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1. Inleiding 

 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is op 1 juli 2008 in werking getreden. Op basis van deze wet is de 

gemeente verplicht kosten te verhalen als publieke medewerking wordt verleend aan een door een 

particuliere partij gewenst ruimtelijk besluit. Het dient te gaan om de realisatie van een bouwplan op 

particuliere grond. Dit kostenverhaal dient verzekerd te zijn voordat tot een ruimtelijk besluit wordt 

besloten.  

 

Deze nota heeft betrekking op het verzekeren van het verplichte kostenverhaal binnen het wettelijk 

kader en beschrijft de werkwijze van de gemeente bij bouwinitiatieven.  

 

 

2.  Grondbeleid  

 

In Zoetermeer geldt het Grondbeleid 2011 “Veranderde stad, nieuwe koers, nieuw beleid”. Daarin is 

opgenomen dat de gemeente Zoetermeer voor actief grondbeleid kiest. Actief grondbeleid is de beste 

keuze voor locaties met winstpotenties. Deze winsten kunnen door de gemeente vervolgens worden 

ingezet bij onrendabele projecten die maatschappelijk gewenst zijn. 

 

Het beleidsuitgangspunt ten aanzien van facilitair grondbeleid sluit geheel aan op de huidige wet en 

regelgeving (afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening). Wanneer facilitair grondbeleid gevoerd moet 

worden, streeft de gemeente Zoetermeer er naar om alle aan het project gerelateerde kosten te 

verhalen. 

 

Bij actief grondbeleid verhaalt de gemeente haar kosten via de gronduitgifte. Bij facilitair grondbeleid 

wordt het kostenverhaal – sinds de invoering van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 – geregeld 

via een anterieure overeenkomst of een exploitatieplan bij het ruimtelijk besluit. In de Wro is het 

privaatrechtelijk spoor van kostenverhaal via een overeenkomst wettelijk verankerd. Daarnaast is de 

mogelijkheid ingevoerd van een exploitatieplan als publiekrechtelijk bindend instrument waarin het 

kostenverhaal en het stellen van locatie- en faseringseisen geregeld kan worden, bijvoorbeeld in het 

geval er niet met de ontwikkelaar tot een anterieure overeenkomst kan worden gekomen. 

 

De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wro het primaat bij dit privaatrechtelijk spoor gelegd. 

De wet gaat er vanuit dat partijen eerst onderhandelen. De wet geeft de gemeente een wettelijke 

basis om een overeenkomst te sluiten op het gebied van kostenverhaal en locatie-eisen. Een 

privaatrechtelijke overeenkomst biedt de mogelijkheid om ruimere afspraken te maken, dan de op te 

leggen eisen in een publiekrechtelijk exploitatieplan. 

 

De gemeente tracht allereerst op basis van vrijwilligheid een anterieure overeenkomst te sluiten met 

de initiatiefnemer. Hiervoor is het essentieel dat in een vroegtijdig stadium duidelijkheid bestaat over 

de te verhalen kosten en de te stellen locatie-eisen. Het vaststellen van het exploitatieplan is verplicht 

gelijktijdig met de vaststelling van de ruimtelijke maatregel zoals een bestemmingsplan, tenzij het 

verhaal van kosten anderszins is verzekerd in een anterieure overeenkomst. Het exploitatieplan bevat 

kwalitatieve eisen en een uitwerking van de financiële elementen van het kostenverhaal en een 

exploitatieberekening. Het op- en vaststellen en beheren van exploitatieplan, dat elk jaar dient te 

worden herzien, is een juridisch gevoelig product en zeer bewerkelijk. 

 

Bereiken partijen geen overeenstemming in de anterieure fase en is de ruimtelijke ontwikkeling zeer 

wenselijk, dan kiest de gemeente het ter beschikking staande publiekrechtelijk instrumentarium. De 

gemeente moet dan voor het gebied een exploitatieplan opstellen. 
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3. Wat is kostenverhaal en wat is daar het wettelijke kader van? 

 

Kostenverhaal houdt niets anders in dan de verplichting voor de gemeente om ervoor te zorgen dat de 

kosten, die zij maakt om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken, verhaald worden op de 

initiatiefnemer. Artikel 6.12 lid 2 Wro geeft aan bij welke nieuwe ruimtelijke maatregelen kostenverhaal 

aan de orde kan zijn. Deze maatregelen zijn: 

1. Bestemmingsplan  (artikel 3.1 Wro); 

2. Wijzigingsplan (artikel 3.6 lid 1 Wro); 

3. Planologisch strijdig gebruik (artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 2 of 3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)); 

4. Projectuitvoeringsbesluit (artikel 2.9 Crisis en herstelwet). 

 

Indien geen van deze maatregelen noodzakelijk is om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken, 

dan is kostenverhaal niet aan de orde. De volledige behandeling van de aanvraag 

omgevingsvergunning valt volledig onder het regime van de legesverordening. Is daarentegen sprake 

van één van voornoemde maatregelen, dan dient vervolgens te worden beoordeeld of er sprake is van 

een bouwplan in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  

 

Artikel 6.2.1 Bro definieert een bouwplan als: 

 

a. De bouw van één of meer woningen; 

b. De bouw van één of meer andere hoofdgebouwen; 

c. De uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte of met één of 

meer woningen; 

d. De verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in 

gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden 

gerealiseerd; 

e. De verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in 

gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, 

mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1500 m² bruto-

vloeroppervlakte bedraagt; 

f. De bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte. 

 

Als er sprake is van een bouwplan in de zin van het Bro, dan is de gemeente verplicht om kosten te 

verhalen. Dit is volgens artikel 6.2.1a Bro slechts anders indien: 

- De totale exploitatiekosten die volgens de wet kunnen worden verhaald minder bedragen dan 

€ 10.000,-; 

- Er geen verhaalbare kosten zijn zoals bedoeld in artikel 6.2.4 onder b t/m f Bro; 

- De verhaalbare kosten, zoals bedoeld in artikel 6.2.4 onder b t/m f Bro uitsluitend de 

aansluiting van een bouwperceel op de openbare ruimte of de aansluiting op 

nutsvoorzieningen betreffen.  

 

De Wro en het Bro gaan uit van vier soorten te verhalen kosten bij gebiedsontwikkeling, te weten: 

1. gebiedseigen kosten; 

2. bovenwijkse voorzieningen; 

3. bovenplanse kosten (verevening); 

4. bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

 

Ad 1. Gebiedseigen kosten 

Het Bro geeft een opsomming van de kosten die middels een exploitatieplan kunnen worden verhaald 

(art. 6.2.3 t/m 6.2.7). De opsomming is limitatief. Dit zijn alle kosten om het exploitatiegebied juridisch 

en technisch bouwrijp te maken inclusief de plan- en de procedurekosten (zoals kosten gemeentelijk 

apparaat).   
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Ad. 2 Bovenwijkse voorzieningen 

In de Wro en het Bro is het begrip voorziening en de verhaalbaarheid van kosten verder uitgewerkt en 

gedefinieerd. In het Bro (art. 6.2.5) is een limitatieve opsomming opgenomen van voorzieningen 

waarop kostenverhaal van toepassing is. Dit zijn bijvoorbeeld nutsvoorzieningen, riolering, wegen, 

openbare verlichting, groenvoorzieningen e.d. 

 

  

Ad 3. Bovenplanse kosten  

Bovenplanse kosten hebben betrekking op verevening tussen locaties, waarbij bij de ene locatie een 

exploitatiewinst wordt verwacht en bij de andere een exploitatieverlies. 

Om deze kosten te verhalen, moet er een structuurvisie zijn waaruit blijkt dat de locaties ruimtelijk en 

functioneel aan elkaar gerelateerd zijn. Deze kosten behoren tot de afdwingbaar te verhalen kosten 

(art. 6.13 lid 7 Wro). De gemeente Zoetermeer heeft in de afgelopen jaren nog geen structuurvisie 

vastgesteld.   

