ob)
Basis uitgifte prijs is de Iaagste m2- prijs soc. huur, |142,80,=. (fb)
Perceel voor toerekening is Ot.
Uitgiqeprijs perceel is, çt.
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Formule: (Ot/Ob) * (ft/fb) = toerekeningsfactor
Berekening bedrijven:
Zichtlocatie bedrijven hebben een uitgifte prijs van Q 120,= qer m2
Unit opper bedrijven is tussen de 100 m2 en 200 m2, reëel Is 150 m2.
(Ot/Ob) * (ft/|b)
a. ç 120/| 142,80) * (150 m2/ 175 m2) = 0,84 * 0,86 = 0,72
b. f 105/f 142,80) * (150 m2/ 175 m2) = 0,74 * 0,86 = 0,63
Bijdrage fonds bovenwijks'.
a. 0,72 * E 20,00 = 14,40 * m2 = Q .. bijdrage bovenwijks
b. 0,63 * f 20,00 = 12,60 * m2 = f bijdrage bovehwijks
4. recreatieterreinen/campings/bungalowparken
Bovenw|kse toerekening voor Nota bovenw|ks tecreatieterreinen
Berekenmethode
Basis perceel is gemiddeld (woonloppewlak sociale woning, 115 m2. (Ob)
Basis uitgifte prijs is de Iaagste m2- prijs soc. huuq |142,80,=. (fb)
Perceel voor toerekening is Ot.
Uitgiqeprijs perceel is, Et.
Formule: (Ot/Ob) * (ft/fb) = toerekeningsfactor
(recœatie eenheid/ sociale woningbouw = 75/ 115) = factor 0,65
Fonds bovenwijks is euro 20 x factor 0,65 = f 13 vermenigvuldigd met uitbreiding m2 bvo = f te
verhalen kosten bovenwijks.
Berekenmethode recreatieve on|ikkelingen
Basis uitgifte prijs is de Iaagste m2 prijs van de gemeente (soc. huurlr |142,80,=. (fb)
Waarde voor een vierkantemeter golfbaan wordt gesteld op 2 x agrarlsche waarde (f 3,50), ft.
Formule: (Et/Qb) = toerekeningsfactor
(7/142,80) = toerekeningsfactor 0,049
Fonds bovenwijks is | 20 x factor 0,049 is 0,98 euro vermenigvuldigd met uitbreiding m2 = te verhalen
kosten bovenwijks.
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BIJLAGE VII BELANG STRUKTUURVISIE VOOR BOVENWIJKSE VOO|IENINGEN
Het belanc van de struktuu|isie
Met de komst van de nieuwe Wro, met als onderdeel de grondexploitatiewet (afdeling 6.4), krijgen
gemeenten duidelijke en betere publiekrechtelijke instrumenten voor kostenverhaal, verevening en
locatie-eisen bij padiculiere grondexploitaties. Naast de koppeling met het bestemmingsplan vormt
een struktuuwisie ook een belangrijk kader voor exploitatieplannen.
De struktuuwisie vormt daarmee een beleidsmatig kader voor Iatere bestemmingsplannen en
bijbehorende exploitatieplannen. De struktuu|isie bevat als het ware, het 'bovenlokatiegerichte'
?
beleid dat vervolgens zijn doo|erking krijgt in bestemmlngsplannen en bijbehorende
exploitatieplannen die zowel voor de gemeente als de burger bindend zijn.
Voorbeelden waarin de concrete betekenis van de struktuuwisie als het 'bovenlokatiegerichte'
beleidskader tot uitdrukking komt, zijn:
de struktuuœisie bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Dit houdt in dat de struktuu|isie een beeld geeft over
potentiële on|ikkellokaties en de jrootàchalige infsastœcturéle voocieningen die hiervoor nodig zijn. Op deze wijàe
gee| de struktuu|isie een eerste Inzicht in de bovenwijkse voocieningen en kan daarmee als basis dienen voor de
toerekening van de kosten van deze voocieningen en de verwerking hîervan in een exploitatieplan',
de wet biedt de mogelijkheid om eisen te stellqn aan de invulling van |e woningbouw|tegorieên sociale huur, sociale
kooj enpadiculier opdrachtgeverschap. In een bestemmingsplan kan de gemeenteraad de perœntages aan
wonlngbouw|tegorieën opnemen en deze vervèlgens detailleren in het exploitatieplan. Voor deze eisen in het
bestemmingsplan is een beleidskader wenselijk; de struktuu|isie kan deze fundie vervullen;
de structuuœisie kent een direde koppeling met de verhaalsmogelijkheden van 'bovenplanse/-wijkse kosten' in het
exploitatieplan. De Wro biedt de mogelijkheid bovenplan|/-wijksq kosten in de vprm van qen fondsbijdrage in de
exploitaieoqzet van een exploitatieplan op te nemen, indien er voor deze Iokaties of gedeeltes daarvan een
struktuu|isle is vastgesteld;
de struktuu|isie kent ook een dir|cte koppeling met contraden, voor zover het de financiële bijdragen aan ruimteldke
on|ikkelingen betreq. De gemeente en een padiculiere eigenaar kunnen in een anterieure overeenkomst een
bijdrage in de ruimtelijke on|ikkeling overeenkomen als de rvimtelije on|ikkeling is opgenomen in een
struktuu|isie.
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