 

 

Ad 4. Bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen 

Op grond van artikel 6.24 lid 1 sub a Wro mag de gemeente in de anterieure fase met een particuliere 

ontwikkelaar afspraken maken over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen, welke zijn 

gelegen buiten de locatie. Voorwaarde is, dat in een vastgestelde structuurvisie die ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn opgenomen. De gemeente Zoetermeer heeft in de afgelopen jaren nog geen 

structuurvisie vastgesteld.   

 

In de nieuwe Omgevingswet die in voorbereiding is, zal het kostenverhaal voor bovenplanse kosten 

en bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen komen te vervallen.   

 

 

4. De wijze van kostenverhaal  

 

De gemeente kan publiekrechtelijk of privaatrechtelijk kosten verhalen. Publiekrechtelijk gebeurt dit 

door het vaststellen van een exploitatieplan en privaatrechtelijk door de gronduitgifte of het aangaan 

van een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer.  

 

Als de gemeente zelf eigenaar is van de grond, dan kan zij de door haar gemaakte kosten in het kader 

van een gebiedsontwikkeling in de verkoopprijs van bouwrijpe grond verdisconteren (gronduitgifte). De 

verkoopprijs van de grond wordt overigens niet bepaald door de (locatie specifieke) kosten, maar door 

de marktwaarde van de ontwikkeling. Indien noodzakelijk blijkt, kunnen bij de verkoop ook afspraken 

worden gemaakt over een bijdrage, naast de koopsom, voor kosten die de gemeente moet maken en 

niet (geheel) kunnen worden gedekt uit de verkoopprijs. Is de gemeente niet de eigenaar van de 

grond, dan wordt in eerste instantie getracht kosten te verhalen via een  anterieure overeenkomst.  

 

Exploitatieplan  

De Wro legt aan de gemeente de verplichting op om een exploitatieplan vast te stellen voor gronden 

waar een bouwplan is voorzien (art. 6.2.1 Bro). In een exploitatieplan worden vastgelegd welke kosten 

en opbrengsten binnen het plangebied gerealiseerd worden. Naar rato van de grondopbrengsten 

worden de kosten verdeeld over grondeigenaren/initiatiefnemers. De exploitatiebijdrage is gekoppeld  

aan de te verlenen omgevingsvergunning. Het betalen daarvan is één van de voorwaarden voor de 

verlening van de omgevingsvergunning.  

 

Met een exploitatieplan kan de gemeente de kosten dwingend verhalen op de ontwikkelaar. In het 

exploitatieplan kan niet alleen worden aangegeven hoe het kostenverhaal geregeld wordt, maar het 

kan ook nadere (locatie-)eisen stellen aan de ruimtelijke ontwikkeling. Het exploitatieplan dient 

tegelijkertijd met het ruimtelijk besluit (bestemmingsplan, omgevingsvergunning of wijzigingsplan) 

waarop het exploitatieplan betrekking heeft te worden vastgesteld. 
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Anterieure overeenkomst  

Artikel 6.12 Wro stelt dat de gemeente niet verplicht is een exploitatieplan vast te stellen als, onder 

meer, het kostenverhaal op andere wijze verzekerd is en geen locatie- of faseringseisen gesteld 

hoeven te worden. Op andere wijze verzekeren gebeurt door het sluiten van een anterieure 

overeenkomst met de grondeigenaar/initiatiefnemer. Een anterieure overeenkomst is een 

privaatrechtelijke overeenkomst die de gemeente en initiatiefnemer vrijwillig met elkaar aangaan. 

Hierin spreken zij met elkaar af welke kosten de initiatiefnemer aan de gemeente gaat vergoeden voor 

het mogelijk maken van het voorgenomen bouwplan.  

 

In het onderstaande stroomschema is weergegeven hoe het kostenverhaal kan plaatsvinden. 
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Ruimtelijk plan (artikel 6.12 lid 4 Wro) 

Is er sprake van een bouwplan (artikel 6.2.1 

Bro) ? 

Is de gemeente (deels) eigenaar van de grond? 

Geen kostenverhaal, wel leges 

Kostenverhaal is anderszins verzekerd 

(deels) d.m.v. gronduitgifte (deels d.m.v. 

de anterieure overeenkomst) 

Is het kostenverhaal “anderszins” verzekerd en 

is het bepalen van een tijdvak en fasering niet 

noodzakelijk en het stellen van eisen en regels 

of een uitwerking van regels niet noodzakelijk  

(artikel 6.12 lid 2 a t/m c Wro) 

Opstellen exploitatieplan verplicht 

Eventueel een posterieure overeenkomst  

Is er sprake van een kruimelgeval 

(artikel 6.2.1a Bro)? 
 

Exploitatieplan niet verplicht  

Kostenverhaal is anderszins d.m.v. een 

anterieure overeenkomst   
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5. Werkwijze van kostenverhaal  

 

Er wordt onderscheid gemaakt in het kostenverhaal bij een formele procedure (bijvoorbeeld een 

bestemmingsplanwijziging) en het kostenverhaal bij de fase die daaraan vooraf gaat (beoordelen 

schetsplan en haalbaarheidstoets, de informele procedure).  

 

Kostenverhaal informele procedure 

Veel plannen komen bij de gemeente binnen als schetsplan of initiatief en leiden niet meteen tot een 

formele aanvraag zoals een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning. Het gaat dan vaak 

om bouwinitiatieven die verder uitgewerkt moeten worden. Voor deze initiatieven moet worden 

onderzocht of die kans van slagen hebben of ze haalbaar zijn en/of wat er nodig is om ze haalbaar te 

maken.  Voor alle initiatieven geldt dat de dienstverlening van de gemeente tot aan de fase van de 

eerste terugkoppeling kosteloos is. Daarna worden er dus kosten in rekening gebracht.   

 

Kostenverhaal formele procedure 

Na een schetsplan kan een formele aanvraag worden ingediend voor bijvoorbeeld een 

bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning. Bij de start van de daarvoor benodigde 

formele procedure wordt een overeenkomst opgesteld, de zogenaamde anterieure overeenkomst, 

waarin een raming wordt opgenomen van de kosten die de gemeente maakt bij het doorlopen van die 

procedure. 

 

 

6. Ruimtelijk initiatief 

 

In deze nota gaat het om initiatieven waarin het vigerende bestemmingsplan niet voorziet. Immers, 

indien het bestemmingsplan voorziet in het initiatief, dient de omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen verleend te worden, mits tevens niet voldaan wordt aan de weigeringsgronden (redelijke 

eisen van welstand, het Bouwbesluit en de bouwverordening). De initiatiefnemer betaalt de leges bij 

de aanvraag omgevingsvergunning.  

 

 

6.1 Verschillen tussen ruimtelijke initiatieven 

 

Ruimtelijke initiatieven kunnen verschillend van aard en omvang zijn. Grofweg kan onderscheid 

gemaakt worden in een tweetal vormen van ruimtelijke initiatieven: 

 Klein/minder complex initiatief (bijv. bouw van één woning); 

 Groot/complex initiatief (bijv. bouw van meerdere woningen). 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat dit geen hard onderscheid betreft. Het zal altijd per initiatief 

worden gekeken wat er voor nodig is om dit tot een concreet plan te laten komen.  

 

Over het algemeen kan worden gezegd dat kleine initiatieven minder complex van aard zijn. De 

procedure bij dit soort initiatieven komt er in grote lijnen op neer dat na de haalbaarheidstoets een 

anterieure overeenkomst volgt. Bij grote/complexe initiatieven wordt er normaliter eerst een 

intentieovereenkomst gesloten.  
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6.2  Procedure bij bouwinitiatieven 

 

De gemeente Zoetermeer heeft transparantie en eenduidigheid bij bouwinitiatieven hoog in de 

vaandel. Hieronder volgt de beschrijving van haar werkwijze op dit punt.  

 

Informele fase 

Nadat een bouwinitiatief bij de gemeente is ingediend en de stukken, die daarop betrekking hebben, 

compleet zijn, volgt er een quick-scan van het initiatief. Hierbij wordt het plan globaal getoetst op 

technische, juridische, financiële en politieke haalbaarheid. De initiatiefnemer wordt hierna 

geïnformeerd over de uitkomsten van de quick-scan. Tot en met deze terugkoppeling is de 

dienstverlening van de gemeente kosteloos. De dienstverlening van de gemeente die na deze stap 

volgt, is niet meer kosteloos. Er worden dus kosten in rekening gebracht.  

 

Indien de initiatiefnemer aangeeft vervolg te willen geven aan zijn bouwinitiatief/plan, wordt er - na de 

positieve beoordeling (quick-scan) - getracht óf een intentieovereenkomst óf een anterieure 

overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer. Aan de hand van de complexiteit van het initiatief 

wordt namelijk bepaald of er een intentieovereenkomst of een anterieure overeenkomst wordt 

aangegaan voor de vervolgfase.  

 

Indien een intentieovereenkomst wordt aangegaan, dan wordt in die fase onder andere beoordeeld of 

het plan past binnen het bestaand beleid en de wet- en regelgeving. De zogenaamde 

haalbaarheidstoets kost de gemeente vaak (veel) tijd. Voor deze fase worden bij de initiatiefnemer 

kosten in rekening gebracht. De werkzaamheden kunnen per planinitiatief verschillen. Het is 

afhankelijk van de omvang van een initiatief om te bepalen welke stappen en deelproducten nodig 

zijn. Dit betekent dat per initiatief altijd sprake is van het leveren van maatwerk.  

Het doel van de intentiefase is het komen tot een anterieure overeenkomst en tot een volledige,  

complete aanvraag omgevingsvergunning of wijziging van het bestemmingsplan.  

 

Formele fase 

Indien het plan voor de initiatiefnemer (en de gemeente) haalbaar blijkt, dan volgt er een formele fase. 

Bij de start van de daarvoor benodigde formele procedure wordt opnieuw een overeenkomst 

opgesteld, de zogenaamde anterieure overeenkomst, waarin een raming wordt opgenomen van de 

kosten die de gemeente maakt bij het doorlopen van die procedure. De kosten worden vooraf 

geraamd. Achteraf vindt geen verrekening plaats van eventuele te hoge of te lage kosten. Hiermee 

weet de initiatiefnemer bij de start van de formele procedure met welke kosten hij of zij 

rekening mee moet houden.  

 

Zodra de gemeente een ondertekende anterieure overeenkomst heeft ontvangen, wordt gestart met 

de benodigde procedure. De gemeente kan geen garantie geven op het succesvol doorlopen van 

deze procedure. Er is dan ook geen sprake van een terugbetaling, wanneer het project vertraagt of 

stopt. 

 

7. Kostenverhaal versus leges 

 

De gemeente Zoetermeer tracht om voor bouwplannen waarin het vigerende bestemmingsplan niet 

voorziet en waarvoor de gronden niet in bezit zijn van de gemeente, te verhalen via een anterieure 

overeenkomst met de initiatiefnemer. Alleen indien partijen geen overeenstemming met elkaar kunnen 

bereiken, wordt een exploitatieplan opgesteld. 

    

Het ruimtelijk besluit kan pas geëffectueerd worden wanneer het kostenverhaal verzekerd is. Het is 

daarom wenselijk om overeenstemming met de initiatiefnemer te bereiken voordat de juridisch 

planologische procedure in gang wordt gezet.  
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Hoewel uitgangspunt is dat de kosten in beginsel via een anterieure overeenkomst worden verhaald, 

bestaat een uitzondering op deze regel. Het betreft het heffen van leges. 

In de Legesverordening 2016 van de gemeente Zoetermeer zijn de producten opgenomen waarvoor 

leges zijn verschuldigd. De leges blijven bestaan naast het kostenverhaal (dat plaatsvindt op basis 

van anterieure overeenkomst of exploitatieplan). De leges zien namelijk uitsluitend op de dekking van 

slechts een zeer klein deel van de kosten (namelijk de directe kosten die verband houden met de 

feitelijke vergunningverlening resp. haalbaarheidsbeantwoording).  

Om niettemin te voorkomen dat bepaalde kosten dubbel in rekening worden gebracht, is in de 

legesverordening van de gemeente Zoetermeer opgenomen dat diensten waarvan de kosten 

krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald, voor 

vrijstelling in aanmerking komen.   

 

  
8. Welke kosten kunnen worden verhaald?  

 

Een anterieure overeenkomst bevat een bepaling over het verhaal van de kosten van de 

grondexploitatie, de exploitatiebijdrage. Hoewel de gemeente en initiatiefnemer contractsvrijheid 

hebben bij het aangaan van een overeenkomst, vormen artikel 6.24 Wro, het Burgerlijke Wetboek en 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur daarvoor het wettelijk kader. Voor de praktijk betekent 

dit dat de financiële afspraken in de anterieure overeenkomst grotendeels overeenkomen met de 

financiële afspraken die binnen het wettelijk kader van het exploitatieplan vallen. De te verhalen 

kosten die binnen het wettelijk kader van het exploitatieplan vallen zijn opgenomen in de 

‘kostensoortenlijst’ (art. 6.2.3 t/m 6.2.6 Bro).   

Alle kostensoorten die normaliter tot de grondexploitatie worden gerekend staan op de lijst. 

Bijvoorbeeld: 

 

- Kosten van het gemeentelijk apparaat; 

- Plankosten; 

- Kosten voor bouwrijp maken; 

- Kosten voor aanleg voorzieningen; 

- Kosten van onderzoek; 

- Kosten van bodemsanering; 

- Planschadekosten etc.  

 

Deze volledige kostensoortenlijst is opgenomen als bijlage 1 bij deze nota. 

 

De Rijksoverheid heeft het verhaal en toebedeling van plankosten verder uitgewerkt in de 

zogenaamde ‘Regeling plankosten exploitatieplan’. In deze regeling zijn uitgangspunten en normen 

vastgelegd met betrekking tot de (maximale) hoogte van de te verhalen plankosten per te verrichten 

activiteit in het geval van een exploitatieplan. Deze regeling is vertaald naar een rekenmodel 

(plankostenscan), om normatief de hoogte van de plankosten per plan te kunnen bepalen. Voor kleine 

plannen zijn er forfaitaire bedragen opgenomen in de regeling. De toepassing van de regeling is niet 

verplicht bij anterieur kostenverhaal, maar wordt wel gebruikt als toetsingskader. Immers indien geen 

overstemming wordt bereikt over anterieur kostenverhaal is dit het instrument wat normatief de hoogte 

van de plankosten bepaalt bij afdwingbaar kostenverhaal middels het exploitatieplan. 

 

De gemeente Zoetermeer zal zoveel mogelijk proberen met een initiatiefnemer privaatrechtelijk tot 

overeenstemming te komen over de verwachte noodzakelijke inzet vanuit de gemeente en de 

bijbehorende kosten, dus via een anterieure overeenkomst en met de plankostenscan als leidraad. 

Indien dit niet tot een overeenkomst leidt, dan zal de gemeente terugvallen op de “regeling plankosten  

exploitatieplan” en kan de gemeente haar kosten via een exploitatieplan verhalen op de 

initiatiefnemer. 
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9. Planschade 

 

Verhaal van mogelijke planschade wordt eveneens in de anterieure overeenkomst vastgelegd. Omdat 

de hoogte van de eventuele vergoeding in de anterieure fase nog niet duidelijk is, wordt vastgelegd 

dat de initiatiefnemer in principe het volledig door de gemeente te betalen bedrag aan planschade aan 

de gemeente terugbetaalt. Uitgangspunt is en blijft 100% verhaal van de feitelijk gemaakte 

planschadekosten. Een en ander conform  de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming 

in planschade Gemeente Zoetermeer 2008' of een daarvoor in de plaats komende regeling.   

 

Alle andere schade dan de planschade (nadeelcompensatie of anderszins) die een rechtstreeks 

gevolg is van de ontwikkeling en realisatie van het project wordt door de initiatiefnemer gedragen en 

wordt op dezelfde voet behandeld als planschade. 

 

10.  Moment van betaling 

 

Kostenverhaal middels een anterieure overeenkomst biedt een aantal keuzemogelijkheden in het 

moment waarop de exploitatiebijdrage afgerekend wordt met de particuliere initiatiefnemer. Dit, in 

tegenstelling tot kostenverhaal middels een exploitatieplan, waarbij de betaling van de 

exploitatiebijdrage altijd bij de omgevingsvergunning voldaan wordt. In een anterieure overeenkomst 

kan eveneens opgenomen worden dat de exploitatiebijdrage bij verlening van de 

omgevingsvergunning voldaan wordt, ook kan opgenomen worden dat de betaling bij het vaststellen 

van het bestemmingsplan geschiedt, of zelfs daar vóór.  

 

De gemeente Zoetermeer hanteert hierbij als uitgangspunt dat een volledige afrekening van de 

exploitatiebijdrage plaatsvindt binnen 30 dagen na het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.    
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BIJLAGE 1:  VERHAALBARE KOSTEN  

De verhaalbare kosten zijn gelimiteerd tot de kosten genoemd in artikelen 6.2.3 t/m 6.2.5 van het 

Besluit ruimtelijke ordening. Deze opsomming van kosten wordt ook vaak de kostensoortenlijst 

genoemd.  

 

Artikel 6.2.3  

Tot de kosten, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten eerste, van de wet, worden, voor zover 

deze redelijkerwijs 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 

lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;  

d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen in het exploitatiegebied.  

 

Artikel 6.2.4  

Tot de kosten, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten tweede, van de wet, worden gerekend 

de ramingen van:  

a. de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen grondmechanisch 

en milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander milieukundig onderzoek, 

archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek;  

b. de kosten van bodemsanering, het dempen van oppervlaktewateren, het verrichten van 

grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven;  

c. de kosten van de aanleg van voorzieningen 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 artikel 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 natuurwaarden, groenvoorzieningen en 

watervoorzieningen;  

f. de in artikel 6.2.3 en de onder a tot en met d bedoelde kosten, voor zover deze noodzakelijk zijn in 

verband met het in exploitatie brengen 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 

voorzieningen en werken, bedoeld onder a tot en met f, en in artikel 6.2.3, onder c en d;  

h. de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het 

exploitatiegebied;  

i. de kosten van het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities en prijsvragen 

voor het stedenbouwkundig ontwerp van de locatie, 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 

werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met de in dit besluit 

bedoelde voorzieningen, werken, maatregelen en werkzaamheden;  

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;  

l. de kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de wet;  

m. niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele BTW, of andere niet-

terugvorderbare belastingen, over de kostenelementen, genoemd onder a tot en met l; 

n. rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten.  
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Artikel 6.2.5  

Tot de voorzieningen, bedoeld in artikel 6.2.4, onder c, worden gerekend:  

a. nutsvoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, 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 bouwwerken;  

c. wegen, ongebouwde openbare parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet- en rijwielpaden, 

waterpartijen, watergangen, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, bruggen, tunnels, 

duikers, kades, steigers, en andere rechtstreeks met de aanleg van deze voorzieningen verband 

houdende werken en bouwwerken;  

d. infrastructuur voor openbaar vervoervoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, voor 

zover de aanlegkosten bij of door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de 

gebruikstarieven kunnen worden gedekt;  

e. groenvoorzieningen, waaronder begrepen openbare parken, plantsoenen, speelplaatsen, 

trapvelden en speelweiden, natuurvoorzieningen en openbare niet-commerciële sportvoorzieningen;  

f. openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen;  

g. straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten en afrasteringen in de 

openbare ruimte;  

h. gebouwde parkeervoorzieningen, voor zover deze leiden 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 

bij of door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de gebruikstarieven kunnen worden 

gedekt;  

i. uit een oogpunt van milieuhygiëne, archeologie of volksgezondheid noodzakelijke voorzieningen. 
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BIJLAGE 2: VOORBEELD INTENTIEOVEREENKOMST 
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VOORBEELD INTENTIEOVEREENKOMST  
PLANONTWIKKELING XXX (verder in te vullen) 

 
Partijen: 

 
GEMEENTE ZOETERMEER 

 
EN 

 
XXXX (verder in te vullen) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Onverbindend concept, bedoeld voor discussiedoeleinden 
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DE PARTIJEN: 

 

 

1. de Gemeente Zoetermeer, te dezen krachtens het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet 

vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer Ch.B. Aptroot, 

 

 hierna te noemen: "de Gemeente";  

 

 

2. XXXX (verder in te vullen) 

 

 hierna te noemen: "Initiatiefnemer",  

  

 

hierna gezamenlijk te noemen: Partijen   

 

in aanmerking nemende dat: 

 

 Initiatiefnemer de Gemeente heeft benaderd met het verzoek om  XXXX (verder in te vullen), te 

(her)ontwikkelen, zoals opgenomen in XXXX (verder in te vullen); 

 Voor het in exploitatie brengen van de grond Initiatiefnemer eigenaar/rechthebbende 

 dient te zijn, de medewerking van de Gemeente noodzakelijk is en op deze 

 overeenkomst de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is; 

 de (her)ontwikkeling niet mogelijk is binnen de huidige planologische kaders; 

 De Gemeente bereid is mee te werken aan het onderzoek van Initiatiefnemer naar de 

haalbaarheid van zijn plannen waarbij uitgangspunten voor herontwikkeling van de 

locatie: 

- XXXX; 

- XXXX etc.; 

 Initiatiefnemer de haalbaarheid van XXXX (verder in te vullen) wenst te onderzoeken en ter 

vastlegging van de onderlinge verhoudingen een intentieovereenkomst wensen te sluiten, waarin 

de afspraken voor de intentiefase worden vastgelegd. 

 

komen het volgende overeen: 

 

 

 

Artikel 1 Doel van de overeenkomst 

 

1. Het doel van deze overeenkomst is het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse met betrekking 

tot de door Initiatiefnemer gewenste locatie, met als toetsingskader de gemeentelijke 

publiekrechtelijke kaders zoals: 

 

- het Bestemmingsplan XXXX (verder in te vullen); 

- Nota Grondbeleid 2007-2011; 

-  Nota Grondbeleid 2011 Veranderende stad nieuwe koers nieuw beleid; 

-  Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels - juni 2012; 

-  stedenbouwkundige randvoorwaarden; 

- XXXX (verder in te vullen), een en ander overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst. 

  

2. Uit het hiervoor bedoelde onderzoek zal dienen te blijken: 

 

a) of door de Gemeente en Initiatiefnemer tot een voor beide partijen ruimtelijk, maatschappelijk en 

financieel-economisch aanvaardbaar plan voor de (her)ontwikkeling van de locatie XXXX (verder 

in te vullen) kan worden gekomen binnen de gestelde publiekrechtelijke kaders en  

http://www.zoetermeer.nl/document.php?m=89&fileid=63189&f=2feceb0cd0f300d156a72d54675ead35&attachment=1&c=11253
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b) of de Gemeente en Initiatiefnemer overeenstemming kunnen verkrijgen over de wijze waarop en 

vervolgens  onder welke voorwaarden en uitgangspunten de realisatie van het projectgebied zal 

plaatsvinden, en 

c) of bij de Gemeente en Initiatiefnemer de bereidheid bestaat om een vervolg (anterieure-) 

overeenkomst aan te gaan.  

 

 

Artikel 2  De te verhalen kosten  

 

1. Initiatiefnemer garandeert de economische uitvoerbaarheid van zijn plannen. Dat 

houdt in dat niet alleen alle feitelijke plankosten voor rekening van Initiatiefnemer  

komen, maar ook alle door de Gemeente te maken kosten in het kader van haar 

publiekrechtelijke taak ten aanzien van de ontwikkeling, zoals die voor het ruimtelijke 

ordeningstraject en de contractvorming en de eventuele werkzaamheden aan de 

openbare ruimte. De Gemeente heeft een inspanningsverplichting om alle in het 

 kader van deze ontwikkeling te maken kosten vooraf zo compleet mogelijk inzichtelijk 

 te maken in het kader van afdeling 6.4 van de Wro. 

 

2. De Gemeente maakt in deze intentiefase, in het kader van de voorgenomen 

Ontwikkeling, kosten. De kosten zullen door de Gemeente worden gespecificeerd en 

aan Initiatiefnemer in rekening worden gebracht. De kosten voor deze intentiefase zijn inzichtelijk 

gemaakt en begroot op in totaal € XXXX (verder in te vullen). 

 

 

Artikel 3 Verplichting Initiatiefnemer  

 

1. Op basis van de publiekrechtelijke kaders, stelt Initiatiefnemer binnen een termijn van XXXX 

(verder in te vullen) na ondertekening van deze overeenkomst volledig onder eigen 

verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico een stedenbouwkundig plan op dat 

tenminste het volgende bevat:: 

- impressie van de op te richten bebouwing, 

- plan voor parkeren en verkeerscirculatie, 

- risico-analyse planschade, 

- programma (detailhandel, wonen etc.) en  

- financiële paragraaf. 

 

2.  Initiatiefnemer verplicht zich om binnen XXXX (verder in te vullen) na ondertekening van de 

onderhavige overeenkomst het in artikel XXX genoemde bedrag aan de Gemeente te betalen.  

 

 

Artikel 4 Haalbaarheid stedenbouwkundig plan 

  

1.  De Gemeente zal binnen een termijn van XXXX (verder in te vullen) nadat Initiatiefnemer het in 

artikel 3 genoemde stedenbouwkundig plan bij de Gemeente heeft ingediend, het 

stedenbouwkundig plan toetsen op haar ruimtelijke, maatschappelijke en financieel-economische 

uitvoerbaarheid aan de hand van de gemeentelijke beleidskaders en aan Initiatiefnemer 

schriftelijk te kennen geven of zij het stedenbouwkundig plan goedkeurt. 

 

2.  Indien de Gemeente het stedenbouwkundig plan niet kan goedkeuren, zal de Gemeente 

Initiatiefnemer eenmalig in de gelegenheid stellen het ingediende stedenbouwkundig plan binnen 

een door de Gemeente te bepalen termijn van XXXX (verder in te vullen) nadat dit verzoek is 

gedaan, te herzien, met in achtneming van de opmerkingen van de Gemeente.  

 

3.  Indien de Gemeente binnen de in lid XXXX bedoelde termijn een gewijzigd Stedenbouwkundig 

plan niet heeft ontvangen, eindigt deze overeenkomst van rechtswege. 
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Artikel 5 Kostenverdeling 

 

Partijen dragen ieder de eigen kosten die zij ter uitvoering van deze overeenkomst maken. 

 

 

Artikel 6 Planning  

 

Partijen stellen samen een integrale planning op welke als leidraad zal worden gehanteerd. 

 

 

Artikel 7 Communicatie 

 

1. De gemeenteraad van Zoetermeer zal over de voorgenomen ontwikkeling worden geïnformeerd.  

 

2. Eventueel verdere (externe) communicatie zal in overleg met de Gemeente plaatsvinden.   

 

 

 

Artikel 8 Vervolgovereenkomst  

 

1. Indien de Gemeente besluit dat het stedenbouwkundig plan ruimtelijk, maatschappelijk en/of 

financieel-economisch onuitvoerbaar is, zijn Partijen niet langer aan elkaar gebonden en geldt het 

bepaalde in artikel XXXX van deze overeenkomst.  

 

2. Indien de Gemeente besluit dat het stedenbouwkundig plan ruimtelijk, maatschappelijk en 

financieel-economisch uitvoerbaar is, hebben Partijen intentie om, indien daar geen juridische 

belemmeringen voor zijn, te komen tot een vervolgovereenkomst met als doel het mogelijk 

maken van de gewenste ontwikkeling.  

 

  

Artikel 9 Publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden 

 

De Gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald volledig haar 

publiekrechtelijke bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in, dat er van de zijde 

van de Gemeente geen sprake van wanprestatie zal zijn en de Gemeente tot generlei vergoeding van 

enigerlei schade, kosten en interesten van de wederpartij is gehouden, indien het handelen naar deze 

verantwoordelijkheid eist, dat de Gemeente publiekrechtelijke (rechts)handelingen verricht of nalaat, 

die niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking van deze overeenkomst of van de voortgang 

van de voorgenomen haalbaarheidsstudie van het project. 

 

 

Artikel 10 Duur en beëindiging overeenkomst  

 

1. Deze overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening door beide partijen. 

 

2. Deze overeenkomst eindigt uiterlijk op XXXX. In geval zich geen van de  omstandigheden, zoals 

genoemd in lid 3 van dit artikel, voordoet, dan eindigt deze overeenkomst van rechtswege - 

zonder dat daar enige opzegging voor is vereist - op reeds genoemde datum.   

 

3. Voorts eindigt deze overeenkomst, naast de mogelijkheden in artikelen XXX van deze 

overeenkomst: 

 bij het sluiten van de vervolgovereenkomst; 

 ingeval Initiatiefnemer binnen de gestelde termijn een (gewijzigd) stedenbouwkundig plan bij 

de Gemeente niet indient; 

 indien de Gemeente het (gewijzigd) stedenbouwkundig plan van Initiatiefnemer niet 

goedkeurt; 

 bij wederzijds goedvinden van Partijen. 
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Artikel 11 Tussentijdse beëindiging overeenkomst 

 

1. De Gemeente is bevoegd deze overeenkomst per aangetekende brief met bericht van ontvangst 

zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien en zodra: 

-  Initiatiefnemer (één of beide rechtspersonen) haar faillissement aanvraagt, dan wel in staat van 

faillissement wordt verklaard; 

-  surséance van betaling aanvraagt, of surseance van betaling wordt verleend (één of beide 

rechtspersonen); 

- Initiatiefnemer haar schuldeisers een onderhands akkoord aanbiedt, wordt geliquideerd of haar 

onderneming staakt (één of beide rechtspersonen); 

-  wanneer er, langer dan 20 dagen, executoriaal beslag op bij haar in eigendom zijnde waarden 

en/of goederen wordt gelegd, waardoor de Initiatiefnemer haar verplichtingen uit hoofde van deze 

overeenkomst, niet na kan komen (één of beide rechtspersonen);  

 

2. In geval van beëindiging van deze overeenkomst, draagt elk van de Partijen ieder voor zich de 

door haar tot het moment van beëindiging gemaakte kosten en is geen der Partijen jegens de 

ander(en) tot enigerlei vergoeding van enigerlei schade, kosten of interesten gehouden dan wel 

tot restitutie van al betaalde vergoedingen. 

 

 

Artikel 12 Overdracht van rechten 

 

1.  Het is Partijen – behoudens met schriftelijke toestemming van de wederpartij – niet toegestaan 

de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst aan (een) derde(n) of 

onderling over te dragen. 

 

2.  De Gemeente zal haar goedkeuring slechts verlenen, indien de rechtverkrijgende zich 

uitdrukkelijk jegens de Gemeente verbindt tot al hetgeen waartoe ook Initiatiefnemer jegens de 

Gemeente verbonden is, onverminderd het recht van de Gemeente om aan de goedkeuring nog 

andere voorwaarden te verbinden. De Gemeente beslist over de goedkeuring binnen vier weken 

nadat het schriftelijke goedkeuringsverzoek van Initiatiefnemer is ontvangen. 

 

 

Artikel 13 Onvoorziene omstandigheden 

 

Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten onvoorzien zodanige 

wijzigingen ondergaan, dat van Partijen of een der Partijen in redelijkheid niet meer gevergd kan 

worden dat deze de overeenkomst ongewijzigd geheel of gedeeltelijk nakomt of deze de 

overeenkomst niet meer kan nakomen, heeft de meest gerede partij het recht om van de andere 

Partijen te verlangen dat zij in overleg treden, teneinde te bezien of de overeenkomst op een voor 

Partijen aanvaardbare wijze aan de omstandigheden kan worden aangepast. Ieder van de Partijen is 

gerechtigd het overleg te beëindigen, indien het niet binnen twee maanden na aanvang tot een voor 

ieder van deze Partij aanvaardbare aanpassing van deze overeenkomst heeft geleid, onverminderd 

het bepaalde in artikel 6:258 BW.. 

 

 

 

Artikel 14 Geschillen 

 

Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst of van overeenkomsten 

ter uitvoering van deze overeenkomst tussen Partijen of hun rechtverkrijgenden mochten ontstaan, 

van welke aard en omvang die ook mogen zijn, daaronder mede begrepen die welke slechts door een 

der Partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  
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Artikel 15 Opschortende voorwaarde 

 

Deze overeenkomst treedt pas in werking na het goedkeuringsbesluit van het college van 

burgemeester en wethouders. Mocht het college van burgemeester en wethouders onverhoopt niet 

instemmen met deze overeenkomst, dan kan de Gemeente niet tot enigerlei schadevergoeding, hoe 

ook genaamd, worden gehouden.   

 

 

Artikel 16 Slotbepalingen 

 

1.  Partijen kunnen deze overeenkomst slechts wijzigen en/of aanvullen indien Partijen schriftelijke 

overeenstemming hebben bereikt omtrent de wijziging en/of aanvulling en de desbetreffende 

wijziging en/of aanvulling schriftelijk is vastgelegd. 

 

2.  Met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst kiezen Partijen domicilie ten 

gemeentehuize te Zoetermeer. 

 

3. Op de deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

4. Partijen verplichten zich over en weer om elkaar steeds zo spoedig mogelijk te informeren over 

zaken waarvan zij weten of hadden moeten weten dat deze van belang zijn voor de wederpartij. 

 

5. Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle voorgaande schriftelijke en 

mondelinge afspraken zoals tussen Partijen eerder zijn gemaakt.  

 

6.  Daar waar de inhoud van deze overeenkomst afwijkt van de inhoud van de bijlagen, prevaleert 

deze overeenkomst. 

 

7. De meest recente datum waarop een der Partijen deze overeenkomst heeft ondertekend geldt als 

sluitingsdatum. 

 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend  

 

te _____________________________ op ___________________. 

 

 

______________________    _______________________          

Ch. B. Aptroot   

namens Gemeente Zoetermeer    namens XXXX  

 

 

Bijlagen: 

 

Bijlage 1:  

Bijlage 2:  

Bijlage 3:  
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BIJLAGE 3: VOORBEELD ANTERIEURE OVEREENKOMST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

22 

 

 

VOORBEELD OVEREENKOMST ….. 

(anterieure fase) 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. De heer ……., burgemeester van de gemeente Zoetermeer, ten deze handelende ter uitvoering 

van een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. …………………….. ;  

 

Hierna te noemen: De Gemeente 

 

2. …………………………………………………, wonende te ………., 

 

Hierna te noemen: Initiatiefnemer 

 

 De Gemeente en de Initiatiefnemer samen, hierna verder aan te duiden als: Partijen. 

 

 

 

OVERWEGENDE DAT 

 

 Initiatiefnemer bij brief van ………. een verzoek heeft ingediend voor medewerking aan de 

bouw van …………, kadastraal bekend gemeente Zegwaard, sectie… , nummers ………., 

gezamenlijk ter grootte van …..; 

 Initiatiefnemer eigenaar is van deze percelen en de gemeente eigenaar is van het 

aangrenzende openbaar gebied; 

 Initiatiefnemer voornemens is de percelen te herontwikkelen; 

 deze herontwikkeling bestaat uit het realiseren……………………………………, hierna het 

noemen “het Project” 

 de realisatie van het project in strijd is met het geldende bestemmingsplan…….; 

 derhalve het gebruik door de gemeente geweigerd behoort te worden, tenzij de Gemeente 

bereid is mee te werken aan het doorlopen een planologisch juridische procedure (op grond 

van de Wabo dan wel op grond van de Wro); 

 de Gemeente pas kan besluiten over medewerking aan het Project als daarbij sprake is van 

een goede ruimtelijke ordening; 

 de Gemeente in principe medewerking wenst aan het doorlopen van een planologisch 

juridische procedure, mits er geen planologische, maatschappelijke en financiële beletselen 

zijn en de haalbaarheid van het Project voor de Gemeente voldoende vaststaat; 

 de ontwikkeling en realisatie van het Project een bouwplan is in de zin van artikel 6.2.1 Besluit 

ruimtelijke ordening; 

 de gemeenteraad op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening voor deze bouwplannen 

een exploitatieplan dient vast te stellen, tenzij: 

1. de kosten in de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn; en 

2. een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is; en 

3. het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels niet noodzakelijk is;  

 Partijen hebben onderzocht of een (anterieure) overeenkomst afgesloten kan worden waarin 

in ieder geval afspraken zijn opgenomen over het hiervoor bepaalde onder punt 1, en indien 

noodzakelijk over het bepaalde onder 2 en 3; 

 de kosten in de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn na ondertekening van deze 

anterieure Overeenkomst over grondexploitatie; 

 deze  Overeenkomst goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders behoeft; 
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komen het volgende overeen: 

 

Voorwaarden en bepalingen: 

 

Artikel 1  Doel van de overeenkomst 

1.1 Het doel van deze overeenkomst is op (een gedeelte van) het perceel kadastraal bekend 

gemeente Zegwaard, sectie …, nummers …., gelegen aan de …………. te (her)ontwikkelen en te 

realiseren conform het in deze overeenkomst bepaalde.  

1.2 De Gemeente verleent hiertoe haar medewerking zoals bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet 

ruimtelijke ordening, terwijl Initiatiefnemer deze medewerking aanvaardt, een en ander onder de 

voorwaarden en bepalingen vastgelegd in deze overeenkomst, die ter uitvoering van het verzoek 

van Initiatiefnemer daartoe tussen partijen is opgesteld. 

 

Artikel 2 Exploitatiegebied 

2.1 De Gemeente verleent aan Initiatiefnemer medewerking tot het in ontwikkeling brengen van zijn 

gronden in het met een stippellijn begrensde gebied, zoals aangegeven op de bij deze over-

eenkomst behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening (bijlage I), nummer (invullen) 

en gedateerd (invullen) en overeenkomstig de nog te verlenen omgevingsvergunning. 

2.2 Voor het Exploitatiegebied geldt het bestemmingsplan ………….., die op ………………door de 

gemeenteraad zijn vastgesteld. Ten einde de door Initiatiefnemer gewenste ontwikkeling te 

realiseren dient het bestemmingsplan te worden aangepast. 

2.3 Initiatiefnemer zal zijn gronden in het Exploitatiegebied aanwenden voor …………. . 

 

Artikel 3  Taakverdeling 

3.1 Initiatiefnemer draagt geheel voor eigen rekening en risico zorg voor de realisatie van het Project 

op eigen terrein.  

3.2 De Gemeente ondersteunt de realisatie van het Project door daarvoor het publiekrechtelijke 

kader te scheppen en het bestemmingsplan te herzien, zulks met inachtneming van het in deze 

overeenkomst in artikel 6, bepaalde. 

 

Artikel 4   Realisatie bebouwing Initiatiefnemer 

4.1 Initiatiefnemer verplicht zich volledig onder zijn verantwoordelijkheid en voor zijn rekening en risico 

de voor het Exploitatiegebied opgenomen bestemming te realiseren door alle in dat gebied 

geplande bebouwing te bouwen of te doen bouwen. 

4.2 Initiatiefnemer zal de onder 4.1 omschreven realisatieplicht uitvoeren door het bouwen van 

……………………………………………………….. 

4.3 De realisatie van het Project zal niet eerder aanvangen dan nadat de vereiste 

omgevingsvergunning is verleend.  

4.4 Initiatiefnemer verplicht zich de onder 4.2 genoemde bebouwing te realiseren overeenkomstig de 

vereiste omgevingsvergunning.  

4.5 Initiatiefnemer is verplicht: 

a……. 

4.6 Alle schade welke in verband met de bouwwerkzaamheden door of namens Initiatiefnemer wordt 

veroorzaakt aan het openbaar gebied, zal uiterlijk binnen één maand na aanschrijven door de 

Gemeente, doch uiterlijk één maand na het gereedkomen van de bebouwing, door of namens en 

voor rekening van Initiatiefnemer worden hersteld, zulks ter goedkeuring van de Gemeente. 

Tijdens de bouwfase zal het herstel binnen een maand binnen die bouwfase alleen worden geëist 

indien herstel op korte termijn noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met veiligheid en derhalve 

niet onredelijk is.  

4.7 Bij niet nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit dit artikel 4 verbeurt Initiatiefnemer, na 

ingebrekestelling en na verloop van de in die ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van 

de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete. De boete bedraagt € 250, -, voor elke niet of niet 

volledige nakoming of een gelijk bedrag per dag dat deze niet- of niet-volledige nakoming 

voortduurt; dit ter keuze van de Gemeente.  
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De gemeente behoudt, naast het hierboven gestelde, het recht om bij niet- of niet-volledige 

nakoming van enige verplichting op grond van dit artikel 4 alsnog nakoming dat wel vergoeding 

van meer geleden schade te vorderen. 

4.8 Initiatiefnemer is bovendien verplicht en verbindt zich jegens de Gemeente, die dit voor zich 

aanvaard, het bepaalde in dit artikel 4 bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het 

Exploitatiegebied, alsmede bij verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of 

zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee om het in dit artikel 4 bepaalde 

woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 50.000,- ten 

behoeve van de gemeente, met de bevoegdheid van deze laatste om daarnaast nakoming en/of 

de eventueel meer geleden schade te vorderen. 

Op gelijke wijze verbindt Initiatiefnemer zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van 

derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in 

dit artikel 4 door te geven en op te leggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke 

opvolgende vervreemder neem daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan. 

 

Artikel 5  Archeologische vondsten 

5.1 Indien tijdens de bouw of tijdens de daaraan voorafgaande activiteiten archeologische vondsten 

door de Initiatiefnemer of namens haar ingeschakelde derden worden gedaan, zal de Gemeente 

daarvan onverwijld in kennis worden gesteld. Vervolgens zal conform een te nemen besluit van 

het college van burgemeester en wethouders overleg worden gepleegd over de wijze waarop 

deze het archeologisch onderzoek zal verrichten. Partijen spannen zich ervoor in dat de tijdsduur 

van het archeologisch onderzoek zoveel mogelijk in de bouwactiviteiten wordt ingepast. 

5.2 Indien het opgraven van waardevolle archeologische vondsten leidt tot vertraging van het Project 

dan zal in overleg tussen Partijen worden gezocht naar de meest gunstige (financiële) oplossing. 

Schade of extra kosten aan de zijde van de Initiatiefnemer, als gevolg van vertragingen e.d. zullen 

nimmer voor rekening van de Gemeente komen. 

5.3 Alle archeologische vondsten zullen eigendom van de Gemeente zijn en zonodig zal de vinder 

en/of de eigenaar van de onroerende zaak waarin de vondst wordt gedaan deze aan de 

Gemeente overdragen. De Initiatiefnemer verbindt zich er voorts toe dat een boeteclausule met 

een zelfde inhoud aan de rechtsopvolgers zal worden opgelegd. 

 

Artikel 6 Publiekrechtelijke medewerking Gemeente 

6.1 De Gemeente heeft de verplichting om het ruimtelijke plan en/of de omgevingsvergunning die de 

realisatie van het Project mogelijk maakt in de procedure te brengen.  

6.2 De Gemeente zal het realiseren van het Project gedurende de duur van deze overeenkomst 

blijven bevorderen en verplicht zich ten opzichte van de Initiatiefnemer om, voor zover deze 

noodzakelijk is en voor zover dat formeel in haar macht ligt, zich in te spannen de 

omgevingsvergunning die voor de realisering van het Project nodig is, na indiening van een 

ontvankelijke aanvraag in behandeling te nemen en binnen de gestelde wettelijke termijnen af te 

handelen dan wel te doen afhandelen voor zover dat niet tot haar wettelijke taak behoort.  

6.3 Aanpassingen aan de ruimtelijke onderbouwing, of nieuwe onderzoeken die noodzakelijk zijn naar 

aanleiding van zienswijzen of omdat dit om andere redenen noodzakelijk is, komen voor rekening 

van Initiatiefnemer. 

6.4 De Gemeente is niet aansprakelijk jegens de Initiatiefnemer indien besluiten worden geschorst of 

vernietigd doordat derden rechtsmiddelen aanwenden of indien de uitvoering wordt vertraagd ten 

gevolge van door derden aangespannen civielrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures. De 

Gemeente is onverminderd het voorgaande bovendien nimmer aansprakelijk voor het positief 

contractsbelang 

 

 

Artikel 7 Exploitatiebijdrage 

7.1 Initiatiefnemer is aan de Gemeente een exploitatiebijdrage verschuldigd die bestaat uit: 

1. de kosten van door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te 

verrichten werkzaamheden, voor zover de werkzaamheden rechtstreeks verband houden 

met de in deze Overeenkomst bedoelde werkzaamheden, ter grootte van …,--, excl. 

BTW.  
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2. de kosten van tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke 

ordening (artikel 7.3 en 8 van deze Overeenkomst). 

7.2 De exploitatiebijdrage is vastgesteld op €……….,-- excl. BTW. De exploitatiebijdrage wordt 

geïndexeerd met 2,5% per jaar. Voor het eerst op 1 januari @@. 

7.3 De planschade – waaronder als bedoeld in Afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en 

nadeelcompensatie - die een rechtstreeks gevolg is van de ontwikkeling en realisatie van het 

Project, wordt door de Initiatiefnemer gedragen. Planschade is derhalve nog niet opgenomen in 

het totaalbedrag onder 7.2. 

7.4 Initiatiefnemer is de gebruikelijke leges verschuldigd. Deze leges zijn derhalve nog niet 

opgenomen in het overzicht onder 7.1 en het totaal bedrag onder 7.2. 

7.5 Indien het bouwplan (deels) niet wordt uitgevoerd of (deels) gewijzigd wordt uitgevoerd, zal  

Initiatiefnemer niettemin de kosten opgenomen onder 7.1 volledig betalen aan de Gemeente, 

daarnaast zal Initiatiefnemer de extra kosten vergoeden die de gemeente moet maken als gevolg 

van het (deels) niet uit voeren van het bouwplan of het (deels) gewijzigd uitvoeren van het 

bouwplan. 

 

Artikel 8 Planschade 

8.1 Alle schade hoe ook genoemd (nadeelcompensatie, planschade als bedoeld in Afdeling 6.1. Wro 

of anderszins) die een rechtstreeks gevolg is van de Ontwikkeling en Realisatie van het Project 

wordt door Initiatiefnemer gedragen. 

8.2 De schadebehandeling vindt plaats conform de Procedureverordening voor advisering 

tegemoetkoming in planschade gemeente Zoetermeer 2008 of een daarvoor in de plaats 

komende regeling.   

 

Artikel 9 Betalingsregeling 

9.1 De door de Initiatiefnemer verschuldigde exploitatiebijdrage, als bedoeld in artikel 8, wordt als 

volgt voldaan aan de gemeente: 

1. een bedrag van €….-- excl. BTW uiterlijk binnen …. dagen na de datum van ondertekening 

van de overeenkomst; 

2. de planschadevergoedingen worden voldaan met in achtneming van artikel 8. 

9.2 Bij te late betaling van de in 9.1 bedoelde bedragen is de Initiatiefnemer aan de Gemeente de 

wettelijke rente verschuldigd over het niet tijdig betaalde, zulks berekend over de periode vanaf de 

valutadatum tot aan de dag waarop betaling daarvan op een gemeentelijke bank- of girorekening 

binnenkomt. 

 

Artikel 10 Planuitvoering 

10.1 Met de realisatie van het Project zal niet worden gestart voordat de in artikel 7 opgenomen 

exploitatiebijdrage door Initiatiefnemer volledig aan de Gemeente is voldaan en de 

omgevingsvergunning is verleend. 

10.2 De realisatie van het Project op het terrein van Initiatiefnemer geschiedt door of namens 

Initiatiefnemer, onder zijn directievoering en volledig voor zijn rekening en risico.  

10.3 De werkzaamheden in het openbaar gebied geschiedt door of namens de Gemeente en volledig 

voor rekening en risico van de Gemeente.  

 

Artikel 11 Exploitatieplan  

Met betrekking tot de uitvoering van de in deze overeenkomst genoemde openbare voorzieningen, zal 

geen aanvullend kostenverhaal op basis van een exploitatieplan ten laste van de betreffende 

onroerende zaak plaatsvinden. 

 

 

Artikel 12  Duur van de overeenkomst 

12.1 Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide Partijen, met in achtneming 

van het bepaalde in artikel 19. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de 

realisatie en eindigt van rechtswege op de dag waarop de realisatie van het Project is afgerond 

en de openbare voorzieningen zijn opgeleverd, de exploitatiebijdrage volledig is betaald en voorts 

aan alle verplichtingen uit deze overeenkomst is voldaan. 
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12.2 Indien uiterlijk 10 jaar na inwerkingtreding van een nieuw planologisch juridisch plande herziening 

van het bestemmingsplan @@@@ de voor het Project benodigde  omgevingsvergunning niet in 

werking is getreden en redelijkerwijs te verwachten is dat inwerkingtreding niet alsnog binnen een 

maand zal plaatsvinden, dan kunnen Partijen de samenwerking beëindigen. Alsdan ontstaan 

tussen Partijen geen ongedaanmakingsverplichtingen anders dan de verplichting voor 

Initiatiefnemer om de kosten opgenomen onder artikel 7 volledig te betalen aan de Gemeente. 

 

Artikel 13 Overdracht van rechten 

13.1 Initiatiefnemer is behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, niet 

gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst en/of eventuele met deze 

overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen Partijen, geheel of gedeeltelijk aan 

derden over te dragen. Aan de door haar te verlenen goedkeuring kan de Gemeente die 

voorwaarden verbinden die zij nodig oordeelt voor de richtige nakoming van de op de opvolger 

overgegane verplichtingen. 

13.2 Bij overtreding van het bepaalde in 13.1 is de Gemeente bevoegd deze overeenkomst na 

voorafgaande ingebrekestelling per aangetekende brief te ontbinden zonder dat rechterlijke 

tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht een schadevergoeding te eisen van  

Initiatiefnemer en alsnog nakoming van de verplichtingen van Initiatiefnemer op basis van artikel 

7 te eisen. 

 

Artikel 14   Ontbinding 

14.1 Ingeval een der Partijen in gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen uit deze 

overeenkomst en in gebreke blijft en ook na verloop van een redelijke termijn nadat deze door de 

andere partij in gebreke is gesteld in gebreke blijft en derhalve wanprestatie pleegt, is de andere 

partij gerechtigd om deze overeenkomst voor het niet reeds uitgevoerde gedeelte eenzijdig en 

zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij 

te ontbinden met inachtneming van een termijn van zes maanden. 

14.2 In geval van ontbinding overeenkomstig 14.1, is de wanpresterende partij verplicht om, op 

verzoek van de andere partij, aan het tot stand komen van een ontbindingsovereenkomst mee te 

werken. 

14.3 Het in de vorige leden bepaalde laat onverlet het recht van de andere partij om van de 

wanpresterende partij nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te vorderen, en 

het recht van de andere partij op en de gehoudenheid van de wanpresterende partij tot vergoe-

ding van alle tengevolge van de wanprestatie aan de andere partij opkomende kosten, schaden 

en interessen. 

14.4 Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien: 

 - Initiatiefnemer in staat van faillissement wordt verklaard; 

 - Initiatiefnemer surséance van betaling verkrijgt; 

 - besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon van Initiatiefnemer; 

 - een der Partijen een of meer van haar rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst 

overdraagt aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.  

 

 

Artikel 15  Onvoorziene omstandigheden 

Indien zich een onvoorziene omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 6:258 BW zullen Partijen 

alvorens elkaar in rechte te betrekken in overleg treden. In dit overleg zullen Partijen bezien in 

hoeverre er sprake is van een onvoorziene omstandigheid welke van dien aard is dat ongewijzigde 

instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan 

worden. Zonodig kunnen Partijen deze overeenkomst wijzigingen en/of gedeeltelijk ontbinden. 

 

Artikel 16 Nietigheid 

Indien vast komt te staan dat een bepaling uit deze overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor 

het overige in stand. Omtrent de nietige bepaling treden Partijen in overleg teneinde een rechtsgeldige 

oplossing te vinden die zoveel als mogelijk aansluit bij de inhoud en de strekking van deze 

overeenkomst. 

 

Artikel 17 Geschillen 
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Geschillen tussen Partijen die naar aanleiding van deze overeenkomst of uit deze overeenkomst 

voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, worden deze in eerste aanleg voorgelegd aan de 

rechtbank te ‘s-Gravenhage. 

 

Artikel 18 Publicatie/Openbaarheid 

18.1 Na ondertekening van deze overeenkomst zal de Gemeente de (zakelijke inhoud van de) 

overeenkomst openbaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke 

ordening en 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening. 

18.2 De Gemeente is gehouden aan de Wet openbaarheid bestuur. Indien wordt verzocht zal derhalve 

inzicht verschaft moeten worden in de overeenkomst. Indien en voor zover mogelijk zal dat 

geschieden met weglaten/weglakken van gegevens waarvan openbaarmaking op grond van de 

Wet openbaarheid bestuur achterwege kan blijven. Ter zake zullen Partijen overleg plegen. Het 

voorgaande kan op geen enkele wijze afbreuk doen aan de publiekrechtelijke bevoegdheden van 

de Gemeente. 

 

Artikel 19 Goedkeuring door gemeenteorganen (opschortende voorwaarde) 

Deze overeenkomst treedt pas in werking na het goedkeuringsbesluit van het college van 

burgemeester en wethouders. Dit besluit zal door het college pas genomen worden nadat de raad zijn 

wensen en eventuele bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen besluit heeft kenbaar gemaakt. 

 

 

Artikel 20 Bijlagen 

20.1 Bij deze overeenkomst behorende de navolgende bijlagen: 

- Bijlage I Tekening exploitatiegebied 

- Bijlage II Tekening(en) bouwplan 

20.2 De aanhef, considerans en de bijlagen maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst en 

zijn derhalve bindend voor Partijen. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de 

overeenkomst en de bijlagen, prevaleert de inhoud van deze overeenkomst. 

 

 

Aldus in drievoud overeengekomen op …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

……………………………….    ………………………………… 

 

………………………..     ………………………………… 

Gemeente Zoetermeer  

 

 


